
10 — Povratak ratnika

Milica se uzvrpoljila.
„Još ga nema“, rekla je.
Majka je uzdahnula.
„Znam, dušo.“
Milica je poželela da pita kada će se vratiti, ali se suzdržala. To se nikad

nije znalo. Odskitao bi, tukao se u pravim pravcatim dvobojima, pa se vratio.
Nekad povređen, nekad ne. Najčešće zadovoljan.

Samo, sada ga već dva dana nije bilo. Šta ako mu se nešto desilo? Šta
ako je jako povređen? Šta ako je... Ne, to već nije bilo verovatno, mada, opet,
nije bilo ni nemoguće.

I kako ona da sedi mirno kada ga već dva dana nema?
„Smiri se već jednom“, progunđao je njen otac. Lako je njemu da priča,

sedi tu, čita novine, nije on taj koji bi mogao da nastrada.
„Mama, a da bacim vračku?“
„Nikako! Razbesnela bi ga. Znaš kakav je kad se naljuti.“
Devojčica je pokunjeno klimnula. Nije bio preke naravi, ali, kako je

samo umeo da ignoriše!
„Neku malecku? Tako da ni ne primeti?“
„Kakvu bi to vračku bacila a da on ništa ne primeti?“
„Pa... za sreću?“
Majka se nasmejala.
„Dušo, pa znaš da je sreća u njegovom domenu!“
Milica je klimnula. Znala je. Sve je znala, i da ne vredi nervirati se, i da

su te tuče – pravi pravcati dvoboji! — muška posla i da ona tu ništa ne može,
i da ne sme da baca vračke, ali kako da se smiri i čeka ga da se vrati kada je
znala da je mogao da se vrati bez uveta, bez prsta (desilo se već dvaput, i,
bez obzira na to što je uspešno regenerisao čitav prst, isprepadao ju je), bez
dela noge... Šta ako mu neko odgrize parče tela? Oporavio bi se vremenom,
ali nije volela da ga gleda povređenog.



Malecka u krevecu je zagugutala. Milica je smesta potrčala – malecka
se uvek tako ponašala kada je on bio pred vratima.

Nije bila svesna osmeha koji joj se širio licem dok ga je puštala unutra
i videla da je nepovređen, tigrasti mačak sa pokretima pantera koji ih je poz-
dravio mjaukom i uputio se pravo ka svojoj posudi za hranu, da bi kasnije za-
dovoljno zaspao, predući.

„Biće novih mačića u komšiluku“, rekla je majka, nakon što ga je zna-
lački odmerila pogledom.


