
Mi Vojvođani 

            Leto je. Podne. Na radiju su rekli da je ovo najtoplije leto u poslednjih pedeset godina. 

Globalno zagrevanje je uzelo maha. Niko živ neće izlaziti napolje po ovoj vrućini, pa ni ja.  

           Živim u jako dosadnoj ulici. Ni ne znam ko živi preko puta mene, jer ih nikad nisam 

videla izvan kuće. Zelena fasada im se skoro skroz ogulila. Možete li da poverujete da nisam 

videla nijednog svog komšiju od kad smo se doselili? Ni ja, ali je tako. Doselili smo se u junu. 

Sad je avgust. 

          Svako veče, već mesec dana unazad, sačekam da zaĎe sunce, pa krenem u šetnju. ProĎem 

kroz ulicu uzduž i popreko. Nisam još nikoga srela do sad. Nigde žive duše. Nisam navikla da u 

ulici u kojoj živim nema nikoga. Obično ima najviše male dece i starijih ljudi. Očekivala sam da 

vidim najmanje tri babe u ulici. Znate na koje mislim. One što znaju apsolutno sve o svakome. 

Sastaju se svako jutro i vrše razmenu prikupljenih informacija uz  tursku kafu i dnevne novine. 

Čak ni njih nisam nikad videla. Nadam se da će danas biti drugačije. 

          Kazaljke na satu su se približavale osmoj recki. Nebo je promenilo boje. Plava je prešla u 

ljubičastu i roze, da bi se prelila u indigo plavu. Sunce se približilo horizontu. Temperatura je 

opala i bilo je prijatno sveže. Obukla sam duks i ponovo izašla na ulicu. 

           Shvatila sam da sam opčinjena lepotom ove ulice. Sve kuće su izgraĎene u 

austrougarskom stilu. PreovlaĎuju maĎarsko-zelena i boja peska. Na dugačkim prozorima stoje 

najčešće muškatle ili neka druga vrsta cveća, a vrata imaju teške i visoke kvake. Ispred jedne  je 

bilo ogromno dvorište i smeĎa limena kapija. Popela sam se na prste i po prvi put mi je pogled 

dosegnuo preko.  Iznenadila sam se kad sam videla kokošinjac, četiri svinje, deset gusaka, psa 

(kojem nisam mogla da odredim rasu) i veliki traktor u garaži pozadi. Vidi se da ga je neko 

koristio nedavno. Pomislila sam kako je lepo što živim blizu zemljoradnika. 

          Pored njih se nalazila kuća plave boje. Kraj broja je imala sivu Davidovu zvezdu. Unutra 

je živeo neko ko je Jevrejin, samo me je kopkalo što nisam znala ni ko su, ni koliko ih je. 

          Krajičkom oka sam videla da me nešto gleda od dole. Mačka. Oko vrata joj je bila 

zavezana crvena vunica. Znači, nečija je. Čučnula sam da je pomazim. Ogrebala me je i pobegla. 

Nadam se da i ljudi nisu ovakvi.  

          Ni danas nisam nikoga srela. Pustinja. Vratila sam se kući i uključila klimu, pa televizor. 

Moju seriju su prekinule vesti. Tek što je voditelj zaustio, program je nestao. Tmina je ispunila 

celokupan prostor oko mene. Kad sam se osvestila da se nalazim u potpunom mraku, otišla sam 

iza kuće da vidim da nije možda iskočio osigurač. Nije. Roditelji mi nisu bili tu, a baterija 

telefona mi se potpuno ispraznila. Sjajno. Našla sam upaljač i zapalila tri sveće. Mirisale su na 

vanilu. 



          Izašla sam iz kuće i zatekla na ulici i ostale ljude. Nisam mogla da verujem ovom prizoru. 

Svi su držali sveće u rukama. Bilo je teško odrediti ko je tu bio zbunjeniji. Gledala sam levo i 

desno.Vidim, svi gledaju u nebo. Podigla sam pogled i shvatila zašto. Na nebu je bilo milion 

zvezda. I više od toga. Jedan od onih pogleda od kojih ne zastaje dah, već vreme.Počela sam 

glasno da se smejem. Razbila sam tu monotonu tišinu ulice. Svi su pogledali u mene kao da sam 

luda. Smejala sam se, jer sam shvatila da je neko celom kraju isključio struju.  

          Svako je seo na svoje stepenice i pričao u krugu svoje porodice. Stalno su vraćali poglede 

na zvezde. Tad bi im se promolio osmeh. Izgleda da ih zvezde usrećuju.  

          Ispred kuće sa oronulom zelenom fasadom, na samoj ivici kolovoza, sedela su četiri 

dečaka. IzmeĎu sebe su pričali romskim jezikom. Smejali su se jako iskreno. 

          Sa njihove desne strane,ispred plave kuće, je sedela jedna porodica. Mazili su mačku sa 

crvenom vunicom oko vrata. Porodicu su činili dve žene i njhihova dva sina blizanca. 

          Neko me je bocnuo po ramenu. Podigla sam pogled. Preda mnom je stajao momak koji je 

nešto stariji od mene. Bio je odeven u crno, a na desnom uhu je nosio minĎušu iste boje. Od  

crnila su odudarale njegove oči. Imao je jedno smeĎe, a drugo plavo oko. 

          -Mogu li da sednem? – upitao me je 

          -Naravno.- rekla sam, pomerivši se malo pored, da bih mu napravila mesta. Primetio je da 

ga gledam u oči. Razvukao je usne u najširi osmeh koji sam ikad videla. 

          -Ja sam Kosta i pre nego što pitaš, imam heterohromiju. Nasledio sam je genetski. A ti si? 

          -Maja,drago mi je. 

          -Gde su ti roditelji? 

          -U Beogradu, a tvoji? 

          -Oboje rade noćnu u bolnici. 

          -Da li je i tamo nestalo struje? 

          -Ne,samo u našoj ulici i u dve iza nas. 

          -Aha...Pa Kosta, koliko dugo živiš ovde? 

          -Od kad znam za sebe. Pre tebe, komšije su mi bili jedan stari bračni par, Angelika i 

Tamaš Laslo -reče on, dok je nostalgično gledao moju novoizgraĎenu kuću. 

          -Baš je ovo neki raznolik kraj,a?- opazila sam. 



          -Vrlo. DoĎi da te upoznam sa nekim. – Prešao je preko puta,a ja za njim. Povikao je: - Ej, 

Efire, doĎi da upoznaš novu komšinicu.- Najstariji od četvorice dečaka je ustao i rukovao se sa 

mnom. Upoznala sam i trojicu njegove mlaĎe braće,Damjana,Lahara i Daršana. Ispostavilo se da 

sve troje prvi put vidimo porodicu iz plave kuće. Izgleda da su se oni doselili u meĎuvremenu. 

Niko se nije pojavljivao duže vreme, sve do večeras. Seli smo na moje stepenice. 

          - Nego, imate li vi babe ovde?- upitala sam ih. 

          -Kakvo je to pitanje? Pa ko nema babe? –reče Efir kroz smeh, na šta se Kosta nadovezao. 

          -Žive skroz na kraju ulice, ali retko izlaze.Bilo ih je tri. Sad ih je dve. One kažu da je treću 

ubila promaja.- Pokušao je da bude ozbiljan, ali smo svi ubrzo prasnuli u smeh. Izgleda da je naš 

smeh privukao poglede celog komšiluka. Osvežili smo ga na neki čudan,ali lep način. 

          Sutradan nas je porodica iz plave kuće pozvala na kafu,tačnije, dvojica blizanaca su isli od 

vrata do vrata i stidljivo deklamovali dve rečenice, koje su ih mame naučile. Predstavili su mi se 

kao David i Zaharije. Niko ih nije odbio,a čak i da je hteo, ne bi mogao. 

          Na putu do njihove kuće me je zamalo pregazio traktor. Iz njega je izašao jedan krupan, 

visok čovek i izvinio mi se. Zove se Dragomir, ima šezdeset i pet godina,a već četrdeset i pet 

obraĎuje zemlju, dok se njegova žena,Radmila, brine o svim onim životinjama.  

           Dok smo pili,tačnije srkali kafu, Kosta mi se primakao i šapnuo: 

          -Moram da ti kažem nešto.-Podigla sam obrvu i dala mu znak da nastavi.-Ja sam isključio 

struju sinoć. 

          -Molim? Pobogu, zašto bi uradio tako nešto?- Nije mi odgovorio. Samo se široko 

osmehnuo i pokazao mi rukom oko stola. David je pričao dvema babama viceve, a one su se 

smejale i pazile da im ne ispadnu proteze,dok se Zaharije jurio sa Damjanom i Daršanom oko 

stola. Majke blizanaca su pojurile da sklone veliki zlatni devetokraki svećnjak, kako ga ne bi 

srušili. Tada su odahnule, nasmejale se i pridružile se nama za stolom. Usput su nam ponudile 

još kafe,čokolade i keksa. Pored mene je sedeo Kosta, a sa druge strane Efir i Lahar, kojem je 

Kosta objašnjavao zbog čega misli da se od promaje ne može umreti, dok je meni Efir pokazivao 

pesme koje je pisao u slobodno vreme. Mazeći mačku u krilu, Kosta mi se ponovo primakao. 

          -Da li sad shvataš šta sam hteo da postignem? 

          -Da. Hvala ti. 

       

           

           


