
Савршен живот 

 

Мама! Мама! Гладни смо! Не могу, а да се не насмејем кад видим 

Андреја и Алексу како ми притрчавају, успут обарајући гомилу одеће коју сам 

управо сложила. Ових дана често размишљам о томе колико их волим. Сваки 

пут када их видим. Раније сам се, чини ми се, превише љутила на њих. Сада сам 

боља мајка. 

Куцање на вратима. Лено? Како си данас?, пита Олга, улазећи у собу. 

Олга навраћа сваки дан. Из неког разлога забринута је за мене. Назвала бих нас 

пријатељицама, само што она никад не прича о себи. Воли да поставља питања, 

али их некад не разумем. Једном ме је питала да ли ми недостају деца, а били су 

ту, одмах иза мене! Уме да буде досадна, али иначе је фина. Волим да проводим 

време са њом. 

Мислим да је време да причамо о пожару. Осмех ми у тренутку нестане 

са лица. Умишљам ли, или је одједном постало загушљиво? Покушавам да 

останем сталожена, али не мислим да ми полази за руком. Срце ми лупа тако 

јако да сам сигурна да га и она чује. О чему причаш?, питам, иако део мене већ 

зна одговор. Хајде, Лено. Већ неколико пута смо дошли до ове тачке. Знам да је 

лакше да живиш у том савршеном свету који си створила за себе, али не 

можеш почети опоравак од страшних догађаја ако не признаш себи да су се ти 

догађаји десили. Знам да је тешко, али пробај: Шта се десило те вечери? 

Цео живот ми нестаје пред очима. Мој мали стан, успомене које су се 

налазиле у њему, моји предивни синови. Видим све како гори. Само на секунд.  

Мирис дима. Врисци који се убрзо претворе у кашљање, па у тишину. И 

коначно, превише касно, сирене у даљини. Још их чујем када се нађем у 

канцеларији психијатра Олге Вељовић. Не причам о пожару. Не заслужујем 

опоравак од нечега што је моја кривица. 

Те вечери, док успављујем Андреја и Алексу, чујем двојицу комшија 

како причају у ходнику. Један говори како је тужно то што неки људи не могу 

да живе свој живот, већ морају да га измишљају. У себи се сложим са њима, 

опет захваљујући Богу што имам тако савршену породицу, савршен живот. 
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