
Зовем се Милован, чика Рамуше, и данас бих напунио 18 година…

Пише: Михаило Меденица
уторак, 12 септембар 2017 09:10

  

  

Драги чика Рамуше, зовем се Милован, дете сам из енклаве и ускоро пуним 18 година,
таман онолико колико је и прошло откад си некуда одвео тату из села, ваљда да ти
нешто помогне, журило ти се па си га ударао да пожури и он, а он је покушавао да се
насмеје да мама и ја не бринемо али би му крв потекла из уста чим их отвори па нисам
смео да гледам, било ме је страх…

  Ваљда је и њега био страх, ни он није смео да гледа, или није могао, очи су му биле
чудне, велике, огромне а затворене. И из њих је текла крв, али тата се не плаши крви,
хтео је да се насмеје покушавајући да погледа у мами и мене, али…   

Мало сам, признајем, био љут на њега- никада не би отишао без поздрава али тог дана
јесте, а баш је био леп дан, обећао је да ћемо се играти с лоптом чим заврши нешто на
њиви, а онда си дошао ти и одвео га, а он ни да махне или да каже нешто оном чики што
што ме је ударио песницом у главу, па ваљда љут што сам се расплакао шутирао и
ударао о ону дивну стару крушку пред кућом док све није постало мрак…

  

Била је то заиста прелепа крушка, моје омиљено дрво, тата је окачио и љуљашку о њу а
оне чике што су дошле с тобом- маму, голу и крваву…
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Не знам шта јој се догодило, све је постало мрак, чуо сам само како због нечег вришти имоли да јој не раде, па смех твојих другара, шамаре, ударце, неке безобразне речи коједанас знам шта значе, па опет њен врисак, толико јак и страшан да сам знао да је нештојако боли, а онда тишина!  Ја сам кришом гледао на једно око, оно што ми је мање било крваво, видео сам какоизлазе из куће, закопчавају панталоне, смеју се, убадају ножевима мог Блекија који јелајао на ланцу и ваде нешто из њега бацајући свуд по дворишту…  Блеки више није лајао, уморио се ваљда, само је лежао и гледао у мене али никако дамахне репом или бар трепне…  Опет су ме шутирали твоји другови, чика Рамуш. Баш јако, а један ме је убо ножем у ногуи повукао све до врха бутине, као да не зна да децу то боли?!  Ти си се вратио без тате, ушао си у кућу, сигурно да провериш како је мама, па је опетвриснула до неба и више се ниче не сећам…  Лажем те, извини, чика Рамуш, сећам се да сам опет отворио око, једва али сам га малоотворио и био љут на маму и тату што нису ту да ми помогну да устанем, као увек кад бихпао…  Кућа је горела, баш јако, скоро да ништа није остало од ње а заборавио сам да изнесемиграчке из собе и пижамицу, мама ће се наљутити ако је не обучем пред спавање.  Не знам зашто али мама није било љута ни због чега, само крвава, модра и гола, онаковезаних руку за грану крушке и главе пале на другу страну, нисам могао да јој видимлице, да јој покажем да сам пао и да дође да ме подигне…  

Само је ћутала а ја сам плакао али сам ипак био храбар и пузао сам све до ње, кроз оношто су извадили из Блекија и блато да дође до маме.  Нисам могао да устанем иначе бих стигао брже, јако ме је болела нога, она што ми јечика исекао…  У ствари, све ме је болело, ја сам био јако мали, знаш, па дете много боли кад га јакошутирају, ударају главу о дрво, исеку уво…  То се деци не ради ни кад су највише безобразна, а ја нисам био, ево питај маму, реклесу ми комшије да је негде морала да отпутује али ће се вратити.  Није већ 18 година, а ја још чекам, љут, и она је отишла а није ме загрлила и пољубила…  Знаш ли колико ми је загрљаја и пољубаца остала дужна, све бројим и чекам да јојкажем када се врати, а тад и ти можеш да је питаш да ли сам некада био безобразнодете да ме онако туку твоји другари док си ти био у нашој кући..?  Тата се вратио! После седам година је дошао кући, баш на дан када сам полазио у школуа нека деца ме гађала камењем и разбила главу, а ја сам их слагао да ћу их рећи мами итати, али су се само смејали…  Тата је дошао, да, али ми нису дали да га видим, мада ја мислим да то и није био мојтата, јер мој тата је имао и главу и ноге и обе руке, а не као овај чика што су га донели унеком ћебету, ништа није имао од тога…  Закопали су га у једну рупу близу оне дивне крушке, а мени су завили главу и одвели мекод комшија, они живе одмах до жице, ваљда да не сметам док то ураде, па сам чекаочитав дан, ту сам и преспавао али тата није дошао иако су ми рекли да су и он и мамаувек ту са мном, а нису!  Ваљда би их видео да јесу, мада некад осетим као да ме мама загрли и пољуби, онакокако је увек радила, најнежније на свету, али се окренем, потрчим, зовем је, но…  Нисам смео даље од оне жице иначе бих је можда стигао, сигурно је отишла увинограде…  Нема везе, умем ја да чекам! Ако нешто заиста умем то је да чекам између ових калемоважица и рачунам колико су ми загрљаја и пољубаца остали дужни мама и тата..?  Само кад се врате видеће они своје, мораће да ме љубе два дана и две ноћи безпрестанка, а то није ни пола…  Био сам, признајем, љут и на тебе чика Рамуш, али више ваљда нисам, не знам?!  Можда и јесам, али ми кажу да више не смем да будем јер си ти наш другар сад!  

Не мој, ових чика који се брину да нам у енклавама буде супер и да добијемо оне пакетеса неком храном, што нам донесу кад су неки избори, али отворене и полупразне.  И они су добри људи, све су ти опростили, а праштање је врлина, само што њима нисуодвели маме и тате, и тукли их онако мале, али нису они криви због тога већ ја!  Тако кажу, јер ти си сад наш пријатељ и за све што нам се догодило криви смо мама,тата и ја, нисмо смели да останемо у кући кад сте убили секу док се враћала из школеједног дана, али смо опет остали и само вас наљутили!  Надам се да више ниси љут на мене, сад смо другари, ове наше чике те воле и заклелису се да ће те слушати, а кад неког слушаш онда мора да си сјајан лик, иначе не би онигласали за тебе никад!  Не би, због свега оног што си урадио мени и мојима, још толиким породицама, јошстотинама породица налик нашој, али сами смо криви, зар не?!  Сад ће све да буде супер, као некад!  Седим на љуљашци, још је на оној мојој крушки, баш на грани где су окачили маму дависи, и чекам…  Чекам фамилију, требало је већ да стигну, помен ми почиње за пола сата, поп је одавнодошао…  А, нисам ти рекао да су ме убили оног дана када су одвели тату и обесили маму..?  Да, умро сам кад си ми оно стао коленом на груди и ваљда случајно пререзао врат…  Умро сам гледајући на оно једно око маму, голу, крваву и модру, она није гледала умене…  Не љутиш се што сам измислио остало, морао сам, ти си сад добар и…  Да сам жив сад бих напунио 18 година, али нема везе, ионако су ми све играчкеизгореле у кући, с чим бих се играо чекајући да се мама и тата врате?!  Зовем се Милован, чика Рамуше, лепо пише на споменику, имао сам годину дана када сидошао у наше село да одведеш тату да ти нешто помогне…  (Два у један)
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