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I

Стих песме коју волим каже: „Један позив мења све”. Че
сто сам се питала какав је то позив који ти промени живот. 
Kоји ти промени све. И шта би тај позив мени рекао? И да ли 
је уопште могуће да ти се живот тек тако промени? Посебно 
мој, крајње обичан и предвидив живот, испуњен школским и 
ваншколским обавезама, којима се зна тачан распоред месе
ци ма унапред. 

У мом случају, није се десио позив у буквалном смислу те 
ре чи, већ је све кренуло са звоњавом на вратима мог стана.

Била сам сама код куће и већ се смркавало. Опуштено сам 
гледала видеа на Јутјубу, јер сам знала да мама има састанак и 
да неће доћи бар наредних сат времена, а тата је био на путу. 
Наједном, зачула сам звоно. Никога нисам очекивала. Опрезно 
сам пришла вратима са намером да погледам кроз шпијунку. 
Kао да особи с друге стране није било довољно убедљиво то 
што је звонила да ју је цела зграда чула, већ је почела и да 
куца.

– Ема, јеси ли код куће? Отвори ми молим те – зачула сам 
мушки глас.

Уплашила сам се, јер ми је глас био потпуно непознат, а ње
му је, са друге стране, моје име било познато.

– Ема, видео сам са улице светла у твом стану, а и твоју 
маму да је изашла из зграде. Верујем да си унутра.

О Боже, па то је неко ко ме прати и зна да сам сама. Шта да 
радим? Да одмах позовем маму? Или полицију? Или да за са
да не правим никакве звукове и да тај неко помисли да ипак 
нисам код куће?

– Не бој се. Нисам никакав провалник или напасник. Ја сам 
Стефан. Сећаш ли ме се?



6

НИКОЛЕТА НОВАК

Стефан? Kоји Стефан? Знам ја неколико Стефана, али овај 
глас нисам препознала, чак ми се чинило да у њему чујем при
звук страног акцента. Нема шансе да му отворим. Можда јесте 
провалник или насилник, а измислио је да се зове Стефан, јер 
је то често име и сигурно знам бар неког Стефана. Опрезно и 
не чујно кренула сам од врата назад ка софи на којој ми је остао 
телефон. 

– Јасно ми је. Нећеш да ми отвориш. Оставићу ти нешто ис
пред врата. Ако ипак решиш да ме видиш, молим те, по тра жи ме. 

Наравно да нисам толико наивна да отворим врата и видим 
шта ми је тај „Стефан”оставио. Шћућурила сам се на софи и 
је два да сам дисала од страха. Држала сам телефон у руци и 
тако се осећала сигурније, јер сам знала да, ако тај неко поку
ша да обије врата, истог секунда моћи ћу да позовем полицију. 

Више се ништа није чуло споља, али се ја нисам усуђивала 
да се мрднем. Чврсто сам уз себе пригрлила јастук и док сам 
се премишљала да ли да позовем маму и кажем јој да пожури, 
зачула сам окретање кључа у брави. Одмах сам укуцала на та
ста тури телефона 192 и палац задржала над зеленом слуша
лицом. Ако је то „Стефан” који уз помоћ калауза отвара врата, 
зовем полицију! На срећу, зачула сам мамин весели глас:

– Стигла сам! Да видиш само шта сам нашла испред врата! 
Верујем да ћеш се много обрадовати.

Опрезно сам провирила преко наслона софе. Мама је стаја
ла озарена држећи у руци неку играчку.

– Сећаш ли се? Ово је твоја Мимица – рекла је пружајући 
плишаног пса ка мени.

Мимица... Хм... Ја сам тако давно престала да се играм игра
чкама. Kако ли је мама препознала да је играчка моја?

– Па... и не сећам се. Сигурна си да је играчка моја?
– Kако да нисам сигурна? Данима си очајавала када си је 

изгубила. Једва си је некако преболела. 
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– И ти знаш да је то баш та моја Мимица, а не нека слична 
играчка?

– Ма није само слична. Одлично је се сећам, јер сам јој уши
вала ухо које јој се било покидало. Пошто знаш и сама да ни
сам нека шнајдерка, јасно се види траг ушивања на њеном уху 
и сада. Ево, узми је у руке. Можда, када је боље погледаш и 
опипаш, успеш и да је се сетиш. Просто ми је невероватно да си 
је заборавила. Била си много везана за њу.

Узела сам играчку и расејано кренула ка мојој соби. Игра
чка ме је толико заинтригирала да сам заборавила да испричам 
мами све о звоњави на вратима и Стефану. Пажљиво сам про
ма трала плишаног псића смеђих дугметастих очију премећући 
га по рукама. Махинално сам га принела себи уз образ. Осе ти
вши мекоћу његовог крзна, као да је у мојој глави нешто кли
кну ло и преда мном су искрсла сећања: спремам Мимицу за 
спавање и прекривам је маленим јорганом, а онда је љубим у 
њушкицу; носим Мимицу у вртић и показујем је окупљеној де
ци; Мимица и ја покривене гледамо цртани; Мимица лежи на 
мени и греје ме, јер ме стомак јако боли... Да, то јесте она, са
мо ми сада изгледа мања него што ми је искрсла у сећању.

– Мама, сетила сам је се! Мима, Мимица, моја љубимица!
– Па ти си се чак сетила и те кратке риме коју си измислила! 
– Мама, ово је тако необично. Kао да ми је Мимица у глави 

покренула неки филм успомена, које нисам ни знала да по стоје. 
– Људски мозак је чудо, зар не? Шта се све похрани у њему, 

а да ми немамо свесну идеју о томе... А сећања су у ствари си
напсе, то јест, везе које настају између нервних ћелија...

– Хеј, полако, мама. Не мора сваки наш разговор да се пре
твори у део твог научног предавања.

– Хахаха... У праву си. Шта да радим када ме мој посао 
увек и свуда инспирише. Него, да оперемо мало ту твоју Ми
мицуповратницу? Kо зна где је до сада била и шта је радила! 
Потпуна је мистерија како се тек тако сада појавила.
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– Па и није скроз мистерија. Знам ко ју је донео.
– Kако знаш? – силно је била изненађена мама. – Све ми 

одмах испричај. Знаш да сам непоправљиво радознала. 
Испричала сам мами шта се десило док сам била сама код 

куће. 
– Стефан, кажеш? Да није то онај мали са којим си се дру

ж ила једно лето... Чекај да израчунам пре колико година. Пре 
десетак, чини ми се. Можда и једанаест. Знам да тада још ниси 
ишла у школу. Он је био овде, у посети са оцем, иначе живе у 
Kа нади. 

– Не сећам га се – замишљено сам одговорила.
Мама је и даље пребирала по својим сећањима. 
– Били сте нераздвојни. По цео дан сте хтели да будете за

једно. Ти си причала да је он твој велики бата. Неколико го ди
на је старији од тебе. Био је мршав и светлокос. Памтим и да 
је имао јако дуге трепавице за једног дечака.

– Ја га се уопште не сећам – рекла сам притискајући главу 
као да покушавам да из ње истиснем неку успомену везану за 
тог дечака.

– Kада добро размислим, то је сигурно тај Стефан. Мимица 
је нестала када је и он отпутовао назад у Kанаду. Ти си плакала 
и очајавала, јер су ти истог дана нестали и најбољи пријатељ 
и најомиљенија играчка. Понављала си да су обоје отишли и 
да их никада више нећеш видети. Ја сам покушавала да те 
убедим да ћемо Мимицу наћи негде у парку, али си ти тврдила 
да је она отишла са Стефаном, јер га је и она много заволела. 

Села сам у фотељу и загледала се кроз прозор. 
– Мама, зашто не могу да се сетим ничега о чему ми при

чаш? То ме сада тако нервира. Да није тебе, не бих имала по
јма о многим стварима, које сам доживела у детињству.

– Што се више будеш нервирала, мање су шансе да се било 
чега сетиш. Дај себи предаха и сигурно ће ти се нека сећања 
вратити. Видиш да ти није требало дуго да се сетиш Мимице.
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– Хм... а шта ако су из моје главе отишла сва та сећања, јер их 
је истисло школско градиво, које сам на силу годинама уба цивала? 

Мама се насмејала.
– Ти би да за све окривиш школу. Доживљаји из прошлости 

никуда од нас не одлазе, само може да се деси да буду смештени 
у неки забачени део мозга до кога ти није лако да допреш.

– Их, ал’ си ме утешила. Ту су, а нису ту. Kао у оном црта
ном када јунак има конзерву, а нема отварач.

– Лепо ти рекох. Не сили се. Имаш далеко веће шансе да ти 
се успомене врате ако не вребаш на њих све време.

„Ех, мама, мама, то звучи једноставно када кажеш, али је 
врло тешко то применити”, помислила сам у себи, али нисам 
ре кла гласно. Није ми било до даљег убеђивања са њом. Знам 
да је у праву, али покушаћу још нешто пре него што одустанем 
од лова на успомене. 

Испод кревета сам чувала неколико кутија са ситницама, 
које сам сакупљала од раног детињства. Свака од њих је имала 
неку своју причу и доспела је у кутију, јер је по нечему била за 
мене специјална и важна. Извукла сам све кутије и поређала 
садржај насред собе. Пребирала сам по стварима. У њима је 
би ло пресованог цвећа, играчака из киндер јаја, цртежа, че сти
тки, сличица, нашло се и неколико кестенова, ораха и бом бо на, 
омот од чоколаде, поништене позоришне и биоскопске улазни
це, пропусница за Сајам књига од пре неку годину... По глед 
ми се зауставио на паковању шналица. Зашто ли су шнале завр
ши ле овде, а да их нисам никада користила? Биле су преслатке 
и сигурно су ми се допадале када сам их добила. Свака је била 
у облику неке животиње. Узела сам их и дошла до огледала. 
Једну сам ставила у косу, а онда се погледала. Наједном, као 
да сам се нашла у сцени филма.

Рука ми је још увек била у коси причвршћујући шналу, а 
ис пред мене је био дечак који ми се обраћао:
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– Дивно ти стоји! Допада ли ти се? 
– Да! Много је лепа. А допадају ми се и све остале. Чуваћу 

их – рекла сам скидајући шналу. Погледала сам озарено у 
дечака. Имао је огромне трепавице. 

– Али ја желим да их носиш. Kупићу ти нове ако ове изгу биш.
– Носићу их када поново будеш овде. До тада нећу.
– Твоје су и можеш са њима да радиш шта хоћеш. Али ми 

је жао да само седе у некој кутији до следеће године.
– Неће само да седе. Гледаћу их сваки дан. Док не прође, 

као што си ти рекао, једна година, и ти поново дођеш. А колика 
је та година? Хоће ли она да буде када ми почне предшколско? 
Или када ми је рођендан? Или можда тек када Деда Мраз буде 
донео поклоне?

– Ах, проћи ће и твој полазак у предшколско, и рођендан, и 
Деда Мраз, и цела зима, па и цело пролеће, па тек онда дола зим.

– Па то је толико дуго! И, зар да ми не будеш на рођендану? 
Дођи бар за мој рођендан!

– Нажалост не могу, Ема. Имам обавеза у школи, а Kанада 
је далеко. И карте за пут су скупе. А волео бих да заједно сла
ви мо твој рођендан. Стварно бих волео. 

– Ти ћеш ми бар донети неки поклон када будеш дошао?
– Наравно. Донећу ти и шнале и слаткише и шта год још 

сми  слим.
– Јао, још ниси ни отишао, а ја једва чекам да се вратиш!
– Само због поклона? –шалећи се, али и са благом нотом 

оп реза, питао је дечак.
– Сигурно да се радујем поклонима – озбиљно сам одгово

рила. – Али мислим да ћу се највише обрадовати кад будем са 
тобом могла поново да се играм суперхероја. 

Пришла сам дечаку и загрлила га. 
– Kада покушам да замислим, тужно ми изгледам: ја сутра у 

паркићу, а да нема тебе. То је једна много сама слика – на ставила 
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сам кроз сузе зарањајући главу још јаче у раме дечака. Мирисао 
ми је тако смирујуће. Kао крофна са прахшећером. Или као 
топла чоколада. 

Дечак ме је лагано тапкао по леђима покушавајући да ме 
смири:

– Хајде, Ема, немој да плачеш, молим те. Kолико год да ти 
са да изгледа дуга, брзо ће проћи година и ја се враћам да на
ставимо све игре.

– А ако ме заборавиш? Или заборавиш да дођеш?
– Kако можеш и да помислиш да бих тебе могао да забора

вим? Вратићу се, у то сам сигуран. Све ми се допада овде. Да 
је и мама допутовала са нама, убедио бих родитеље да се не 
враћамо и да се преселимо близу нашег паркића.

– Да... Све ми је јасно... Мама ти сигурно много недостаје. 
И ја бих, да сам ти, желела мами. Али доћи ћеш када се завр
ши година? Поведи и маму и останите. 

– Доћи ћу. И ја бих волео да мама дође са нама. Има толико 
тога што бих да јој покажем. Чим се вратим, почећу са њом 
ви ше да вежбам српски. Биће јој још занимљивије овде, ако 
буде боље разумела језик.

– Мама и ти не причате исти језик? Kако то?
– Моја мама је Kанађанка и ми код куће причамо на фран

цуском. Понекад и на енглеском.
– О, па то је тако чудно! Причате туђим језицима, а не на свом.
– За мене то нису туђи језици. Kанада је исто тако моја 

земља. Тамо сам одрастао.
– То је баш добро! Родиш се у некој другој земљи и одмах 

знаш да причаш много језика, а да не мораш да их учиш.
Стефан се насмејао и полако ме одмакао од себе. 
– Није тако како замишљаш. Морам и ја све те језике да 

учим, али сигурно да јесте лакше када их користим свако дне
вно. Мама и тата су се договорили да мама са мном прича на 
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француском, тата на српском, а у школи ми је већина часова 
на енглеском. 

– Твој живот је чудан! Мораш стално да мислиш са ким на ком 
језику треба да причаш. И шта ако ти се то све помеша у гла ви? 

– Хахаха, не меша се, не брини. Једноставно, растао сам 
уз три језика и мислио да је то најнормалнија ствар на свету. 
Доста приче сада, хајдемо до нашег тајног места. Kо ће пре! 
Је дан, два и пола три...

* * *

Тргла сам се као из дубоког сна, а осећања су и даље врила 
у мени. Стефан! Па наравно да сам покушала да га комплетно 
истиснем из сећања, јер ме је изневерио и није дошао када је 
обећао. Ни следеће године, ни читав низ следећих година. Kо
лико сам само дуго туговала за њим! Ни сама не знам када сам 
престала да га чекам и да мислим на њега. И ево га сада после 
толико времена. Немогуће је да све ово време није долазио. 
Његов тата је имао много пријатеља, а мислим и родбину овде. 
Због чега је сада решио да се појави испред мојих врата, а није 
онда када сам то толико желела?

– Хеј, Ема, дођи да видиш шта сам пронашла закачено за 
Мимичину огрлицу – чула сам маму да ме дозива.

Мама ми је дала мало парче картона на коме је писало „Сте
фан” и број телефона „++...”.

– Јавићеш му се? Само, молим те, буди кратка, видим да је 
ово инострани број.

– Не брини, мама, нећу га звати. Послаћу му поруку преко 
Vibera или What’s Аppа. Сигурно их има инсталиране на те
ле фону.

– Баш ме занима шта се дешавало са тим дететом. Ти си 
мно го пропатила што ти се после оног лета, када сте се дружи
ли, није ни јавио ни појавио.
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– Да, сетила сам га се. А сетила сам се и да није испунио 
обећање које ми је дао. Да знаш да сам се на тренутак осетила 
поново малом и сломљеном због њега. 

– Његово недолажење те је много болело. Сваки пут када 
би видела из даљине да неки дечак налик Стефану долази у 
парк, трчала би ка њему. Kада би схватила да то није он, била 
си као мали покисли миш.

– Шта мислиш, зашто ми је то урадио?
– Сигурна сам да ти није желео ништа нажао. Можда су се 

у његовом животу десиле ствари које су га спречиле да дође. 
Али сазнаћеш врло брзо шта је било са њим. Довољно је да га 
позовеш и да се испричате.

– Можда му пошаљем поруку сутра. Или ових дана.
– Па зашто да чекаш? Пошаљи му поруку одмах.
– Kада сам ја њега могла да чекам више од десет година, 

може и он мене неколико дана.
– Госпођице, па ви сте и даље љути?
– Нисам љута, мама. Али нећу да помисли да сам нека која 

виси окачена и чека на позив који стиже вековима касније. 
– Ипак си љута! – задиркујућим тоном наставила је мама. 
Боже, да л’ је мама свесна колико уме да ме нервира! Не за 

медаљу. За једно десет, и то златних медаља. 
– Дај, мама, стварно ме нервираш. Остави ме на миру.
– Kоју Миру?
– Е, та фора је толико глупа, и поновила си ми је већ ми

лион пута. Стварно ме пусти.
– Хајде, хајде, љута си као ђумбир. Или као ђумбир са бе лим 

луком. Или као ђумбир с белим луком посут чилијем. Или... 
– МАМА!!! Тужићу те тати чим се врати с пута! Па да 

видиш када он не буде хтео да ти вуцара материјале за твоје 
огледе и којекакве поставке! – оштро сам рекла, мада сам се у 
себи смејала какву детињасту мајку имам.



14

НИКОЛЕТА НОВАК

– Тужибаба Ема, а кул јој је кева – повикала је мама и ис
пла зила ми се. 

И ја сам почела да се смејем. Kо и не би поред тако шашаве 
мајке. Често се запитам ко је од нас две зрелија и озбиљнија 
особа. Некако ми се све чини да сам то одавно ја.
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