
СВА МОЈА ОСТРВА  

 

Стајала је испред мене пружајући ми две вруће векне хлеба тек извађене из пећи. Носила 

је кецељу посвуд брашном запрашену и замазану двема масним мрљама на средини. Била 

је жена средњих година и у њеним подбулим очима, осим што су гледале кроз мене не 

примећујући ме као особу, јасно се видело како је њена највећа жеља да оде кући и заврши 

са послом што раније, како би остатак вечери провела са својом породицом.  

„Хвала”, рекла сам, пружајући јој новац за те две векне хлеба. И као да је тек у том 

тренутку, када је чула мој глас, угледала путницу са огромним ранцем на леђима и 

шатором у једној руци. Тада је подигла поглед и њено наборано лице се затегнуло око 

усана благо се осмехнувши. Вероватно сам јој скренула мисли са свакидашње рутине 

одласка кући након посла, и њеној машти потпуно ћутке, препоручила одмор за мисли у 

виду кратког викенда у природи.  

– Знаш ли куда ћеш? ‒ упитала ме је смејуљећи се и даље.  

‒ Наравно да знам ‒ одговорила сам скромно, поздравила је и у журби изашла. Осећам се 

лоше што сам одговорила тако нељубазно. Можда из чистог себичлука, а можда и зато 

што нисам желела да је учиним додатно љубоморном, не сећам се.  

Стигла сам до велике реке, на чијој обали ме је по договору чекао чамац. Жути пластични 

чамац са два весла стајао је паркиран у муљу, до пола извучен на обалу. Ствари сам 

уредно распоредила по чамцу, како би однос тежине био свуда подједнак, својим крхким 

ручицама гурнула сам чамац према средини реке и отиснула се према заласку сунца. 

Веслање је било веома тешко, иако сам пловила низ реку, кретала сам се веома споро и то 

ме је помало бринуло. Недалеко од места поласка пристала сам на обалу и покупила још 

једног путника. То је био мој стари и једини друг ког сам имала. Никада није знао да се 

обуче у складу са ситуацијом, али ми то није било важно. Потребна ми је особа за 

разговор и добар провод, размишљала сам у себи. Он је био зановетало. Константно је 

говорио о неким небитним стварима које ја већ одавно и пре његове беседе знам. 

Објашњавао ми је како се држи весло. Хеј! Он мене да учи како се држи весло. Разумем да 

сам женско и да чак ни не знам како се зове врста тог чамца у ком смо пловили, али сам 

веслала много боље од њега. Ипак, са њим је некако на крају увек било забавно. Знао је да 

се надури када бих му рекла нешто што му није по вољи или нешто око чега се не слажем 



са њим, али није могао дуго да ћути спрам мене, што је и мене чинило опуштенијом да 

наставим са задиркивањем. Био је добар према мени, ни сама не знам зашто, али сам њему 

могла рећи све тајне универзума и ослонити се на његову помоћ, кад год ми је била 

потребна.  

Пловили смо средином реке, осећала сам се слободно, као што осећам слободу у 

галебовом лету изнад површине воде. Сунце је залазило, а претходно je просуло 

ружичасту боју по својој половини неба и учинило облаке још пуфнастијим и 

романтичнијим. Друга половина неба је била потпуно плава, без и једног облачка, 

најављујући ми звездано небо током целе ноћи. Како се сунце приближавало сутону, 

треперило је и постајало све црвеније, док коначно није обојило целу половину неба 

разлажући га у непоновљиве нијансе које су само тада биле тако лепо осликане.Током 

дана ветар је непрекидно дувао и стварао силовите таласе, међутим, као да му је заласком 

сунца било завршено радно време и као да му је сунце рекло: Доста! Нас двоје смо седели 

ћутке у чамцу, тек понекад би се зачуо жубор воде преко весла који би прекинуо тишину и 

замолио нас да причамо једно с другим. Он са мном никада није желео да прича о себи, 

као да није имао шта да ми каже, као да је сматрао да приче и догађаји из његовог живота 

мени нису битни. 

‒ Дружеее! 

Викнула сам пружајући прст према заласку, а он је већ знао да треба да се окрене лицем 

према сунцу. Тада смо зашли иза кривине и обоје смо могли јасно видети величанствени 

залазак сунца. Неколико тренутака смо тако заљубљено гледали у усијану куглу, док није 

у потпуности нестала иза хоризонта. Наставили смо да весламо низ реку, причали смо 

опет о неким његовим безвредним темама које мене уопште нису интересовале, колико ме 

је интересовало да сазнам још неку ситницу од превише детаља које знам о њему. Ипак 

сам ја знатижељна жена. Повремено сам му обраћала пажњу на нијансе боја које се налазе 

разливене по небу иза наших леђа, на сада већ тамну шуму са обе стране реке која је само 

у силуетама тмине бацала одраз на површину воде. Небо је постајало тамније, све се 

мењало веома брзо, али нама ни једна ситница није промакла. На хоризонту са леве стране 

и даље је сијала наранџаста линија, а беле пахуље од дрвета тополе су лебделе око нас и 

на крају благо додиривале површину воде. Вода је била потпуно мирна и опуштала је моје 

уморне очи градског детета. На тренутке ми се чинило да пловимо чувеним Мисисипијем. 



Тишина која нас је окруживала нам није дозвољавала да међусобно комуницирамо једно 

са другим, али у таквом окружењу погледи су причали много више од погледа 

продавачице хлеба. Величанствени су ти тренуци и надам се да се они памте до краја 

живота, јер није сваком човеку дато да може да види, оно што смо ми те вечери гледали. 

Наравно да сам се припремила за пун месец те ноћи и једва сам чекала да га угледамо, али 

сам полако губила наду, све док моје око није угледало једну блештаву цртицу наранџасте 

боје која је извиривала из тамне шуме. Месец се подизао веома брзо, а ми смо га 

дочекивали истим оним заљубљеним погледом, којим смо испраћали сунце, док са 

чуђењем нисмо схватили да је заузео четвртину нашег видика.  

‒ Да ли си икада видела оволики месец? ‒ питао ме је.  

‒ Не, друг мој, ово је нестварно диван призор месечине, најлепши који сам икада видела.  

Заиста је и био. Његова светлост је обасјала реку и вода је постала сребрна, а уједно 

месечевим изласком, као по наређењу, површина се застаклила, што потврђује моје друго 

правило Дунава. Када сунце зађе и нестане из видокруга, ветар ће се стишати, а вода 

умирити, све док не изађе месец да учини велико плаветнило стакленом површином без 

иједног узбурканог дела.  

Напокон сам угледао острво до ког ме је водила. Уморио сам се од веслања, али никако то 

нисам смео да јој признам. Нервирало ме је што је тако јака и што ми стално то доказује. 

Прамац је нагло заорао песак острва чији смо били гости те вечери, а које је било 

гостољубиви домаћин. 

‒ Песак је мекан, сув, и погледај, у облику је талашчића који су га вероватно обликовали 

док је водостај био виши ‒ рекла је.  

Признајем, често помислим како је она најпаметнија особа коју познајем. Познавала је 

толико несвакидашњих, неуобичајених појава и толико је лепо говорила, учећи ме 

стварима попут дизања шатора и прављења вечере без кухиње и прибора за рад. Дивио 

сам се њеним вештинама и њеној свестраности, одувек ми је пријало да будем у њеном 

окружењу, иако некада ћутке и само погледима, причали смо бескрајне приче једно 

другом, што ме је чинило веома љубоморним на њу, плашећи се да ће се једног дана 

наљутити на мене и да неће хтети више да прича погледима што би било погубно, јер 

замислите, драги читаоче, како тужна сцена може бити у тишини, двоје младих без иједне 



речи, без иједног погледа, једно над другим усамљено бдити. Њен осмех ми је ипак веома 

често говорио како ће наши разговори трајати дуго, дуго, можда чак и вечно. 

‒ Зашто си ме довела вечерас овде? ‒ упитао сам је узимајући још један залогај укусне 

хране коју је припремила за вечеру и уживајући у свакој ситници којом сам био окружен. 

Гледао сам звезде и месец, слушао сам пуцкетање грања у ватри, стопалима додиривао 

мекани, таласима изрезбарен песак. Уживао сам у величанственој реци, уживао сам у 

њеном дечијем турском седу са чинијицом вечере у крилу. Пуним устима, жваћући храну, 

осетио сам да се у њеној глави спрема одговор на моје питање.  

‒ Уморна сам! Уморна сам од буке и издувних гасова, уморна сам од асфалта и бетонских 

зграда. Не волим наше бандере, прљаве од чађи, које се труде да обасјају мрачне улице у 

овако заводљиво лепо обасјаним ноћима. Нервира ме људска еколошка свест  и отпаци 

смећа по зеленим травњацима, зато те водим са собом и бежим овом реком пространом и 

дубоком, далеко од људи, далеко од светла и буке, пре него што ми вас зли и себични 

обоје преотму.” 
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