
 

 

Zašto se ipak neću ubiti 

 

Svako jutro, u pola sedam, poželim da se ubijem. Glasan alarm zazvoni. Besno ga gasim. 

Sklanjam bratovu nogu sa sebe. On me šutne. I dalje ne možemo da se naviknemo na 

zajedničko spavanje, iako je prošlo više od mesec dana od požara – trenutka od kada smo 

primorani da se guramo na rasklopnoj fotelji u tetkinom malom stanu. Spremim se za školu, 

na vratima sam, ali ne, neću se izvući tako lako. Brat bi da jede. Nabacam mu par stvari na 

hleb. On za to vreme sipa mleko u šolju koju, nakon deset sekundi, ispušta na moje nove 

cipele. Nakon ljutitog vriska i menjanja obuće, napokon napuštam kuću. Kontrolori me 

izbacuju iz trolejbusa, opet sam zaboravila kartu. Stižem u školu. Kvarim ocene zbog manjka 

koncentracije i nedostatka sna. U povratku, naviru mi suze na oči. Ali prestaju čim shvatim da 

me od njih peče lice, što me podseti da treba da odem kod još nekog lekara da utvrdim da li 

stvarno imam psorijazu. Rešim da ne moram baš odmah da se vratim kući, ionako niko neće 

primetiti da me nema. Kupujem toplu čokoladu, odlazim u najbliži park i sedam u sneg. 

Pozovem najbolju drugaricu, obećava da stiže za deset minuta. I stiže, sa kolačima. Kaže: 

„Kupila sam ih usput, znam koliko ih voliš. Slušaj, kapiram da ti sada deluje da je sve crno, 

ali nije, imaš mene, plavu. Lošu šalu na stranu, znaj da te volim i ne dozvoljavam da budeš 

tako depresivna“. I stvarno, počinje da me zasmejava. Pada mrak. Nas dve ignorišemo 

hladnoću i mokru odeću i nastavljamo da se zabavljamo uz slatkiše. Ne pamtim kada sam se 

poslednji put osećala tako srećno. Možda je stvarno istina, možda ti u životu ne treba ništa 

više od osobe koja je uvek tu za tebe. I malo čokolade. 

 

Đina Kujundžić 2c 


