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  Градске улице врвеле су од људи. Био је то новогодишњи вашар. Ваздухом се ширио 
топли слатки мирис колача помешан са снажним мирисом свежег печења. Сви су били 
насмејани, а радосној атмосфери доприносили су и весели смех и дечја граја, шарени 
балони и украсне светиљке. Чика Раде седео је удобно у својој фотељи и читао књигу. 
Лице му је било озарено, и он је био погођен овим таласом опште еуфорије. Он је тако 
чекао свога сина, требало је да му дође у посету. Како су му жена и брат умрли, он му је 
био једина породица. Нису се дуго видели, а овај му је обећао да ће издвојити пар дана за 
њега, за овај празник. 

  Звуци споља прекинули су га у читању. Бацио је поглед на прозор, након тога почео је да 
замишља његов предстојећи сусрет са сином – како ће шетати улицама заједно, 
разговарати о животу, јести... Његово слатко маштање, наједном, прекинула је звоњава 
телефона. То је био тај исти његов син, и да, нешто је искрсло, није могао да дође, ни овај 
пут. Обукао је свој мантил, ставио шешир на главу, узео штап и изашао на улице. Неко 
време је шeтaо, сав узрујан, и тужан и бесан истовремено, не гледајући људе око себе, 
потпуно одсутан. Ходао је тако стискајући зубе и ударајући оним старим штапом земљу 
као да је желео да се отвори под њим. Пролазио је поред људи као што пчела пролеће 
поред увенулог цвета, несвесно констатујући га и заобилазећи. Никога он није 
примећивао, нити је ико њега. Свакако је помишљао да би се ово могло десити, али није 
желео о томе да размишља, јер му је ипак овај обећао. „Није ово ништа, само још један 
дан да нећу ни са ким проговорити“, мрмљао је себи у браду. „Ништа, ништа кад сам већ 
две године тако издржао.“ Најзад, удахнуо је дубоко и успорио ход. Осврнуо се на свет 
око себе. Све је било пуно, живо и весело. „А не, не и овај пут!“, помислио је. У том 
тренутку поред њега пролазили су отац и ћерка. Девојчица је једном руком држала тату за 
руку, а у другој јој је стајала розе шећерна пена у коју је заронила главу тако да су јој се 
само очи виделе. Насмејао јој се и наклонио, на шта је она чврсто стегла оцу руку, 
окренувши се ка њему, уплашеним очима моливши га да је подигне. Зачудио се. Мислећи  
да ју је заболео зуб наставио је даље. На једном тротоару седела је група младих људи. 
Пришао им је и рекао да не треба да седе на хладном тлу јер ће се прехладити. Они су се 
на то само погледали, преврћући очима. Био је изненађен овом реакцијом. „Како 
некултурна и неваспитана банда!“, пролетело му је кроз мисли. Али како је наставио 
путем да се јавља и осталима, наилазио је само на једно – неприхватање. Сви су га се 
плашили. Нико није желео да прича са њим. „Лудак“ или „матора пијандура“, мислили су. 
Нико није одавао ни један знак пажње. Понашали су се као да су за њега невидљиви. 
Након што је то схватио, кренуо је хаотично да јури, од групице до групице, да им 
објашњава како то није тако. Али, никога није занимало, нико га није ни слушао. Само су 



желели да их остави. На крају, увидевши да нема сврхе да то ради, сео је на клупу. Узео је 
телефон, и почео је да листа по именику. Дуго је тако листао, међутим, није имао кога да 
позове. Сви његови пријатељи су или умрли, или су им бројеви били неважећи. Једна 
тешка суза потекла му је низ лице. Обрисао ју је и кренуо ка кући. 

  Ону свечану вечеру што је спремио за себе и свога сина, сад је појео сам. Пошто је сат 
откуцао дванаест сати, на небу су почели да се ређају разнобојни предивни ватромети, 
чије су бурне одјеке пратили и весели повици људи. Раде је то само посматрао поспаним 
очима. Након што су се све анимације стишале, спремио се и легао у кревет. „Доћи ће 
мени мој синко, хоће сигурно, следеће године.“, помислио је. А од сина није примио ни 
новогодишњи позив, ни честитку... 
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