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 Мобилни телефон јој је испао из руке док је покушавала да сними постер на једном 

рапавом зиду и пао на тротоар. Постер је био исписан руком а на њему је било духовито 

упутство за сналажење у случају да вам се догоди... Сања није могла да схвати шта. 

Изгледао је као некадашње зидне новине и садржао и друга исто толико духовита 

упутства за различите незгодне и непредвиђене ситуације. Стајало је и нешто од – до, 

време. Овде је била ноћ, можда 22 или 23 сата. 

 Ту су биле и две девојке које ту негде станују или раде а често бораве на самој 

улици. Одмах ту је и велика капија са засвођеним пролазом у двориште. Једна подиже 

њен телефон – Сањи су руке биле пуне некаквих ствари тако да није могла ништа. Девојка 

позва свој број са Сањиног телефона па одмичући телефон од увета рече: „Не ради, мој 

телефон не звони.“ Пружи јој га. Сања узе телефон испод свих ствари. Изгледао је мањи. 

 Девојке јој понудише свог мајстора за телефоне. Сања је, међутим, ожалошћено-

разочарана, телефон је још нов. И она га испробава, неспретно, балансирајући стварима 

у рукама. Стварно нешто не ради. Сања не може да поверује у то. Огледа се око себе, 

размишља. 

 Куће са таквим пролазима постоје у Савској улици (бивша Слободана Пенезића). У 

стварности су то некадашње зграде за становање подигуте за социјално угрожене, 

велике, са двориштем, права насеља изнутра. Свака има куполу необичног облика, 

изгледа као нека врста шешира са ободом и куглом на врху – можда као поклопац за 

чајник. 
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 - Сунце сија прејако за нас, - рече једна девојка. – Ми се дивимо одразу месеца у 

води. Па нас и то, чак, изнервира и хоћемо да пореметимо ту слику јер, да вам кажем, 

можемо и ми као вода да одражавамо нечији лик. Ваш, рецимо. 

 Изгледало је да се друга слаже: - Да, - рече само и погледа је значајно. 

 Сања не рече ништа. Спусти све ствари на тротоар да мало боље погледа свој 

телефон. Вратила му се величина. Она одахну. Ради. Екран се засветлео. 

 Девојке су некуд нестале. 

 

2018. 
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