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Мржња

Лифт се зауставио између спратова, мало изнад спрата на коме је
требало да изађе. Довољно да се врата не могу отворити.

Почео је да лупа о стакло и убрзо дозвао комшиницу са спрата, једну
млађу докону жену, певачицу, како се говорило у комшилуку, иако нико стварно
није знао чиме се бави. Имала је брата, тако је и стигла у зграду: он је отишао у
иностранство а она  преузела стан у наследство. Одмах је схватила ситуацију, а
имала је готово решење – знала је за гвинт који увек даје резултат.

– Увуците руку ту, између лифта и врата – рекла је. – Наћи ћете једну
опругу коју треба притиснути. Ту, одмах – додала је.

Сумари је погледа. Жена се осмехивала. Поглед је био неразумљив –
гледала га је. Можда је хтела да види да ли се плаши. И заиста, Сумари, шаке
напола завучене између зида лифта и челичне конструкције врата, одједном
осети страх. „Шта ако сад крене?“ – помисли. „Зла жена. Можда мрзи странце.“

– Не треба бити параноидан – рече сам себи и завуче руку дубље у
простор између кабине лифта и врата. Простор је био узак и тврд, груб. Требало
му је неко време да напипа опругу и да је дохвати, метална шипка му се усецала у
руку, болно. Била је то полуга, заливена сивом масном фарбом. Он је притисну.
Зачудо, померила се.

Врата се отворише. Жена је ћутала.
Био је мало понижен њеном равнодушношћу и поражен сенком

злобе. Било је то за њега ново искуство. „Ово би требало да упамтим“, помисли.
– И шта се онда десило? – упита га слушалац када је једном приликом

покушао да некоме пренесе своја осећања у том необичном тренутку, осећај да се
можда ухватио у замку и да ће то морати тешко да плати – можда и сакаћењем.

– Не могу да се сетим – рече.
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