
     КАМЕЛЕОН 

Новембар, већ данима осећам трнце његове магијске хладноће која ми се са тек 

пристиглом влагом подвлачи под кожу, продире директно у моје нерве и то је оно што не 

могу да волим. Од самог јутра на памет ми пада да се људи деле на људе и на камелеоне. 

Још увек опијена ружним сновима, трагам за чаробним напитком који ће ме вратити у 

мемљиву свакодневицу. После оваквих снова и лоша свакодневица је дар. 

 ,,Зврр''! 

 Телефон, мој највернији подсетник на живот.  

Мораћу да променим ову опуштајућу звоњаву са нечим енергичнијим. Музика је као 

ароматерапија за ушну дупљу, опушта и стимулише у зависности коју есенцију користиш.  

Камелеони, овако рано само они зову! 

- "Ало, ко се усуђује да ми квари јутро"? 

- "Добро јутро, овде докторица Снежана Пуховски, мајка твоје другарице из разреда, Лизе. 

Верујем да ти је Лиза причала о мени"?! 

- "Свакако докторице, како Вам ја могу помоћи"?  

Лиза ми једном рече да је за маму титула важнија од Бога, породице, ваздуха, љубави... 

Добро, можда је мало и претерала мада је Лиза у том трену деловала прилично одсутно, 

онако дубоко несрећно, као да је осећала губитак поверења у неког драгог коме се дуго и 

искрено веровало. 

- "Лиза се синоћ није појавила на часу италијанског а пре тога није отишла ни у школу 

балета што је веома чудно. Знаш, Лиза је веома дисциплинована и одана својим 

дужностима. Од малих ногу сам је учила да се поштовање других стиче богатством, а 

богатство сналажљивошћу,  дабоме и послушношћу".  

- "Госпођо, докторице Пуховски, мож..."! 

- "Госпођице"! 

- "Пардон госпођице докторице, можда се није осећала добро, знате и роботима се деси 

квар". 

- "Таман посла, моја Лиза је спортски тип, она не може да се осећа лоше, уствари, шта она 

има да се осећа или не. Обавезе су обавезе, зар мислиш да чланови наше Владе имају 

времена за одмор"? 



- "Ха, баш потрефисте, боље да сте рекли чланови наше фудбалске репрезентације, 

резултати су им поприлично исти само се разликују у нијансама сивила".  

Боже драги! Ови камелеони се одмах прилагоде једни другима. У налету гађења осетим 

неку неправду, лошу карму, када посмислим да ћу са оваквима морати делити 

овоземаљско време и простор.  

- "У реду, помислила сам да си спремна да разумеш и да водиш овакве разговоре, али ти 

си свакако још сувише млада, тако рећи незрела за разговоре одраслих на какве сам ја 

навикла. Но, вратимо се Лизи. Оно што ме је заиста забринуло је то да је нисам пронашла 

у стану јутрос када сам ушла у њену собу да је пробудим за школу". 

- "Докторице Поховски"... 

- "Пуховски" ! 

- "Наравно, лапсус лингуае, Ви то, претпостављам, разумете скоро као и српски".  

Лиза је понекад знала рећи да би је њена мајка пре разумела на латинском него на српском 

језику пошто њихов однос више личи на дијагнозу него на разговор. 

- " Како је могуће да Лиза није била у кревету када сте претходно вече видели да она 

одлази у своју собу на починак"? 

- "У ствари, ја синоћ нисам стигла да јој се јавим пошто сам након силних обавеза на 

послу отишла са пријатељима на позоришну представу па на пар пића и тако се то 

одужило до касно у ноћ те сам се у стан увукла кришом не желећи да је пробудим". 

- "Хммм, баш интересантно, каква је била представа? Сигурно сте уживали у глумцима, 

пријатељима, пићенцету.."? 

- "Изванредно, помислила сам да би било лепо када би смо и ја и Лиза.." 

- "провели скупа барем једно овакво вече. Када бисте Ви и Лиза поново постали свесни 

једно другога и када бисте заједничке успомене преточили у сјајну будућност ушушкану у 

вео божанске љубави мајке и детета! То сте помислили, зар не"? 

- "Како се усуђујеш, покушаваш да ми држиш лекције! Ти која живиш у том кокошињцу 

као нека...као..."  

- "као олош који увек остаје олош. Зар ме нисте тако окарактерисали приликом нашег 

последњег сусрета када сам се усудила да утешим Лизу након што сте је осрамотили пред 

целим разредом. Натерали сте сопствену кћер да се обуче и нашминка као пензионисани 

кловн што није могло проћи неопажено уз подсмехе и спрдњу свих присутних."! 

- "Ја сам само бранила своје ставове"!  



- "Ваше ставове госпођице докторице? Требало је да бринете о осећањима Ваше ћерке, а 

не о Вашим ставовима! Лизи нису потребни ставови већ пажња, нежност и осећање. Ту 

престају научно теоретске заврзламе и комплексност вашег снобизма добија форму 

примитивног егоизма и недостатка људскости. На том испиту сте пали и да бисте то 

поправили мораћете га понављати много пута изнова".  

- "Чини ми се да си ти много боље обавештена него што сам очекивала. Где је Лиза?" 

- " Можда све што данас знам сутра нећу морати да памтим. Наравно, то у многоме зависи 

и од Вас. Синоћ док сам брисала сузе Ваше уснуле ћерке на телевизору сам пратила причу 

о камелеонима. Чудесна створења, да би опстали од природе су добили дар да мењају боју 

коже и да се на тај начин прилагођавају различитим ситуацијама у животу. Ми људи смо 

сличан дар добили у једној боји која се одражава у црвенилу наших образа. У зависности 

од тога колико смо спремни на признање грешке и извињење наше црвенило одражава 

нивое наше искрености и самопрекора. Можда о овој особини људског организма не пише 

у стручним књигама, али је сигурно урезано у бескрајан низ записа у људској души у којој 

се колорити осећања преплићу попут боја коже камелеона. Сви смо ми понекад камелеони 

само је вештина у знању проналажења праве боје у правоме тренутку. 

 До виђења докторице, желим Вам да што пре пронађете Вашу праву боју и да је стопите 

са спектром боја ваше кћери". 

- "Збогом Јустиција"!  
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