VIRUS 21

Dok je jedne tihe i sumorne večeri Una razmišljala kakav bi sastav mogla da napiše iz
geografije, na suprotnoj strani sveta širio se novi, zarazni, nezaustavljivi virus – Virus 21.
Sledećeg jutra zavladao je pravi haos na vestima – Una prosto nije mogla da poveruje da
je tu najzarazniji virus ikad. Pa zar nije već bio tu Virus Covid – 19? Na vestima je Una saznala da
se virus prvi put pojavio u Egiptu, to je daleko od Crne Gore. Ali Una je znala da će Virus 21 doći
kod njih pre ili kasnije, bez obzira na udaljenost. I bojala se toga.
Unini strahovi su se nažalost obistinili. U sledeće dve nedelje Virus 21 zahvatio je hiljade
ljudi, a broj zaraženih osoba se povećavao iz minuta u minut...
Una je bila na času iz biologije. Upravo se došaptavala sa Ivanom pitajući je šta misli o
novom virusu. Ivana je samo rekla da je grozan, što nije ličilo na nju. Ivana bi se ispričala toliko
da bi je nastavnici premestili u drugu klupu. Nastavnica im je upravo pričala koje simptome
prouzrokuje Virus 21 – kijanje, upaljeno grlo, kašalj... Ali tada nastavnicin glas naglo iščeze, sve
je postajalo mutno i nejasno, a Unine oči se sklopiše...
Una je ležala u bolničkoj postelji od baldahina. Počela je polako da otvara oči i ugleda
prljavo – beli zid plafona. Kapci su joj bili neobično teški. Čula je doktore kako razgovaraju: „Ta
plavokosa devojčica sa šnalom u obliku slova “i“- da, ona će morati na operaciju mozga“. Una
se sledi. Doktori su upravo opisali Ivanu. Otkud ona ovde? Una se uzdignu, a čim je počela da se
pomera, kao da joj se u trenutku sledilo čitavo telo, a onda se polako odledilo. Pribojavala se
onog najgoreg. Šta ako Una ima Virus 21?! Ali, to je bilo nemoguće... ili ipak moguće? Šta ako
naučnici još uvek ne znaju sve osobine Virusa 21? Una je imala milion i jedno pitanje, a nijedan
odgovor.
Ona napusti te misli i okrenu glavu na svoju levu stranu. Užasnu se kada ugleda Ivanino
bespomoćno lice prikačeno na respirator. Nešto u njoj je vrištalo, htelo je očajnički da izađe iz
nje i pomogne Ivani, ni samo ne znajući kako... Bio je to osećaj koji nikome ne bi poželela. Gušila
se u sopstvenim mislima, čak i u svom sopstvenom telu, tražeći izlaz. Nije čak ni primetila da joj
je u ruci zabodena igla sa infuzijom.
Baš u trenutku kada je htela da sedne, videla je da se kvaka pomera i da doktorska noga
kroči unutra. Una se vrati u prvobitni položaj sa velikim bolom u plećima i napravi se kao da
spava. Doktor uđe u bolničku sobu sa strogim izrazom lica. Tada Una odglumi da se budi, a onda
doktor priđe i podesi infuziju na nula.
„Kako se osećaš?“, zapita je doktor. Una mu je ispričala sve što je osećala i što se desilo.
Nije više ništa htela da krije od bilo koga. Doktor nabaci pobednički osmeh praćen rečima: „Pa ti

se oporavljaš!“ Ali Una više nikako nije mogla da se suzdrži od pitanja šta će biti sa Ivanom.
Dobila je veoma potresne i tužne vesti: „Moraće da ostane“, reče doktor „u bolnici dok joj ne
bude imalo bolje, a to se baš može odužiti. Za primer dajem jednu godinu. Iskren sam sa tobom
i nadam se da me nećeš razočarati u bilo kom smislu.“ I s tim rečima napusti sobu.
Una nije znala šta da misli. Po glavi su joj se motale stravične misli koje ne bi valjalo
spominjati. Nije je bilo briga šta će biti sa njom. Htela je da zna šta će biti sa Ivanom. Pitala se da
li su njeni roditelji čuli gde je ona? Koliko je uopšte bilo sati? I da li će Ivana stvrano morati na
operaciju mozga? Koliko samo mučnih pitanja!
Una je grizla i upropaštavala svoje nokte od brige nekoliko dana kasnije uz društvo
mame i tate dok je čekala rezultate Ivanine operacije mozga. Tatin telefon naglo zazvoni. Tata
se javi. Una je mogla da prepozna taj dubok i ljubazan glas tatinog šefa bilo kad i bilo gde.
Pokreti su govorili više od reči – tata je opet morao prekovremeno da radi, zajedno s mamom,
pošto su imali istog šefa. Tata se lepo i sa puno ljubavi pozdravi sa Unom, a zatim odjuri, praćen
mamom. Posle toga Una je malo čačkala svoju omiljenu igricu, kad začu panični glas doktora:
„Doktore Vujoviću, u kritičnom je stanju, nemamo puls, treba nam hitno pojačanje!“
Kako reče, Vujović? Čekaj, to prezime Uni je bilo veoma poznato... to je bio Ivanin
doktor! Nije mogla da čeka. Nije bilo vremena za to. Una ustade spremna da snosi posledice, a u
tom trenutku kroz nju prođe ledena jeza, a grčevi su joj zahvatali čitavo telo... panični glas
doktora naglo iščeze, sve je postajalo mutno i nejasno, a Unine oči se sklopiše...
Una je opet ležala u bolničkoj postelji od baldahina, drugi put ove nedelje. Počela je
polako da otvara oči, ali umesto prljavo belog plafonskog zida, ugleda oštre crte doktorovog
lica, a umesto ljubaznog pozdrava dobi neljubaznu opomenu: „Ne smeš da ustaješ ako želiš da
ostaneš živa. Ivana je sasvim dobro, stanje joj se umereno popravlja, ali ako ovako nastaviš,
tvoje stanje će postati čak i gore nego Ivanino pre poboljšanja.“
Teške suze ispuniše Unine oči, a ona popusti pred naletom suza, prvi put posle dugo
vremena i reče žalosnim glasom, isprekidan jecajima: „Samo sam htela da uradim nešto“, a
posle kraće pauze nastavi: „Ivana je jedna od retkih osoba koja mi je kao sestra u svakoj nevolji,
sreći, strahu... Ali jedina osoba kojoj mogu sve da poverim i koja će biti iskrena sa mnom i reći
mi šta ona misli da je bolje za mene, makar se ja sa time nikada ne složila. Ako bi se njoj nešto
desilo, meni bi se to desilo duplo više.“
Naizgled strogog doktora do srca dirnuše ove reči i on oprosti Uni, dodajući nešto
između naređenja i molbe: „Razumem te, Una, ali ako ne ostaneš u krevetu dok ne budeš mogla
da ustaneš stvarno će ti se desiti nešto što ti Ivana nikada ne bi ni pomislila, a kamoli poželela.
Zato te očajnički molim da ostaneš u krevetu i da malo odspavaš ako možeš.“
Una istog trenutka utonu u san...
Hodala je bolnicom kroz duge, zamršene, naizgled beskrajne hodnike. Svaka stolica u
hodnicima bila je zauzeta, a neki ljudi su čak i stajali. Svi su imali na ruci oznaku: - Virus 21 - . Svi

su izgledali veoma bespomoćno i bili su bledi kao krpe. Ta slika naglo nestade i Una se stvori na
groblju, pred samim Ivaninim grobom... Zatim i ta slika naglo nestade i Una se probudi u svom
krevetu od baldahina.
Nekoliko dana kasnije, dok je Una već svima ispričala svoje snove (i dok su svi oni
zaredom govorili da je to bila samo noćna mora), Ivana i Una su se sasvim polako i umereno
oporavljale, pod pretpostavkom da je to Virus 21. Sreća pa nisu morale još dugo da čekaju –
analiza njihovih antitela završavala se danas u 17:00 časova.
„Tu nema šta da se pretpostavlja – nijedan virus ne radi ništa ovakvo, što znači da mi
imamo Virus 21“, ponavljala je Ivana, već šesti put toga dana. Naravno da je bila uzbuđena kada
je bilo 16:59.
17:01. Analiza je bila završena i doktori su stajali pred devojčicama, spremni da počnu
govor. Prvo poče Ivanin doktor, doktor Vujović: „Prvo moramo da otkrijemo najnovije osobine
Virusa 21 kako bi vam posle saopštili vaše stanje, koje je veoma dobro. Pročitaćemo vam
osobine Virusa 21 sa ovog dokumenta koji je sastavio glavni doktor: `Virus 21 je novi zarazni
virus, sada zastupljen u svakoj zemlji na svetu. Najnovija istraživanja u Virus 21 laboratorijama
pokazala su da kod svakog čoveka ovaj virus utiče drugačije. Kod jedne osobe može biti u obliku
obične prolećne prehlade, a kod druge osobe može se razviti čak u obliku raka ili tuberkuloze i
sl.` Ovo dalje što je naš glavni doktor napisao su neki naučni termini zbog čega Virus 21 nastaje
kod svakoga u drugom obliku, pretpostavljam da vas to ne zanima, pa neću čitati. Mene samo
još zanima jedna stvar: da li neko ima nekih pitanja?“
Svi su zabezeknuto gledali u doktora, a posle kraće pauze, Ivanin tata odgovori da niko
nema pitanja.
„Dobro, onda ću, ako mi dozvoljavate, reći u kom obliku je Ivanin Virus 21. Dakle, Ivanin
Virus 21 je bio u obliku tumora, pa je zato morala na operaciju mozga. Tumora više nema, pošto
smo ga ustanovili veoma rano, pa nemate razloga za brigu. Zadržaćemo je u bolnici još nekoliko
dana zajedno sa Unom, čisto radi nadzora, pa će moći da izađu istog dana. Kao što rekoh,
nemate razloga za brigu. Prepuštam Vama, doktore Tomaševiću.“
Doktor Tomašević je bio Unin doktor, pa su ga svi nestrpljivo gledali.
„Hvala, doktore“, odgovori Tomašević, pa nastavi: „Unin Virus 21 je bio u bezazlenom
obliku i nije puno oštetio Unin imuni sitem. Njen Virus 21 je bio nešto što se dobije spajanjem
groznice i gripa. Pošto veoma brzo napredujemo u lečenju, moći će da izađe iz bolnice zajedno
sa Ivanom, za tri dana, što znači u petak, pošto je danas utorak. Da li neko ima pitanja?“
Unin tata istog časa odgovori: „Ne, hvala Vam doktore.“
Svi su sijali od sreće. Dva doktora se okrenuše da odu i tada Tomašević dodade: „Mislim
da od sada mogu da šetaju, šta kažete na to, doktore?“ Vujović samo zadovoljno klimnu glavom
i odšeta, sad zastvarno, zajedno sa Tomaševićem.

Una opet popusti pred naletom suza, ovog puta radosnica i zagrli Ivanu, tako jako, da bi
neko pomislio da hoće da je udavi. Doktori su to sve posmatrali iza ćoška.
„Dragi kolega, milsim da imamo savršen, a uto i jedini lek za Virus 21 – ljubav i sreću. Ne
postoje dve jače i intezivnije stvari od toga, a ove devojčice su nam to otkrile. Mislim da bismo
trebali da im otkrijemo čarobni lek“, reče Vujović.
Doktori saopštiše devojčicama i njihovim porodicama šta su imali, dodajući: „Mislim da
možemo da ih otpustimo danas, šta kažete na to, dragi moj kolega, pod uslovom da se paze
naredna tri dana onako kako bismo ih mi pazili u bolnici?“, predloži Tomašević.
„Kako bih mogao da kažem „ne“ na to?“, odgovori Vujović.
Una i Ivana su izašle iz bolnice sa pobedničkim izrazima na njihovim radosnim licima.
Devojčice su se pazile ta tri dana, baš kako je trebalo, a posle su odlazile jedna kod druge
svakoga dana i družile se koliko su mogle, pomagale jedna drugoj oko domaćih zadataka... I sve
je bilo lepo.
Godinama kasnije, kada su devojčice već odrasle, Virus 21 je potpuno nestao, iščezao.
Dve nekada male devojčice nikada nisu zaboravile dane patnje u kojima su shvatile da su ljubav
i sreća glavni motivi života. Sa njima takođe idu i neuspeh, tuga, razočarenje, ali sve to brzo
nestane kada veruješ u sebe i misliš pozitivno, uvek, i u dobru i u zlu.
Dve drugarice su uvek nastavile da dele sve što su imale, a sa njima – ljubav i sreću.
Nikada nisu odustajale od svojih ciljeva i kroz sve su se probijale zajedno.
Mislim i znam da se sve može kad nisi sam i kad veruješ u sebe!
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