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ЗАШТО МЕ СТАЛНО БОЛИ ГЛАВА

Био сам горе у селу. Празно. Држава је затворила наше село. 
Затварају редом. Само да знате – игра мечка код стринини, па дође 
и код чичини. Моји пријатељи гледају на фотографијама пропаст. 
Један ми каже, Плаче ми се... Други само ћуте, стегло их за гушу. А 
ја? Шта да вам кажем, шта има ту да се каже? Али, ево је она од јуче, 
каже, Нисам ти рекла, ја сам из твог краја. Зашто ми то говори? Само 
да ме чачка? Ионако нисам могао спавам. Легнем синоћ, оно ми се 
све врти, не могу да склопим мисао, само мотам. Ћутим и куњам 
као бесно псето. Жена види, избегава да ми нешто каже. Горко ми у 
устима. Отпада онај малтер са цркве Св. Николаја, а ја се пипам за 
главу – мислим да ми отпада са главе, па се тргнем. И све тако. Само 
се себам. 

Устанем. Као, сетим се једне књиге – Конфуције, Лаоце, 
Чуангце. Кад год ми је тешко, тамо нађем нешто да ме смири. Али не 
знам где сам оставио књигу. И увек кад не могу да нађем неку књигу, 
најчешће је о књизи реч, али и неке друге ствари, ја оптужим жену. 
Ти си је негде склонила, а она, Можда када сам брисала прашину... 
Али сада ње нема. Нема жене, па нема ни књиге. Ко ће сада да 
нађе књигу, као да су она тројица отишла чак у Кину! Ма, она жута 
књига, тачно знам да је ту била. А када је то било, када је ту била, 
то не знам. Где ли је сада та књига? Идем тако блесав из собе у собу. 
Књиге свуда по столу и по патосу, поред кревета... Ништа чудно, 
увек је тако било, ништа необично. Ако је тако, ја знам да нађем 
сваку књигу, и када је мрак. Тако је било, сада тражим, тражим, 
па седнем да се издувам. Није од умора, од беса. Кренем поново 
у потрагу. Саплетем се, нешто сам оборио. Не секирајте се, није 
кинеска ваза. Шерпа. Кад је то прилупало, ево је газдарица, Па шта 
сада тумараш, видиш колико је сати! – Знам, него тражим Лаоцеа, Ту 
је, не брини, зар ти баш сада треба, хајде легни, Ма, само да видим 
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нешто, Добро, ево подигни ове књиге. Погледам, Кортасар, Лаоце, 
Песоа,... Питам, Па што си то ту ставила, ко ће ту да их нађе?! Хајде, 
хајде, узми ту књигу, видиш да сам притисла паприке, ти волиш 
пеглане паприке. Ето, тако ми и треба, кад нисам понео један камен 
из Великог Боњинца. Понео сам само тврду главу. Носим у њој своју 
цркву са које отпада малтер. А моји пријатељи се чуде, зашто ме 
стално боли глава. 
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ТАКО СВАКЕ ВЕЧЕРИ

Вратила се. Не каже где је била. Нико је ништа и не пита. 
Дигла нос. Неки кажу, онако заједљиво, ишла је госпођа на море! 
Ко зна с ким је сада ишла! Прошле године је испратила мужа, а 
сад на море. Онај јој није био добар. Једва је чекала да га испрати. 
Руку на срце, поштено га је испратила. Три попа су се саплитала 
јер су им се мантије умотавале око ногу, на свакој раскрсници су 
мрсили, како је и ред. А и она се сита исплакала, не за њим, плакала 
је над својом судбином. Али изгледа има Бога. Или она има среће. 
Кад некога хоће! Поједине жене се убише, и никоме ништа, а 
она, погледај каква је. Угојила се као мечка. Шта ли ти мушкарци 
виде, где су им очи? Променила је и фризуру. Није више ни црнка, 
офарбала косу у плаво. Светло плаво, очи црне. Шминка дискретна, 
рекао јој неко да садашњи мужеви воле то. Не воле много када се 
жена нафрака. То имају код куће. Уосталом, која се жена шминка 
за свога мужа? Невероватно, како је окретна, не смета јој тежина. 
А и хаљине су сада друкчије. Покрију све, закамуфлирају, не види 
се дебљина. Нарочито је важно да се не види да има дебеле ноге. А 
нису лепе ни танке ноге, па да жена изгледа као коза. Све треба да 
буде онако, како треба. Све то слушам овде, онде, а када чујем, у 
стомаку почне нешто да ми ври, а у грудима нешто штреца, ипак се 
уздржим да им кажем да је била са мном на мору. Што да не? Шта 
је ту лоше? Ми смо слободни људи. Треба ли да изигравамо или да 
живимо као два вампира? Чаршији би то више одговарало. Натераће 
ме да се одселим. Отићи ћу у неку већу варош. Дошло је време да 
човек може да буде сам само ако живи у великој вароши. Има тамо 
и оних великих кућа – ко зна колико имају спратова те кућерине! 
Пуне су људи, и нико никога не зарезује, сваки човек живи сам! Па и 
жене, дабоме. То сада није ништа. Живи жена сама и сама води своје 
домаћинство. За доручак – чај са витаминима, за ручак –  витамини 
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са чајем, за вечеру – антидепресиви, са мало лаганог чаја, да може 
да заспи. Има све, и тв, и пи-си. Зависи до чега јој је. Седне, отвори 
пошту, затвори пошту, отвори претраге, отвори фејс. Гађа некога. 
Када га погоди, отвара причу. У ствари, две одједном. Једну прича 
са собом, псује онога тамо, коментарише, убацује фотке, преписује 
из новина, из књига из часописа, са гугла, и нема двојке, а ни кеца, 
пушта музику, смеје се ономе тамо и себи, наравно он то не види, а 
другу причу пише ономе тамо, он види само гладац, тј. сличицу коју 
је истакла само за њега. А шта ради он, онај тамо? А то сам ја. Па 
и он ради исто. Одлично се слажу. Иду често на море, скоро сваке 
вечери. Воле море и она и он. Он не воли зиму. Њој не смета зима, 
али ако он запне, ићи ће и она на море. Тако скоро сваке вечери, 
попну се на фејс и возе до дубоко у ноћ. А сутра се ради. Ради ко 
ради, ко не ради, не ради. Спава до подне, па устане да се одмори. 
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ТУМАЧИЦА И БУДАЛА

Нисам се до краја расправио са Тумачем, а појавила се 
Тумачица. У први мах, помислио сам да је и то сан. Нажалост, није. 
Мени је то, док сам био мали, изгледало занимљиво. Када ми неко 
каже да је заљубљен у мене, радовао сам се као мало дете. И тада 
је, као и сада, када се то деси, почињала игра мачке и миша. Боље 
је рећи, мачора и мачкице. Али тешко да ће то ико разумети. А још 
је теже да људи из ближе и даље околине прихвате то као нормално 
понашање. Одмах почну да вас гуркају према амбису. Социолози 
и социолошкиње за све то имају специјалне називе, углавном на 
енглеском. Мада код нас сељаци не знају ни српски, онај београдски 
српски, на то мислим. Онај што га растежу, као жвакаћу гуму. Они то 
зову својим језиком, а ту је најпогоднија, боље речено најпознатија 
реч – оговарање, раније се звало опањкавање, а сада је трач. Е у 
тај амбис, односно, у трач вас гурну као у центрифугу. Ако човек 
изађе жив, онда је потпуно исцеђен. Толико, да му се и уши провиде. 
Изгледа као да су му уши од флис папира.

И почне она мене да вија около. Лајкује. Цепа само оно што 
ми се свиђа. Убеђује ме полако. Баца удице, а не зна неке ствари. 
На мале удице се хватају мале рибице, пљуцкавице. А друго, не зна 
да сам ја одавно мртав човек. А док сам био жив, био сам прави 
сом. Чим сам порастао, одмах сам умро. Али, да после мене, не 
би био потоп, како је и ред, Господ  је моју енергију, моју мисао, 
пресипао у други пехар. Не у Свети грал, како се иначе пресипа из 
шупљег у празно. Радећи тај узвишени посао, неко је омануо. Да 
ли због погрешног пехара или због нечег другог, не зна се тачно. 
И због нечије несмотрености, моја је мисао изцурила. И сада се 
маје около и замајава. Ви који сте остали да живите, ви саможивци, 
ви сте сведоци, да има доста замајаних. Е, то су моји. Да није оне 
несмотрености, моја би мисао била у мојој шупљој глави. Али ови 
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моји сада не би имали шта да пресипају и да глуме неког бога или 
да имитирају брадоњу. Ето шта може једна једина несмотреност да 
учини. А ови моји, замајани, досетили се и произвели Тумачицу. 
Сазнали су однекуд да нисам ових дана у добрим односима са 
Тумачем снова. Не знам како су сазнали. Нисам то нигде објавио. 
Ни на зиду, ни на патосу. И тутну ми Тумачицу. Заборавили су, да 
сам сада искусан момак, да сам одавно умро и да се доста тога 
нагомилало у души и около ње. Сметнули су с ума да ја нисам онај 
стари. Да сам се прозлио. Онако, како треба и како доликује једној 
оваквој изможденој мисли. Оваковој изанђалој величини.

Време је скупо, 
Зато што не постоји, 

Зато што га нема.

Почне она љубазно. Увија се, савија се, превија се. Па, 
богами, и пожали се повремено. Онако, благо. Дискретно. Пази да 
ме не наљути. Кад види да нисам фашé, почне изокола, Не знам да 
ли смем да вам кажем. Навлачи ме да јој кажем, Па, кажи. Мислим 
да ће као свака госпођа, удовица њених година, да се мало пожали 
на кичму. Искичме их док су младе, а жале се после, кад прође онај 
воз. Евентуално, да каже, Отекла ми нешто лева нога. Зато што је 
криво насађена и устаје на леву ногу. По тој кривој, тј. левој, нози 
сам је и познао. Види се на слици, доста јасно иако је Тумачица, 
приликом сваког фотографисања показивала други део тела. Не, ногу 
је крила као змија. Имала је онај исти ожиљак, који ми је показивала, 
када је лежала у кревету због наводне саобраћајне несреће, којом 
приликом је, каже, сломила ту ножурду. У ствари, њу је за ту њену 
проклету ногу, због које сам ишао у болесничку посету, коју је она 
накарадно протумачила – то је Тумачица, ујело комшијско куче. 
Када је покушала из обести да га ритне, јадно кученце јој је заболо 
неколико својих зубића у спорну ногу. А онда се куче из страха 
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од бесне Тумачице нагло тргло, заборавивши да отвори уста. Тако 
да је Тумачици откинуло мало меса са те, ионако криве и мршаве 
леве ноге. Изгледа да побеснелу Тумачицу, која је дуго лежала да 
би се смирила, уз допинг наравно, није то куче толико разгневило, 
колико јој је стално подизала тензију помисао да ће јој нога бити 
заувек обележена и да ће јој стално сметати при сваком покушају да 
седне на клавирску столицу. Али, јок. Још, да би била убедљивија, 
показала ми је на ФБ-у фотку, на којој изгледа као комарац. Још тада 
се знало да ће од ње неки гадан баксуз да израсте. 

Кученце је од страха прецркло. Локалне новине су забележиле 
његову смрт, а где је сахрањено и да ли је уопште то учињено са 
јадничком, не зна се. На пасјем гробљу, свако је пасје, али пустимо 
сада то, нисам нашао његов гроб. А на православном гробљу се држе 
древног обичаја па псима не постављају споменике, док за католике 
и протестанте нисам сигуран. Нисам ни имао времена да све то у 
трен обиђем, јер мрц се споро креће, као нека мрцина. 

Тада, лукаво направи паузу. Тако да ја имам два-три дана за 
размишљање о глупостима. Силно сам време за то време истраћио. 
Толико времена, нисам изарчио ни када сам био жив, када сам био 
у пуној снази, физички и умно. Ово је без везе, физика је у уму. 
Али небитно, нека остане овако. Широкој читалачкој публици 
ће се чинити, као да им је јасно. А и умишљеној Тумачици. Из 
њеног понашања на зиду, поред зида, испред и иза њега, може се 
закључити да се она уживела у своју улогу тумачице, коју је сама 
себи доделила. Као да је она сада власник ауторских права на мој 
живот, пре и после смрти. И то, без консултација са мамом. Није се 
консултовала ни онда када је мислила да се заљубила у погрешног 
човека, који се, онда је сахранила јадног мужа, као авет појавио на 
њеном зиду, а камоли сада. Но, чим сам се појавио, одмах је мазнула 
слику из детињства. Чврсто ју је стегла под левом мишком и беж, 
колико је носе оне сада већ остареле ноге. Не може брзо да трчи, али 



12

изабране

користећи се својим великим лукавством, зачас, на првој кривини, 
негде замакне. Овде сам могао да убацим епизоду са скршеном 
ногом. Али нећу поново да давим. Чврсто је решена да слику сакрије 
негде у својој души, дубоко, да све то запрета и не дозволи било 
коме да тамо завири. Исто онако како је то, по својој причи, урадила 
пре четрдесет година. Као да је сада дошло време да се неко диже 
из мртвих, да би јој поверовао у ту обесну, а можда и помало сулуду 
причу. Као да је сада дошло време за наплату тог прохујалог времена. 
Па баш је нашла коме ће све то да наплати и како. Да тумачи мисао. 
Је л′ те? Време је скупо, зато што не постоји, зато што га нема.

Човек воли да га неко похвали,
Чак и када је мртав.

Иначе, оде доктрина у мајчину.

Једнога дана, када сам већ био на крају живаца, она се појави 
са објавом на своме зиду. Хвали тамо неке глупости. Ништа није 
ни разумела. А није узела ни лекове, па је кафу сипала у пепељару, 
цигару је угасила у шољицу за кафу. Живнуо сам. Замало, од муке 
нисам поново оживео! Ко зна сада колико бих тако поживео, али 
онако мртав ладан, ја се понадам. Изгледа, човек воли да га неко 
похвали, чак и када је мртав. Иначе, оде доктрина у мајчину. 

И једне вечери, ево је Тумачица. Опет се пресвукла. Видим ја 
да ту има нешто и за мене. Да и ја нешто тумачим. Намазана свим 
бојама. Као трчи ми у сусрет, а овамо само мерка тренутак да ми 
гурне. Да ми гурне прст у око, да ми гурне заглавку у точак, да ми 
гурне причу, да ми гурне у главу своју мисао... Шта год узмете, то ће 
вам бити добро. 

Да наставим, имајте мало стрпљења. Требало би и помало да 
ме поштујете. Нисам џабе умро. Стално говорите, О мртвима, све 
најлепше, а мени бисте да извадите очи. Па из које ће рупе цвеће 
да порасте? Размислите добро. Помислио сам када се појавила да 
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ће ми рећи нешто бистро о мисаоној енергији. Она, пренемажући 
се покрену моју причу из основне школе, када сам био заљубљен 
у змију, тј. професорку француског. Само се удрвих. Исколачих 
очи од силног изненађења. Удрвио ми се врат. Тако се то ради. На 
препад. Наставих отворених устију да слушам њен трактат, како је 
била заљубљена у мене, у моју мисао, јер ја сам то и ништа више, 
а да јој је њена учитељица клавира, која је такође била заљубљена 
у мене – не у клавир, не ни у мисао, него у мене!, рекла како се ја 
удварам свим женама. Ето ти сада! Видите људи Божји, шта је та 
кучка, тј. Тумачица истресла на мене. И то без иједне трунке гриже 
савести. Каже ми онако безобразно -  носила је то све са собом свих 
четрдесет година. И никоме није то до сада рекла. Ни својој покојној 
мајци, ни покојном мужу. Ником, ником. Бар вам је јасно о каквом 
баксузу је реч! Четрдест година је то носила. Богами, ту нису чиста 
посла. Због тог шока, који јој је, као, направила једна заљубљена 
жена, она је пропатила свих ових четрдесет година. Још се није 
опоравила. Сада ју је, каже, поново стигло оно, од пре скоро пола 
века. Предлаже ми, та сподоба, да седнемо на ивицу онога амбиса. 
Те, када прође њена, такође опака, учитељица клавира ‒ није умела 
ни у дрмбољ, а камоли у клавир, да нас види заједно. Па да цркне 
од зависти, од муке. Ако то већ није урадила на време. Замисли, да 
јој цркне учитељица клавира. После и ту злицу да имам на савести. 
Само ми још она треба на мојој пренатрпаној савести. Мало ми је 
мојих брига. Па, да на савести имам и њену учитељицу клавира 
која, узгред буди речено, није била ништа мање зла него Тумачица. 
Споменућу, овде, онако узгред, учитељица клавира је била мала, 
пегава, дебела, гузата. Право чудо природе. Откуда толико много 
злобе у мале сподобе. Чудо. Право чудо.

Живот је само мисао,
Која се прича,

Добрим пријатељима. 
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Довела ме је у врло непријатну, да не кажем, гадну ситуацију. 
Дошло ми је, да је убијем или да се убијем. Не знам шта да радим. 
Рекао сам јој, Одмори мало, па ћемо наставити. Сложила се. 
Невољно, али сложила се. Па иипак, сви знамо – неће се смирити, 
а ни то није решење. То је привремено. Да је откачим са зида. И 
то није решење. То сам раније радио са неким другим личностима. 
То је излизано. Покварићемо причу. Сада ћутимо. Ћути она, ћутим 
ја. Видим да нешто спрема. Не знам шта, али спрема нешто. А ја? 
Па, ја размишљам. Тешко ми иде. Нисам до сада никога убио, чак 
ни док сам био жив. А сада, ево у каква ме искушења баца. Што 
није то све натоварила неком свом комшији, неком свом другу из 
разреда, неком свом колеги са студија. Могла је некога да нађе на 
железничкој станици, на пристаништу, на аутобуској станици, на 
еродрому. Све су то варијанте, али нису убитачне. За њену причу, 
да би Тумачица задовољила своју сујетну душу, потребна је нека 
крупна, и уз то шокантна мисао, у коју ће мало ко да поверује. Њој 
то треба. А како да се ја извадим из овог глиба. И зашто сам се у све 
то упуштао. Могао сам лепо да живим и без те приче. Могао сам да 
идем од места до места и да по панађурима, као Онај, причам оне 
приче које знам. А не да сада измишљам којекакве приче да бих 
задовољио неку тамо параноичну бабу. Проблем је у томе, што се та 
мисао не смирује. Подивљала је. Копка ме. Не да ми ни да спавам, 
ни да куњам. Не да ми ни да једем. Само тражи нешто. Требало 
би да реконструишем цео њен живот. Да измислим да је имала сто 
швалера, куда би ме то одвело? Да убацим три стотине личности? 
Да споменем и Перу који је преко ноћи прао улице, а дању јој певао 
серенаде. Што би то било патетично! Само што нисам пустио сузу, 
па да си исфлекам нову кошуљу, у којој су ме наследници сахранили, 
и наравно коју су купили само за ту прилику. Да се покажу пред 
чаршијом. Морао бих да нацртам и њену маму, и бабу, и оца, и мајку, 
и мужа, и сина... Ма, нека се носе! Скратићу причу овде, па колико 
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кошта да кошта. Оставићу је да скапа поред компјутера, као верно 
псето. Нешто горе нисам могао да смислим, а нисам могао да убијем 
Тумачицу. Као ни Тумача снова. И њега сам пустио да живи. Живот 
је, иначе, само мисао која се прича, само добрим пријатељима. 
Ионако сам одавно умро. А моја ташта никада и није мислила да ћу 
ја бити човек, јер нисам био инжењер. И никада, сво до своје смрти, 
нисам био у Ираку. Будала.
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ГОСПОДАР И ХАУСМАЈСТОР

Цоне је причао ову причицу шестдестих, кришом разуме се, 
код Колараца, код Певца или у Пролећу. Прича изгледа отприлике 
овако. 

У то време стално је била јесен, све до зиме. То је било у 
оно време када су нас Руси ослободили, јер ови наши, четници и 
партизани, нису успели да се договоре ко ће да нас ослободи. Руси 
су то посматрали неко време, па видевши да су са запада кренуле 
хорде кренуше и они. Ушли су у престоницу, направили су русвај 
и наставили весело, говорећи, Давај, давај, Берлин капут, Вотку 
пит, Њемца убит,... Људи су имали обавезе и отишли, а оставили су 
нам слободу. Неки наши су то, брже - боље, протумачили да треба 
слободно да се уселе у туђе куће и станове, па су то и урадили. Још 
се нису иселили. У то време, све је било стало, а ја сам пре рата био 
један од главних лифераната поврћа за Двор, па када су Руси отишли, 
ја добро промислим, па решим да одем тамо, у Двор, да питам, 
можда им нешто треба. Дођем на капију, и звекнем звекир, два пута, 
као раније. У оно време, врата се отварала звекиром, није као сада. 
Сада постоје и покретна врата. Поставе их где год пожелиш. Можеш 
свуда да уђеш, али не можеш да изађеш, као када уђеш у затвор. Мој 
унук пре неки дан, својим ушима сам чуо, ево не померио се са овог 
места, каже келнеру, Донеси ми врата, да изађем. Кроз уво ми прође 
онај познати дугачки звук звекира. Очекујем нестрпљиво да се појави 
официр, све сам их познавао, а и они мене, године су то. Обично 
ми каже, А то си ти, хајде улази. Уђем у портирницу и чекам док 
врти онај телефон. Кад му тамо они кажу, онда он мени каже, Хајде, 
знаш где треба да идеш! Ја промрмљам, Знам, знам, и када ме војник 
испипа, кренем полако. Али сада није тако. Отворише се вратанца на 
капији, она мала кроз која можеш само главу да промуљиш, ништа се 
не види, само чух неки оштар глас, Шта је, шта хоћеш, Има ли кога, 
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питам снисходљиво, Нема, дрекну невидљиви, па настави, Господар 
је у Лондону, а хаусмајстор је на Брионима, хајде бриши одавде док 
ти нисам гузицу напунио оловом. Окренем се наврат-нанос, па беж’! 
Дођем кући, седнем поред прозора да размислим. Сви виде да сам 
се омусио, али не знају зашто. А ја се мислим како ћу да исхраним 
жену и децу, и ташту, и шурака, и остале бројне рођаке, моје, али и 
женине. Руку на срце, они женини, што су досадни! А моји, нису 
тако досадни као женини, не зато што су  моји, него само зато...
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ЦОНЕ СПАСАВА ПЕСНИКА

Ову причу ми је испричао Цоне из Великог Боњинца и ја ћу 
покушати овде да вам је што верније пренесем, препричам, како би 
сте и ви уживали. Ево овако. Можете да верујете, а можете и да не 
верујете. То је ваша ствар. Сваки човек, па и жена, мисли шта му је 
ћеиф. Мени се ноћас у сну јавила она моја железничарка. 

Разним људима се јављају разне особе и разне ствари. 
Некима се јавља Исус. То су оне које су највише одлепиле, говорио 
је мој деда. Још би додао да су неке, или да су бар добре домаћице, 
па хајде. Али ни једно ни друго. Само белај у кућу. А можда им се 
стварно јавља. Но, мислим се, како да им се јави,  када је отишао 
горе, на службени пут. Ко зна с ким је, кога је повео са собом... Зна 
се, из предања, да су апостоли остали. Остали су, и опстали су,  и 
они што су склањали поглед од њега, када је оно било густо. Остали 
су да сведоче о своме неморалу, а не о Њему. Све су то шкакљива 
питања, зато их остављамо за други пут. Не, не треба журити, нисмо 
у школи, па чим питање, одмах одговор.  Па учитељица строга, као 
железничарка, али префригана. Хоће од сваког детета да извуче 
максимум. Некима се јавља Света Марија. Кажу, и оне би исто. Не 
морају да се удају, а могу да роде дете. Из епрувете. Као да је то, 
смути, смути, па проспи. Не мора да буде Исус. Довољно је да буде 
као Он, па мама кад га зачешља. А кад порасте девојчице има само 
да му чупкају брадицу, а он ће да их штипка. Да, али чему све то, 
мисли се Цоне. Ако је већ наука доказала да је тачно оно што пише 
у Великој књизи, да жена може да затрудни, и да роди, и без мужа, 
зашто сада нека железничарка или учитељица, свеједно је, треба 
некога да чупка и да му тетоше, да врти репом, да му кува кафу и да 
му набија рогове, па после опет да ономе своме железничару Краки 
пере усране гаће. 

Да разјаснимо неке ствари овде, док нисмо отишли предалеко. 
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Она није железничарка зато што је железничарка, већ је тако зову, зато 
што је удата за железничара Краку, а Крака је у ствари скретничар. 
Иначе, мали човек, а имао дугачке ноге, па тако доби ово име које 
није библијско, али му паше. А жена му Станка, па је зову Танка или 
Тана, а понекад Танче. Кад како, ако хоће да истакну њену фигуру 
и баксузлук, онда је зову Танка, ако јој тепају, што углавном чини 
Крака, друге нисам чуо, онда је зову Тана или Танче. Далеко је она 
од свих тих имена. То су све имена из младости, или добијена по 
рођењу. А сада, она се изметнула у праву караконџулу. Ако скратим 
реч караконџула, нећете знати о чему је реч. Али, зваћу је, за сада 
Кара, што на турском значи црна, а на италијанском драга, само се 
различито пише. Касније ћемо видети, да ли треба то да мењамо, 
због њеног јадног мужа или због Турака. 

Крака је добар и трпељив човек, радио је као скретничар. 
Годинама је подизао ону буџу, да скрене трачнице и припоји их 
другима, како би воз отишао на праву страну. На крају крајева Крака 
је скренуо, а воз је отишао до ђавола. Није он скренуо од скретнице, 
него од Каре. Како било да било, он је сада у локалном затвору, уместо 
на психијатријској клиници. Њему је свеједно, све је то лудница.

Од када су Краку притворили, много му је тешко. Не може 
да заспе. Само се зноји и уздише. Час-час па уздахне. И то дубоко. 
Онако, издишући ‒ ууууух. Па кад помислиш да се смиро, он опет 
‒ уууууух. А каткад и опсује нешто. Не разуме се, шта или кога, 
само промрмља. Али се чује крај... „његову“. Тада би сваки човек 
помислио да је реч о нечијој мајци. И јесте, јер његова Тана је такође 
мајка. А о њој је реч. Краки је у ћелији добро што се смештаја и хране 
тиче. Има све. Ту је и кибла, за малу нужду, а за велику нужду само 
чукне у врата и стражар одмах отвори онај мали капак на вратима. 

А Кара, она се сада ослободила. Није да не мисли на свога 
Краку. Него, сада, кад он није ту она има више времена да мисли на 
њега. Почела је да пише песме. Одлучила је да постане песникиња. 
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Негде је прочитала да ће писање поезије већ средином овога века 
бити најуносније занимање. Па ко вели, Шта мени фали? Што да не 
пробам? Сад бар нема ко да ми смета. Да искористим ово време док 
је мој Крака на сигурном.

Они који се не разумеју у поезију мисле то је лако. Али 
Кара је свесна својих некадашњих вредности, физичких и умних, 
о чему јој је њен Крака сведочио свих ових година. За њега је она 
била најлепша и најбоља. Није се много секирао за њу ни када су 
јој испали зуби. На левој страни фалило је, само у горњој вилици, 
пола. Није ни било довољно разлога за секирацију. Пара није било, 
па није. Тако ти на исто изађе, секирао се ти или не. То је давало 
снаге Краки да издржи до краја. Стално је мислио, а понекад би 
промумлао, Кара, ја ћу с тобом на крај света. Није знао где је тај 
крај. Не знају ни други, али он сада има велику шансу да сазна. За 
разлику од њега Кара је била на правом путу да постане песникиња. 

Из дана у дан рецитовала је деци, и својој и туђој, и у школи 
и ван ње песмице. Набавила је и нове хаљине. Шарене, било је ту 
свих боја. Па се пресијавају. Као сојка. Хаљина песникиње треба 
да буде убедљива, да истакне њену фигуру, њену поезију. Што се 
зуба тиче, не мора много да зева. Каже нешто кроз зубе, да се једва 
чује. Онако да изгледа осећајно, песнички. Да се баш и нечују све 
глупости. Само их наговести. Дискретно. Ако виче, онда то нико 
не слуша. Чак и ако каже нешто паметно. Кара је схватила да је 
достигла врхунац, да је увежбала дикцију и кревељење. Вежбала је 
и пред огледалцетом. Крака јој га је купио на оном мајском вашару у 
Ужицу, када су се растрчали, све журећи да нађу около неку шумицу, 
где би за дана посвршавали оно зашто су дошли, па да се пре вечери 
врате у паланку. У међувремену Краку су осудили и преместили у 
затвор у Пожаревац, тамо су све опасни осуђеници, и само такви. 
Одлучила је да крене у акцију. Фејс је за то најпогоднији. Обукла је 
једну од оних хаљина које је купила на панчевачком бувљаку, када 
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је ишла Краки у посету. То је ваљда било и последњи пут када је 
посетила свог вољеног и никада прежаљеног Краку. Ту је хаљину 
накачила и на фејсу. Тако је данима седела испред пи-сија. Обуче 
шарену хаљину, седне и лајкује, тј. забацује удице. Није баш ишло. 
Одлучила је да хаљину преправи. Прорезала је један дужи шлиц са 
десне стране. Разлог је баналан, али није неважно. На левој нози је 
имала гадну огреботину коју је зарадила онда када је са Краком била 
на мајском вашару, иза оног жбуна. Закачио ју је трн. Није она њега. 
Крака јој је тада све олизао. Рана је зарасла, али је ожиљак остао. 
Проблем је решен, јер Кара има две ноге. На десној нема ожиљака. 
Дакле, шлиц је због тога морао бити на десној страни хаљине. Сада 
је направљена једна божанствена фотка за насловну страну фејса. 
Профил. Десни. Не види се зубало. Види се десна нога, она без 
ожиљка. Мало повијена, мудро, да би била затегнута кожа. Око 
врата ешарпица, то је пре пар година било модерно у Италији, а код 
нас је сада. Ово ми је био најтежи део приче, каже Цоне. Ви не знате 
како је за причу тешко дотерати амбициозну караконџулу, која је 
свеједнако узимала пристојне дозе мученице. За доручак, ручак и 
вечеру. Па и после сваког оброка. И други су мислили да ће им се 
појавити стихови, ако се само добро напију. До данас то није виђено, 
нити је икако потврђено. Страшно, страшно, страшно! 

Не прође много времена, а она набаса на једнога песника. 
Познавала га је површно, али и то је нешто. Мора се од нечега почети. 
Мора се однекуда кренути. Та будала је мислила да је она нека 
смерна жена, озбиљна песникиња. Није човек ни слутио да је она 
учитељица живота. Пође човек за њом. Странпутицом. Почне и он да 
пијуцака. Ко зна на шта би то изашло да ја нисам одлучио да спасем 
човека караконџуле и мученице, процеди Цоне. А како је то било? 
Ви мислите да ју је откачио на фејсу. Ма, не! Она је чову откачила. 
Увредио ју је до коске. Пиша, ту пред њом. И то истовремено, уз 
ветар и низ ветар. А ветар ко ветар, све то набацује на ону њену 
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шарену хаљину. Али она никако да схвати да је то поезија. Било 
како било, ушли су исти воз, заједно са мученицом, од које се она 
није одвајала. У последњем тренутку, пред полазак воза, пиштаљка 
се већ чула, позовем ја њу да јој као нешто шапнем. Пошто од буке 
није добро чула, она изађе, а ја пустим воз са песником. И оде воз! 
А Кара оде да помузе козу. Била је интересантно обучена. Тамо на 
фејсу. Далеко било!
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ОБЈАШЊЕЊЕ

У ствари, те ствари или стоје или не стоје. Јутрос сам био 
на пијаци. Само да погледам цене, јер пара немам као већа већина. 
Ослушкујем цене, а један ми личи на домаћина, индивидуалног 
пољопривредног произвођача, са регистрованим домаћинством. 
Сада их региструју, само им још не каче оне плочице на уши. А 
када ће почети, не зна се. А онај индивидуални... Њега смо раније 
звали сељак, али овај није ни то, него неки инжењер машинства, и то 
дипломирани, који школује два студента. А жена, шта му ради жена, 
то не знам, то он зна. Е, тај инж ми рече, Људи се мучу, а ови горе 
само мучу. Сад због транспарентности  одлучих да овом његовом 
исказу дам блажу форму, па рекнем овако, Неки се мучу, а неки мучу. 
Инж се неће љутити, јер он нема своје краставце, па док препродаје 
туђе, смислиће још нешто паметно. Јер тамо на пијаци, кад човек 
погледа цене, робу нико и не гледа! Свашта може да му падне на 
памет. Само ме мучи. Морам сутра поново да идем на пијацу, а могао 
је све данас да ми каже. Ионако се ништа неће променити. Само ће 
поново напрскати  свој краставац. Па шта буде да буде.
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ЈА ЛИ ДА ЈОЈ КАЖЕМ

Ову причицу ми је испричао Цоне пре двадестак година, а 
тек сада је дошла на ред. Цоне каже, Е, овако је било.

Имао сам једног другара Божу, какво име ‒ постало је од 
Божидар, што значи Божји дар! Као да је само он тај, а други људи 
шта су? Па и они су Божји дар. Него, хајде сада, да не зановетамо и 
не закерамо много. Звали смо га Манда. Не могу сада да објашњавам 
порекло речи Манда, јер би нас то далеко одвело. Чак у Даријеву 
Персију. Е тај Божа ми је причао, како је завршио за мајстора 
стаклоресца, како се запослио, како се оженио. Његов отац је хтео да 
он заврши за касапина. Та његова жеља се темељила на више ствари. 
Прво, увек може да дрпне мало меса. Даље, касапница није у селу, 
него у вароши. У касапницу долазе све фине госпође. Или још боље, 
њихове служавке, које су млађе од госпођа и лепше, од њих човек 
може свашта да чује, а ако није гужва може понешто и да пипне. 
Али Манда је одлучио, стаклорезац или ништа. Отац му је говорио, 
Бићеш као слон у стакленој башти. Нису вредела убеђивања. Манда 
је хтео да има огледало, велико, да у њега стане цела соба. Запослили 
су га само зато што је добро играо фудбал за наше село јер у његовом 
селу није постојало игралиште. Сељци нису дали утрину. Говорили 
су гласно да се чуло све низ Крс, Траже утрину, ће праве игралиште, 
да трче џабе по лопту, као они блесави џабалебароши у Енглескоу. 
А где ће да пасу наше овце и наша говеда, нећемо ваљда овна да 
муземо. Је л’ давим? Па, давим, дабоме. Пазим да ми прича не 
склизне. После не можемо до вечери да се вратимо у њу. Не могу 
ти до вечере испричати целу причу. А ако не стигнем на време, онда 
морам мојој Латинки све да објашњавам ‒ Где сам био досад, с ким 
сам био, зашто сам попио свега пет ракија – зар нисам могао да се 
зауставим на три... А ако је прича крња, ништа ти не вреди. Онда 
ћеш ти да мислиш да сам ја одлепио, да сам склеротичан, да не знам 
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шта причам, и тако даље. Манда, личи на женску реч, тј. женско име, 
али овде је мушко. Ако би било женско, онда би рекли Мандара. И 
Манда и Мандара код нас исто значе. То ти је скитара, па ти како 
хоћеш. Да наставимо! Где сам оно стао? Аха! Враћајући се кући, 
после утакмице коју су играли у вароши за велику награду, за гајбу 
пива, а попили су пет, плус ракију,  Манда се замаје у кафани Пуб, са 
својим пријатељима и са туђим играчима. И, дође кући наћефлеисан, 
а његова Радинка, чим га је опазила како се тетура, од врата зину на 
њега, као Латинка на мене, Црни Цоне! Ма не, не Латинка, Радинка. 
Радинка зину, Црни Божидаре, тако га је звала, само када је бесна, 
Где си до сада, шта си то урадио од себе? Хајде, Радо, попили смо по 
неку, за нашу победу! По неку, кажеш?! Види на шта личиш! Срећа 
да деца нису ту, да виде какав им је отац. Па с ким си био?! сикће 
она, исто као Латинка на мене. А Манда, ако је пинут, завезао му се 
језик, али није изгубио памет. Шмркну, усекну се, па помисли, све 
исто као ја, Па, ја ли да јој кажем с ким сам био?! Јес, ђавола, па да 
мрзи моје другаре! Манда крену за северњачом. Радинка оде да се 
слуша и да сикће. Латинка не беше код куће. И она се маје, али није 
моје да причам. Моје је да пишем.
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СРЕДЊИ ПРСТ

За време последњег рата мој студент Блашко и ја кренусмо 
код мог пријатеља др Панте у Војну болницу. Панта рече да су се 
они тамо у болници докопали неког апарата који мери све живо, те 
Блашко и ја, будући да смо имали проблеме са крвним притиском, 
решисмо да посетимо др Панту и да искористимо ту њихову 
фамозну справу. У заказано време дођосмо код доктора. Као што 
је ред у свим српским болницама, и у овој наравно, пријатељи се 
прво питају за пиће, а после и за болест, тј. за муку која их је довела 
у болницу. Тамо и не долазе здрави људи, осим понеки доктор или 
медицинска сестра. Али, и то је питање, јер су сви излудели од 
немаштине и од пацијената. Пошто смо попили по неколико пића - 
нису сви - само пацијенти, тј. нас двојица, доктор Панта нас поведе 
у једну просторију, у којој је био један кревет, личи на канабе, 
али није, не дао Бог никоме да тамо леже. На зиду је био велики 
монитор, већи него екран мог телевизора. Из монитора је полазило 
једно црево, дугачко, све до канабета. Др Панта позва медицинску 
сестру да укључи справу. Доктор објашњава да та направа, мери 
крвни притисак, прокрвљеност, број откуцаја срца,... Ово-оно. Онда,  
рече ми да чучнем два-три пута са рукама испруженим напред, што 
учиних, не питајући, зашто. Потом ми доктор нареди, Лези сада овде, 
и показа на канабенце. Изврших и ту наредбу, као да сам војник. Још 
сам мислио да тако и треба, јер смо у војној болници. Након тих 
припрема, др Панта каже својој медицинској сестри, Хајде сестро 
узмите професору меру. Она слуша без поговора, вероватно је и она 
неки наредник, или нешто слично. Видим да су уиграни. Узе сестра 
оно црево што полази из монитора. Вуче га према мени. Црево излази 
из монитора. Излази, излази, те дођоше до мене. Тад ме сестрица 
погледа и оштро заповеди, Гурните средњи прст у ово црево. То би 
требало да буде спој између машине и мене, а да се на монитору 
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појаве резултати. Одмерих сестру и рекох, Слушај дете, тај прст ми 
је главни, немој да се играш. Она поцрвене, остави црево и одјури 
из собе. А др Паната ме укори, Видиш, профо, шта си урадио, сада ја 
морам да радим њен посао. Блашка су брже средили. Није могао да 
чучне, па је процедура краће трајала. Овај догађај је много допринео 
да схватим значај и улогу мог средњег прста. Још више га пазим. И 
не показујем га баш свакоме.
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ЛОВАЧКА ПРИЧА

Мој пријатељ Милан много воли да иде у лов. Није неки 
пробирач. Раније опали по неки пут, сада само нишани, и то дуго. 
Ретко кад повуче окидач. Да ли због лоших наочара или због неког 
другог, мени недокучивог разлога, тек, он окине понекад у силуету, 
каже свом зету. Ја га загледах. Заједно смо ишли у школу, али видим 
да је остарио. Зет му придржава нишан. Али не вреди. Не може човек 
да држи Милана и пушку, и да нишани, и да пуца, и да се дангуби, 
а има младу жену. Поздравих се са њим и са осталим укућанима. 
Кажем им да морам за видела да стигнем у Књажевац да бих се видео 
са својим братом. У ствари, нисам хтео да будем силуета. Милану је 
воља да улови дивљег вепра. Ту по једној коси, преко пута његове 
куће, редовно пролази једно крдо свиња. На челу крда, са она два 
крива зуба, прави капиталац. Иду те свиње у бербу кукуруза. Још 
пар дана, па прелазе у атар суседног села. Комшија који је дошао 
са зетом објашњава Милану, Чика Милане, у овој вашој шуми су 
прасићи, а велике свиње су тамо, далеко, а и ово што ви имате, то 
више није пушка, немојте да замајавате зета, пустите га да иде у 
Београд, млад човек, може се десити да улови нешто. 

За оне који немају стрпљења и који причају док једу ево једна 
краћа варијанта ловачке приче:

Мој Ђока је много волео лов и жене. Пуцао је на све 
стране. Сада само нишани. На једно око, разуме се.
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ДУЖИНА ТЕКСТА

Недавно на пијаци сретох свог старог пријатеља, угледног  
књижевника и новинара,  Нешу. Није се десило ништа ново – одмах је 
почео да се нешто жали, да боцка и заједљиво и кисело коментарише 
мој статус. Ја сам се са друге стране смешкао вребајући прилику да 
га упитам да ли би хтео да ми напише рецензију за књигу. А какву 
књигу, упита, Роман, кажем ја, смешкајући се и даље. Важи, али 
донеси ми рукопис што пре, треба то да прочитам, Донећу ових 
дана, само да ископирам. Прочитаћеш брзо, није дугачак текст, око 
двеста страница, Јесте, али, ако је текст досадан, онда је он много 
дужи, насмеја се сада и Неша.
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ТОРБИЦА

Ишли смо данас на излет. На кафицу у Олимпик бич - ово 
не знам како се пише, а и не волим тако да напишем, а на грчком 
не знам какав је назив места. Нема везе. Мора бре, да окрене круг 
око оних радњица које су начичкане једна до друге, као... Док се 
окренеш, она нашла неку торбицу. Са једне стране је шарена, а са 
друге само боја торбице. Боја чоколаде, само мало светлија. Велика 
торбица. Може свашта у њу да стане. Неколико пута упорно ме 
запиткује, Је л’ ти се допада, шта мислиш, није скупа, само пет евра? 
Да је купим? Када ми је, скоро, прекипело кажем, Купи! Само да је 
скинем са екрана. Узе торбицу, и оде да тражи продавца да му плати. 
Појави се однекуд „калимера“, сав рашчупан. Каже, Добар дан. То 
је све што зна да каже на нашем лепом језику. Саопштава јој цену 
на енглеском. Чујем је како ми виче, Пет евра!. То значи да треба да 
платим. Вадим пет евра и пружам их „калимери“. Он се смишка и 
захваљује, а жена ми даје торбицу. Стављам је на раме, а она вади 
мобилни телефон да ме овековечи. Пар фотографија. Каже, Боја је 
предивна, обожавам ову нијансу, одговара боји твога гласа. Нећеш 
се више мучити са оном старом исцепаном торбицом коју ми је брат 
поклонио пре десет година. Богами, доста је издражала. И ја, богме. 
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РУЧАК

Вратили смо се у Паралију да ручамо. Данима се договарамо 
да једемо рибе. Знам један мали ресторан поред саме обале. Има 
добру рибу. Знам по томе што тамо масовно иду и Грци. Њих не 
могу конобари, а и газде, да премунтају као нас странце. Сместисмо 
се на тераси. Она воли да гледа море. Кажем, Ветар, а она, Не, није 
страшно. После, увече, жали ми се како су јој се на оној тераси поред 
мора смрзле ноге. Поручили смо по једну ципуру, грчку салату, 
мало вина. Узео сам оно најгоре вино, не зато што га обожавам, 
него зато што је најјефтиније и зато што је кисело више него било 
које србијанско сиреће. Онда она гуцне мало и сва се стресе од оне 
киселине. Остави оно вино, те га ја у сласт допијем. И мој и њен 
део. А ципура, као за кикирезе они мали, пргави певци. Као да није 
за људе. Мала, мала, мала... Морао сам да поједем сав хлеб што су 
нам донели, и то брзо. Она је скрушено приметила, Што брзо једеш! 
То није здраво.
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БУДУЋНОСТ

Цоне ми је причао, ја само пишем и преносим. А чини ми се да 
је прича оваква. Да знате само да нисам ништа променио својевољно, 
а све сам урадио самовољно, као и свака друга навиглавина.

Цоне почиње овако, Био ми је седамдесети рођендан. Било је 
ту разних гостију. Највише мојих рођака, а и женини рођаци никада 
не изостану, нарочито нањуше ако има нешто добро да се поједе. А 
ако буде торта са орасима, онда је осете на километар. Па хајде што 
поједу, него траже и да им се спакује да понесу за оне њихове који 
нису могли да дођу да ме испоштују, а ја знам да нису дошли за инат. 
Нека им је. Било је и неких незваних гостију. За неке не знам ни да 
ли сам их позвао и ко их је позвао. Године су то. Да се разумемо. 
Године су године. Било је ту разних лепотица. Право да вам кажем 
ни за њих не могу да гарантујем да ли су рођаке, или су дошле са 
рођацима. Једну сам уочио. Имала је мало избачену горњу вилицу, 
тако да су јој зуби, бели као снег, сијали, а осмех се развлачио, док 
је њен замагљени поглед привлачио знатижељу. Ко зна шта би било 
са мном да се нисам сетио једне своје школске другарице, са којом 
сам ишао у гимназију пре педест и више година? И она је изгледала 
слично овој девојчици. Срео сам је пре неколико дана, нема ниједан 
зуб, сва се збрчкала, једва иде, једва говори. Због чега вам ово 
причам? Па зато што је тај сусрет са мојом школском другарицом 
био главни разлог да сам одустао од ове девојчице. Замислите, како 
ће она изгледати кроз двадесет-тридесет година. Молим вас, мора 
човек на све да мисли. Будућност зачас дође. 

Цоне ми је обећао причу оне малецке. Рећи ће ми шта мала 
мисли о свему овоме. Упитах га, Откуд знаш? Он одмахну, развуче 
брк, и рече, Их! Дакле, сутра!
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НАЛИЧЈЕ БУДУЋНОСТИ

Цоне прича, ја пишем. Прича тако брзо да је немогуће 
записати све што каже и  шта мисли. Али нема избора - или овако 
или никако. А да му кажем да успори, не никако. Увредиће се и три 
дана због тога неће проговорити са женом, а ни са мном. Не остаје 
ми друго него да га истрпим. И то ћу урадити још данас, како не 
бисте остали без приче, а за сутра ћемо видети. Па и ја имам душу, 
људи моји! Ево шта каже Цоне за ону његову од јуче.

Каже она је то причала његовој жени, мислећи да је она 
његова свастика, а ова се правила као да му је свастика, а не да му 
је жена, и каква је баксузаста, све је запамтила као да је записивала 
ово што сада пред вас износим. Једва сам то записао јер је Цоне био 
много нервозан. 

Цоне каже, Видео сам ја њих две како разговарају, али није 
ми ништа било сумњиво јер се она моја смејала као луда када јој је 
она мала причала како се у њу упиљио један матори. Мала се као 
пожалила, Један матори ме стално гледа, не трепће, утрпава се, а ту 
ми је и вереник. Љути се. Шта има он да те гледа, нисам ти ја добар и 
све таква питања, тога љубоморка, али њега бих ја откачила, него не 
знам како да откачим маторог. Раније ми је обећавао да ће ме удати. 
То је било приликом прославе његовог педестог рођендана, а ево 
сада хвала  богу славимо седамдесети. Имала сам тек десетак година 
и јабих то заборавила, али су ме на то подсећали моји родитељи, 
мама нарочито, да не прођем као она па да се удам за сиротињу, само 
зато што немам мираз. То бих истрпела, али он ми је обећао мираз. 
Сада се матори повампирио. И није више реч о миразу, него је реч о 
томе да је за ту причу чуо и мој момак. Па сада не знам ни за њега, 
да ли је он ту због мене или због мираза, који је под знаком питања. 
Матори, види се хоће нешто друго, једном ногом је у гробу. Неко 
време се она моја смејала, али се ситуација мењала. Из часу у час је 
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мењала фацу. Грчеви на лицу су се појављивали све чешће. Подизала 
је обрве, и спуштала фацу, као да јој је неко умро. После, када је 
нагло прекинут разговор, моја жена се нагло окренула и бризнула 
у плач. Јурнула је према мени плачући. Схватио сам да нешто није 
у реду. Мала је била затечена. Видео сам јој запањено лице, преко 
жениног рамена. Жена се наслонила на мене и ридала. Она ће мени, 
говорила је, Не зна она с ким се качи. Малу сам посматрао. Нисам 
смео ништа да кажем. Лупкао сам жену по леђима и по рамну не бих 
ли је некако смирио. Али и она се још више љутила и све је гласније 
коментарисала, Шта мисли она, ко је она, шпицловка, фуфица,...не 
могу да поднесем, ти не знаш шта ми је рекла! Ћутао сам и чекао 
не би ли ми најзад рекла о чему је реч. Почео сам неприметно да је 
вучем према излазу. Чврсто сам је загрлио и полако, корак по корак, 
да не примете људи, а и она да не примети. Ви не знате каква је 
гадура када се разгоропади. Некако сам успео да је изведем кроз 
врата, а онда сам је, опет снисходљиво, тихо и нежно упитао, У чему 
је проблем? А она, Па знаш ли ти шта ми је рекла да вртирепка? 
Не знам, Не знаш, зато си тако миран, али ја знам, Хајде кажи ми 
већ једном то што знаш, Баш ми је непријатно, али немам коме 
другом да кажем... Рекла је да си ти један матори кешован, који јој се 
набацује и да због тебе не може да се уда, а ја сам њој рекала, Нађи 
ти кешована. И тако је пукло. 

Е сада, драги моји, ако вам и ово није доста, ја не знам шта 
више са вама да радим. Малу више никада нисам видео, а ни она 
мене. У ствари јесам, лажем вас, јесам, ево је овде у причи. Али 
више није то тô. Увредила ме до коске. Видеће та фуфица. Доћи ће 
она у моје године...
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ВУКАШИН ЛОЗАНИЋ ЈОШ ПОКАЗУЈЕ СМЕР

Ову причу, знате већ, испричао ми је Цоне. Ви ћете проценити 
колико је занимљива. Моје је било да забележим. Цоне је већ био 
остарио и споро је причао, да не кажем, разглабао је. Изгледало је 
као да се тешко присећао неких ствари, неких детаља, али то није 
било због старости, то сам приметио. Једноставно није волео да се 
тога сети, а ја сам наваљивао, као дете пред спавање, да ми исприча. 
Није имао куда, није могао да ме се отресе, па је почео: 

Био сам мали и као свако сеоско дете волео сам да се 
примакнем тамо где седе људи, где пију ракију и воде озбиљне 
разговоре. Такозвана нова власт, како су је тада звали, устоличила се, 
али су непријатеље немилосрно гонили и прогањали. Измишљали 
су их и тамо где их је било и где их није било. Због тога људи нису 
волели да њиховим разговорима присуствују жене и деца. Сматрали 
су да жене и деца могу несмотрено да истртљају шта су чули, 
а ако то дође до ушију оних у кожним капутима -  ето ти белаја! 
Богме, многи су заглавили апсу. За њих се знало где су, али многи 
су нестали. За ове нестале власт је протурала да су побегли преко 
гране, да стално подривају систем и државу, само они на власти су 
били држава, а неки од њих су одавно већ били под земљом. Да би 
било убедљиво, људи из власти су обилазили домаћице тих несталих 
и стално су нешто тражили. Јадне жене су испочетка реговале, а 
временом су се навикле па су дигле руке, и ноге, и пристајале су 
на све, неке су се и удале за нове властодршце. Раније се говорило, 
отишла жена за другог човека, па повела са собом и децу коју је 
изродила са првим. Сада није тако. Није, јер је први човек нестао, 
некада трагом, а некада нетрагом, а на његово место, у његову кућу, 
код његове жене и његове деце дошао је други човек. Тако је било. А 
било је и горе него не умем то да вам испричам. Имовину је држава, 
тј. нова власт, узела, кажу, Треба сви да буду једнаки, и домаћини 
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и радници и нерадници - сви. Сви имају стомаке, сви треба да једу, 
тако су говорили. 

Наше село је пре рата било напредно. Већина људи су били 
печалбари. Ишли су у свет. Онде види ово, онде види оно, и када се 
заврши сезона приберу се, доносу паре и разне новотарије. Потроше 
парице, попију ракују што су жене испекле, до пролећа напумпају 
домаћице и крену изнова.

Вукашин Лозанић и Миладин Крстић су отишли чак у 
Америку, преко мора, и то оног великог мора, што га зову океан. 
Ломатали се, свашта су радили, нису знали језике. Заглавили су у 
неком руднику злата. Причали су да је било много тешко. Терали су 
их што се каже, као Бог ђавола. Једва су извукли живе главе. Вукашин 
који је био вредан човек и који је волео новотарије, по повратку се 
прихватио трговине брашном и сољу. А Миладин је, од кафане до 
кафане, уз циганску музику годинама објашњавао како је у Америци 
било тешко и како су многи нагарбусили, али је он добро прошао. 
Миладин се ништа није променио, прича исту причу, разлика је у 
томе што је раније он свима плаћао пиће, а сада нема ни за своје. А 
од оних којима је раније плаћао ретко ко се сети сада њему да плати. 

Вукашин је америчке паре уложио у посао. Постао је узоран 
домаћин. Ишло му. А био је и бистар. Било је ту у селу неколико 
индустријалаца. Имали су црепане по целој држави, па и у Бугарској 
и у Влашкој. Вукашину паде на памет да би било добро да у селу 
има струје, па да се види и дању и ноћу, као у Америци. Крене он 
да подговара оне за које је мислио да имају вишка пара да праве 
централу. Неки су се изговалали да немају. Један каже, Баш сам јуче 
уложио паре у нове машине, други каже, Ташта ми се разболела, 
па сам морао да је водим код доктора, а не могу да ти опишем 
колико је то скупо. И тако редом. Човек може да измисли милон 
и један разлог да не дâ пару. Уосталом, свако има право да ради 
са својим парама шта му је воља, осим ако му држава, тј. власт не 
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отме. Вукашин није био малодушан. Покупује он земљу поред реке, 
тамо где је река била најужа, теснац, и погоди са неком фирмом 
из Немачке машине које праве струју. Машине ће отплаћивати, а 
биће инсталиране, доћи ће швапски ижињери да то ураде када буде 
преграђена река. Када су неки, од оних који су га одбили, видели 
да се Вукашин не шали, решише и они да приђу Вукашину, тј. да 
помогну изградњу Електричне централе. Градња бране  почела је 
када су престале пролећне кише, када је река најмања, када може да 
се прегази. Завршена је треће године, пре јесењих киша. Довезоше 
Немци америчке машине, које је измислио, тамо у Америци, неки 
наш човек, звао се Никола, као светац наше цркве, презиме му 
Тесла, као тесарска секира, тога сам запамтио заувек. Код Шваба 
нема развлачења. Шваба ради као швајцарски сат. Зна се када се 
одмара, када ради. Све се зна и све на време.

Машине су биле намонтиране за шест месеци. Дакле, од 
почетка градње прођоше четири године. Центарла би готова. 
Отварање. Дође и власт, министри, владика, и попови, и учитељи, 
и бели свет других људи. И краљу су послали депешу. Да се зна. Од 
Његовог Величанства стиже брзи одговор да се поноси Вукашином, 
који ради на ползу отаџбине. Сви су хвалили Вукашина, а власт је 
највише хвалила себе. Вукашин искористи прилику да изненади 
своје сељане, те ту на тој свечаности, пред свима изјави да могу 
сви да користе струју бесплатно. Само треба да развуку жицу и да 
доведу монтера да им пусти струју. Село је засветлело. Вукашин је 
био презадовољан.

Прође неколико година од када је почела да ради Вукашинова 
централа, а он одлучи да прави на раскрсници електрични млин. 
Зграда је подигнута. Опет су дошли неки Швабе. Стигле су и машине. 
Би све готово.

Али не лези враже, поче звацкање оружја. Рат. Вукашин каже, 
Боље би било да није, али кад јесте, ми ћемо са нашима.
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Али како је рат одмицао, ствари су се компликовале. Није се 
знало који су наши, а који нису. Вукашин се разболео. Паде човек у 
постељу. Не иде никако. Војске су разне пролазиле кроз село. Нису 
дирали болесног Вукашина. Сви су га поштовали. Сељаци су му 
од своје сиротиње доносили најбоље што су имали. Говорили су, 
Да није било Вукашина, сви би били у мраку. Тако би било и са 
Америком, да не беше онај наш Србин, Тесла. Али мани сад то, то би 
требало Американци да знају. Беше мука и невоља. Заврши се рат. 

Дође нова власт. Дођоше наши. Вукашин не устаје из постеље. 
Наши донели уредбу – сва имовина је народна. Вукашинова централа 
је сада народна и неће бити као пре рата – од сада сви морају да 
плаћају струју према потрошњи. Монтери су исекли струју онима 
који нису имали пара да плате. Вукашин је одбио да плаћа струју, 
а није имао ни ове нове паре, а старе су нестале. Потрошио их је 
градећи централу и електрични млин. Комшије су му кришом донеле 
свећу, праву свећу од пчелињег воска. Вукашин Лозанић је издахнуо 
поред свеће. И та се свећа угасила. Ових дана наши су укинули наше 
село. Централа још ради, али у нашем селу је марак. Донели су га 
наши и оставили. Ту је. Млин су развукли. Наши, ко би други. На 
раскрсници стоји развалина. Вукашин Лозанић још показује смер у 
коме  је ишло време. 

Цоне се уморио, године су године. И овде би се прича 
завршила, али он рече, Само да кажем још ово - ако би требало да 
кренете са нашима, најпрво се добро распитајте, куда су кренули.
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ЗНАЧИ

Сакупљају се у дневној соби. Па и у предсобљу. Неки су и 
испред куће. Пуше. Жене нешто мрморе. Као пију кафу. Друге се 
слушају. Мушкарци пију ракију. Како ко уђе, скине капу и приђе 
лагано, као на прстима, да изблиза осмотри болесника. Он жут, 
жут. Једва дише, и то дубоко. Повремено се као загрцне, па настави 
да кркља. Придошлица се окреће према оним женама које седе ту 
уоколо и пита тихо, једва да се чује, можда мисли да ће га онај чути, 
пита, Једе ли. Понека од оних жена у црном заврти главом, понека 
одмахну тврдом квргавом руком. Изашавши испред куће, одмах 
извади цигару. Припалише му, а он отпухну и промрси, као за себе, 
Значи, одлучио је.
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МИТРОВСКЕ ЗАДУШНИЦЕ НА БРДУ ЈЕВИК ПОНАД 
КЊАЖЕВЦА

Ову причу није ми као оне раније испричао Цоне. Он је био 
присутан. Заједно смо је слушали када ју је причао Вилотије Савић 
Лоте, бушач за дубинско бушење у Тимочким рудницима угља, из 
сврљишког села Бурдима, чији је отац био Драгољуб Савић, Љуба 
Ћоса, граничар, такође, Бурдимац, а Живка, Љубина жена је од 
Вучића из Гушевца. 

Ови сада причају разне искривљене и нетачне ратне приче. 
Утркују се ко ће наћи уверљивијег сведока, то значи да је на 
већем положају, који би потписао да је тај и тај био у рату против 
окупатора. А тих ратника је било врло мало, али су зато измишљене 
нове категорије, симпатизер, помагач, достављач... Праве ратнике 
смо видели октобра када је протутњала силна руска војска. Од тада 
до данас су се само умножавали борци, па и сведоци, тако да су се до 
смрти маршала накотиле дивизије и дивизије, и четника и партизана. 
Четници и партизани су наставили рат и после рата. Рат се води и дан-
данас, само су се средства  променила, а и методе борбе и стратегија 
и тактика. Главне методе су: отимачина, подметачина, опањкавање, 
олајавање, пребројавање, пребојавање, заседе, заседања,... Свака од 
ових метода је најглавнија, а тек њени актери, од којих је сваки и на 
једној и на другој страни, зависно од тога ко превлада. Дешава се да 
неког момента сви буду партизани, а већ за неколико месеци све се 
истумба, па су сви четници. Једу и пију заједно, веселе се заједно, 
иду заједно на освећење споменика браћи која су изгинула у свим 
могућим ратовима.

Срећом, рањен сам на Сремском фронту. Ево, овде кроз 
браду ми је прошао метак, онда су ме пребацили у руску болницу 
у Вршцу и тако сам остао жив. Из нашег села су сабрали више од 
стотину момака. Са Сремског фронта вратили смо се само Лека и ја. 
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За време рата неки од њих су се крили по подрумима, по појатама, у 
земуницама, неки су као били у неким војскама. Дражини, Пољска 
стража, Партизани, Љотићевци, Недићевци,... све гологузија. Наиђу 
тако и саберу нас, поведу нас и до суседног села сви се разбеже. 
Изем ти војску. Први пут сам видео војску кад су Руси дошли. 
Испод њих се и земља тресла. Стигнем некако до Књажевца, рат се 
завршио. Тако су рекли. Стиже и зима. Богојављање, Свети Јован. 
Обучем нове дреје и кренем у цркву да пресечемо колач. Такав је 
ред. Слава. Таман сам се вратио, кад дођоше они наши. Кажу, Друг 
Вилотије Савић, видим да је нешто озбиљно. Помислих да је опет 
мобилизација, а онај мршави само сева очима, каже, Пођи са нама. 
Кренусмо у КНОЈ - знам где је, како не знам, сад је тамо музеј, одмах 
изнад цркве. Уведоше ме у подрум. И сад ће онај мршави, Је ли, 
Вилотије, шта тражиш ти тамо? Где? питам, Знаш ти где си био 
јутрос, Па у цркву, Па тамо, Па знаш ти зашто се иде у цркву? носио 
сам колач, слава. Кад ме отпозади удари онај дебели у тил, све звезде 
сам избројао, као да ме је тенк ударио, Слава кажеш? А ја га као 
питам, кобајаги, само да кажем нешто, Шта хоћете, бре, ви од мене, 
комесар је говорио све време рата да ће бити демократија?! Добро 
су ме измлатили. Нисам смео ником до данас да кажем. Прошло је 
педест година. Од комесарових прича ништа није било. Чуо сам да 
су га отерали на Голи оток - не знам где је то, мора да је далеко. 
Није се још вратио отуда. Избацили су ме тако изубијаног, скинули 
су ми чин. Пре рата сам био пинтер, а сад су ме избацили на улицу. 
Прихватим се ту код Николе кафеџије да чистим кафану... Мора да 
се једе.

Његов син Славиша, мој брат и ја на Митровске задушнице, 
стојимо поред споменика на коме пише, Надица и Вилотије 
Савић. Палимо свеће и спомињемо наше врле родитеље. Источно 
православно гробље у Књажевцу. Чудно, православно, али има и 
западно! И оно је православно. Гробље отишло у висину. Стигло до 
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борове шуме. Шума се црни. Види се издалека, црна, мрачна, а види 
се издалека, не зато што сам је ја са младим горанима садио, него 
што су ту сахрањени наши сељаци које су наши стрељали. Када су 
их ослободили од окупатора, решили су да их ослободе и од живота. 
Брат ми каже да су пре неку годину поставили крст, тамо са оне 
стране, али од преко осам стотина, стрељаних сељака, Торлака, нема 
ниједно име. Погледам пут борове шуме, а она црна, да црња не 
може бити, зацрнила брдо Јевик понад Књажевца. 

Настављам причу коју ми је Лоте причао, С времена на 
време из Београда је долазио у обилазак републички милицијски 
главешина Роде, који је био пореклом из овог краја. А сељаци, они 
који су били у затвору, а и они изван затвора, су шаптали, Дошао је 
Роде, а они други су понављали, Значи, пак се празни затвор. Тај ехо 
не умину, доспе и до нас. Ко зна докле ће нас походити.  

Изгледа да је то српски усуд, не знају се имена жртава, а зна 
се име зликовца. Ми, који смо као десетогодишњаци, садили борове, 
нисмо знали да су под нашим ногама српски сељаци, Торлаци, 
стрељани за пример. Дакле, ни због чега. Још носимо на петама 
земљу са Јевика, борови још шапћу. Не зна се шта се чека, да ли хук 
борова или земља са Јевика да нас стигне! Близу смо. Поздрављамо 
се са Надицом и Вилотијем идемо да запалимо свеће код Миодрага 
и Гордане. Палимо, палимо, зато што се све угасило. 
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КАФА У ДЕВЕТ И У ДВАНАЕСТ

Поткрај априла беше умрла прија Милка. Сахранише је у селу. 
Бејаше дошло много света из свих крајева. Неко би помислио да су 
они, који су дошли да испрате Милку до њене вечне куће, дошли 
тамо баш због ње, и само због ње. Но, то само тако изгледа. Тај 
свет се тамо слего из сасвим других разлога. Већина њих, било да су 
рођаци или пријатељи, дошли су због њеног мужа, који је хвала Богу 
жив и здрав. Неки су дошли и због њихове деце. Дошли су да их виде, 
тј. да буду виђени. Милки је свеједно. Опело је изведено у дворишту, 
испред куће. Такав је обичај у том селу које нема цркву. Црква је 
заједничка, за то село и за суседно. Не зна се зашто немају своју цркву. 
Можда зато што нису успели никако да се договоре да саграде цркву. 
То није добар знак, значи нису добри људи. А можда нису имали 
могућности, нису могли сами да скупе довољно пара за изградњу 
цркве. Могуће је и да су се договорили са комшијама, са људима из 
суседног села, да заједнички подигну цркву. То није лоше. А можда 
су комшије направиле цркву, а ови се сада само пришљамчили. 
Кажу, црква је заједничка. Сељаци градитељи поумирали. Нема 
сведока, а предање избледело. Иза цркве је изграђена сала у којој се 
даје подушје. Попадија и поп лично спремају и људски наплаћују. 
Домаћин, уцвељени прика Милосав, једва успева нешто да прозуби. 
Очито је потресен и затечен. Видећемо шта ће учинити време и на 
чијој је страни оно. Његов унук хвали покојницу. Прича са дивљењем 
како је она своме мужу свакога дана у девет сати, тачно у секунду, 
доносила кафу у кревет. Код мене је обрнуто. Ја доносим кафу своме 
крокодилу, али у дванаест сати. Не може пре тога да устане, а и када 
му се то деси, увек је на лево.
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АЛХЕМИЧАР НИКОЛЧА КЕРЛА ИЗ ВЕЛИКОГ 
БОЊИНЦА

Николчин шешир су комунисти конфисковали још 1945. 
године. Неко им је натукнуо да се у њему крије тајна злата које је, 
по веровању руље, Николча сакрио негде под земљу, па ко буде имао 
тај шешир, тај ко га буде ставио на главу казаће му се где је злато. А 
о том злату и његовој количини, испредале су се разне приче и како 
је време пролазило, количина се увећавала, а нагађања где би могло 
да буде су учестала и спомињани су амбари, тавани, штале, шуме, 
њиве и ко зна шта још. Приче је подгревао кустос Рики из завичајног 
музеја који је пре рата био слуга код Николче и који је сведочио 
да је газда Николча више пута у присуству великог броја сведока 
говорио, Ја од блато правим злато. Наравно да је то било тачно, али 
јадни Рики није успео да провали како се то ради.

Прича кустоса Завичајног музеја доспела је и до Комитета и 
до оних из специјалне полиције који су,  сви од реда, носили кожне 
капуте као и они Стаљинови. Неки од њих који су похађали гимназију 
пре рата, знали су шта значи реч алхемичар. Некима је то личило и на 
мађионичар. Мислили су баш на онога што је у кафани Париз пре, а 
и после рата, изводио илузионистичке трикове, да не кажем изводио 
је бесне глисте, забављајући пијане и оне припите госте, оне што 
их жене недељом истерају из куће да би кућу очистиле и да би се 
ствари довеле у ред, домаћински. Причало се да ти алхемичари знају 
тајну прављења злата. Зачас су неки од њих промућурно закључили 
да је наш Николча био алхемичар. Они из Комитета су трљали руке 
- биће злата! Људи који су пре резолуције информбироа свраћали у 
Швабину кафану сећали су се да газда Николча тај шешир никада 
није скидао са главе, да је и у кафани седео тако што му је шешир 
био на глави, мало накривљен. Зависно од тога на коју је страну 
шешир накривљен момци су знали какво је газдино расположење. 
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Нико од његових слугу, од његових момака, није знао да је он био 
потпуно ћелав.

Знали су да има бркове, само зато што су их сваког дана, по 
цео боговетни дан, гледали увек уредно уврнути на горе, али нису 
знали да он пред спавање уврне бркове, стегне их специјалним 
штипаљкама и тако целу ноћ, тако да се ноћу ушиље и то му тако 
траје сутрадан, скоро цео дан.

Николчин шешир би наследили његови синови Мирко и 
Миодраг. Миодрага су Немци убили на правди бога при крају рата, 
1944. године, а Мирко је нетрагом нестао. Стрина је чичи Мирку 
подигла споменик, где би требало да му леже кости. Али то место је 
остало празно до данас.

Не верујем да је кустос био толико маштовит, тек неки 
проклетници из Комитета су прекопали Мирков празан гроб, 
јер се неко од тих сетио да је алхемичарова тајна можда тамо у 
празном гробу. Како нису ништа нашли у гробу, коначно су се 
сетили Николчиног шешира који је висио окачен о дрвени клин у 
канцеларији његове црепане у Јаловик Извору. Сада је тамо била 
канцеларија директора црепане кога је поставио Комитет. Директор 
није ни приметио шешир кога су већ напали паучина и прашина.

Комунисти су Николчу поставили за надзорника у црепани 
коју су му конфисковали. Посао није ишао никако. Николча није 
подносио нераднике и забушанте па је, изговарајући се старошћу, 
напустио црепану и отишао да се жени.

Директор је пре рата био Николчин слуга који му је чувао 
ловачке псе, а то значи да је био слуга високог ранга и да је био 
промућуран, јер га за толике године нико од пијаних ловаца није 
упуцао. А имао је задатак не само да пујда псе, него и да им отме 
ловину кад се они острве на жртву. Успут је прислушкивао ловце 
госте због којих је лов и организован и о томе подробно реферисао 
Николчи, о разним трачевима и аферама. Да није све што је било 
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важно и саопштио Николчи, видело се тек када је преузео црепану. 
Оно што је научио бавећи се керовима било му је врло корисно, сада 
је то успешно примењивао на раднике црепане.

Трагачи за алхемичарском тајном су морали у току ноћи да 
обију врата. То су вешто урадили, јер нико није чуо кад су они ноћу 
ушли у канцеларију директора црепане. Ујутру, када је директор 
покушао да откључа канцеларију, врата су се сама отворила. 
Летимичним прегледом установио је да су све ствари на свом 
месту. За сваки случај обавестио је органе безбедности. Они су 
брзо дошли. Предводио их је лично начелник, иначе бивши шегрт у 
трговинској радњи, који је тамо научио све цаке у вези поткрадања 
и неовлашћеног отварања магацинских и других врата, дакле, 
човек са искуством. Детаљно су спровели истрагу. Ништа сумњиво 
и никакав траг насилног обијања није пронађен. Мотив је такође 
остао непознат. Остало им је да констатују да је НН лице обило 
канцеларију, без мотива, без трагова насиља и да ништа од ствари 
из канцеларије директора црепане није нестало. Ти професионалци, 
који су пре рата живели углавном од обијања, добро су обавили 
посао и за то су добили све похвале од стране Комитета. Шешир 
је неопжено доспео у просторије секретара Комитета а за његов 
волшебни нестанак осумњичен је, ко би други до његов власник, 
Николча Керла из Великог Боњинца.

Људи из Комитета су заказали седницу са једном једином 
тачком деневног реда: Шешир алхемичара Николче Керле и његова 
улога у прављењу злата. Од земље, наравно. Закључак нисмо успели 
да видимо, јер је неко 2000. године украо записник.

Николчин шешир је висио у канцеларији секретара ОКСК, који 
је био његов унук. Он је једини знао како се од блата прави злато. Само 
је требало подићи црепану коју су комунисти срушили непосредно 
после рата, након што су нове машине, које је Николча довезао 
директно из Немачке, продали на кило у отпад, као старо гвожђе.
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Шешир из приче су ми вратили прошле године. За Нову 
годину од жене и деце сам добио „Борсалино“, а од злата ни трага. 
Шешир је коштао око триста евра, усред Фиренце, што је било 
посебно важно у целој причи, та чињеница је давала тонус, а мене 
је коштао 1000 евра, јер сам свима морао, са великим задовољством,  
да купим поклоне за Нову годину.

Важно да сам ја свој шешир добио назад. Проблем је у 
томе што немам коме да га оставим у наслеђе. Неће нико да учи за 
алхемичара.

А можда ће се неко и наћи! Ђаво би га знао? Бог зна! Сви 
знају, само ја не знам.
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САН

Кад не може овако, онда може у сну. И то не може увек. Мени 
се, ево, десило. Срели смо се у (неком) ходнику. Покушала је да ме 
избегне не избегавајућу поглед, при томе се враголасто смешкала, 
онако изазивачки. Морао сам да јој препречим пут. Она се наслонила 
на зид. Гледала ме сада већ са неком зебњом. Чини се са страхом. 
Није бежала. Није се ни отимала. Ја сам се приближио. Не знам 
зашто је отворила уста. Палацао сам језиком по њеним влажним и 
топлим уснама. Пливао сам на топлим таласима. Као у Соломоновој 
песми. Сада сам и ја осетио страх. Не знам од чега.

Можда од предугог чекања да се ово деси. Дуго сам чекао 
овај сан.

Када је одједанпут нестала иза магле, изнад облака остао ми 
је сан, и чежња, и жудња, и жеља за још једним сном. То ваљда могу 
и будан. И не морам нигде да путујем. И не морам никога да сретнем.



49

стојан богдановић

ХОЋЕТЕ КРАЉА

Хоћете краља, па да се као мрцина вуче по тој шаховској 
табли, и то не сам, него други да га вуку, да га померају, како им се 
прохте, како они мисле да треба, да га сви цуцају? А кад им досади 
скину га са табле, и то голог. Не можеш са њим ни зубе да ишчачкаш. 
И није више краљ, него дрвце за потпалу. А пепео од њега може бити 
само прихрана за деканове специјалне гљиве.
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ШТА ПРВО

Ако је дрво меко, то није за краља. Краљ не сме да буде 
мекушац. Меко дрво није ни за пешака, али може да буде подметач 
испод теткиног ормана. За краља треба одсећи краљ дрво – Храст. 
Да одсечеш онолико дрво да би направио краља кога ће неко под 
старе дане да гура по шаховској табли. Срамота. То је мат. Мат самом 
себи. Ту је крај партије живота.

Шта треба прво научити?
Прво треба научити од ког дрвета се кашике праве.
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ХАЈКА

Ако је краљ од слонове кости, то је баш одурно. Да убијеш 
оноликог добрицу фигуре ради. И то шаховске. Можеш мислити.

Организујеш хајку на слона. Претходно треба организовати 
хајку на црнце. Мораш за хајку да наваташ тачан број црнаца. Црнце 
хватају за ту работу претходно ухваћени и добро издресирани црнци. 
Успут увек страда неколико црнаца. Све се то мора попунити. Црнци 
морају бити на броју.

Сви заједно иду у лов на добрицу.
Белци одлазе на виски који у природи још увек не расте са 

ледом.
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МАТ

Најстарији шах је шах са људима. Он је постојао и пре него је 
онај шах смислио шах. Шах! Не игра се он само људским фигурама. 
Он се игра њиховим душама, и то главом, а у последње време и 
компјутером - тамо су из главе преместили оно што је у глави био 
вишак, што је сметало, то ће рећи што је готово, тј. што је израђено. 
Најважнија реч у тој игри није шах. Шах је упозорење позајмљено из 
фер-плеја. Шах је џентлменски знак, као пардон, на пример. Главна 
реч у тој игри која изазива усхићење оба играча, од које им скаче 
адреналин, јесте мат. А та реч значи крај, значи победу, значи смрт. 
МАТ! Да ли вам то треба, да ли вам је то циљ, забога?!

Победа се важи само онда ако победите себе.
Играјте шах сами са собом.
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ШАХОВСКИ КРАЉ

А сад озбиљно: Шаховски краљ је идеја која се као мисао 
налази исто као идеја шаха, као идеја декана,...Шаховски краљ је 
знак за ту идеју. Зашто је та мисао изабрана, то је друго питање. 
Улога те мисли је да се креће по неким априорним правилима, по 
правилима шаха, као што се патријарх креће по правилима своје 
доктрине, по заветима и заветинама из предања. Мисао која игра 
неку улогу, та мисао, тај глумац, носи назив те улоге. То је краљ, и он 
мора да се тако понаша, иначе ће бити неко труло дрвце од кога се не 
може направити ни онај што га зову Буздован, тј. Булава.
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ПУСТО ОСТРВО

... „Шта је компјутер учинио од мене, то није лепо 
ни да се прича. Доказао ми је да су сва моја уверења 

о животу и осћањима погрешна. Да је, напротив, 
заповедник лађе имао хиљаду разлога да ме искрца, 

и да пусто острво то није ни било, зато што је он, 
компјутер, већ био доспео тамо. Да је човек (човек 
уопште, и ја посебно) један обичан виц, чак и када 
(понајвише када) плаче, пати, смеје се или сања.“...

Жозе Сарамаго 

Пре неки дан, пред зору, у мој сан је дошао, директно са свог 
Пустог острва, из своје мудре приче, главом и брадом, сам Жозе 
Сарамаго. Дошао је на пречац, бос. Вели, да ми исприча добар виц. 

Моја покојна мати прича како га је видела у сну кад из његовог 
сна претрчава у мој сан. Пут је био узак, али дугачак и трновит, 
а Жозе је био бос и само је скакутао. Раздрагано као заљубљени 
срндаћ. Њој се учинило да је тај пут био тренутак. 

Боже, свашта се људима причињава! 
Када сам ја касније пошао тим путем, ноге су ми биле све 

избодене и крваве, а пут је тек преда мном! 
У тој журби, спетљао се и заборавио је да обује чарапе, које је 

претходне вечери  опрао и оставио на својој разапетој гласној жици 
из само два разлога.

Први је разлог да се по мраку oсуше, док нико на острву 
не види да су радничке чарапе поцепане, те да их ујутру гурне у 
поцепане ципеле, да се тамо у мраку не примети да су радничке 
чарапе поцепане. 

Рупе на чарапама је брижљиво неговао јер су кроз њих 
испадали кромпири којима је хранио своју машту, а и моју. И моју, 
дабоме.
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Ципеле су му служиле као шпајз у којима је зими одлагао 
своје кромпире. Да не измрзну као моји, после неће ни свиње да их 
једу.

А други, још важнији разлог је да ће на жици, где су биле 
извешане његове поцепане чарапе, лепршати њихов смрдљиви 
ехо и разгонити птице које болују од псицатизма и упозоравати, 
евентуално, заблуделу, несташну песнички расположену децу, да је 
Пусто острво приватни посед који је Жозе поклонио свету на трајно 
коришћење.

Пред зору, увек се то дешава у то време, комшија и комшиница, 
кад се од њих највише очекивало,  кад су се највише волели, у жару 
борбе, пали су са кревета. Мени се учинило да се плафон срушио.

А шта се стварно десило?
По правилу, сазнају се само последице и о њима се наклапа. 

Њима уседелице из комшилука, и шире, и шире, ујутру и увече 
испирају уста као жалфијом. Мало прогргоље. А комшије, они, по 
правилу, само отпљуну.

Жозе се вратио на Пусто острво.
Ја нисам запамтио виц. 
А компјутер ми је хендикепиран и не зна ни он. Тај мутавац 

баш га брига за мене. Не уме  да ми понови виц!
Сада сам на свом пустом острву сам самцит и смејем се на 

празно.
А виц је био баш добар.
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КАМЕН

Трудим се да никоме не сметам, али не вреди. Ако ништа 
друго, онда натрчим на неки камен, а то ми није баш смешно. Да вам 
кажем, онако, у поверењу, њега могу и да опсујем. Он увек оћути, 
никад се не љути. Али нисам сигуран да ми се неће осветити. Ако 
само мало попустим, ако се загледам у мисао, или га не уважим и не 
заобиђем, у стању је свашта да ми уради. И крв да ми пусти. После 
га не бих узео, ни кисели купус у каци њимe да притискам.

Камен, ако је згодан можеш под главу да га метнеш.
Камен је и белег. И то тврд као камен, ако је стварно камен. 
Камен, ако је мали, можеш га звати каменчић, а на чисто 

српском може се звати и Перица.
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ВРПЦА

Конопац који је Жозе затезао, између две палме, на коме је 
вешао своје чарапе, био је учкур од гаћа или везица којом је затезао 
браварски комбинезон, браварско радничко одело. Та везица му је, 
у ствари, била пупчана врпца преко које је, још док је био калфа у 
радњи Colonial, добијао храну за своју савест. Где год би кренуо, 
он би са собом понео и везицу, не што би му негде успут спале гаће 
и што би, у том неком тренутку, постојала могућност да га неко 
заскочи, не због тога, далеко било, него зато што своју савест није 
могао да остави без хране. А она кад прегладни није употребљива, 
утрне и није ни за шта.

Савест му је била потребна, између осталог, и због тога да 
би знао, оријентације ради, где му је у друштву место.

Савест му је била прилично крупна, јака и савесна и 
служила је као мера, као еталон, као репер, не само њему већ и 
њима. И њима, и њима, дабоме!

Зато се он о савести бринуо савесно, врло брижљиво ју је 
неговао и никад је није оставио на цедилу.

Нама неколицини оставио је у наслеђе поцепане чарапе, 
поцепане ципеле и врпцу, а он је са швалерком отишао на летовање 
у Шпанију, на Канарска острва, и није се још вратио. Неће се тај 
ни вратити. Знам ја њега. 

Још се нисмо поделили, а докле ће овако не зна се.
Зуцка се да су почеле распре међу браћом (песницима, 

књижевницима, филозофима, у ал’ их има!) о томе шта је чије и 
коме које парче савести треба да припадне. Сачувај Господе, само 
да је не покваре. Не дај Боже, да је испусте негде кад се буду о њу 
отимали онакви трапави, па да се разбије. Господе драги, не би 
је ни Ти саставио. Благо њима, бар не знају њоме да се служе. Не 
знају ни да је за савест најважнија она везица, она пупчана врпца. 
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Не знају да без пупчане врпце савест и није савест.
Без пупчане врпце савест и није савест.
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САВЕСТ

Онај учкур о коме сам овде хтео да мрсим је у ствари пупчана 
врпца и у вези је са матичним ћелијама, које вам могу затребати 
ко зна када и ко зна којим поводом. Најчешће се то деси када дође 
неко болесно стање, што је, признаћете, јако тешко дефинисати, јер 
нисмо никада добро дефинисали здраво стање. Ако би било добро 
дефинисано здраво стање, онда болесно стање се лако дефинише, 
једноставно, то је супротно од здравог.

Чвор којим везујете савест не може везати Гордије, а и 
Александар је немоћан у вашем случају, јер би александровско решење 
било да останете без главе, што владари примењују од Александра 
на овамо, а и на тамо, што се не може сматрати задовољавајућим 
решењем. Решење које би било прихватљиво је оно које је добијено 
надмудривањем, а не убиством. Убиство у сваком случају треба 
избацити као решење за било који проблем, подразумева се да је и 
самоубиство убиство, те и њега треба третирати као и свако друго 
убиство.

Прво се треба забавити чвором, а не мачем. 
Кад се мач потегне онда питање савести постаје безпредметно.
Савест треба везати тако да она може да дише, а не да је врпца 

притеже и гуши. Савест треба да има могућност да се ослободи кад 
год јој се прохте. Она, заправо, треба да је увек приправна, напета и 
запета, спремна да буде на страни људи, а не на оној другој страни.
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БЕКСТВО У САН

Русо је био близу када је писао да је „савест глас душе“, а ја 
мислим да савест јесте душа.

Нечиста савест је тешко оптерећење, потребно је што 
пре је опрати. Заташкавање и занемаривање душевног проблема 
продубљује кризу и може довести и до патолошких промена. 

Сан је лек за душу. Али треба лећи чисте душе иначе почињу 
морбидни снови, тако да после таквог сна (спавања) човек устаје 
изможден, уморан и мрзовољан, често крвавих очију као у зеца 
оријаша или као у онога пијанца, хтео сам рећи из комшилука, па 
сам се сетио да је он свима комшија јер није нигде, пошто му је кућа 
због пића отишла на добош. 

Лекари често препоручују лекове. Неки од њих су убеђени да 
је улога хемије пресудна у понашању појединаца. Дакле, у случају 
пијанца пиће треба заменити лековима. Не верујем да ће се било 
који паметан пијанац, ако такви постоје, а постоје, сложити да једну 
хемију замени другом хемијом да би вама било боље. 

Лако је побећи у сан, у своје уточиште, али сан се прво мора 
наћи. Сан могу наћи они који имају срећу. Они други, у које спадам 
и ја, свој сан морају сами да направе.

Душа човекова је бездна, дубока провалија, и није упутно без 
преке потребе стајати на ивици, нарочито ако нисте пијани. Пијанога 
и Бог чува.
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НЕМАМ ГДЕ ДА СИ ОГРЕЈЕМ РУКЕ

Кад је Богданка умрла, њен син Љубиша, по нашки, Бишко га 
зову, нашао се у чуду. Његов ујак Татомир, звани Татко, који је патио 
од неке снобовске величине, а био је један обичан београдски сељак, 
није много марио за своју мајку, био је према њој љубазан само када 
јој је остављао ловачког кера на чување, јер, боже мој, довешће на 
пролеће неке своје пајташе из централе, да базају по нашој планини, 
и да пијанче и шенлуче, пуцају на све и свакога. Када се напију 
нико из села не сме ни нос кроз прозор да помоли, онда се једног 
дана досете да морају да иду за Београд ‒ као имају неке обавезе, 
морају да иду да раде, сви се љубазно поздраваљају са Татомировом 
мајком, грле је, љубе је, захваљују, обећавају да ће идућег пролећа 
доћи поново, ко да је њој испала душа за њих. Али они то не знају, 
тј. неће да знају. Она ништа не говори, мучи јадна, све мисли да тако 
треба да буде, да буде добро њеном Татку, а мајка Добринака, коју су 
унуци звали баба Бина, дотле да рани куче.

Кад је Богданка умрла, унук је одлучио да бабу доведе да живи 
код њега, адаптирао је стан, силне преправке, долази зима, прозори, 
радијатори, све је оправљено, и богме доста пара то кошта! Све је 
спровео да би за бабу обезбедио посебну собицу где ће она сама 
на миру у топлој собици да лешкари и да се одмара, да јој деца, а и 
остали укућани не сметају. Рачунао је ту ће јој бити добро, а и снајка 
Марица је докторка,  што је важно кад су стари људи у питању, увек 
треба неки лек, или да се измери притисак, да се измери шећер, да се 
измери... увек треба нешто да се измери, и ко би је сваку час водио 
код доктора?! Овако снајка је ту и све је лакше, уосталом морало је 
тако да буде, јер њен син ионако неће да се брине о својој мајци.

Татко има много обавеза, има обавезе са својом децом, са 
женом а и са њеним родитељима које мора често да обилази јер 
су стари и болешљиви, стално мора неко да их води код лекара, да 
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им набавља лекове, мора да им спреми дрва, долази зима, мора да 
се поправи клима-уређај, долази лето, а време се изметнуло, није 
као некад, ове несносне жеге, а родитељи су родитељи, мора неко о 
њима да брине, и они су бринули о својој деци, ко је чувао Таткову 
жену, они, дабоме, е сад је ред и њих неко да припази, да им принесе, 
да им помогне, да им суне, заслужили су брате!

А баба Добринка, она ће код свога унука, није спорно, он се 
и обрадовао да ће се баба преселити код њих, и деца су се радовала 
што ће баба ту боравити јер она их је увек радо дочекивала кад год 
су боравили у селу, све им је спремала, све што су пожелели, играла 
се са њима, увек је нашла то проклето време које сељацима стално 
недостаје, нарочито женама на селу, нашла је то време да се са децом 
поигра, да им направи љуљашку, да им направи маску од тикве или 
фењер, да им направи од врбе пиштаљку, за све има времена, увек 
се нађе само ако човек хоће. Деца су се обрадовала на помен да ће 
баба стално бити ту. Она не схватају да је баба остарила, да то није 
она баба, да је онемоћала, а и да су сада овде другачији услови него 
на селу, те да се баба овде не сналази баш добро, и да је ту снајка, тј. 
њихова мати, која је врховни командант у кухињи, снајка Марица, 
која је то све врло добро разумела. И бабу и своју децу и ситуацију 
у којој су сада после смрти њене свекрве Богданке, и само је ћутала 
прибојавајући се неке неочекиване Љубишине реакције.

Унук је тих дана морао све да ради, и своје и ујакове обавезе 
да завршава. Још му је Татомир, који се ретко јављао и на телефон,  
а камоли да дође да обиђе своју матер, телефоном издавао наредбе 
шта треба све да уради са његовом мајком, а и да обиђе кућу у 
селу, јер вероватно цури олук, а са друге стране до комшије треба 
онај зид да се подупре, пашће кућа, за племњу која се накривила 
требају подупирачи, треба наћи мајстора из суседног села да донесе 
дизалицу, да се племња подигне, ту треба она велика,  снажна,  
камионска дизалица, кад се то подигне да се подметну заглавке да 
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се не би племња, која се већ накривила срушила, као да ће Татомир, 
директор Коморе, тамо из Београда директно, за волове сено да 
спрема, а није ни мајку обишао, кад је та соба, тј. собица три са два 
доправљена, односно када је тераса преправљена у собу.

Онда је једнога дана Бишко сео у свој ауто и отишао пут 
Великог Боњинца да доведе баба Бину. Стигавши у село он се са 
бабом брзо договорио шта све треба од ствари и гардеробе понети, 
јер баба се облачила класично сеоски, онако како су се облачиле 
сељанке у првој половини прошлога века. Они су о томе и раније 
разговарали, али Бишко није имао појма да је то и количински 
прилично заметно, а има и кабастих ствари и види он да то не може 
све да стане у ауто како је он то мислио и замислио. Свеједно, он је 
наумио да бабу данас пресели, а за остатак ствари доћи ће за неки 
дан, првом приликом када се мало ослободи на послу, када уграби 
прилику, и када одобровољи шефа да га пусти да отсуствује бар 
пола дана, он ће доћи да на брзину покупи бабине ствари које не 
буду могли данас да потрпају у ауто и понесу за Ниш. Баба Бина се 
није готово ништа бунила, само је помало тужно с времена на време 
зајецала - зар је дошло време да си напусти свој дом, своје рођено 
огњиште, да остави свој шпорет „смедеревац“, нов новцијат! Скоро 
нов! Прошле године му је онај Цокин клонфер закрпио рерну, сада је 
као нов, има и цигла у рерни, стоји некада и ту поред ререне или на 
крају плотне,  скупља цигла топлоту, а после отпушта, па кад загуди, 
кад је хладно и озебу јој ноге, онда она гурне ноге у рерну, стави 
их на циглицу и оне се зачас угреју, онда навуче вунене чарапе од 
чисте рунске вуне које је сама исплела - за себе, а и за сву децу сваке 
године исплете бар по један пар. Они то не носе - ко ће то да носи да 
му се сви смеју, зна и она то да они неће да носе такве чарапе, али 
нека се нађе, јер све болести долазе од зиме и зачас се навуче назеб 
само ли ти ноге озебу, и руке, руке које су се готово скамениле у 
неком тешко препознатљивом облику, криве на све стране, квргаве, 
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тврде, изубијане, на којима се виде године, а вена нигде нема, којима 
је купала своју децу, којима је миловала свога мужа, своју децу, 
које су некада биле мекане као памук, сада су се скамениле, све сам 
креч, нема циркулације крви, ледене и зими и лети. Она прође лево-
десено, слуша се по кући, па поред „смедеревца“, само испружи руке 
изнад плотне и оне се пригреју и она наставља да ради - колико је 
само паприка прешло преко тога шпорета, на њему је пекла паприку, 
на плотни, ону што су Лесковчани редовно суботом доносили ту 
испред продавнице, ту се спремао и ајвар, и деца су ту долазила да 
покупе ајвар, јер није згодно да пеку паприке у стану, смрди па и 
не смрди, али читав стан се умирише, па и комшије знају шта си 
радио, а овамо се правимо да смо господа, што јест, јест, не морају 
баш сви да знају шта ми једемо, а доста је то и прљав посао да се 
разумемо, није згодно да снајка, директорова жена, оде на посао па 
да сви виде да је нешто тако радила, и да јој се под нокте завуче 
лесковачка паприка, није згодно. Сви тамо на послу знају одакле је 
она, одакле су они, све су сељаци, али нису ни сељаци што су били, 
него, овде код баба Бине, овде је згодно - има шпорет на дрва, чувени 
„смедеревац“, мало се задими, хвата за очи, мало ти очи поцрвене, 
али не мораш много ни да пазиш да ти се не испрска зид, знаш, кад 
печеш паприку, она се напне, притера је ватра, наклобучи се и најзад 
пукне, само каже пуф, нарочито ако је јака ватра, и оде на зид, тако 
ти је ако печеш на електрични шпорет, а још горе је ако је плински, 
и све то још у стану, а овако одеш код бабе у село, ту је „смедеревац“ 
и колај работа, смандрљаш то све,  покупиш пинкле, не боли те глава 
да ли ће комшије да знају шта ви једете, да ли ће се оне оштроконђе 
на послу саирити када виде ваше нокте, своје и не гледају, обично 
кад треба да се нађу са швалером, онда сврате до педикира, муж 
ионако не обраћа пажњу колико се пара одлило, а воли и он да се 
прави важан како му је жена уредна,  исто као и љубавница, увек је 
са њом упоређује.
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Како ћемо синко, нема ни где лебац да испечемо, а Бишко 
ће, Не секирај се, баба, има хлеба у пекари, у продавници, има  сто 
врста хлеба - ражени, кукурузни, домаћи, бесквасни, од хељде, 
манастирски... -Али варошки лебац није као наш, ако одстоји једну 
ноћ сутрадан можеш с њим коња да убијеш! Ма,  баба,  има хлеба, не 
брини! Не бринем ја, али није као наш, ко зна како га пеку тамо на 
струју, у електрични шпорет, а то није као у наш шпорет „смедеревац“, 
није то исто!  У електирчни шпорет је много јака ватра па загори, а 
може, ако не пазиш и све да изгори, можеш кућу да запалиш! Није то 
као ја кад испечем лебац - прво се замеси у карлицу, ено купила сам 
лане на сабору панталејскоме нову карличку, направили је цигани, 
богами, баш како треба: мазна, мазна, нема нигде рупица нити је 
негде грбаво испод прста, а тај ваш електрични шпорет и то сам 
видела. Има такав шпорет учитељка, њој служи, добро је служи, 
ама само да скува кафу на малу ринглу, каже, мање троши струју, 
јефтиније, а лебац она и не меси, купује у продавници кад стигне 
комби. Они лењивци што их мрзи леба да си омесе, сви стану у ред 
и чекају да купе варошки леба, она и не зна да омеси леба, а оће да 
се уда! Е, па, ђавола ћеро! Муж тражи и да једе!

Е, синко, леб зависи од семена! Можеш да бациш и најбоље 
семе, али ако њива није добра, онда од жита неће бити ништа! А за 
леба треба добро жито. Кад се жито скине са њиве, онда га треба 
одвојити од кукоља, сад неки људи једу све, ко прасићи, па и они 
неће кукољ, једу све, кажу интеграли хлеб, јеси ли чуо за то? - Да, да, 
чуо сам. Пре него се жито однесе на мељаву није лоше да се добро 
просуши, и треба да пазиш у коју воденицу га носиш, јер воденични 
камен треба да је добро накован, за то треба добар мајстор, иначе, 
може да се деси да мељава буде много крупна или много ситна, ако 
је много крупна, онда је као прекрупа за стоку, ако је много ситна, 
онда лебац буде глетав, треба да буде таман! Кад се жито самеље, 
онда треба од тог брашна замесити лебац! То није као кад месиш 
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блато за циглу. Кажу треба и добар квасац, најбољи је наш квасац, 
ми га правимо од хмеља, и, онда се меси. Нас је раније било много у 
кући, свекрва, снаје, заове, па месимо леба како када на коју дође ред, 
свекрва ти одреди и то ти је то. Сад је лако. Сад се меси по мало. Мало 
људи поједе мало леба, а има и друго јело. Треба да знаш да месиш, а 
не да се сасипеш, па не можеш целу недељу да се одмориш, не може 
бесомучно, и не дај боже преко воље, да се меси. Ако је преко воље 
онда је лебац горак, треба тесто да се остави, мало да надође, а кад 
се процени да је довољно надошло, онда се поново премеси, тада га 
стављамо у рерну, у „смедеревац“, дабоме, да се пече, то је много 
важно. А оно до сада је било најважније, сад је печење најважније, 
и све је најважније, печење зависи нарочито од шпорета! Има неки 
шпорет па неће добро да пече одозго, неки, пак, неће да пече одоздо, 
неће добро да пече ни ако нема добар цуг или није очишћен оџак, 
па само дими и дим ти вади очи. Наш „смедеревац“ - не што је наш, 
него стварно само пуцка и пече, милина да слушаш. Печење леба 
зависи од шпорета, а највише од домаћице, од пекара, јер ако пекар 
заспи добићете угаљ уместо леба, кад је лебац добро печен, онда 
може да се проба. И човек је као лебац, треба да знаш да га месиш 
док је дете, после не вреди.

Таман су натоварили ствари у ауто, оно што је могло да се 
нагура јер има гомила глупих ствари које никоме не требају, али 
баба каже, дај ово, дај оно - накупило се, кад ево их комшије! Бишко 
је мислио да су дошли да се са бабом поздраве, деценијама су зу 
живели, заједно, нису се никада свађали, увек су се помагали, заједно 
су славили све славе, све празнике, све рођендане, позајмљивали 
ствари, кад буде слава, онда се сели све из једног дворишта у друго 
‒ столови, столице, клупе, виљушке, ножеви,тањири, чорбалуци, 
шерепе, лонци... Када прође слава све се то лепо опере и врати, све 
на своје место, тако се то сели из дворишта у двориште, а ево сада 
они чули да ће баба Бина да се сели, па дошли да виде - можда хоће 
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шпорет да прода, долазе им деца, ту је згодно да се пеку паприке, 
ајвар да се кува, парадајз, мора да се једе целе зиме, година је 
дугачка, а у стану је то све незгодно, смрди помало, али осећа се 
после данима, а и комшије...

Кад су кренули баба се прекрстила, погледала је жалостиво 
кућу, на крају ока појавила јој се горка суза, ауто је почео да брекће 
по планини, одлатио је с краја на крај џомбавог и излоканог  пута, 
ствари су срећом мировале, јер их је било превише па их је Бишко 
једва нагурао и тако заглављене не мрдају. Баба је само ћутала, 
омусила се, гледала је планину, чуло се шкрипање аута, али тишина 
је била гробна, нико да зуцне, ни реч. Баба се снуждила као да је 
њен унук води на клање. Ви не знате каква је то мука да оставите 
свој дом!

После голготе, по планинском џомбавом путу, успут негде 
пукла им је и гума. У ствари набила се на неки зарђали ексер, па 
је Бишко морао да мења точак. Точкове није годинама скидао, па 
нису одшрафљивани, шрафови су начисто зарђали, све је запекло, 
а кључ кратак, кратка полуга, није Архимедова. Једва је скинуо 
точак. Најзад кад је у томе успео, сав знојав и бесан, лакнуло му 
је мало, помислио је како би било добро сада једно ладно пиво. 
Баба је дремуцкала и стрпљиво чекала, није ни силазила из аута, 
није било потребе, јер је онако спечена била лака ко перце. Сада је 
требало наместити  резервни точак. То би било релативно лако, али 
требало је до точка доћи, он се налазио на дну гепека, испод ствари! 
Морају се подићи и изнети из аута скоро све бабине ствари  да би се 
дошло до точка. Што се мора није тешко! Бишко је вадио из гепека 
ствари, једну по једну слагао их је поред пута. Када је изнео све 
ствари, подиго је неку црну мушему која је била прострта на дну 
гепека и појавио се резервни точак. Бишко је одахнуо и задовољно 
се насмешио јер је точак био добро напумпан. Стрепео је све време 
да није издушио, јер га одавно није контролисао, а пумпа му ништа 
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не ваља. Зграбио је точак и хитро га намако наместо оног избушеног. 
Пожуривао је, спуштао се мрак, а ноћ у планини није пријатна, што 
због хладноће, што због звери – сваки шушањ ти подигне косу, 
подиђе те језа. Ушрафио је точак и почео да утрпава ствари у ауто. 
Није био пажљив као први пут када их је паковао, понекад је ствари 
притиснуо ногом да легну, да се углаве. Журба... Баба га је с времена 
на време опомињала, вртела је главу старачки сумњичаво, Пази 
синко ово, пази да се не сломи тавче, Пазим баба, не брини! Некако 
је утрпао ствари, за дивно чудо, стало је све - све је намувао унутра. 
Кренули су, задовољно су се погледали баба и унук.

Стигли су у поноћ. Стари сат на кули испред суда издао је 
потврду о томе, откуцао је реско да сви чују, сви који хоће и који 
морају, дванаест пута.

Прође неколико дана. Унук је одлазио на посао, снајка такође, 
а деца у школу. Баба Бина је остајала сама. Све је функционисало 
устаљеним редом и баба је изгледала задовољно. Једног јутра она 
каже унуку, Бишко, синке, кад би си ме одвел дом?, а он изненађен, 
Чекај, баба, у чему је проблем? Шта ти овде фали? Ништа ми не 
фали, него да си ме одвезеш дом, Па јеси ли гладана, је л’ ти зима? 
Ево радијатор је нов, греје као луд! Ма, не ми зима, него немам где 
да си огрејем руке. 
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ЈАДНЕ ЛИ ОСОБЕ

Прва варијанта
Врло гадно се осећа особа ако о нечему расправља са особом, 

која то не разуме или, још горе, неће да разуме, још јој усред расправе 
каже, Не могу да мислим, а потом – и нећу, хоћу да пијем кафу. Као 
да је то заслужила. Јадне ли особе. Господи!

Друга варијанта
Врло се гадно човек осећа, ако о нечему расправља са особом 

која то не разуме или, још горе, неће да разуме, још му усред расправе 
каже, Прво – не могу да мислим, а потом – и нећу, хоћу да пијем 
кафу. Као да је то заслужила. Јадног ли човека. Господи! Поп или 
учитељ.

Трећа варијанта
Баш гадно се осећа госпођа ако о нечему расправља са мужем 

који то не разуме или, још горе, неће да разуме, још јој усред расправе 
каже, Прво – не могу да мислим, потом – и нећу, чекају ме у кафани! 
Као да је то заслужила. Јадног ли човека!

Четврта варијанта
Непријатна је ситуација када жена прича пријатељици о свом 

мужу, а ова друга поцрвени – шта мислите, како је њој?! Јадна жена.

Пета варијанта
Веома је непријатна ситуација када жена прича пријатељици 

о њеном мужу, а ова и не слуша, само се смешка мислећи о њему. 
Јадне ли пријатељице.

Шеста варијанта
Ситуација је за жаљење: Жена прича пријатељици како је 
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било за време викенда, испоставило се да је била са мужем оне друге. 
Једна од варијаната како можете завршити причу, уз плакање 

или без плакања, јесте:
(а) Јадан муж.
(б) Јадан муж оне прве.
(в) Јадан муж оне друге.
(г) Јадна жена.
(д) Јадна пријатељица.
(ђ) Јадне жене.
(е) Проклети мужеви.
Наравно да ово нису једине варијанте. Додајте своју.

Седма варијанта (Снежана Петрин)
Сретну се две “пријатељице” после дужег времена и једна 

распреде причу о “свему и свачему” црвенећи при томе и не 
питајући ону другу како јој је муж, деца и остали укућани...Јадна, 
није имала појма да она друга све зна. Да није тужно и ружно могло 
би се назвати СМЕШНО.

Осма варијанта (Снежана Врачарић)
Веома се гадно осећа особа која усред расправе са другом 

особом, то разуме, али каже, Не могу и нећу да мислим, хоћу да 
пијем кафу. Пресела јој кафа! Јадне ли особе! Као да је то заслузила! 
А можда и јесте!!!
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НИЈЕ НИ ТРЕБАЛО

Прво шта сам помислио када сам видео флајер хотела то је, 
претпостављам да и ви тако мислите, да ли је кревет удобан, да ли 
су му се истеглили каишеви за амортизацију јер федера више нема, 
а потом сам помислио исто што и она. Када сам све то сконтао и 
склопио причу, испада да бих морао да продам бар две-три балканске 
државице како бих могао да јој тамо правим друштво! А то, бре, 
нико од мене неће да купи, из простог разлога што има много бољих 
трговаца од мене. Уосталом, поезија и не иде са тим. Она има своја 
станишта. А и ти ме, Господи, не научи да будем трговац кад је 
требало. Значи, није ни требало.
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САБАЈЛЕ НА ТЕРАСИ ЛОТОС КАФЕА

Изађем мало да прошетам око Дома здравља, нешто ми не 
иде, као да сам изашао из коже. Идем тако, бесциљно, случајно 
подигнем главу, због шешира, заклања ми видик, а отуда, учини ми 
се као познат, иде неки човек. Зачкиљим, узрнем се, видим јесте, мој 
пријатељ Цоне. Приближисмо се. Јесте, он је. Кад ме угледа трже 
се и пружи корак према мени, Баш добро да сам те срео, рече ми и 
без добар дан, и без како си, и без како су твоји, и без ичега, само 
тако, и настави, Слушај профо ти си ми најбољи пријатељ, друге и 
немам, морам да ти се пожалим, Шта је бре, Цоне, шта се десило? 
Ма ништа се није десило, снебива се он, Заљубио сам се, Како баш 
сад, смешкам се, а он упорно, Ти то не разумеш, Ја не разумем? А 
шта то треба ја да разумем, Па то, Па шта то, Па то што је волим, Ја 
не разумем љубав, то хоћеш да кажеш, Не, хоћу да ти кажем да сам 
ноћас био са њом целе ноћи, знаш како је?! Само климам, као да 
стварно знам, а збуњен сам као и он, Нисам знао ни како ми је име, 
како се зовем, наставља. Почне сада да ме то голицка, да ме копка. 
Мислим се – да није он био са оном мојом?! Чекај, Цоне, где сте то 
били целе ноћи? Па овде, промуца Цоне, У Виндзору, А добро, Шта 
је то добро, Добро је то, ја сам са оном мојом био у неком хотелу, А 
где је тај хотел, пита Цоне, Па у Виндзору, кажем, Знаш како је?! Он 
само клима, као да стварно зна, а видим да је збуњен као ја. Нисам 
знао ни како ми је име, ни како се зовем, када сам се присетио, 
врпољим се, ње нема нигде... Нема га ни  Цоне. Сабајле пијем кафу 
на тераси кафеа Лотос у Нишу, а она ме пита, Како сте ми вечерас?!
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NICE DAY

Седам уз проклети компјутер, на петом спрату, усред Ниша, 
покушавам да стигнем до Великог Лондона. магла као тесто, у Малом 
Лондону сам био јуче. Изненада, однекуд, дотерана Енглескиња, 
нико је не види, њој није ни важно ‒ зна она да је ту негде комшиница, 
журећи насумице изговара, Nice day today, isn′t it, зар не? Тога има 
само у Вукајловој песми. Уместо комшинице одговара јој ехо, замиче 
у метро, улази, склања се од магле. Када јој се избистрило, када јој 
се подигла магла, гледа право у мене, не трепће.
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ЗА СРЕЋАН ДАН

Прва варијанта
А да је видиш, Господи, каква је убава, ни сто кила нема. Али 

ту је, близу, ако још уз кафицу сабајле потегне и ракијицу, домаћу, 
боље ти је да се склониш на време! И мени је боље, зато одох, 
зашто бих бадава био сведок тамо нечему што ничему не служи. 
Комшиници је причала, како се то и ради комшијски, у поверењу, 
да ујутру не воли никога да види, никога да сретне, док не попије 
две-три кафице, да је нико ништа не пита док не оманда две-три 
ракијице. И гле белаја! Јутрос, за срећан дан, баш на њу натрчах. 
Јебига!

Друга варијанта
А да је видиш, Господи, каква је ни тридест килограма нема, 

живи леш. И одмах, чим отвори очи, уз кафицу хвата се и за чашицу. 
Домаћу потегне сабајле, да га заубави, и одмах тражи кавгу, док се, 
после две-три чашке не смири, или бар да смири руке, да не просипа 
по чаршаву. И гле белаја! Јутрос, за срећан дан, натрчах баш на њу. 
Јебига!

Трећа варијанта
Који кретен, да га видиш, Господи! Двеста кила, права 

свиња, још није ни устао, не може ни да устане, а већ тражи да једе. 
Када седнемо за сто само мљацка, као крмак, а када устаје са стола 
обавезно повуче столњак. И какав сам малер – јутрос, за срећан дан, 
натрчим баш на њега. Јебига!

Четврта варијанта
Да не поверује човек, Господи! Па он нема ни тридесет 

килограма, а они кажу муж! Ноге као притке за боранију, глава 
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пљосната, сва спљескана, само очи, као кликери стакленци. Рамена 
нема, а ни замајац, испијен, испијен, прави мршљак! Их бре, куд па 
баш на њега да натрчим! Јебига!



76

изабране

МАСНО

МАЛИ ЛОНДОН
Када сам био мали имао сам једну девојку због које сам по 

хиљаду пута дневно, не дневно - на час, одлазио у Мали Лондон. И 
то ми је било мало! Сада сам порастао, много сам порастао, и зато 
немам ништа. Одлазим често у Мали Лондон, понекад само за трен, 
само да зрикнем кроз тарабе на једно око, да видим њен блажени 
осмех када јој булбул, кришом од оца, запоје севдалинку.

ПОГАЂАТЕ
Чим је видим истопим се. То више нисам ја и морам све из 

почетка. Морам поново да смишљам причу која би покренула свет, 
и то свет који би се тог тренутка створио ту поред мене, а не да ја 
морам сваки час да трчим у Мали Лондон! Погађате, не треба мени 
свет!

МАСНО
Да бих све то учинио и начинио и зачинио, морам масно да 

лажем. И то стварно да лажем. Ако којим случајем зуцнем истину 
нико ми не верује. Не зато што је то истина или неистина, него не 
верују својим очима, а ни мојим годинама и зато што на том нивоу сви 
знају да истина не постоји и да је то што свакодневно проглашавају 
истинама све саме ситне лажи, а да би лаж била делотворна мора да 
буде крупна, бар као ја.

УПУТ
Имам велики проблем. Лако је лагати тамо неког, али зашто 

бих ишао тамо. Најлакше је заварати себе. И ако стварно желите то 
или нешто друго, почните да лажете себе од сабајле, док злобници 
спавају, да вам не би покварили концепцију. 
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НЕ МОРАТЕ ГЛАСНО

Мисле да сам богат јер имам грип. Имам свој сопствени грип. 
Ја сам његов власник. Кад пролазим кроз ходник или улицом, сви 
показују на мене, кажу, Он је власник. Пазим га, а он ме хвата за 
гушу. А кад ме је наљутио, можда нисам треб’о, али см му маму 
споменуо! Стално ме нешто напада, не да ми мира ни дању ни ноћу, 
свира на мојим плућима као на свом инструменту. Развлачи ми плућа 
као да су државна. Кажем му лепо, Смири се већ једном! Ништа он. 
Подвикнем, ништа он. Што је то једна рђа, како је немиран, какво 
неваспитање, људи моји! Они његови што су ми га продали, на око, 
неки фини људи. Дали ми га испод цене. Скоро џабе. Сада видим, 
али знате и сами да је касно. И уместо да га пустим да липше, ја 
га лечим. Лечим грип! Комшије ме саветују, Проветрите собу. Кад 
погледам около по соби, све су ствари на свом месту, њега нигде 
нема. Кад расмислим боље, он није у соби, ја сам у соби, а он је 
у мојим плућима и кроз нос ми душу истерује. А што се лечења 
тиче, зна се: седам дана живи ако га лечите, а недељу дана ако га не 
лечите. Знам шта сте помислити о мени. Не морате гласно. 
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ПОЖУРИ ДА УХВАТИШ РЕД

Од ових пензионерчина се не живи. Не спавају, само смишљају 
како да ујутру стану у ред. Они су тамо где је џабе. Џабе живе. 
Узимају све, редом, само да је џабе. И ноћу је џабе, али се не сећају. 
Алцхајмер, склероза или и једно и друго или нешто треће, онда би 
ово претходно било четврто. Кад им умре неки исписник скупе се 
док трепнеш, док си рекао кекс, док си рекао пиксла, наизглед, док 
трепнеш је најбрже, али не трепкају сви истом брзином, а неки и 
не престају са трепкањем, то су они који немају избора, а неки и 
не трепну. Скупе се да потрче ако треба! А је л’ треба? Па треба! А 
је л’ има ко да потрчи? Па нема! Па како нема?! Па нема. Млађи су 
у иностранству, а ови млади имају преча посла, морају они. Дођу 
ту и бабе, није као некад. Раније дођу па кукакју, кукају, кукају, 
да те мука ухвати ако их слушаш, исто је и ако их не слушаш, по 
неколико дана ти зује уши, а по глави се врзмају оне, као вране, 
када по осфалту макљају цркнуту мачку или псето, па седну да се 
наједу и да се одморе. Сада се наједу, а не кукакју. Мужеви се, оно 
што је од њих остало, напију. Цујка, права боњинска шљива, кажу 
јака, а не може да их изнесе уз Крс, морају около, и док стигну до 
Милков Дел, спремни су и они и мрц. Убаце га тамо, надве-натри, 
поп још припевује, а они сурвавају црвену земљу, по неки човек 
убаци грудвицу. Још га нису ни покрили, а већина је већ замакла низ 
Крс, сад не иду около кроз Долинку. Поседаше, за прву софру, да се 
дотепају, како је ред, и за покојника. Ако већ устајеш, онда пожури, 
да ухватиш ред, да те смрт не претекне, да се не деси да је и смрт 
дошла пре тебе. На крају све нестане, па нема ни за њу ни за нас.
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ДОПИСИВАЋЕМО СЕ

Ову причу ми је испричао мој пријатељ Цоне и молио ме  да 
је  не пустим у промет неко време, док се страсти не смире, јер је 
малена о којој је реч у причи у међувремену толико порасла да се он 
силно бојао како би могла нешто да му напакости, ако само открије 
да је он дуго, дуго, био заљубљен у њу и да је и сада воли, али не сме 
никоме да каже, јер се боји покојне жене. Прича потиче из ере када 
је земљом харала болест која је била позната под именом facebook.

Цоне прича, а ја пишем.
Пре извесног времена, недуго, нађох једну девојчицу. Миц по 

миц и зближисмо се на тој даљини, која и није нека даљина за овакве 
особе, какве смо малена и ја. Фејс је то. Мада, и на фејсу човек може 
да се оклизне, да падне, да се распучи, горе него на леду. Него да то 
сада прескочимо, пустимо те ружне примисли. Прође неко време, 
мени је све то ушло у главу и на сва друга места где то може да уђе. 
Идем тако шумоглав, не видим никога, не чујем никога, не зарезујем 
никога, не марим ни за шта. И даље сам такав. Она каже да се то и 
њој догађа. На крају писма обавезно ми метне оно црвено срце, а 
мене то страшно пали. И још ми каже, Ја Вас стварно волим, па нека 
се цео свет окрене наопако. Тако ми каже, не знам за свет, али мени 
се све окренуло! Више и не разликујем, шта је лице, а шта је наличје. 
Кад устанем лицкам се као нека баба, па бријање, креме и кремице, 
лосиони, парфеми, све то пре него седнем уз компјутер. Она ме 
не види, али ја хоћу да будем леп за њу. Када све то посвршавам, 
обучем се, дотерам се, нисам се тако облачио ни када сам био момак 
за женидбу. Изађем као нешто да купим у продавници иза угла и 
заборавим шта сам оно хтео. Луњам улицама бесциљно, пролазници 
се подгуркују, видим да се нешто домунђавају, чуде се људи, 
разговарам сам са собом, чудим се и ја, они се чуде мени, ја се чудим 
њима, чудим се и сам себи како све то издржавам, а пријатељи се 
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чуде што сам полудео, као да им се то никада није десило. А можда 
и није. Заљубљен човек сав се изгуби, а заљубљена жена отвара 
небо. Сретох јуче једног пријатеља, кажем му шта ми се догађа, а 
он ће, Ма видим ја да ти ниси онај. Не знам шта ми би, нисам дотле 
имао тај обичај, али овај пут ми се ево десило ‒ извадих телефон и 
показах му видео снимак. Насмејана, лепа девојчица, да ти памет 
стане, као што се мени десило! Он заврте главом, па каже, Цоне, 
па ова је млада. Колико има година? Тридест пет, нашалим се ја. А 
он, Аууу, јадни Цоне, па шта ћеш да радиш са њом?! Насмејах се, 
очински га потапшах по рамену и рекох му, Дописиваћемо се. 
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ШИЊЕЛ

Цоне прича, ја само записујем. Понекад, али ретко кад, питам 
га понешто. Појашњења ради. Иначе, ћутим и пишем. И њему тако 
одговара, јер га потпитања деконцентришу.

Не могу да дочекам да сване. Ноћ се отегне. Видим твој 
осмех и у мраку. Пишем глупости. Гледам кроз прозор. Дође ми да 
полетим. Само што не скочим кроз прозор, па се тргнем, и стресем 
се од страха, кад помислим какву сам глупост могао да учиним, јер 
то није лет. То је кукавичји лет. Мада, кукавица је племенита птица. 
А то чиме се бави и какав је глас бије код нас у комшилуку, није је 
брига. Њено је да  положи јаје.  

Сунце. Зубато. Наиђе ми Гогољ, али брзо нестане, он се мене 
више и не сећа. Дружили смо се још у гимназији. Онај његов и ја 
смо носили сличне шињеле. Његов је био изношен. Сав се излизао. 
На рукавима нарочито, иако тамо пише да га је одмах свлачио и 
остављао код портира. А и код куће, није спавао у шињелу. Старост. 
Офуцао се. И ја сам остарио, те неће шињел, гунђао је сам себи. А 
мој шињел је нешто друго. 

Ево, мој покојни отац је уочи рата задужио униформу. Чим 
је почело да се зуцка, изделили су им униформе. Панталоне, блуза, 
шајкача, поткошуља, дугачке гаће, обојци, шињел, чутура, ложица. 
Виљушке им нису дали, ни ножеве. Срби су пргав народ! Све је то 
стајало спаковано у фиоци на дну шифоњера, посипано нафталином. 
Мољци, мајку им њихову, одакле се само створе, све избуше, и не 
види се. Тек кад подигнеш видиш да је рупичасто, да се распада. 
Шифоњер је мати добила у мираз. Права ораховина. Тежак као туч. 
Не помера се, не могу два човека да га помере, требало би три-четири 
мужа, једни да придржавају, једни да заносе и да нишане, а они 
други да подижу. Кажу да га је правио мајстор Тиша Тијабарац. За 
њега сви причају да је био најбољи мајстор, али много скуп. Папрен. 
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А ето, шта ти вреди велики мајстор, ако се увуку мали мољци? Отац 
је отишао и није се вратио. Вратио га деда у лименом сандуку, када 
се смирило. Оно, није се смирило ни до данас, али се не пуца сваког 
дана. Униформа је прва дошла на ред јер су нам наши све узели. Сву 
имовину. И нисам имао ни панталоне. Носио сам дугачку ланену 
кошуљу, превезану преко стомака. Гаће су ми намакли касније. Једва 
сам се навикао на те крпе! Жуља, брате! А када загусти - док то 
свучеш, мука те ухвати. Ма, пусти то! Нисам имао у чему да идем 
у школу. Мати се онда сетила униформе и од те униформе ми је 
направила оделце. Наравно, нисам могао да носим то у тој боји, а 
фарбе није ни било, али је зато било ораховог лишћа, или љуске 
од ораха. Љуске су био закон за фарбање пређе. Као луковиње за 
ускршња јаја. Тако је и униформа, заједно са шињелом, заглавила 
у казан са ораховином. Боја је била измишљена. Браон. Ако хоћеш 
да буде тамније, онда мало дуже држиш у казану са ораховином. 
Ако хоћеш светлије, онда зачас гмурнеш. Потопиш сукно и одмах 
извадиш, тако добијеш жељену боју. 

Шивење је спроведено у цик зоре. Ноћу се није могло, из два 
разлога: први је - троши се гас. Други, важнији разлог зашто се није 
могло шити ноћу, јесте да светло изазива сумњу. Сви се питају шта 
ови раде ноћом. А власт у све сумња. А и комшилук је гадан, то су 
исти они комшије без којих не можеш ни кафу да попијеш. Али они 
ти га први завуку. Само кад им се пружи прилика. А властима никада 
довољно доушника. Тако је било. И сада није дукчије. Тако сам се 
после неколико зора ја добавио одела за школу. Морало је да изгледа 
као да је старо. Мати га је провукла неколико пута испод камена, 
тако да је изгледало као офуцано. Да је то данас, рекли би да сам 
модеран.  

А шињел? Ви мислите на Гогољев шињел, тј. на шињел 
оно његовог Акакија Акакијевича? Није реч о томе познатом, 
најпознатијем шињелу, кога је носио и Фјодор Михајлович и многи 



83

стојан богдановић

други, и после њега. И још увек је нов, новцијат. Још ће га носити, 
јер бољег нема. Дакле, није реч о том шињелу.

Реч је о шињелу Југословенске краљевске војске, који је у очи 
рата задужио мој отац, кога су током рата убили Немци близу наше 
Прве српске фабрике европског црепа, коју су нам наши одмах после 
рата одузели. Они би нам одузели и шињел, али нису се сетили да 
погледају у фиоку на дну ораховог шифоњера. А нису погледали јер 
су гледали шифоњер. Један га је и гурнуо, као ненамерно, да види да 
ли је расклаћен, али та тешка шифоњерчина није мрднула, онда је тај 
билмез у кожном капуту одмахнуо и они који су вршили преметачину 
су прекинули претрес и истрчали напоље, тако је шињел остао у 
фијоци на дну шифоњера, а ту је била и споменица за мога покојног 
оца. Њу су нам дали да се поносимо, јер је на њој писало, „На чијим 
је костима изграђена отаџбина“. Отаџбина је била и остала, отац је 
отишао, а шињел је био мој. Од њега ми је наш рођак Гена направио 
панталоне и енглеску блузу. Штета за думад, она су била сјајна само 
када су на сивом шињелу. Шињел је ишао у казан са орховином, 
као оно раније униформа краљевске војске, сада је тамо мењао боју 
шињел краљевске војске. На браонкасту боју не иду сиви дугмићи. 
Штета. Са енглеском блузом, која је израсла из шињела, отишао сам 
у школу. Намера ми је била да се правим важан. Пред свима. Немојте 
мислити да сам хтео да се правим важан пред неком девојчицом. Јок. 
Мени се свиђала професорка француског, али она ме није никада 
ни погледала, чак ни када сам устајао да одговарам. Виђала се са 
фискултурником, а тај је био прави тупавко. Изгледа да је њој баш то 
и одговарало. Могла је лако да га витла. И ја сам имао неку вајду од 
свега тога. Учио сам француски као луд. Мислио сам погледаће ме 
понекад. Блуза није испунила моја очекивања, али сам у њој завршио 
тзв. вишу гимназију и још понешто. Облачио сам блузу и када сам 
одлазио код моје школске другарице да јој показујем математику. 
Била је заљубљена у мене, али ја сам гледао њену маму, чији пењоар 
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је био увек откопчан тако да је севала нога, и једна и друга, нисам 
знао која је белија, обе су биле белије. Мама је тако изгледала, у 
ствари то је била једна озбиљна жена, али ја сам био мајмун, тако 
да се и моја врла школска другарица провукла. Руку на срце, није ни 
била ни близу својој мами, ни по чему, а није имала ни пењоар. Моја 
енглеска блуза није оставила утисак ни на моју школску другарицу, 
а ни на њену маму. А тату никада нисам ни видео. Стално је био на 
послу или на службеном путу. 

Одлазио сам код њих и када сам био студент, тада сам већ 
имао италијанско одело, плаво, са дискретним штрафтицама, али 
то је  прича за неку другу прилику. Већ сам био завршио студије, 
тумарао сам около тражећи неки посао, успут чух да је из Београда 
дошла моја школска другарица. Реших да је посетим. Обукох оно 
италијанско одело, друго нисам ни имао, и одох на стару адресу. 
Позвоних три пута као раније када сам долазио да је подучавам 
математику. Кључ шкрипну два пута, врата се отворише, а преда 
мном се појави једна лепотица. Завртело ми се у глави! Моја 
школска другарица, која је сијала. Иза ње је стајао један цвикераш, 
код нас би рекли шоња. Она се мало окрену, позва ме да уђем и 
рече, Цоне, да вас упознам, ово је мој супруг доктор Ханс. Мало сам 
поседео на ивици фотеље, њих двоје су седели на каучу држећи се 
за руке. Збуњен, напустио сам кућу моје школске другарице чудећи 
се како се свет брзо мења. За њену маму нисам ни питао, отишао 
сам да тражим посао. Из главе ми није избијала енглеска блуза која 
је некада била шињел. Ходајући тако у празно понављао сам у себи, 
осврћући се да видим да ли ме неко гледа, као онда када сам обукао 
енглеску блузу да бих се приказао мами моје школске другарице, 
Цоне, где су ти бре, биле очи?! 

Пре бомбардовања чух да су се одселили за Немачку. Ја са 
мојим шињелом у глави остадох да преписујем песме и приче.
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ЧАЈ

Цоне прича, а деца га слушају. Претворила се у једно уво. Ја 
сам ту само да бележим. 

Сретох једног свог старог пријатеља, књижевника, испред 
„Недељка“. Беше превалио шестдесету. Питам га, Где си Че?!, то 
је скраћеница од Чедомир, Шта радиш, нигде те нема?! Он слеже 
раменима и рече, Селио сам се, Где? питам, Одселио сам се од Мире, 
жена му се звала Мирјана, једна мирна женица, имао је са њом двоје 
одрасле деце. Где, зинух у њега, Па, отишао сам са Верицом, нашли 
смо стан на „Тесли“. Затечен његовом изјавом, ипак сам реаговао, 
Па она је млађа од тебе више од четрдесет година. Он се бре, љутну, 
и у тој љутњи  сасу ми свашта у лице, не могадох ни да се измакнем, 
да ме не упљује, како је сиктао на мене! Сто речи у секунди, нисам 
могао све да запамтим, а неке речи нисам ни хтео да запамтим. 
Скратићу причу, суштина је у његовој кључној реченици, Ти не 
разумеш то, и у мом одговору на његово обрушавање на мене. Шта не 
разумем? Хоћеш да кажеш да ја не разумем шта је љубав? Ал’ да ти 
каже теби твој Цоне ‒ ако се ти не дај боже разболиш и она ти скува 
чај, ја ћу усред дана, овде, насред Панчева да лајем на Месец! Истог 
момента, кад му ја ово издеклемовах, окренусмо један другом леђа. 
Свако је кренуо својим путем. Прође око месец дана, сретох поново 
књижевника, ту у центру испред гвожђаре „Стефановић“. Не знам 
зашто је тако зову. Тетка Деса Бранкован ми је причала, пре поласка 
у Канаду код ћерке, којом приликом је ћерки однела паре од продате 
куће, новац је нагурала у појас у гаће у брусхалтер ‒ да је то била 
њихова трговина, и да су ту радњу држали Бранкован и Каначки. Ту 
испред радње су фолксдојчери обесили свога професора математике 
Мирка Сковрана. Многи су избегли злу судбину, а многи и нису, 
Курјачки, на пример. У неким књигама пише да се све то збило на 
православном гробљу, а ја знам овако. Би ми мало непријатено, због 
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пређашњег сусрета, али шта ћу! Поздрависмо се, нисам га ништа 
питао, а он ми каже, Вратио сам се код Мире, а ја збуњен, зинем као 
клен, питам, Шта је било? Ништа, каже он, и додаде, Чај! 
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ЈОШ МЕ НИЈЕ ПИТАЛА

Цоне се дуго нећкао и избегавао да ми исприча ову причу 
коју ми је испричао, као да га је било срамота, а видео сам током 
причања да му је причица била драга. Видећете због чега. Ипак је 
добро што сам све то записао. А била је несносна врућина. У Калчи 
код Врапца. 

И тога дана смо седели у посластичари Калча. Код Врапца. 
Он је држао ту посластичару. Добро му је ишло, али није умео да 
се одупре новцу који га је узео под своје, као дрога. Није био лош 
чова. Некада је играо фудбал, чак у Француској. Разне приче о томе 
постоје. Нисам проверавао, а није ни важно. Не кажем да Врабац 
није важан. Важан је сваки човек, али он није важан у овој причи. 
После ломатања по свету, долетео је у свој Ниш. Почео је озбиљно 
да се бави бизнисом. Његова домаћица се хвалила да је код њих 
лично председниковица куповала ону пресвучену дугмад, то су у 
ствари били динари пресвучени платном или неким скајем - тако се 
ето повећавала вредност динара у оно време, јер је тај пресвучени 
динар-дугме, вредео дупло, а некада и више него дупло! Прича је 
надаље класична. Добро је зарађивао, дошли су на ред кредити, па 
зеленаши, па мафијаши, па претеране амбиције дугмаџија. На крају, 
пустио сам Врапца да одлети јер ми је овако миц по миц позобао 
причу. Ту смо ми седели, Мита Рус, Боги Џигерица... Лепо је било 
седети у подне у башти код Врапца. Пролазио је леп свет. Пролазило 
је време. Једнога дана прође једна дама. Маркантна црнка, то сам 
приметио када је за тренутак само скинула Ray Ban наочаре. Богами, 
грациозан ход, коса вилинска. Мами уздахе. Погледах Миту, он не 
стиже ништа да каже, претече га Боги, рече ми кроз смех, Слушајте 
Цоне, није то за Вас! То је једна озбиљна, удата жена! Узалуд сам 
покушавао да му објасним да нисам љубоморан ни на чијег мужа. 
Није вредело. Прође, богами, неколико година, после разних несрећа 
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које су ми се издешавале, био сам удовац, те нађох једну, ко велим, 
озбиљну жену, да не вампиришем, а она не часећи ни часа, изручи 
ми питање, у врло озбиљном тону, да ли ја мислим да се женим. 
Бејах расположен, те јој одговорих, ношен еуфоријом, Ко је луд да 
се сада жени?! А она настави притисак, А шта ћу ја да радим ако ти 
умреш? Згранут овим питањем, које је јасно и није потребна посебна 
анализа његовог значења, побесним и одем код пријатеља, код кога 
је требало заједно да идемо на вечеру. Домаћину објасним да сам 
дошао сâм, јер се није осећала добро. Сутрадан смо се растали. До 
данас се нисмо видели. После скоро годину дана, мој пријатељ др 
Лаза - није му то било име, то су му име извели из презимена, тако 
раде у Нишу, а и уопште по Србији, свако има свог Лазу, није то 
наш Лаза, када се каже наш Лаза, онда се мисли на кнеза Лазара - 
који ме је убеђивао да треба да нађем себи домаћицу, позва ме да ме 
пита, Цоне, да ли си још са оном? Рекох му да одавно нисам, а он 
настави, Слушај моја главна сестра, госпођа Олга, каже да има једну 
озбиљну жену као за тебе, предлаже да вас упознамо. Већ сам био 
помало у кризи, па као да сам једва дочекао. Пристадох. Уговорисмо 
виђење у кафићу на Синђелићевом тргу, испред позоришта. Био је 
то нови кафић, луксузнији него остали у граду, а около су биле дивне 
жардињере са предивним цвећем, руже, руже, руже...па каранфили! 
Боже како је то мирисало. Мени се тако чинило, ево, и данас се 
сећам тог мириса. У заказано време створих се тамо чекајући свога 
пријатеља, мало је закаснио. Нисам волео када неког чекам. Одмах 
ме спопадне нервоза. Почне да ме избија зној, убрзавам шетњу 
тамо-амо... Однекуд се појави она маркантна црнка. Више нисам 
био нервозан због кашњења мога пријатеља. А ево и њега и његове 
главне сестре. Прилази им црнка. И ја се брзо примакох. Прича је 
била кратка. Опет класика, да не давим твоје читаоце, каже Цоне, 
Она се развела, а ја удовац. Од тада, ево, прође туце година, још ме 
није питала. 



89

стојан богдановић

ТЕОРЕМА О ПЕКМЕЗУ

Ову причицу ми је испричао Цоне под јесен почетком једне 
школске године, не скривајући да је имао муку са својим професором 
и са својом асистенткињом. Асистенкиња је иначе постала од 
асистента, без икакве хирургије, само применом неке декларације. 
Те радње се код нас примају к’о со на рану! Али они који морају да 
их тако зову најчешће им кажу, Еј! А како се постаје асистент?! То је 
дуга прича, и скупо, брате, па ћемо то оставити за други пут.

Тог јутра Цоне дође рано. По договору. Аутобус из Великог 
Боњинца за Београд иначе креће сабајле, у пет сати. Никада није 
каснио. Био је некако кењкав. Каже ми, Причепио ме вирус. Ја 
мислио на онај компјутерски вирус, па га питам, Ко ти је то послао? 
Одкуд знам, дошао однекуд, Слушај Цоне, да ти каже твој пријатељ, 
тај вирус одмах откачи, шта ће ти па он! Ако ти се усели може лом 
да направи, да цркне човек од муке! Не треба ми, али не могу да 
седим, не могу да радим, а без компјутера се данас не живи! Добро, 
добро, да пређемо на ствар! Ја сам спреман да бележем. Он се маши 
за чашицу ракије, Права боњинска, од оне наше шљивке, што се не 
прскају, мрдну му брк. Гуцну малко, стресе се, Прва, мајку му! И 
пекмез је добар од њих, облизну се. Ко да је он некад правио пекмез!

Цоне прича, ја бележим.
Када сам био ванредни професор, плату су ми давали редовно, 

сретох у Скопљу, у некадашњој српској престоници и некадашњој 
Јужној Србији, једну лепотицу из Ниша. Упитах мог домаћина, 
чувеног академика Ђорђа Цинцарина, Професоре, која је ова, а он 
ће, Цоне, то је једна озбиљна жена, није она за тебе. Замисли, није 
за мене!! Него за њега. За маторог кешована! После сам се уверио 
да је Цинцарин био у праву. Цинцари су паметан народ, зато су их 
сви прогањали. Остало их је таман толико да попуне једну мању 
академију, каква је МАНУ. Они су то и учинили. Без претеривања, 
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МАНУ би се комотно могла звати и ЦАНУ*. Било је овако, а како је 
сада, не знам. Сад је та држава у другом стању. Боље су неозбиљне 
жене, још ако су мало луцкасте. Е, те су праве. Али док сам ја то 
скројио, није прошао само један воз. Но, прође неко време и она 
постаде мој асистент. Сад се каже асистенткиња. Са асистенткињама 
мораш обазриво, оне су усијане и мисле да све знају. Са њима мораш 
као са студенткињама. Чак и са онима које ништа не знају. Кад ето 
га мој профа Ђоле. Зове телефоном, Слушај, Цоне. Она Персида је 
тамо код тебе, хајде помогни јој мало око доктората. Ја, као свака 
професорска будала, схватим озбиљно свог професора. Нисам му 
рекао, али сам помислио, да си ми је дао онда у Скопљу, досад 
би она научила све радње, а сад кад је преучила, кад тешко учи, 
ти зовеш мене. Стежем онај телефон, вучем жицу, умало је нисам 
покидао. Стојим мирно пред њим, а он одоздо чкиљи у мене оним 
врљавим очима, док ме кичма није притегла, те се једног тренутка 
сетих да он није овде и склизнух у столицу. Она шкрипну, а ја се 
тргох као да ће он да чује да сам сео. И позовем једног лепог јесењег 
дана колегиницу да дође мало на разговор. Да се боље упознамо. 
Да видим шта њу интересује, па да јој на основу тога направим 
проблем. Да смислим нешто шта би могла да ради. Да видим шта уме 
и какво јој је предзнање. Кад сам смислио поново је позовем. Дође 
она. Лепа жена. Родила два сина. Заокруглила се. Лепша је него онда 
у Скопљу. Написах јој теорему и дадох јој упутства како да изведе 
доказ, па следећи пут када се видимо да то погледамо, и да видимо 
шта даље. Прођоше две недеље, прођоше још две. Прође месец. 
Прођоше два. Срећем колегиницу. Лепо изгледа, али ништа не каже 
о оној теореми. Не могадох више да издржим, и једног лепог дана 
реших, упитах је, Колегинице, шта радите, мислећи на теорему и на 
наш договор, а она, Јао професоре, купила сам данас на тврђавској 
пијаци боњинске шљиве, непрскане, правим пекмез! Па, Ви немате 
појма какве су то шљиве! За палачинке, за све! Поздрављајући се, 
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она ми задржа руку стискајући је, једва извукох руку, као да сам 
извукао живу главу. Чврсто обећах да ћу првом приликом доћи да 
пробам теорему од пекмеза. Лакну ми, као кад искључиш покварени 
грамофон.

На крају, види се да га је вирус савладао промрмља, Јадне 
ли су данашње асистенткиње, не знају да се код нас  не абе шљивке 
за пекмез, него само за ракију! Доценткиње су мало старије, али 
сумњам да и оне нешто знају. А најчудније је да је неко из Великог 
Боњинца донео шљивке на пијац. Тај што их је донео није из нашег 
села. Тако се приказао, јер је тако лакше продати шљивке. Иначе, 
Боњинчанин, тај ни ракију не би донео на пијац.

*ЦАНУ – Цинцарска академија наука и уметности. 
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САМО ДА ЗВИРНЕМ

Видех на фејсу да си дао интервју у некада чувеном НИН-у. 
Ta ме је вест заинтригирала, и мене Пироћанца под старе дане 
ставила на велике муке. Не могу да идем у библиотеку, далеко je, 
а јебе ме гихт. Да дам сто педeсет кинти за усрани НИН, то ми је 
тек мука. Kако било да било, одлучим да јуче не ручам. Не да не 
бих здравом пилету сломио ногу, јер пиле и немам, мачке волим 
само у кревету, а куче ми украли, у највећој тајности, водећи строго 
рачуна да газдарица не примети, иначе бих био готов, не би причу 
скидала са репертоара целе следеће две -три године. Скрпим од оне 
моје цркавице сто педесeт кинти, и кренем према трафици, одмах 
иза зграде. Успут сам ковао план како да претупам трафиканткињу, 
да ми да само мало, да звирнем у тај њен НИН. 

Не могу да стојим због оног мог гихта. Уселио ми се у палац 
на левој нози, после се разбашкарио у оба палца, кад му је досадило 
преселио се у пету, а оданде попео ми се на кркаче. Њему је тамо 
добро. Јаше. Мене нико ништа и не пита. Прича около да се лепо 
дружимо, чак ме и похвалио да никуда не идем без њега. Све је 
то тачно, јебеш му матер, али досадан је. Не могу да ти опишем 
колико је досадан, више него пролив. Моји пријатељи доктори ме 
теше, кажу да је тај гихт јавља само код господе, а газдарица каже 
код дебелих и богатих. Па, мајку му његову, куд се усели баш у мој 
напаћени организам. Мора да је био много пијан па је погрешио и 
планету, и улицу, и човека. Будалетина, куд бре, налете баш на мене 
сиротог господина, који жали за оним парама које још није дао за 
тај проклети часопис. Могао си да даш тај интервју и негде где је 
јевтиније. 

Трафиканткиња, кaо да се бави трафикингом, или као да је 
трафика црвена кућа, кaо да јој тражим да она лично замени неку од 
оних што су из поређаних порно часописа избечиле очи да те намаме 
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и да ти ишчукају последњу пару, или можда мисли да ја треба њу да 
читам. Jе л’ ћорава? Па зар не види да сам ја један одрастао, старији, 
озбиљан Пироћанац, па мени је доста само да звирнем.

Да ми се овај није попео на грбачу можда бих стигао раније 
до оне млађе трафиканткиње из ноћне смене која би ми дала само да 
звирнем. Избегао бих оног дебелог баксуза. Овако, одоше последње 
пиротске кинте, као да су дугмићи. Када сам се коначно довукао до 
трафике, била је затворена. Остаје ми цела ноћ за размишљање како 
да се домогнем оне млађе трафиканткиње и НИН-а  који је матора 
чувала као некада њена прабаба своју невиност. Ни НИН, а ни она 
нису нимало наивни, то ми је одавно познато, зато и мислим на ону 
млађу.

Сабајле почнем спремање. Наравно, не мислим на велико 
спремање. Од бријања сам одустао. Одустајем чим има потребе 
за стајањем, а ни да ходам не могу, него сад је реч о стајању. Чим 
треба да се стоји, одустајем или максимално скратим радњу. Напео 
ми се, и укрутио ми се  палац на левој нози. Сија ко ћелава глава на 
месечини. Не могу да обујем ципеле, ни патике. Псујем што нисам, 
оно пре двадесет година када сам куповао проклете патике, што 
нисам купио два броја веће, али ни то није важно, не помаже ништа, 
и ове се развукле и ишчепиле. Палац је палац, уортачио се са гихтом 
против свог газде. Нађох неке сандале од пре рата, просекох мало ту 
код језика, само да умакнем стопало на чијем врху се укипио онај 
дебели палац, не мрда, дебилко. То се све дешавало у вези леве ноге, 
а и на десној стање је исто, а можда и горе.

На излазу из зграде, придржавам се за прљави, зарђали 
гелендер. Раније када су се клинци спуштали низ њега био је ваздан 
чист. Сада у Србији нема деце. Остали смо смо ми. Спуштам ногу 
по ногу. Стајем целим стопалом, да случајно не поткачим палац. 
Када сам се једва некако свукао низ степенице, а све време ми се 
чинило да их је данас било више него јуче, одахнух. Прикупих 
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надве-натри снагу да наставим према трафици. Почех опет као 
јуче да размишљам о трафиканткињи, како да је претупам, само 
да звирнем. Утом наиђе Миле поштар и рече ми, Комшија, знаш, 
ону дебелу трафиканткињу су отпустли, кажу да није могла брзо да 
се креће. Као да је трафика хиподром. Да је била дебела, јесте, па 
шта. Би ми жао. Нико не уме тако добро да намести оне белосветске 
лепотице, глумице, манекенке, што те погледом са прве странице 
одмах шчепају, нико! Па станеш и гледаш, буљиш колико хоћеш. 
Јест да није допуштала да се пипа, али могао си да гледаш колико 
хоћеш. И оне, и њу и све живо си могао да гледаш, и то бан-бадава. 
А што се ње тиче у зимским условима немам никакве замерке. 
Ражалостио сам се толико да више нисам имао воље ни да звирнем. 
Одвучем се до трафике, све сам вукао ноге, оне старе сандале су се 
потпуно излизале и када сам се исправио пред осмехом оне млађе 
трафиканткиње бацих јој моје пиротске паре, зграбих НИН и одох. 
Само што сам звирнуо, би ми јасно да сам све време био у заблуди 
што се оних жена тиче. 

У соби смо само гихт и ја, очекујем да ме и он напусти, са 
њим никада ниси начисто. Нек’ се носи! 
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БЛАГО ТЕБИ

1
Сватови су се забављали и веселили, али Цоне нешто није 

био расположен. Један његов познаник, Гаврило се звао, а звали си 
га и Гавра или Гаша, стално му је нешто добацивао преко Цонетове 
жене која је седела између њих, покушавајући да проникне због чега 
је Цоне ућутао, када у таквим ситуцијама, на свадбама, рођенданима 
и славама никада није био такав. Увек је он водио главну причу, 
то се знало када он узме пикслу, онда то траје до краја седења и 
сви су га помно слушали. На повремена добацивања је муњевито 
реаговао неком досетком што је код присутних изазивало провалу 
смеха. Овај пут Цоне је заћутао. Гаврино упорно покушавање да 
испровоцира Цонета, како би му поправио расположење и како би 
се и Цоне укључио у веселу атмосферу, није дало резултат. Гаврило 
је  Цонетовој жени рекао, Не могу да се добацим до њега, испричаћу 
теби па му ти касније пренеси. Цоне је неколико пута напуштао сто. 
Излазио је из сале, многи су га испратили погледима. Мислили су 
да иде да телефонира јер је у сали атмосфера била прегрејана, било 
је прилично бучно. Ово његово телефонирање је учестало, а и Цоне 
је убрзавао корак. Сваки пут када је кренуо кораци су му били све 
ситнији. По повратку смирено је седао на столицу до своје жене. 
Она га је загледала, видела је да је изгубио боју; позеленео је. Није 
смела ништа да га пита јер је био много нервозан, а она је знала 
да он у таквим ситуацијама зна врло незгодно да реагује. Мислила 
је, Боље да ћутим, и била је у праву. Сватови су се веселили. 
Домаћини су водили пријатеље од стола до стола да их представе 
својим рођацима и пријатељима. Држали су чаше. Наздрављали су 
једни другима. Обавезно фотографисање за подсећање на овај дан 
када су се венчала њихова деца и када су постали рођаци. Цоне 
је једва издржавао. Кисело се смешкао. Подизао је чашу, али није 
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пио, куцао се са домаћинима и са новим пријатељима. Грљење и 
љубљење се није могло избећи. Домаћини су наставили, отишли су 
за други сто. Цоне није сео. Опет је изишао из сале. Да телефонира, 
каже. Ово телефонирање су измислили Американци, говорили су,  
као прави уметници, да у неким ситуацијама лаж више прија него 
истина. Не зна се тачно када је тај штос дошао у наше крајеве. С 
обзиром да је телефон касно стигао, онда и штос је за нас новина. 
Али је добар. Замислите да овако за свадбарским столом устанете, 
мало се насмешите, благи кезом, и гласно кажете присутнима, 
Извините морам да идем да пишам, или, Морам да идем да с...м. 
То не иде! А и софизам као објашњење је прихватљив у многим 
ситуацијама, што да не, ако ће некога да развесели! Када кажете, 
Идем да телефонирам, с обзиром да сви носе мобилне телефоне, 
онда се мисли да нећете да телефонирате ту, пред њима, да их не 
узнемиравате или да не чују оно што не треба да чују. Али, ако кажете, 
Морам да телефонирам, онда то значи да лажете као Американци, 
а то је тамо нормално, а и овде се то одомаћило и значи исто и тамо 
и овде, значи да идете у ве-це. Цоне се вратио и сео. Сада је почело 
ново поздрављање и наздрављање. Иду младенци. Млада пуначка, 
иста мајка, накиђурена као пуњена кокошка у природњачком музеју. 
Младожења као штиглиц, весело скакуће око младе. А родитељи 
му нормални. И они обилазе целу салу. Поздрављају се са свим 
гостима. Грле се. Љубе се. Честитке. Здравице. Редом. И овај пут 
Цоне је мушки издржао. Млада и младожења су наставили, а Цоне 
је мало присео. Закратко, кренуо је поново. Ишао је полако, није 
смео да убрзава. Ситним корацима. Стигао је до тоалета. Кабина је 
била затворена. Сачекао је мало. Постајао је све нервознији. Грчеви 
у стомаку су га притискали. Хватала га је паника. Није знао шта да 
ради. Из кабине није нико излазио. Стискао је ноге, цупкао је, али 
у стомаку је била револуција. Гурнуо је врата. Била су закључана. 
Није имао избора, морао је да закуца. Сетио се приче оног Лича 
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Ђелија, шефа масонске ложе П-2, који је на питање новинара, Како 
сте ушли код председника Америке, одговорио, Знате како се улази- 
куцнете на врата па вам отворе. Брзо је одлучио. Снажно је закуцао 
на врата кабине тоалета. Изнутра се зачу промукло, Што лупаш, 
видиш да је заузето?! Цоне ће онако успаничен, молећиво, Отварај 
брате, онередићу се! А из кабине поново онај промукли глас, као из 
бачве, Благо теби!

2
Отворила су се врата кабине ве-цеа. Отуда је на кант излазио 

један огроман човек, око врата му је висио каиш за панталоне, а 
панталоне је придржавао рукама. Излазећи гегнуо је, из душника 
му је прострујало, Уууфф!!!, јер је на излазу из тоалета био један 
степеник, ни превисок ни пренизак, али за овога чову је очито био 
превисок. Када је онако висок и дебео, око двеста кила, стао на обе 
ноге, погледа ме одозго и рече, А то си ти, ајде улази, ја ионако 
не могу, па ћу сачекати још мало! Није морао поново да ми каже, 
за трен сам нестао иза врата ве-цеа. Нисам успео ни да скинем 
панталоне, а експлозија се чула, прорадио је вулкан, трула врата 
ве-цеа као да су се затресла, потом тутњава и провала, успео сам 
да ослободим моја измучена црева њиховог аутентичног садржаја, 
ужас је напуштао моје измождено тело. Лакнуло ми је. Нисам могао 
одмах да напустим кабину. Требало је да скинем гаће али морам 
прво панталоне а због мојих великих ципела, број четрдесет седам 
- ноге су према човеку, морао сам прво да изујем ципеле. Урадио 
сам све по реду. Гаће сам бацио у корпу за папир, коју сам допунио 
сивим папирима који су били толико рапави да су ми све одрали 
гузове. Такав тоалет папир у животу нисам срео! Зачас се поцепа, 
кроз њега ти прст прође док трепнеш, после ти треба десет папира да 
обришеш прст и увек остане нешто испод нокта. Зато је најбоље ако 
имаш намеру да бришеш гузу да одмах узмеш бар десет папира. Али 
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то није било ништа према ономе ужасу. Ипак сам опсовао. Осврнуо 
сам се, као да видим да ме неко не гледа! Гаће су биле покривене 
папирима. Било ми је жао да оставим онакве скупе гаће. Купио сам 
их само за свадбу. Шта ћеш. Не кажу наши бадава, на свадбу се не 
иде без к...ца, а без гаћа може. Навуко сам панталоне и обуо ципеле. 
Повуко сам мало кравату, која није уопште у овоме учествовала, али 
нека. Отворио сам врата и угледао грдосију. Каже, Благо теби, ја 
морам још да чучим, зна да ме изненади, мајку му. Не зна се да ли је 
разлика само у квалитету сфинктера. Вратио сам се за сто. Гаша је 
приметио, Живнуо је, каже, показјући према мени.

3
Када идете на свадбу, не носите поклоне као раније, шпорети, 

фрижидери, спаваће собе... Сада само коверат, дабоме да терба да буду 
еври, шта ћеш са динарима... Тамо где је заказана свадба дочекују вас 
за то задужени људи, упућују вас на младенце. Прилазите свечано, 
лаганим парадним кораком, ко они парадни коњи у циркусу, ногу, 
пред ногу, честитате младима, то пре свега значи, дате им коверат, 
на шта се они захваљују осмесима, потом за исте паре стајете поред 
младих да се направи фотографија, за успомену и њима и вама. Дакле 
стајање поред младенаца је урачунато у ваш поклон, а фотографије 
обашка. Фотограф који то ради вама ће наплатити фотографије 
онако како треба, то значи папрено, док ће младенцима даровати 
фотографије, јер су му они омогућили овај бизнис. Поштено. 

На фотки треба да се види венчаница, хаљина која је, наравно, 
изнајмљена. Неке су девојке ишле у Београд да изнајме венчаницу, а 
неке у Софију, а оне из Софије су долазиле код нас. То им је требало 
за приче пре и после венчања. Током свадбе су сви заглеђивали 
венчаницу и младу, да виде како јој стоје силикончићи, и да ли је 
много тртаста, што се на фоткама није видело. И ја сам се намештао 
да звирнем, али она моја ме повуче за рукав и рече, Цоне срце, седи 
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ти овде, ова столица је боља, да те после не боле врат и кичма, а она 
седе на ону другу столицу тако да је све време преко мојих рамена 
нишанила у младу која је била иза мојих леђа. Морала је да скупи 
материјал, бар за неколико месеци. До следеће свадбе. Благо њој.

4
Свадба се некако и заврши. Сада почиње живот. Млади се 

одавно познају, тако да за њих ту нема изненађења. Нема ничег 
новог. Нема ишчекивања. Нема откривања. Све је познато. Све се 
налази на истом месту. Као у старом хотелу или као у бабиној соби. 
Све, само се треба послужити. Узбуђење је изазивало нешто друго. 
Било је нарочито узбудљиво и за једне и за друге родитеље. Њих 
су интересовали поклони. Нарочито су их интересовале коверте. А 
било их је. Било је разних коверата. Плави, сиротињски, али људи се 
преваре, у њима је више било пара, бели, жути, кремкасти, набрчкани, 
богами, свакавих је било. И једни и други су горели од узбуђења 
замишљајући себе како једно отвара ковертице, а оно друго броји 
парице. Исто је и код младиних и код младожењиних. И једни и други 
мисле да је њихово дете најбоље и да је заслужило нешто боље. А 
зашто и како је заслужило то се не питају. Онај њихов билмез, није 
завршио никакву школу, није запослен, нема сопствених прихода, 
не уме ништа да ради, отац је и досада крадуцкао, а мама је пазила 
своје синче, кад год је имала времена, а имала је времена на претек, 
јер јој је измако онај курвин син, Миле поштар, ћапила га комшика 
Дара, и тако чекајући Милета, данима, чувала је помно свога сина и 
своју тајну. Сада тог сина треба да препусти некој шмизли, замисли 
молим те, која зна само да се лицка, а не зна ништа да ради. Хајде што 
не зна, него неће! А неће ни да научи. Неће бре, ни репом да мрдне. 
Кад би могли негде да је запосле, па бар она да донесе неку кинту. 
Таква јој и мати, а ни мираз јој није богзна какав. А они њени, мајка 
дабоме, отац само клима, сав се расклиматао, каже, Дадосмо нашу 
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принцезу, за онога шмокљана, а могла је да бира, могла је бре, да се 
уда за господина. А ни мајка му није никаква, шта је нашла код оног 
Милета поштара, кад има красног човека. Шта тај човек може све да 
истрпи, сачувај боже. Они само леже, а онај чова трчи на посао, трчи 
на пијац, а недељом га чека и усисивач, па трк у викедндицу, и тамо 
има да се ради. Ако хоћеш да имаш викедндицу за уживање имаш да 
рмбачиш, а гости ће уживати. И деца ће уживати, али она не воле да 
иду са родитељима. Деца ко деца. 

Младожењини су узели кредит за свадбу. Није оно да су били 
без пара, него, хтели су да то буде богато, да се не брукају пред људима, 
а после ће кредит вратити, када се прикупе паре. И сада су паре биле 
на столу, али младини су били против да се деци узимају паре. Цоне 
уздахну, Ех, српска посла! И кад су се дохватили. Људи моји!

5
Заборавио сам да вам кажем какав је јуриш био на торту коју 

су млада и младожења трабали да исеку и први пробају. Да им живот 
буде сладак. Неки су се враћали и по неколико пута. Односили су 
парче по парче и трпали на свој сто, ко да никада у животу нису 
видели торту! А можда и нису! Него овде је важно то што они мисле 
да су дајући поклон младенцима све платили, па и торту, па кад су 
платили, онда је ред и да поједу, да се случајно не баци, па тек после, 
кад заседну. Јели су, бре, као свиње, него срамота ме то да вам кажем. 
Али, јели су! Благо њима.

6
Сад су на ред дошла оговарања. Она су започела још за време 

свадбе. Заправо, још за време припрема за свадбу. Пљуштало је. Да 
ли она треба да се уда за њега, да ли он треба да се ожени са њом? 
Њени су дошли отуда, знам ја њих, а његови су дошли одозго, сишли 
са планине, а кажу да су стара фамилија, као да на планини никада 
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нису живеле старе фамилије. Али бележе се само оне варошке. 
Турци су бележили све да би им наплатили порез, а ови данашњи не 
бележе ништа само се баве дрпачином и отимачином. 

Све су то биле припреме за главна оговарања. Руку на срце, 
није прошло незапажено када се млада саплела, није дете навикло 
да хода у овако високим ципелама, први пут се удаје. Просула је 
црвено вино на венчаницу, а то се не пере. Дакле, то је био гег који је 
задовољио и највеће злобнице, а богами то није лако. Прво су рекле 
да ће морати да плати венчаницу тамо где ју је изнајмила, као да је 
она то изнајмила, и као да ће она да плати, него, такве су женетине. 
Нико се није секирао што је просуто винце, него сви уживају у 
црвеним флекама које сијају на белој хаљини. Млада је сијала, не 
зна маца шта је пасји живот, шта је све чека у животу. Као да оне 
што је оговарају знају. Али њима се чини да знају, а њој се чини да 
ће целог живота бити весело као на свадби. Е, мац!

Нису промашили ни младожењу. Обукао дречаво одело, као 
да је пошао у циркус, а не на свадбу. А свадба би по некима требала 
да буде свечани чин. Да се памти. Сад се носе шпицасте ципеле, а 
он, молим те лепо, обуо патике. Каже да се тако носи у Америци. 
Па нек се носи! Ово није Америка, ово си је наша Тунгузија. А 
оделце му попритесначко, у ствари, модерно је, сапето и кусо, 
али он пупав, стомаче му смета. Његова мама, свекрва, каже да су 
га упропастили баба и деда, хранили су га као прасе. У данашње 
време нико не чува своју децу. Једну децу чувају бабе и деде, а ону 
другу не чува нико. Ено их, по цео дан се лелеју, по кафићима. То 
су они који долазе у кафић када људи одлазе. И то не седну као 
људи у тај кафић, да попију и поразговарају, него када попију у 
том кафићу, иду у други, само да виде кога има. И тако обиђу пет-
шест кафића до мрака, па скокну кући да вечерају и да се спреме 
за вечерњи излазак. И наш младожења је из исте школе. То сада не 
може ни да се преправи. Шта ће бити после, видећемо. 
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Цоне се замисли, па поскочи, Слушај пријатељу, морам да 
идем! Заборавио сам да ти кажем, ево већ касним, заказао сам, то је 
било на једвите јаде, али успео сам да закажем код једне, тешко се 
долази до ње, али ја сам успео, кажу да је добра докторка, разуме се 
и у медицину, опет ме стего онај мој гихт, да видимо шта та зна и да 
ли ми може нешто! Сутра ћу ти причати има само да се чудиш. Оде. 
Без поздрава.

7
Цоне је мало закаснио, иначе је тачан. По питању времена, 

воли да буде све у секунд тачно. Као, ко не цени своје време не цени 
ни туђе. Али може и другачије да се посматра, Ко не цени туђе, не 
цени ни своје, и није ово везано само за време, него и за... А може се 
рећи и, Ко није пробао туђе, не зна шта је добро или не цени своје! 
Ха, ха, ха! 

Каже ми, Извињавам ти се, ти бар знаш какав сам ја, а 
ја потврђујем, иако није завршио реченицу, Знам, знам, Него да 
простиш, опет ме јебе онај мој гихт, сишао чак доле у пету, и боли 
ли боли, а ја њега не болим, а и не волим. Не знам који му је ђаво, 
окомио се на мене, ко да сам му оца убио, оца му његовог поквареног! 
Извини, молим те! Где смо оно јуче стали? И сад Цоне наставља са 
оном свадбом, тј. са оговарањима.

Замисли, јутрос ми се јави она Јадранка из Свођа, сад се и 
она погосподила, тиква једна, као да ја не знам од којих је она! Деда 
јој био онај Рајко Маричкин, армуникаш, бар да је знао да свира, 
него, он ковач, растезао ковачке мехове, па ко вели, могу да растезам 
и армунику! И сад она Јадранка, клепетуша, они су живели до Цоку 
клонферку, одма до долинку, и сваког пролећа њихову кућу од блата, 
за другу нису ни мали паре, однесе вода, пука сиротиња, није имало 
за шта куче да их увати - она ће да ми прича, како је млада у другом 
стању, а то се на свадби није видело, јер је прија умела да изабере 
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венчаницу, мало нацигована овде, мало онде, мало спреда, малом 
отпозади, и оно се не примећује ништа. Не ваља када се примећује, 
не ваља када се не примећује. И каже ми Јадранка, унука онога 
Рајка Маричкинога, Видим ја, млада на свадби само подврискује, а 
не подрипује, одмах ми је било сумњива, а знам девојче од рођења, 
само скаче, трчи около, скаче и прескаче, и сви му вичу, Пази, бре, 
дете, натрчаћеш на нешто, па ћеш се убости! И ето, то се и десило. И 
то пре свадбе. И боље је тако, ове се удају, силне паре се потроше за 
свадбу и за свадбено путовање, па не могу да затрудне. Не могу, јер 
су пре тога затруднеле, ко зна колико пута, али проклети абортуси, 
па сад кад хоћеш, оно неће. Није због пара, него, ето, деца се праве 
кад је одредила природа, кад можеш, а не кад ти хоћеш, је л’ тако 
гос’н Цоне? За ово последње јој признадох, а оно друго, ево видиш, 
каква је. Једва сам се од ње откачио.

8
Нема га Цоне. Не јавља се. Дан, два, прође и трећи дан, реших 

да одем до њега, да видим шта је, шта се дешава. Вукући ноге које 
је напала реума, која се удружила са годинама, стигох до Цонетовог 
стана. А, и далеко станује. Прича, када има с ким, а увек има, јер 
прича и сам са собом, да он воли тај крај вароши, баш зато што је ту 
крај света, зато што је ту мирно. Па, ако воли да је мирно, што није 
остао у Великом Боњинцу. Тамо је савршен мир. Нема људи, једни 
су поумирали, други се одселили, ово последње им је омогућила 
власт. А до његове зграде да се довучеш по оном блату, а кад падне 
мало већа киша створи се језеро, шахтови се запуше, нико их не 
чисти, јер градоначелник станује у другом крају. Ово није ни прва, 
ни друга, ни трећа зона! Зачас се створи право језеро. Него да не 
давим. Стигох некако и без чамца, али каљаче су обавезне. Куц-куц, 
нико се не јавља. Нико не одговара на моје куцкање и скуцкање. 
Сагох се да повучем чарапу која се смакла и жуља пету и случајно 
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дотакох врата. Отворише се. Би ми сумњиво. Сама се отварају. Уђем 
полако и викнем, Цонеее! А оно, једва да се нешто чу, Хајде, хајде. 
Уђох у собу, има шта и да се види. Цоне лежи, нога му у гипсу, па 
и кук. Нога завезана за плафон. Забезекнут, једва промуцах, Шта је 
бре, Цоне? Ништа! Како ништа, што си везао ногу за плафон? Ма, 
нисам ја, они! Па шта је било? Ништа! Како ништа? Па, доле кад се 
излази из зграде, има један шахт, рупа зинула, поклопац су украли 
још пре тридесет година, и пазим кад год силазим, али беше мокро, 
те се оклизнух и оде нога! Пуче као да је стаклена, и то ова нога са 
гихтом, не знам шта се с њим десило, вероватно он и нога заједно 
висе окачени о плафон!

Па шта ћеш сада да радиш, упитах, а он, Ништа, Како ништа, 
ко ће таквог да те двори, види где ти је нога?! Видим, видим, а ти 
што си дошао? Шта ми би да запиткујем! 

9
Идем сваког дана код Цонета. Нога му виси на плафону. Све 

виси. Види он да сам кисео. Да ми је све тешко. Да нисам навикао 
да радим овакве ствари. Па нисам ја болничар, а још мање сестра, 
па још и медицинска. И каже ми човек, Чуо сам да има тих сестара 
које можеш да изнајмиш. Раде на сат. Кажу да све знају, па нађи 
ми неку такву, па колико кошта да кошта. Не може ни ово вечито 
да траје. Уцрвљаћу се. Треба неко да ми истрља леђа алкохолом. 
Може и ракијица, комовица. Да не добијем декубит. Не можеш 
ти то, видим. Треба ту женска рука. Погледах га сажаљиво, сав 
је окекељио, а треба му женска рука. Него прећутах, добри смо 
пријатељи, а снашло га. Ту смо да се помогнемо. Наши смо. Каже, 
Не било ти заповеђено, скувај ми онај фитнес чај, то је добро за 
пробаву и за столицу. Ено има горе изнад цело паковање. Стави две 
кесице, нека има и за после. Може да се пије и хладан. Отворим 
врата висеће кухиње, док си трепнуо, отуда лавина, поиспадаше 
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разне кесе и кесице, ко зна шта тамо није било намувано. Почнем 
да претурам једну по једну кесу или кутијицу, читам, да видим шта 
је шта. Нема га тај фитнес. Скоро два сата претурам, за то време три 
пута ми је искипела вода на шпорету. Приставим поново лонче и 
наставим да њушкам по оном кршу, и све враћам у ормарић, ређам 
кобјаги. Нисам ни ја баш вешт, али нисам као Цоне-овамо је све 
тачан и налицкан, а у кухињи му крш и лом. Дође ми да га питам где 
ти је жена, где су ти деца, па оћутим. Наши смо. Најзад, на крају, кад 
остадоше две-три кутијице, нађох и кутијицу са фитнесом. Зелена 
кутијица, на њој насликана једна женска, права бедевија, тако би 
требало да изгледају, да имају ту линију, оне које пију фитнес чај, 
а што је Цоне запео баш за тај чај, ђово ће га знати. Отворим, има 
само једна кесица, а он ми рече да ставим две, кажем му да има 
само једна, а он ће, Па стави две, Како две, кад има само једна, 
Ма, узми још једну из неке друге кутијице. Стави нану, добра је за 
стомак, Нема нана, Нема везе, стави нану. Видим ја колико је сати, 
узмем жалфију и приредим му тај чај. Али нисам могао да чекам да 
га попије. Одох да тражим сестру, док нисам полудео.

10
Имао сам срећу, сретох једног старог познаника доктора, који 

ради на хирургији, и нисам му околишио, питам га да ли има неку 
сестру, треба ми за једног пријатеља, није баш у добром стању, а 
он ми каже, Па имам сестру, знате је Ви, али она је удата има свог 
човека и децу, Ма докторе, не треба ми сестра за удају, неће мој 
пријатељ Цоне да се жени - кад није до сада, нешто не верујем да би 
сада могао то да учини, али никад се не зна, И треба да му нађемо 
неку сестру онако, Ма не докторе, он је озбиљан човек, него, пре 
неколико дана, кад је оно падала она кишурина, оклизне се испред 
зграде и сломи ногу. Ено га лежи, завезали му ногу за плафон, па 
сад, кад би му нашли неку жену, најбоље би било да је медицинска 
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сестра, те се у све разумеју, разумете, да му помаже по кући. Цоне 
има добре приходе, и није спорна цена, платиће колико она каже! 
Аааа, ја сам мислио треба му жена, а њему треба кућна помоћница! 
Е то је друга ствар, видећу, имам неколико, било би добро да то буде 
млађа особа, то психолошки добро делује на пацијента. Видите 
молим Вас, не могу више да издржим да глумим кућну помоћницу.  

11
Ишао сам код Цонета мали милион пута да слушам његове 

приче. Занимљиве, нема шта, а и он лепо прича. Када напакује причу, 
права уживанција. А сада он се излежава, а ја треба да га дворим, па 
још и да му причам. За помагање још које како, али како промуљим 
нос када дођем код њега, прво што проговори је, Шта има ново? Ја 
јес’ да нисам скршио ногу, али не базам около по цео божји дан, 
па да знам шта има ново. Он цео дан блеји у онај глупи телевизор, 
двадесет пута дневно гледа и слуша вести и не зна шта има новога, 
него пита мене, који мора да јури около! Не мисли он ваљда да ће 
ми жена опростити ако не урадим све што треба. Да ли стварно не 
мисли да ће ми опростити ако јој кажем био сам код Цонета. Безвезе, 
па рећи ће, Пречи ти је Цоне, а ко ће да иде на пијац, ко ће да иде у 
месару, ко, па ја не могу и да кувам и да пеглам и да крпим, не могу 
да скрпим крај с крајем, а ти код твог Цонета! Добро де, земљаци сте, 
добри сте пријатељи, скршио ногу, али има ли он неког свог, ниси му 
ти ни татко ни мајка, ни брат ни сестра. Нек нађе неку сестру да га 
негује, нек плати, он бар има паре! Ма, има, има, тражим сестру, Ти 
тражиш сестру, Ја, па, ко ће, Ти, шта ће теби сестра, тражиш сестру, 
а ја? За шта ти служим ја? Чекај жено, не тражим сестру за себе, него 
за Цонета, да му помогне, видиш у каквој је ситуацији, може свакоме 
да се деси. Како свакоме?! Призиваш, да и ја сломим ногу! А сад ми 
је доста, одох ја код Цонета, кад већ нисам нашао сестру, морам ја да 
му будем и сестра.
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12
И раније је код Цонета био крш и лом, а сада да не причам. 

Не може зачас да се исприча, а не може ни зачас да се среди. Мука 
ме хвата чим помислим да идем код Цонета, а камоли кад видим онај 
крш и лом. Шта је ту је. Узмем метлу, па ко мачка репом, а успут му 
причам. Он некад буљи у онај телевизор и кобајаги слуша, а други 
пут и не отвара очи, дрема, али кад ја престанем да причам, а он ће, 
И шта је било даље? Наставим. 

Синоћ на књижевној вечери, у Културном центру, онај 
директор дочекује госте вечери, као да је његово књижевно вече, а 
не моје. Каже да мора да им чува столице, прави посао за директора 
Културног центра, а могао је комотно да буде портир и да га не 
боли глава. Али и он има жену. Воли госпођа да буде директорка. 
Прва два реда су за њих резервисана, као да не могу да седну тамо 
где има места, него морају да седну баш у први ред. Ко да су неки 
људи, а знамо их сви и који су и какви су. Онај бивши генерал, жбир, 
он се разуме у поезију, као Марица у кривак. Па председник, па 
председниковица, много је млађа од њега. Мора да му је та друга 
или трећа жена, а можда му уопште није жена. И то није важно, овде 
је важна чињеница да је она заузела још једно место у првом реду, 
а поштени људи, који се разумеју у поезију, морали су да стоје, а 
стајање није антибиотик којим се лечи поезија па да људи истрпе, 
па кад се вече заврши да буду весели и чили, а не замишљени и 
забринути како ће идућег месеца издржавати оне из првог реда. Нико 
од тих поштењачина није бринуо за себе, о њима води рачуна власт у 
главној вароши, смањиће им пензије и плате, каже вођа нације да је 
то прави еликсир за нацију, диже из мртвих.Чекај бре, Цоне, полако, 
изгубићу ред, до ње је седела директорка, тј. директорава жена и она 
се ту натакарила. А људи дошли да виде мене, да чују мене и моје 
госте, ми треба да изигравамо кловнове и да их забављамо, а они ће 
после да препричавају ко је био, с ким је био, како је била обучена 
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она његова, она се облачи у Италији, а једна њена ципеле двадесет 
пензија, и она друга исто толико,  и то просечних, е, мој брајко, па 
ти види. А тек онај смакља, начелник, види се са подијума чак тамо 
да са одела није обрисао флеке од ручка, то је требала да уради она 
његова, а не да га пушта оваквог смакнутог и уфлеканог, али и она 
зна какав је. О поезији ни речи, тако је и било. 

Шофери их чекају испред зграде у колима, и то су вуцибатине, 
чекају да иду да се наједу, не могу да возе гладни, а у ствари дремају 
у колима па кад дође време за ручак или за вечеру одвезу их у кафану 
и сами се вукну  у неко ћоше да се наклопају, па наставе да дремају. 
Нису то шофери као они из комуналног. Ови су господа и сви су 
дошли преко везе. Свако је свакоме рођак, нема других. Све остаје 
у фамилији. Зато се та предузећа и зову јавна, зато што у њима раде 
јавне личности, ако и не раде бар су чланови управних одбора, а то 
се добро плаћа, па понеки од тих јавних прима и по неколико плата. 
Чекају газде. Сваки шофер свога газду чека, као да нису могли да 
узму аутобус. Ено влада изнајмњује аутобус. Када крене циркус, мала 
је лимузина, него узму аутобус. Смањиће људима плате и пензије, то 
је здраво за нацију, рекох ти малопре, не знам да ли си чуо. Тако ће 
се мучити, док не направе брзе пруге, после ће имати своје возове. 
Свако ће имати свој воз, а до воза ће стизати авионом, уколико се не 
сурва у неки кукуруз. Возићи могу да буду плави, жути, сиви, али 
они највише воле плаву боју. Аустријско плаво, ко униформа Франца 
јозефа. И шерпа плаво није лоше, али више им се свиђа аустријско, 
ту моду им је оставио у наследство један аустроугарски каплар. 

Било је ту и поштених људи, не могу да кажем, али за њих 
није било места. Поштено су стајали, док су будале седеле у првим 
редовима. Ни директор није крив чова, он и није будала, мора да 
слуша, мора да седи на крају реда, да поскочи, ако затреба. Са онима 
из првог реда никада ниси начисто. Занимљиво је да су сви гости 
који су се обраћали публици гледали публику преко првог реда. 
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Да ли тако треба да буде, или је то било намерно, то не могу да ти 
објасним, нисам докучио, а нећу ни да чачкам. У осталом ти си Цоне 
више ишао на књижевне вечери од мене, и као учесник у програму, 
а и онако. Ти боље знаш какви су песници! Али да ти не одузимам 
време, треба да одмориш, а ја морам да трчим до куће, иначе ће она 
моја да ме у топ тури. Песници и нису ту да тумаче своју поезију, 
него да певају живот, унутрашњи и спољашњи.

13
Дођох сабајле код Цонета, треба да га водим у болницу, да 

му скину гипс. Кажу да је прошло шест недеља, нисам приметио. 
Потпуно сам полудео од јурњаве и од муке, њима је брзо прошло, 
а мени није било брзо. А није ни прошло, и ко зна да ли ће икада 
проћи. Чини ми се да се та Цонетова нога трајно сместила у моју 
главу, а ево и у причу. Морам да тркнем да узмем упут, то ти сада 
даје лекар опште праксе, као да они из болнице не виде да је нога 
у гипсу, а има и оних папира кад је стављен гипс, све има, али мора 
поново упут. Није ми ни то тешко, да тркнем по упут, него када одеш 
тамо оно двадесет људи чека, ја двадесет први, и то треба да будем 
срећан, јер некада има и више. Они што нису по ходницима у Дому 
здравља, они се лече на протекцију, а ми обични песници лечимо се 
традиционално ракијицом, малко се протрљамо, малко цугнемо, па се 
стресемо од прве, после клизи. Најбоља је боњинска шљива. Кад сам 
некако узео упут, већ је било касно за болницу. Дакле, болница сутра.

14
Јутрос се па јави она Марица, мислио сам да је Јадранка,  

унука Рајка Маричкинога, што бејаше ковач, а сад је армуникаш, 
па се курчи, ко да је он Сента из Чукуровца, а не зна да свира, само 
растеза, али после када боље загледах, нисам стигао ни наочаре да 
си обришем, видим да је Марица. Чудим се како нисам одмах видео 
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ко је у питању. Велика је разлика у годинама, у изгледу, у стасу, па 
ако хоћете и у гласу, у образовању и у облачењу. Али добро, затекла 
ме! Одједанпут излете преда ме, као на некој кривини, и док се ја 
сабрах, она се већ насмеја. И кад сам поново трепнуо, скидох наочаре 
да их пробришем и да протљам очи, она бре штуче негде, ко да је 
у земљу пропала. Али кад човека хоће, хоће. Појавила се поново. 
Би ми мило, разменисмо по неку реч. Онако, стидљиво, али би нам 
пријатно, као да се одувек познајемо. Ја се чешкам, она се врпољи.

15
Цоне ми је телефонирао. Љути се што јуче нисам јуче дошао. 

Не зна какава је гужва у амбулантама Дома здравља. А данас сретох 
ону Марицу. Ту сам се са њом изгубио. И прође време, кад се тргох 
и кренух, наиђох као онај премијеров брат на жандармерију. Не 
секирајте се, нису ми ништа радили. Нису ми ни тражили документа. 
Виде људи одмах с ким имају посла. Али су прегледавали редом оне 
друге, млађе. Ако је женско, онда детаљна контрола. Сменили им 
команданта. Није зајебанција. Сада морају озбиљно да схватају и 
жене. Показивали су свима да је улица блокирана, те да мора да се 
иде около. Ја као да приђем ближе, истеглим шију да бих скренуо 
пажњу једноме жандарму, али он зину на мене, те ја видевши да је 
враг однео шалу, стругнем иза једне жене, што је сигурно – сигурно. 
Одатле сам лагано одшетао, јер онај се задржа да госпођи иза које 
сам се крио објашњава, како је у Београд дошао, нико други до 
лично, председник Руске федерације. Мени се учинило као да је 
дошао руски цар, па се сетих да су га бољшевици одавно убили, 
а сетих се и како је једном другом руском цару Св. Ловћенски 
Тајновидац рекао, Највећи је руски цар. Е због тог цара, који је 
данас дошао, донео неку кинту, ови други не дају џабе, а то његово 
ћемо тек видети колико кошта. Право речено, Русија је имала велике 
цареве, а Америка постаде велика и без цара. То си је њихова ствар, 
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нама ни овај наш не ваља, а камоли ови њихови. Још кад би овај 
наш био цар, најебали би начисто. Оде ми прича, а кренуо сам код 
Цонета, али видите да нисам могао да прођем. Не бих стигао ни да 
сам ишао около. Може Цоне да се љути на мене колико хоће, али то 
му неће помоћи, а ни мени не помаже што псујем препреке. Дошао 
гост па не можемо сада човека да пожурујемо и да истерујемо. Није 
дошао онај кривоноси Американац, али нема везе, нашег госта 
чекају Европљани вечерас у Милану, тако да сам сигуран да ће сутра 
сигурно бити рашчишћена гужва, и ето мене код Цонета. Ово вече 
ћу искористити да погледам „Фијат 500“, и јабуке, ако нађем. Иначе, 
ако се сада не снабдем мораћу после да идем чак у Русију, јер ће све 
тамо да одвезу! Рујкани ће испразнити Србију. Чух после да је гост 
стигао у Милано, не због едикта, него због грејања. Треба некако да 
се греје онолика Европа. И ред је. Мора неко да их подгреје. Нама 
остадоше покисли мишеви.

16
Дођох рано код Цонета. Он ме дочека насмејан. Мало ми би 

чудно. Насмејем се  и ја, онако мало кисело, са задршком, никако 
да укапирам у чему је штос. А он се насмеја још гласније, те ме 
натера да га упитам, Шта је, Ништа, зар не видиш? Шта да видим? 
Хајде спремај се! Треба да идемо у болницу. Боље је да се тамо 
стрефимо раније, да ухватимо ред, Јок, Шта, јок, Не идемо, Како не 
идемо, треба да се скине гипс?! А не, скинут је! Забезекнух се, он 
подиже ћебе, а гипс скинут! Нога гола. Дошао мој сестрић Михаило 
из Француске, сад се зове Мајкл као амерички амабасадор или онај 
други Мајкл, ја чим чујем име Мајкл, одмах ме подиђу жмарци, 
одмах се накострешим, одмах се сетим оних бомбица што су нам 
бацали за Ускрс. И јуче ме он спакује и таксијем одвезе на ортопедску 
клинику, чепио се на америчком језику, који је учио из каубојских 
филмова, пред оним докторима и пред сестрама, тутне овоме дест 
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долара, ономе двадесет, колико је дао доктору то нисам видео, али 
они ми скинуше гипс, а мене жив срам изеде. Питам га што се чепи 
на енглеском, а долазиш из Париза, а он ће, Пусти то ујче, ти то не 
разумеш, ви сте учили само руски, а сада је модеран енглески! И 
ево ме без гипса. А Мајкл, он је дошао да види да ли ћу скоро да 
одапнем. У питању је наслеђе, али када је видео да сам у добром 
стању, враћа се сутра у Француску. А чини ми се и да мути нешто 
са прашковима, али ко сме сада у то да се упушта. Тамо у Паризу 
имају оне мостове на Сени и ко се петља тамо у њихове радње, нађу 
га испод неког моста, али овде у Београду мостови имају друге две 
намене, једна је да спајају две обале, а друга је да се испод моста 
врши нужда, мала или велика, свеједно је! Рече ми да му јавим ако 
ми се погорша стање, он би тада брзо дошао. Дотле, рачунам на тебе, 
рече ми мој пријатељ Цоне. Благо мени.

17
Зацепипила ми се заноктица, пошла сама, повучем је снажно, 

цимнем, откинем је. Болело је, што да кријем. Осетљиво место и зачас 
се инфицира, поцрвени, мало отекне и добије розе бију, винску. Ето, 
докле ме је довела непажња. Са заноктицима треба пажљиво и не 
треба гурати прсте, тамо где не треба. Иначе можете да упропастите 
прст за дужи период. Прст је велика ствар ако није мали. А најбољи 
је средњи! Сада не могу ништа да радим. Ма, ништа. Баш ништа. Не 
могу ни да вам пишем. Какав малер. Благо вама.
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ЗНАТЕ КАКО ЈЕ

Јуче, јеботе, на улазу у библиотеку (читај: Храм) сретох 
једног човечуљка, сав је зарастао у браду. Мршав, мршав, само 
кожа и кости. Прича нешто, видим неки се чуде, неки одмахују, 
неки баце по неку кинту. Јавим се, Помаже Бог, Господе! Он ме 
гледа, не трепће и не мрда. У ствари гледа кроз мене. Не знам да 
ли се загледао у моју џигерицу или гледа скроз кроз мене. Кажем 
поново, Здраво Господе, ја сам Цоне, твој брат. У оно његово чанче 
само скачу кинте. Гвозденци, али лепо купче. Он бре, уопште не 
реагује као да сам ја тамо неко из прича о братству. Само о братству 
тупи, онај други, преко пута њега обукао маршалску униформу и 
виче на сав глас, виче тако гласно да му микрофон није потребан, 
зато оног првог не чујем, а не чују ни пролазници, то је модерно, 
нико никог не слуша, па и не чује, тај други виче о јединиству. 
Каже, Говорио сам ја, зато сте се и расцепили као тикве.

После те мучне сцене, која се изучава на Академији лепих 
уметности у Фиренци на одсеку за сценографију, одосмо брат и ја 
иза угла да поделимо паре, па код моје маме на источно гробље, на 
западном нема ништа, ништа не остављају. Они су много културни, 
мајку им њихову капиталистичку, добро су пиће направили, онај 
чивас, хм. Не остављају ни тручицу. Све поклопају и попију код 
куће, па дођу на гробље да цмиздре. Не могу гладни то да раде. 
На мамином гробу затекосмо питу од вишања, што је остала 
од прошлле године. Иако гробље редовно обилазе градски пси, 
а има и оних из околних села, чудо једно, пита је остала ту, те 
презалогајисмо. Није била тврда, јер претходних месеци је падала 
обилна киша, па је одвугла. Кад смо презалогајили, он са женом 
оде на пијац. Његова жена је велика госпођа, једе свашта, мора да 
јој носи торбицу с парама, а она ће само да се смешка сељацима. 
Они то уопште не јебавају, њих интересују само конкретне ствари, 
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а остало имају и код куће. Ја, јеботе, тркнух испод нишавског 
моста, тако ме потерало, шта да вам причам, знате како је. 
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ЖВАКЕ

Одлучих да купим жваке. Због кичме. Што се чудите? Због 
кичме, дабоме. Нису то наочаре или сочива, па с времена на време 
промениш. Неки и оперишу очи, наместе им пластична сочива. 
Иста она пластика што је жене подмећу под сисе, да им не висе. 
Само малко тврђа. Мрда заједно са очном  јабучицом. У почетку, 
одмах после операције није пожељно да се много напињеш, хоће 
да излети, а није добро ни да се сагињеш, то ти је скоро као када се 
напињеш. После то легне, после пет-шест месеци, а можда и неки 
дан више. Они доктори, говоре да ће то брзо да се среди, док ти 
узму паре, после кажу, Није могло боље, је л’ видите, видите, па 
шта хоћете? А нико се не сећа да је пре операције видео боље. Ако 
вам се не свиђа онда можете поново да оперишете. Може и само 
једно око, јер имате два, иначе очни доктори кад уче о оку, онда уче 
о једном оку, а наук им важи за оба. А кад је у питању кичма, знају 
сви да човек има само једну кичму. То најбоље знају они који су 
неписмени, они нису учили о кичми, ни о својој а камоли о туђој, 
али су све осетили на својој, тако да знају одлично и о туђој. Кичма 
има гомилу пршљенова, и ту ти је велика зајебанција, човек има 
двадесет и четири права пршљена, а има и лажних, крсна кост и 
тртица, и ако човек подиже нешто тешко они се слегну, или ако га 
из авиона избаци катапулт, оде кичма, нарочито онај вратни део. 
Тако човек постане инвалид, и онда му министри испитују, где је, 
када и како је зарадио инвалиду, и ако није много инвалид  може се 
десити да човека поново потерају да ради како би кичму средио до 
краја. Код мене није тај случај. Нисам ништа подизао, осим ногу. 
Ноге ме одавно боле, за оне туђе нисам чуо да се жале, зато што су 
далеко. Кичма је отишла из само два битна разлога, зато што сам 
много седео и зато што сам много јео. Пиће ретко ко спомиње па ћу 
и ја у овој причи прескочити тај детаљ. Дакле, седео сам. Такав ми 
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био посао канцеларијски, иако сам ту канцеларију ја сам направио и 
то у свом стану, јер су ме с посла избацили, тј. отерали у пензију. И 
сада сам доживео да ми деца кажу, тата, па ти си отишао у пензију 
да би могао људски да радиш. Онај други разлог због кога ми је 
кичма рикнула је што сам јео као свиња. Некада, зато што сам био 
гладан, а некада зато што ми се једе. А навуко сам синдром глади 
још као дете. Стално смо били гладни. Ја највише. То ме држи и дан-
данас. Чим видим клопу, одмах почне да ми ради панкреас. Миц по 
миц, угурам ти ја сто кила, па сто двадесет, па сто четрдесет. Тада се 
уозбиљим и решим да скинем килажу на пристојних сто килограма. 
И то је много, али за моју висину, кажу жене, то је подношљиво. 
Оне не знају да ми је кичма здробљена, па сада није важно, да ли 
скидам килажу или нешто друго. То ти је као када здробиш камен и 
направиш ризлу, од ризле се не прави камен. И кренем за жваке. То је 
да бих мање јео. Жваћеш, прежвакујеш и ништа. Успут се сетим, да, 
кад већ идем у трговину, купим пролом воду, воду са магнезијумом, 
фитнес чај, он је, кажу ми жене, добар за скидање килаже. Купим 
две пролом воде, једну мивелу, фитнес чај и чај од нане, понекад 
ме боли стомак, па нек се нађе. Узмем и шећер у праху и ванилин 
шећер, долазе празниц, Нова година, Божић, Свети Сава. Праве се 
колачи. Можда наиђе неко. Никад се не зна. Боље да то узмем одмах 
да ме не терају после пово да силазим из стана само због ванилиног 
шећера. Успут, пролазећи поред пекаре, бацих поглед, а у излогу 
цакли се свеж бурек. Нисам одолео. Уђох. Да узмем мало. Пола 
бурека. Шта је то за оволиког човека. Рекох, Дајте ми један, Цео, 
насмеја се продавачица, Цео, слегох рамена. Мирише. Досецам све 
то у стан и кад сам се напапао, сетим се да сам заборавио да купим 
жваке. Мислим се, јебеш жваке! 
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СОТИР

Кажу да све праве ствари треба почети у понедељак. Али 
Цоне је решио да ову започне у недељу. Да ли је то прави дан за ту 
радњу и да ли је та његова замисао права ствар видеће се из његове 
приче за коју се надам да сам је добро прибележио. Ако и нисам, не 
секирајте се, нема никог ко би стављао примедбе. Цоне је начисто 
откачио. Не може јадан сам ни у ве-це. Ево, како му, по моме сећању, 
иде казивање.

Била је недеља. Мраз, али леп и сунчан дан. Може да се мрда. 
Изађох у двориште. Тамо ме је чекао стари пањ кога сам ту затекао 
када сам се родио. Кад год недостају дрвца за потпалу од њега 
очепим помало. Када нема за грејање, онда очепим и мало више. 
Али старац се носи са временом. Шта је све издржао, то само он 
зна. Свакакве будале су у њега забијале секиру. За секире не знам, 
али за многе држаље од секире знам поуздано да су се скршиле и да 
су на огњишту завшиле. Старац је сведок и неким крвавим радњама. 
Пањ је пањ. Он може свашта да издржи. Ту су, мој брајко, летеле 
главе и главе. Многе су кокошке платиле главом само зато што су 
лепо изгледале. Ређе се то десило и неком певцу. Њих је било мало. 
За њих су се по правилу постарале лисице, али само за оне које нису 
средили орлови. Мишљах да изађем тога јутра да мало очепим од 
пања, јер онај Сотир што је цепао дрва, није долазио већ неколико 
дана. А умео је мајсторски да цепа. Све жене су се хвалиле. Причале 
су међу собом. Овај цепа, онај цепа, али Соћа кад нацепка, то је 
милина. Седнеш и само гледаш, како су лепо нацепкана дрвца, а тек 
како су лепо сложена. Дође ти да одмах почнеш да ложиш, чак и кад 
није хладно. Њега кад видим, причала је једна комшика, Одмах ме 
обузме нека топлина, осећам сигурност и знам да ће све урадити 
како му кажем, и да ће сваку ствар стави тамо где јој је место, тако 
да не може после нико ни да примети да је ту био човек и, да је ту 
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нешто рађено, све је чисто, и што је најважније, ништа не пита. Све 
је нацепкано и све је сложено. 

Али те недеље Соћа не дође. Чеках га, чеках, попих сâм кафу 
и ракију. Нема га. Почех да пребирем, где би могао да се задржи. 
Да се није оклизнуо? На оном мостићу преко Рџавице иструлеле су 
греде. Још је и смрзло, па клизаво. Да се није стрмекнуо? Све најгоре 
сам помислио, као да сам му мајка. Што ли га нема? И до мене су 
допирале неке женске приче. Жене причају и кад их нико ништа не 
пита. Нисам много веровао у те њихове приче. Кад је код мене секао 
дрва, она су била разбацана по целом дворишту. Није их он бацао, 
него би дрво одлетело, неконтролисано. Кад удари секиром, богме, 
одлети прилично далеко и није препоручљиво да се нађеш  у околини. 
Може да залети дрвце па да удари човека у главу, да му истера око, 
не дај Боже, свашта може да се деси. И тако, дрва разбацана по 
целом дворишту. Кад Соћа оде, по три дана сакупљам она дрвца. 
Кичма ми отпадне од савијања, па и од ношења. А кад слажем она 
дрвца, таман мислим да сам их лепо сложио уза зид, а она се сва 
сурину. Оставио бих ја то тако, али не може да се прође до бурета са 
вином, које је у дну подрума. Онда псујем и дрва и све живо. И Соћу 
наравано. Кајем се што сам се вратио у ову вукојебину. Неки моји, 
род рођени, отишли у Швапску у печалбу и стално кукају како им је 
тамо тешко без ове наше рупе. Све им је лепо када дођу у село усред 
лета. Онда, овде није тако врућина као доле у равници. Донесу мало 
пара, они који нису зарадили позајме, узму кредит, да би се показали 
у селу. И десетак дана банче и пијанче. Кад спискају парице које су 
позајмили, покупе се и хајд’ назад у Швапску да кукакју до следећег 
лета. Али зими кад почне да завија ветар и када навеје снег да не 
мож’ врата да отвориш, онда је гадно. Прозоре нико и не отвара до 
пролећа. Сви су утуткани у неке поњаве и крпе. Прозор бре, боље 
утуткан него ја. Кукају да је тамо код њих више зима, али Швабе 
знају ред па све припреме на време. Организован народ. И ови наши 
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су организовани, али само кад су тамо код Шваба. Кад су овде, сви 
су паметни и нико ни с ким не може ништа да се договори.

Кад би подне, дође Савка Сотирова. Изненадих се. Онако 
промрзао и љут што Соћа није дошао, једва жену пустих да уђе у 
кућу. Као да ми је она нешто крива. Таман да зинем, а она проговори, 
обазирући се около, Зар Соћа није овде? Не, одвратих, требало је она 
дрва тамо да ми исече, не могу сам, обећао ми још јуче да ће доћи, а 
ево, нема га ни данас. Ма, Цоне, да ти кажем зашто сам дошла, Кажи, 
Њега од јуче нема, није синоћ дошао, а рече да ће ићи код тебе да ти 
нека дрва исече, Па где је, да није отишао у Бучје да сече дрва, Не 
знам, тамо нико зими не иде сам, као да је у земљу пропао, а не смем 
никога ни да питам, знаш какви су сељаци, и жене свашта причају по 
селу, Знам, знам, хоћеш једну грејану да се мало откравиш, Ма није 
ми ни до чега, идем дом’ да видим можда се вратио. Забаци Савка 
вунени шал преко главе, преко мараме. Отворих врата. Фијуче. 

Ту сам зиму једва претерао. О Сотиру су се испредале разне 
приче. Нестао човек. Онолики човек. Као да је дугме. Па и дугме 
излети однекуд и то кад га не тражиш и кад се не надаш. Нема 
га човек. Зуцкало се, да је отишао са неком келнерицом, која је 
становала код њих. И она је изненада нестала из села у исто време 
кад и Соћа. Али после неког времена, рекоше млекаџије, који 
откупљују млеко од наше задруге, да су је видели у некој кафани у 
Бабушници. Не знам зашто су рекли у некој, кад у Бабушници одувек 
постоји само једна кафана. Она што је серај била. Највише су о томе 
са великим жаљењем говориле оне којима је сређивао дрвца. Што је 
тај био мајстор, родила га мајка за све. С тугом су спомињале нашег 
и њиховог Сотира. Нико се није на њега пожалио. Снег је почео да 
копни. Сад су на ред дошле, као и сваке године, поплаве. Воде су 
брзо силазиле низ литице и низ стрме падине Суве планине.

Пред сам почетак пролећа дођоше неке власотиначке 
ловокрадице које су редовно залазиле у наш атар без дозволе, и пред 
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задругом спустише шаторско крило. Обично ловци пред задругом 
открију крило да виде сељаци вепра капиталца или старог курјака 
што им овце сређује, једну по једну. Овог пута, кад подигоше крило, 
указа се Сотир. Кажу да су нашле човека у Бучју, притисла га буква. 
По свој прилици секао је дрва. Мора да је било одавно, али била је 
јака зима па се покојник није распао. 
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ПРЕГЛЕД

Нешто ме последњих дана помало болео стомак, а јуче ме је 
баш заболео, те одлучих да одем код доктора. Чула сам од жена из 
комшилука да има ту близу неки доктор. Не гњави много. 

Попех се на спрат, једва се провукох кроз мрачан ходник,  
подилазила ме језа, сваког тренутка сам мислила да ће ме неко 
ухватити за гушу. Уђох у ординацију. Пространа, чиста соба. Као 
да су скоро кречили. На једној страни сто, а са стране столица за 
пацијента. Она што се врти, као на сврдло. Иза, у углу, параван од 
чаршава са болничког кревета. Дрвени чивилук, који штрчи, као да 
надгледа. До паравана лежај, мало је замазан при дну, пацијенти не 
скидају ципеле. За столом је седео проседи господин. Није био стар. 
За џеп белог мантила заденута оловка.

‒ Изволите, седите.
Седох.
‒ Не, боље је да се одмах раскомотите.
Погледах га збуњено.
Брзо је смотао новац.
‒ Ено, иза паравана.
Послушах га. Устадох. Окачих на чивилук капут и блузу. 

Набацих и брусхалтер тако да доктор може да га види. 
‒ У реду, дођите.
Кренух према њему, покривајући груди.
‒ Што сте се стегли, је ли Вам ово први пут?
‒ Не. Спавала сам са мушкарцима од своје петнаесте године, 

а са женама сам почела нешто касније. Него, овде је прохладно.
‒ Добро, зините.
Зинух, доктор узе из кутије једну од оних његових дашчица. 

Притисе ми језик. Погледа искоса.
‒ Добро је, није Вам ништа. Обуците се.
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КЊИГЕ

Овде је страшна врућина, нисам спавао ноћас, а сада сам 
као пребијена мачка!!! И даље се бавим физиком: носим књиге, 
премештам. Пресипам!!! 

Једном приликом када сам се селио, а било је више селидби, 
није била врућина, помагала ми је једна групица млађих људи 
предвођених мојим кумом. Почео је да пада мокар снег и оне 
картонске кутије почеле су да попуштају. Само се проспу књиге 
по расквашеном блатњавом снегу. Кум бесан што му се то десило 
окрену се и упита ме, Је ли куме, јеси ли ти прочитао све ове књиге? 
У тој расквашеној ситуацији дошло ми је да заплачем, да и ја додам 
неку капку. Климањем главе одговорих му потврдно, а он ће, Па што 
их онда носимо? 

Ових дана сам тај проблем са књигама дефинитивно решио. 
Поклонио сам их. Сада на полицама има довољно места за нове.
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ЊЕГА РАЗУМЕМ

Још када сам био у гимназији, мислим као профа, не као 
гиназијалац, мучили су ме крајници, а већ сам имао тридесет година. 
Дакле, нисам био дете, требало је те мануле да нестану, али нису, 
ђаво их носио, те ја једнога јутра запнем за Београд на клинику, у 
Градској болници на Звездари, да потражим доктора Чеду, из нашег 
села, правог Боњинчанина, да видим шта ће он да каже, и евентуално 
да ми гушу очисти од напасти. Чеда је био светски професор за 
оториноларингологију, (ову реч не морате да изговарате, можете је 
и прећутати, сад је модерно да се каже, оно, знаш оно, јеботе оно, 
занаш оно, то ти је иначе наука о болестима ушију, носа и гркљана) 
а био је и професор у Паризу. Нађем ја Чеду из Великог Боњинца. Од 
портира, па до Чединог кабинета сви су познали да сам из Чединог 
села. Било како било, дођем ја до Чеде, релативно брзо. Уђем у његов 
кабинет, кад тамо на столу стоји Владимир Иљич Лењин, једну руку 
подиго, виче као и обично, оном другом руком подиго капут испод 
мишке, иза њега совјетска застава... Збунио ме тај разбојник, а кад 
се прибрах, почех да муцам, Чика Чедо, овај, онај.... И некако му 
ракох шта ме мучи, а он ће, Немам сада времена синко, спремам 
неколико операција, карцином грла, а то твоје ти могу оперисати 
моји специјализанти из Панчева. Па ко, питам, Било који од њих сви 
су били одлични, само немој ићи код директора, и он је одличан, 
али је мало нервозан, а ти си професор, живиш од приче, па није 
згодно да ти тамо рецне погрешно гласну жицу. Шта ћу, вратих се у 
Панчево. Одем у болницу на одљење за ОРЛ и сретнем директора. 
Пошто ме човек познавао упита ме да ли треба нешто да ми помогне, 
а ја будаласт, кажем му да не треба, да само тражим једнога доктора. 
Он инсистира, Па шта ће Вам он? И ја му рекох. Директор једва 
дочека, па каже, Па то ћу Вам ја средити зачас. Утрнух, прође ми 
кроз главу она Чедина прича о гласним жицама, те му рекох, Не, не, 
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професор Чеда ми је рекао... Од тада до данас, директор и његова 
жена никада нису са мном реч проговорили. Њега разумем, али њој 
ништа нисам урадио! Мора да је то разлог што никада више са мном 
није проговорила.
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РОДИТЕЉИ И ДЕЦА

Цоне је јутрос био бољег расположења. Јуче је личио на ону 
што је мочала на осе! Испричао ми је једну причицу.

Наш кум Станко живео је у истој кући са својим братом 
Тихомиром, у кући са два улаза. Наравно, ако је имала два улаза, 
онда је имала и бар два излаза. Кућу им је направио отац Радисав, 
Диса. Браћа су се добро слагала. Тихомирови унуци су били мало 
распусни, а можда није грубо рећи, и помало неваспитани. Понекад 
се деси да неко од те деце намерно повуче чаршав са стола и то баш 
када на столу има свега и свачега, обично при крају ручка. Станко 
повиче за децом, а укућани, нарочито они са братовљеве стране га 
смирују, Де, Станко остарио си, па ти сметају деца. Онда он, слегне 
рамена и заћути, шта ће човек, њих је више, а није ред са братом 
да се свађа. Наши су, такође, често одлазили код кума, кад послом, 
кад онако, на кафицу и чашицу разговора. Мој братанац Неша је 
много волео кума Станка и његове приче, па је тамо водио и свога 
сина Мирка. И кад год дођу, он каже Мирку, Седи сине овде, тата 
има нешто важно да поразговара са кумом. Дете седне и остане да 
седи, а разговор се некад протегне и на сат-два, па и више, а дете и 
даље седи. Када Неша и Мирко оду, а кум Станко издахне и гласно, 
да чују укућани, нарочито, ако има и оних са братовљеве стране, 
прокоментарише, Еееех, има разне деце, али има и разних родитеља!
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