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ЖВАКЕ

1.
Испаде ми једна жвака из уста,
Али баш онда када није требало! 

2.
Жвака је била као бомба! 

3.
Неки прежвакавају своје текстове по сто пута,
Као преживари, никада да сваре мисао,
А учинило им се да су смислили! 

4.
Имао сам добру жваку,
Али није прошла! 

5.
Идем да жвакнем нешто! 

6.
Жвака на пијаци се разликује од варшке жваке.
Исте су! 

7.
Жваку не можеш баш увек да нађеш,
Али кад натрчи,
Зграбиш је, 
Па беж! 
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8.
Целе ноћи сам спремао жваку за њу
Али кад јој се приближих 
Она се залепи за непце.
И ни да зуцнем. 

9.
Ко нема своју жваку прежвакава туђе! 

10.
Размењујем жваке са комшиком,
Као она гаће са сестром! 

11.
Жвака не кошта ништа,
Зато је скупа! 

12.
Жвака је генијална ствар. 
Кад немаш оно, онда јој тутнеш жваку! 

13.
Нисам хтео да се зауставим на претходном броју.
Можда ће бити наставка.
Зависи од жваке са газдарицом. 

14.
Хтео сам да пукнем због те жваке,
Али морао сам да печем паприке, ајварке.
Прегорео сам! 
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15.
Дали ми онај папирић у који се умотавају жваке,
Али ја ћу то записати на мој! 

16.
Најгоре су оне жваке на седишту,
А може се то све обавити и стојечки! 

17.
Ако се жвака залепи и за косу,
Онда је гадна работа.
Мораш свима да се правдаш! 

18.
Требало би као некада што је писало:
Не пљуј на под,
да пише,
Не бацај жваке!
Због птица.
Закаче се за кљун, па не могу да певају,
А мани жваку. 

19.
Жваке у пепељри вас подсећају где вам је место! 

20.
Идем бре, ко ижвакан!
Ко да су ме краве жвакале. 

21.
Данас сам доста жвањкао! 
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22.
Ако жваку нагазиш, она се прилепи, не баш као крпељ, али 

залепи се за ђон и тако луњате данима заједно све док се она не 
прилепи за тепих. Ти и не знаш да је она твој верни пратилац до оног 
момента када крокодил зине на тебе. И тада не знаш о чему је реч. 
Само се смрзнеш и чекаш да чујеш да ли ће тигањ да падне на твоју 
главу. Варају се они који мисле, они се увек варају, да је тигањ по 
глави као када ти се голуб онереди. Јок брале. Да видиш само каква 
гука се намести посред главе. И где год прођеш сви те заглеђују, 
а нико да ти нешто суне. Али то је све за почетак жваке, после, у 
наставку је сигурна кућа, полиција, суд, социјални радници и остале 
зајебанције што, по неким ауторима,чине ту жваку занимљивом. И 
комшилук има жваку, а то није мала ствар. Моја комшика од тога 
живи. То јој је духовна храна. А спекла се од баксузлука и искривила 
се као ђеврек. Не једе ништа, само ужива! 

Спремам жваке. Кад бацим бомбу, чуће се.

23.
Добра жвака увек прође!
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КО СЕ ЈОШ ИНТЕРЕСУЈЕ ЗА КЊИГЕ–ШАШАВ ЧОВЕК

За Драгослава Милића 

Досад сам ја писао док је Цоне причао, а сада ћу ја да напишем 
о њему. 

Јуче, не јуче, прекјуче, ма, мора да сам и ја излапео као он, 
јавио му се један његов земљак. Баш из Великог Боњинца. Цонета 
притисле године. А и комшика. Уопште се не сећа тога земе. Зема 
отишао у Шведске. Неки наши су отишли и у Виену, не могу да 
кажем да нису. Али Дракче је отишао чак у Шведске. Добар неки 
човек. Много воли књиге. Тај Дракче, не Цоне. Цоне си воли 
комшику и цујку. Најбоља је боњинска ракика. Али овај се изметнуо, 
тај Дракче, па воли књиге. И то наше. Наше књиге, на ћирилицу. 
А у боњинској ливници, после кад су је отели од Дисе, правили су 
шахтове, на њима је писало латиницом: „Balkan – Veliko Bonjince“. 
Диса је правио пресе за цреп, а ови су стигли до шахтова. Цео свет 
су убедили да нису ни за шта. И сада, тај зема, Дракче, набасао негде 
на Цонета. У некој нишлијској кафани. Преко интернета дабоме. 
Извињава му се. Уљудан бре, човек, као сви Боњинчани. Извињава 
му се што га узнемирава, али каже му, Одавно се спремам да Вас 
питам како да дођем до Ваших књига. Цоне згранут. Каже друштву, 
чекајте да видите шта ми овај пише, интересују га моје књиге, ко 
се бре, још интересује за књиге, овај мора да је из Боњинца. Ја му 
кажем, Слушајте Цоне, Тај мора да је шашав! Кад Цоне зину на мене, 
Шашав зато што воли књиге, а ови твоји што олешише народ, они 
нису шашави. Једва сам га смирио. Чини ми се да се још тресе од 
беса. Дабоме, данас се само шашави баве књигама. Паметни људи 
зарађују паре. Грдна па памет. Добро, да не давим, да не дужим 
причу. Некако су се договорили. Цоне му продао књиге. Матори 
је увек поклањао књиге.  Не знам шта му је од јутрос. Изгледа да 
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је дошло последње време. Само ја још не видим. Цоне је још код 
комшике. Неће тај да се врати док има цујке. А Дракче, он је на 
станици у Малмеу, чека аутобус из Великог Боњинца. Цоне му по 
шоферу испратио књиге. Бар ће се начита.
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ПУШ МАЈ КАР!

Данас је велики проблем то пушење. Некада се пушило у 
мушком ве-цеу. Тамо су ишли сви. И женске и мушки. Било је оно, 
Еј, дај један дим. Мушкарци су пушили више. Не и боље. Сада је 
ситуација посве друкчија. Жене пуше и више и боље. Ваде му кубни 
корен. Нико није оставио пушење зато што му је тако боље, или зато 
што на њега утичу невладине организације, или зато што непушачи, 
морам споменути и непушачице, равноправности ради, малтретирају 
пушаче и пушачице, које сада, објективно, представљају већину у 
скупу пушача и пушачица. Ко год је оставио пушење учинио је то 
зато што је морао, а нико није морао. Мој пријатељ Цоне је одавно 
престао да пуши и ја га питам како се сада осећа, а он ми каже, 
Слушај, дете, тешко ми је, не сањам више рупе и караконџуле, ево, 
пре неку ноћ сам сањао да пушим, пушим ја, а цигара као бандера, 
а ја од милине само одбијам дим, када ми је било најслађе, у неко 
доба ноћи, зачух глас покојне бабе како из неке вукојебине довикује 
деди, Пуш мај кар!
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КОМШИЛУК

Комшија купио неко велико псето и хвали се како не мора да 
му купује цвеће. Сад бар није сам! Комшика прекопута има псето 
које залива комшијино цвеће. Паметна куца. Имам сјајан комшилук. 
Свако се брине за своје псето. Молим комшилук да не журе и да 
гледају испред својих ногу да се не би угазили. И да не нагазе змију 
на реп. То је горе од мине. А пазите се и њеног псета. Очас дигне 
ногу! Чак и на власника или на њу.
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ФАРБА

Комшика ме јутрос заступи испред лифта: 
- Комшија, Цоне, баш добро што сам Вас срела. Замислите, 

моја управница, знате ону луду, а и мама јој није баш чиста, мора да 
је на њу повукла, каже ми, Ца-ца-цано, мој тата фа-фа-фарба б-б-
бр-бр-бр-бркове. На-на-набавио негде фа-фа-фарбу за б-б-б-бр-бр-
бркове. 

- А која је боја? 
- Као га-га-гавран. Ми-ми-мислим бо-бо-боја, не он, не.
- А од куда знате? 
- Ре-ре-рекла ми мама. Мо-мо-моја мама не-не-не не иде ни-

ни-никуда, а с-с-с-све з-з-з-зна. Та-та-тата иде. Зззнам. Није џа-џа-
џабе ба-ба-бацио па-па—па-паре за ту фа-фа-фарбу?!

- Замисли!
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ПРИЧА ЈЕ СТАРА, АЛИ ЈЕ И ДАЉЕ НА СНАЗИ!

Пера је имао бистрог и несташног папагаја, и министра за 
комшију. Док je министар вежбаo на тераси папагај му je добацивао 
ружне речи. Љути министар позва полицајце који брже-боље отрчаше 
код Пере. Укорише Перу и запретише да ће папагају заврнути шију. 
Пера им рече, Немојте, људи, тај је веома бистар, разговараћу са 
њим, неће се то више дешавати. Једва је смирио уплашене полицајце. 
Сутрадан, папагај зове министра, а овај љутито, Шта је сад, зар 
опет? А папагј ће њему, Знаш ти, знаш! Прича је стара, али je и даље 
на снази! 
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ФЛЕКЕ

Када сам током летњег распуста посећивао старца кога сам 
знао као краљевог ратног друга и кога сам много ценио због оне 
његове златне медаље за храброст и оне друге, можда је та била 
прва, на којој је писало Александар свом ратном другу, увек ми 
је била пуна душа. Богме, држало ме је то и по неколико месеци. 
Све до следећег нашег сусрета. Како су пролазиле године, мени се 
чинило као да је краљев ратни друг неко други. Као да то није он. 
Био је зарастао у браду. Није му била нешто велика брада. Него 
онако запуштена. На прслуку су му биле флеке од разних јела. Није 
ми нико ништа рекао о томе. Види се. Мале флашке и кутијице са 
лековима су биле свуда редом. Да би их у пролазу мимоишао морао је 
да се саплиће. Још мало па слалом кроз дневну собу. Гледао сам оне 
медаље и ону његову фотографију. Снимљен у Чачку 1924. Године. 
Ушиљени бркови. Избријан. Машна утегнута златном иглом. Поглед 
оштар, бистар. То је он.

Седимо за кухињским столом. Старац и ја. Окренут је према 
мени а разговара са Мијом. Хвата се за чашку. Каже, Ај, живели! 
Живели! Рекао сам ти да не идеш преко моста, тамо су Немци, а 
и овамо није цвеће, овде су Бугари. Не зна се који су били већи 
душмани. Ето морамо и душмане да меримо. А куд се дедоше 
онолики наши пријатељи. Бејаху пуна уста наших политичара 
некаквих наших пријатеља. Сад их нигде нема. Нема пријатеља, а 
нема ни политичара. Отишли код пријатеља. Довући ће се кад се 
буду уверили да се смирило. Да је престала пуцњава. Доћи ће овде 
да са полицијом тресу људима   душе, душеке и сламарице.

Дођоше људи из села, јавише ми да је Мија убијен на мосту, 
на пиротском путу. Преко пута наше црепане. Немци. А ми смо поред 
гумна тражили Мирка. И он је нестао. Опет Немци. Нестадоше моји 
синови. Мијо, обраћа се мени, где си купио тај шешир? Кажем му да 
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сам ја Цоне, Мија је мој отац, а он ће, Али то је његов шешир. Рекох 
једном да доведу Мирковог кера. Ако је ту негде, псето ће га наћи. 

Прво смо га сахранили на изворском гробљу. Нисмо могли да 
га возимо у Боњинце. Беше жега. Усмрдео би се. И клонфера нисам 
могао да набавим. А без лименог сандука није могло. Далек је пут. 
После сам га преселио. Два пута су га опојали. Код нас се све ради 
по два пута. То ти је када први пут не урадиш људски. Они кажу да 
су га људски убили, а ми не можемо ни да га сахранимо по нашки. 
Зар је то људски?

Ових дана у мојој дневној соби седим сам, прекопута мене 
виси на зиду фотографија краљевог ратног друга. Поред ње златна 
медаља „Милош Обилић“ и „Албанска споменица“ на аверсу краљ, 
а на реверу пише, Александар свом ратном другу. На фотографији до 
њега Мија и Надица. Мија има исти шешир као мој, а Надица белу 
свилену ешарпу. Нисам се бријао неколико дана. Када натакарим 
наочаре, онда на прслуку видим флеке, зато избегавам наочаре. Ако 
кроз њих погледаш у огледало видећеш гомилу година које могу 
грдно да ти загорчају живот. И загорчавају. Около по соби флашице 
и кутијице. Погађате, лекови. Распоређене су тако да морам да се 
саплетем. То ми је подсетник за узбуну,  иначе нећу узети лек него 
ћу се цео дан чудити шта ми је! Сваког јутра краљев ратни друг и 
ја пијемо кафицу. Он утегнут, бистра погледа. Избријан. Ушиљени 
бркови. А ја лечим флеке! 
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ТО ЈЕ ВЕЋ НЕШТО

По савету Анатолија Павловича Чехова, који нам је у 
наследство оставио Иван Алексејевич Буњин, Чим се прича напише, 
треба избацити почетак и крај. Да бих скратио поступак напишем 
почетак и одмах га бацим. И сада не знам одакле да почнем. Затим се 
неко време вртим у столици, не знам шта ћу са собом, па решим да 
напишем крај. Крај има свој почетак, али ми се не свиђа, те по савету 
Анатолија Павловича бацим и крај заједно са његовим почетком. То 
је већ нешто.
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САМОЋА ЈЕ СИБИР

Седим тако сам, сокоћало се не рачуна. Нема је ни она 
бубашваба. Донедавно се појављивала. Устајала је пре мене. Чим 
намирише нешто, не мрзи је да устане и да умочи бркове. Свако 
јело проба пре мене. Као моји бркови. Зато сам их обријао. Јутрос 
је нема. Нема је ни њена сестра. Мора да су је негде преместили. 
Рече ми један пријатељ да му се свиђа моја песма Самоћа је Сибир. 
Ја мислим да је грозна. Самоћа је гора и од Сибира. Гледао сам на 
телевизији, на разним телевизијама, на истом телевизору, како се 
бубашвабе премештају када дођу они дезинсексаџије. Срећом по 
њих, по бубашвабе, ови, дезинсексаџије су вешти, па у воду сипају 
мање онога што треба, дакле, не падне све у воду, тј. на дно до дна, 
те покоја бубица и прескрца зиму. Затрована, али не и отрована. 
Једна од тих је ова брката с којом се свакодневно виђам овде у 
Сибиру. Причам јој свашта. Одомаћила се. Добро је што се не лиња. 
Ухватим повремено како причам сам са собом јер је она нестала у 
лавиринтима канализације. А било ми је лепо само кад видим да из 
рупице промрда њен брк. У самоћи је и бубашваба добро друштво. 
Стресем се од хладноће. Од самоће. 
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БУРЕК И ВЕЛИКО КИСЕЛО МЛЕКО

Рече ми да купим велико кисело млеко. Више се исплати 
велико. И бурек са сиром. Није ми то тешко. Не. Када сам завршио 
коректуре, оно о Буњину и његовим кратким причама, обучем се као 
да сам у Сибиру. Буњин је описивао лепоту степа и шума. Сибир 
је избегао. И после двадесет година изгнанства само је о Русији 
писао. Писао је и од другим крајевима, али то је занемарљиво мало, 
и уметнички је занемарљиво мало. Ту сам се мало задржао, јер 
сам поново читао неке описе. У њима је Буњин изливао топлину, 
као када из вулкана полако излази лава и клизи. Када сам се сетио 
за бурек и кисело млеко, велико, већ је прошло доста времена. 
Најзад, кренем. Гурнем врата радње у којој се продају млечни 
производи. Нисам погледао, а била су затворена. На вратима је било 
цедуљче. Писало је, У банци сам, враћам се одмах. Као да то некога 
интересује где је продавачица. Цео комшилук зна где је. А шта се 
то мене тиче. Морам сада да идем около три улице, да дођем до 
киселог млека. Тамо пак нема великог млека. Могу да узмем два, 
али цена није иста, а немам ни толико пара. Раније сам могао да 
некако натегнем и да потегнем, али сада ништа од тога. Она рђа нам 
смањила пензије. Ако и купим два и спискам толике паре, жена ће 
мислити да сам свратио на ракију. Нема везе то што и она и ја знамо 
да већ годинама не пијем ракију. Сумња постоји. Не пијем одонда 
откад су они Боњичани отишли у Швапску или у Шведску и одвели 
и своје жене. Нема ко да бере шљиве, а нема ни ко да пече ракију. 
Све се расушило. Све, па и ја. Нема ми друге, узмем поново Буњина. 
Мотам по оном његовом тексту. Каже ми како му је лепа руска реч. 
Идем тако са њим до оне друге радње. Прођем поред оне трафике, 
заобиђем ону бару испред. Опсујем градоначелника и оне његове 
што их је запослио кад не знају да закрпе ни једну рупу на тротоару. 
Можда је морао. Рођаци су чудо. Погледам трафиканткињу. Знамо 
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се. Добро изгледа и онако обдарена сисама све зна. И више него 
што би требало. Смеши се и показује ми наслов. Читам наглас, Пала 
влада. Купим новине и пожурим кући да видим детаље. Као да ће ми 
детаљи вратити пензију. Седнем и почнем, читам пажљиво, редом, 
негде се вратим па прочитам поново. Ништа ми није јасно. Пресече 
ме звоно на вратима. Питам, Ко је? Јави се моја жена. Јебига, нисам 
извадио кључ из браве. Улазећи, сва срећна, каже ми да је купила 
супер овчије кисело млеко. Немају велико, штета, али купила сам 
два. А ја је питам, А је л’ немају бурек са сиром?
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МУТА

Данас сам прошао поред оне трафике о којој сам вам писао 
јуче. Не спомињем ту трафику због оне сисате трафиканткиње. 
Мада, руку на срце, жена је све у реду. Има све. И трафику. Е, испред 
те трафике је она бара коју сам ја јуче једва избегао иначе би ми се 
напуниле водом и празне коске, и празна глава, комоли празне патике, 
које изгледају као да су два-три броја веће, скроз су се рашчепиле. 
Е, ту бару ја, у ствари, сваког дана избегавам по неколико пута, и то 
намерно. 

Мута је ишао са мном у школу и пошто је био кљакав сви су га 
подгуркивали, Ајде бежи, Склони се, Није то за тебе... Он се јадан и 
склањао, али је горео од жеље да проба да уради и све што смо радили 
ми који ко бајаги нисмо били кљакави. Ја сам био слаботелесан тако 
да је мени припала част да се дружим са Мутом. После сам се некако 
оправио. Нисам био богзна какав даса, али сам писао песме. А то је 
био довољан разлог да се од мене многи склањају. Није било као у 
Открићу Антона Павловича Чехова. Није више било Бахромкинове 
мајке која је пољубила руку песника. Можда више нема мајки. Сада 
имамо епрувете. У једну епрувету може да стане неколико милиона 
људи, па отуда извучеш кога хоћеш. Као зеца из рукава. После видиш 
шта си извукао. Дебљи крај.

Мој пријатељ Мута је јуче покушао да избегне ону моју бару. 
Хтео је да види како је мени, и мало се занео. Мало лево, мало десно, 
лево-десно, лево-десно, зезне га она кљакава нога и трас на асфалт. 
Главом! На њој се ништа не види ни споља ни унутра, али је сломио и 
ногу. После тог историјског пада нога му је потпуно неупотребљива. 
Мута је у међувремену умро–у току ноћи, и питање је да ли ће је 
икада више употребљавати! Што се мене тиче боље да је пала влада. 
Овако остаје нам бара. Мута је био добар човек. 
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НАОЧАРЕ ЗА 21. ВЕК

На улазу у пијацу код Тврђаве браћа Цигани рекламирају 
своју робу. Узвикују, Наочаре за будућност, Наочаре за 21. Век. – 
Пошто? – Џабе господине, свега 200 евра. Одмах сам знао да су 
скупе чим је рекао да су џабе. Узех једне. А могао сам, то сам тек 
после установио, да купим двоје за исте паре, али на Малој пијаци. 
Када сам их, најзад, натакарио, видео сам све црно. Црње не може 
бити. А то сам видео и у прошлом, и у овом, веку и без наочара.



29

стојан богдановић

ПРЕПОЗНАВАЊЕ

Јутрос на фејсбуку прочитах овај текст мог пријатеља Душана 
Радака:

DVOSTRUKO NEPREPOZNAVANJE

Na ulici prođem pored mlađe ženske osobe. Uđem u zgradu, 
čekam lift, kad ona ista ženska osoba pored mene! Komšinica! Izvinim 
se što je sa svojim rezervnim naočarima nisam prepoznao (mislim da 
bolje vidim bez njih). Ona se nasmeje i objasni mi u liftu da ni ona mene 
nije prepoznala, Nije stavila – naočare! Pravo pravcato komšijsko nepre-
poznavanje!

Одговорих на тај његов пост овако: Kad čovek nema naočare, 
ili ih ne ponese, onda mora da pipa stvari ili komšinice da bi ih prepozn-
ao.

(Ово сам се досетио тек када сам завршио текст) 
Можда је овде требало да му сугеришем да би на почетку 

било добро да се мало приближи. Одустао сам од те намере јер 
не знам како би комшиница у том случају реаговала. Ипак се све 
ово њему дешавало при здравој памети и на јавној површини. Тик 
испред лифта. А и то извињавање је, мислим, њему служило за 
приближавање. А можда имам криво.

(Наставак)
Ево, прође неко време, а он не реагује. Можда је опет 

заборавио наочаре, па не може да напипа компјутер. А можда је као 
ја отишао са комшиницом на пијац.
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На пијаци можеш да се очешеш о неку комшиницу и да не 
добијеш шамар. Додуше, то са шамарима изгледа да је давно прошло 
време. Сада добијеш шамар ако нећеш. И онда је било тако, али 
једни шамари су били за јавност, а оно друго шамарање, то је то. Све 
у свему, ако нешто хоћеш да напипаш, требало би да те хоће. Ако те 
неће, онда не помаже ни прст у око!

Знам једнога комшију, прави се мутав, али знам ја њега. А 
кад ја знам, онда зна цео комшилук, што би мој Миша рекао, И 
шире. Тај мој мутави комшија познаје све комшинице. Свака част 
човеку, али нисам равнодушан. Ја да сецам по пијаци, да идем у 
радњу, да јој носим ципеле код шукија. Наравно да морам претходно 
да их изгланцам. Ни шустери нису што су некад били. Ено, онај, 
Црњански, он је то најбоље знао, и зато што је знао, човек је то и 
баталио. Али овај мој комшија неће да батали. Каже, Нема смисла 
да ми комшиница стално иде боса. Дакле, он воли да му некад иде 
боса, а некада не. А ови из комшилука причају глупости, кажу да је 
мутав!

Онај Дудин жал што није препознао млађу комшиницу је 
стварно за жаљење. Ја ону моју препознам и ћорав. Намиришем! 
Још ако ме она пипне, одмах ме подиђу жмарци.

Пуни цегери су моје велико задовољство!
А кратковидост је моја особина која нема ама баш никакве 

везе са видом.
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РОД РОЂЕНИ

Цоне и ја смо се данима договарали да се видимо. Ред је био 
да се мало испричамо. Он одржава везе са оним нашим сељацима 
из Великог Боњинца, па ми понешто пренесе, а и ја волим да чујем 
неку новост о нашем селу. Не ваља када трагови зарасту. Онда луташ 
мислима, али све је то по беспућу. Зими је гадно. 

У неко доба ево га. Једва вуче ноге. Показује ми на руке. Лева 
је отекла. Црвена као рак. Отекла и укрутила се. Оток и црвенило 
стигли до лакта. А боли га помало и у рамену. Не може с њом ни да 
мрда камоли да се служи. Ускоро ће и десна. Слегох рамена. Шта 
да кажем, па ја сам млађи од њега скоро двадесет година, па и мене 
нешто боли. Оћутах. Ћути и он. Само стење. Понекад испусти неки 
тужан уздах. Штрецне ме. Убоде ме као шилом. Боли га нешто. И 
мене боли то његово. Неће да се жали. Такав је човек. Није баксуз, 
него није навикао да се жали. А нема ни коме. Наши разговори 
углавном тако изгледају. Ја ћутим. Велим он је старији, па чекам да 
нешто каже. И тако чекам и не дочекам. Ћути он, ћутим ја. Поћутимо 
тако, па се растанемо! 

Кад изађе на врата, ја само шпартам по соби. Чекам да ми 
јави да је стигао кући. Цоне понекад сретне неког познаника или 
бившег ђака, па промрсе по неку реч. А ја чекам. Хоћу да будем 
сигуран да је стигао кући. Понекад се досети да није купио млеко 
за мачку па сврати у радњу ту преко пута. И тамо се заманда са 
газдарицом. Њен покојни муж и он су исписници. Заборавио је да 
је дошао за млеко, али није му ни требало. Маца отишла од куће. 
Фебруар. Тако му се деси некад да се не јави, а ја цептим. Богами, 
шетам по соби, па и опсујем. Тек кад ми се јави, онда знам да смо 
завршили наш данашњи сусрет и разговор. Тек тада сам спокојан. 
И било би све у реду да сад кад сам остао сам није почела да ме 
поново боли она његова рука. Много је отекла. Много је црвена. 
Не смем ни да је пипнем.
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Устанем полако. Сад већ не знам ни шта ме боли. Да ли је то 
она његова рука. Ништа је не дирам, а она боли. Прво мало отужно, 
а онда само кљуца. Па кад ме убоде. Не смем ни да вриснем, чудиће 
се комшилук. Знају да нисам болестан. Значи да сам полудео. Како 
мрднем одмах ме жигне. Погледам се на огледало, она Цонетова 
жила преко чела која је била баш набрекла преселила се на моје чело.

Када сам видео онолику ону његову жилу на свом челу, 
једноставно се, ту на лицу места сруших. Испред бабиног огледала, 
баба га је добила у мираз па га зато тако зовемо, остадох мртав. 
Останем ту неко време, док није зазвонио телефон. Сада опет мука. 
Боли ме она Цонетова рука. Боли бре. Ви немате појма како боли. 

Нећете веровати каква веза постоји између руке и лица. Кад 
ме штрецне у руку, онда ми се искриви лице. Исто је и са ногама, 
а важи и за другу руку, па и за друге делове тела. Чим ме мало јаче 
жигне, одмах се искриве уста, набере се чело. Дабоме, после се 
чудите откуда су вам боре и борице. Сада бар знате и то. Тек после 
много година искриви се и рука, нога или кичма. То одмах примете 
они који те нису дуго видели, или они који те много мрзе. Ти само 
осећаш болове, али не видиш како се рука криви. А она се криви 
тамо негде. И ни Бог то не исправља. Џабе му се молиш, кукаш. 
Џабе урлаш. Џабе га кунеш. Џабе га псујеш. Није он крив што те 
боли. Него могао би бар да не навија за оне што ти заврћу руке, 
ноге, кичму, па ти на крају заврну и шију. Главни кривац је она гадна 
направа коју зовемо време. Протутњи као тајфун. Направи дармар. 
Почупа ти косу. Искриви ти руке, ноге кичму. Продужи сурлу и 
натакари ђозлуке. Набави ти нови пастирски штап и можеш почети 
да бројиш овце пред спавање. И за све то ти се не захваљујеш њему 
него Господу! И кажеш, хвала Богу, могло ме је снаћи и нешто горе. 
У, шта све има на овом свету. Само да се човек чуди. 

Извадих мобилни телефон. И да ме пита човек што тај телефон 
стално носим у левом џепу кад имам и десну руку која ме не боли. 
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Кликнем. Цоне. Каже да је одавно стигао кући и љути се што се не 
јављам. Сто пута сам звао, сикти отуда. Баш сам се забринуо, јави се, 
мајку му, љути се на мене. Он  и не сања да мене боли његова рука. 
И то лева. А мора да легне да одмори руку. Комшика му је намазала 
ону немачку коњску маст. Њој је помогла. Ништа је не боли. Може 
да мрда на све стране. Може коњу реп да ишчупа. У соби није било 
никога. Само Цоне из бабиног огледала и ја. Нико ме није терао у 
смрт. Једноставно ту на лицу места сруших се као кула од карата и 
умрех. Безвезе. Није ми ово први пут.

Зазвони. Подигох слушалицу. Он је. Извињава се што се није 
одмах јавио. Каже, Наиђох на комшику. Она ми предложи да ми 
натрља ону коњску маст на руку. Њој је то помогло. Ћутим. Мислим 
се, добро је кад му се нашла. Завршисмо разговор. 

И даље цептим. Хвата ме грозница. Ако он оде, онда је ред на 
мене. Није то, што ми је род рођени, него нек си живи. 
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ИМАТЕ ЈОШ МАЛО ВРЕМЕНА ДА ПОПУШИТЕ ДО КРАЈА

Веома ме је обрадовала јутрошња вест да ће жене и мушкарци 
у Новој години бити равноправнији. И њима, и њима, биће забрањено 
пушење на јавном месту. Додуше, није, баш, да је забрањено, него је 
дозвољено под одређеним условима, тј. ко буде имао пара да плати 
дозволу за пушење (народ и власт исто називају ту пушачку дозволу: 
казна, добро је да се и они једнапут сложе!) тај ће имати право да 
пуши, под једним другим условом, можда и важнијим за пушење а 
тај је да је дужина краћа од дистанце.

*****
Ко је попушио,
Он је у предности,
Може почети испочетка.
Ко није,
Мора да се крије.
Погодности постоје за затворенике,
Они имају право да пуше,
Али само на за то одређеном месту.
Забрана не важи ни за психијатријске болеснике.
Лудо,
Је л’ да?!
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ПО МРАКУ ЈЕ ТЕШКО ПОГОДИТИ КВАКУ

У време маршала, кога нисам волео јер су он и његови 
пајташи отели људима поштено стечене куће и уселили се у њих, 
у Србији, то значи у бившој Југославији, било је амбасадора скоро 
као и данас. Нико од њих није јео говна. Нисмо ни знали да су у 
Београду, а били су тамо. Била су два амбасадора Немачке и обојица 
су били у Београду. И данас су у Србији два амбасадора Немачке, 
али је један у Београду, а други је у Приштини. У Србији се стекла 
гомила амбасадора. У паровима, један доле, један горе – Приштина 
визави Београда. Ко нема парњака сналази се како зна и уме, јебава 
се са локалцима. То раде и ови који имају официјелне парњаке, 
али се труде да сви знају, а да се не зна. Чисто да би локалци били 
заштићени. Сви забадају нос, али се нико не меша у туђе јебачине. 
Једино смо ми најебали.

Они маршалови пајташи, поклисари, подрепаши, и њима 
подобни, отели су људима станове, куће и другу имовину и 
раскрчмили је међу собом. Веселили су се иза затворених врата. 
Углавном су стрељали кога су год стигли. Било је и случајева да су 
човека нашли умореног, али до данас није установљено како је тај и 
на основу чега је умро. Тај је имао среће да га нађу, а неке до данас 
нису ни нашли. Као да су у земљу пропали. Досад нико није пропао 
у небо, осим Њега. 

Неки су им побегли у Америку, Енглеску, Аустралију, а 
неки богме и у Русију. Ови последњи су, свеједно, најебали, тако 
да маршалу није било криво што су баш, тамо побегли. Један број 
знаменитих људи је доспео на Голи оток. Било је и других знаменитих 
који су их обилазили. За те прилике су облачили специјана бела 
одела јер је тамо била поприлична врућина. 

А било је и оних који су о њима писали, а нису тамо били, 
нити су их видели. Измишљене приче, или приче из друге-треће 
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руке, продавале су се као алва, али после смрти маршала. Писци су 
стекли титуле, а углед им се већ истопио. 

Дуго после смрти маршала један од голооточких пацијената 
се хвалио како је тамо негде излечио астму.

Сад је дошло време да се онима који су завршавали мутне 
радње за маршала подигну споменици. Њихове жртве и квислинге 
ће рехабилитовати. Сви ће бити намирени. И они под земљом и они 
изнад. Нема абаџије, а ускоро одлази и керамичар. Биће потпун 
мрак. Краљ је остао без струје. 

По мраку је тешко погодити кваку.
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ТРАКТАТ О МУВИ

Појавила се ових дана једна мува. И свуда се она мува. Па 
ево је и усред зиме. Мува се. Скакуће. Али некако тромо. Као да је 
пила нешто. Личи на оне наше домаће муве. Оне што се лети свуда 
мувају. Што нам пију крв. Сискају. Прво боц, па сискање. Једну сам 
прошлог лета јурио по стану. 

Не смем ни да напишем, камоли да помислим шта је све било, 
тј. шта је све сломљено. Наравно да се није само сломило. А нисам 
ја крив. Али не верујете ваљда мени да ће моја жена поверовати у 
причу у коју сам ја скоро почео да верујем, зато што сам то понављао 
као понављач, у себи и наглас, да је за онолики крш крива тамо нека 
ситна мува. Мува која се свуда мува. Па зато је мува да се мува. 

А шта је мени требало да се мувам са мувом. Имам жену 
и децу и даље по ћошковима мувам муве. Шта ћеш. Генетика. И 
тих мува има свукуда. Само се мувају. И воле да се мувају. И да се 
смувају. 

Генетика. Такав ми био деда, такав ми био отац, такав сам и 
ја. Чим видим муву да се ту негде мува, не мора да је зунзара, одмах 
се узбудим. Изнервирам се и кренем на њу. Гађам је. Знате како се у 
таквим ситуацијама гађају муве. Гађаш је са најбољим жељама да је 
погодиш. Гађаш је са оним што имаш. Гађаш је са оним што ти дође 
под руку. Гађаш је. Али мува која се свуда мува није змија, па да је 
гађаш у главу. А није ти мува ни жена, па да ти се пење на главу, а ти 
све то да истрпиш и кад ти се хоће и кад ти се неће. И таман мислиш 
да се смиросала негде, ево је. 

Мува као таква, може да атерира где хоће. Али руку на срце, 
да и ја признам нешто, она највише воли да слети на моју главу, 
на покошено. Не воли да се умрси у косу, па да не може отуда да 
се искобеља као из прашуме. Овако, терен је чист, нема ниједне 
длаке. Лако се атерира и добар је преглед ситуације. Не може да се 
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стрмекне као онај хеликоптер на, или поред, аеродрома, то се још 
не зна. А и мува када се мува и када слеће она укључи све радаре, а 
не лети као мува без главе. Јер мува није неки приучени пилот, или 
копилот који се трештен пијан докопао волана, нити је постхумно 
одликована за своја срања, нити за своје заслуге. Мува је ту да се 
мува и да је мувају. Она има најновије анатомске улошке у својим 
папучицама тако да безболно слеће на сваку ћелаву главу. Једино 
што је досадана. А досадна је као ђаво иако има длакаве ноге.

И постоје разне сорте мува, које се не разликују по 
националности. Код мува се уочавају друге неке разлике. Постоје 
муве које те прво боцну, а после ти сисају. Сискају искључиво крв. И 
постоје муве које лижу, јер не могу да боцкају. Слаба им је боцка. То 
су такозване подгузне муве. Њих у пристојним количинама поседује 
сваки премијер, сваки министар, доминистар, подминистар, и све 
ове наведене зајебанције и у женском облику. Тек да се жене не 
наљуте.
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ОДБЕГЛА БАЈКА

Цоне није волео мачке, али их је скупљао по улицама, по 
контејнерима, по ходницима. Свуда је изналазио смрзнуте и гладне 
мачке. 

Да је тако поступао са женама не би сада био сам. Он и није 
волео жене. Не кажем да је био без жена. То не. Имао је разне жене. 
По правилу биле су ружне. Али број му признајем. Признају му и 
други бољи мужеви од мене. Сви су они бољи, али нису паметнији. 

Да су паметнији не би им прва преокупација, и једина, биле 
жене. Оне Цонетове су биле, већина, оне које сам ја познавао, 
ружникаве, тако да се и нису могле називати женама. Видим да ми 
овде недостаје израз, јер знам да не постоје ружне жене. Исто тако 
знам да постоје баксузи, алапаче, караконџуле, намћори... 

Постоје, такође, добре виле, али само у бајкама.
Проблем је у томе што је Цоне читао бајке када је био мали, а 

сада их прича, препричава или измишља, али не примењује. 
Бајке се и не примењују, оне се без тешкоће носе. Због њих се 

и ја који сам бржи од Цонета смејем и када сам сам. 
Баш сам размишљао о једној лепотици. Била је као из бајке. 

У ствари, била је бајка. Пресече ме телефон. Цоне ме позва к себи. 
Дођи на вечеру, рече ми оним његовим рапавим гласом. Запео као 
да дере мачку. Додаде, Имам печено прасе у глави. Одрекох се оне 
моје лепотице. Био сам толико гладан да то није могло да стане ни 
у какву бајку. 

Сутрадан бајке није било. Побегла је,  а ја сам опет био гладан. 
Није могла да чека ову гузицу. И била је у праву. 

Одбеглу бајку више никада нисам срео. Тражио сам је и код 
Цонета. Нигде је нема. Спасла се.

Гладан сам као пас. Није чудо што бајке беже од мене. 
Побегуље.
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ГАДНО ЈЕ КАД ЧОВЕКА НЕШТО ГРАБНЕ

Био једном један Цоне коме су док је био мали причали 
приче. Сад када је порастао, па и зашао у годинке, није то онај Цоне, 
он покушава свашта да прича.

Постоје у животу свакога човека ситуације кад он  опсује 
некога човека, или му учини нешто лоше. Може то да буде и женски 
човек. Може. Што да не. Свашта има на овом свету. После, тај што 
је учино то лоше, ко бајаги се каје. Или што би рекла моја баба 
Драгиња, Копни, једе му нешто џигерицу, мора да је нешто млого 
гадно учинио. Човек копни све док не ископни. Боље је било да није 
то учинио. Не зна ни он зашто је то учинио. Сад му се све смутило у 
глави. Боље је да није. Ионако би ископнио. 

Него вратимо се ми код нашег Цонета. Он сада може да прича 
свашта зато што не може. Нешто га грабнуло за гушу. И боље му је 
да ћути. Нек сачека мало док не дођу лабораторијске анализе. После 
може да прича свашта. А имаће времена и да се наспава и да се 
поштено одмори. Тамо бар нема ко да му смета. 

Поједини људи не схватају да је најбоље да своју причу 
испричају прво себи. Још боље је када се кају што је нису испричали 
некоме. Тада се само кају, али од њиховог кајања никога не боли 
глава.

Гадно је кад човека нешто грабне, а није женско. Боље да 
јесте. Знам и ја понешто. Причао ми Цоне. 

Хладно је. Ноћас је пао нови снег. Надамо се да до пролећа 
неће да ископни! А на пролеће шта му бог да.
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И НИКОМ НИШТА

Сад је тешка ситуација у нашој држави. У другим државама 
не знам како им је. Свако си зна своју муку. Што да ја забадам нос 
у туђу државу. Као да је туђа држава туђа жена. Кад то није мој 
посао, нити са мојом сурлом могу то да досегнем. А о памети и да 
не говоримо. То не могу ни они тупани из владе, камоли ја. Него, 
има један мањи проблем који је велики. Сад се људи, и женски људи, 
жале да немају новце и да зато не могу да праве децу. Кажу да су 
деца скупа за одржавање и за издржавање. Треба неко и да их чува, а 
то кошта. Све кошта. И све им је скупо. Ми смо раније правили децу 
бесплатно. И ником ништа. 
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ГЛУПОГ ЛИ КУЧЕТА

Није могао спавати. Мучила га је мисао у вези са комшиком. 
Устао је. Кафа ништа није помогла да се среди. Кафа је одлично 
средство за упознавање људи. У овом случају није била од користи 
јер је комшику познавао још када је девојчурак била. После краћег 
снебивања одлучи да иде у маркет. Уобичајена, дневна, набавка. 
Маркет ће бити отворен таман када он стигне. Она мисао се 
повремено појављивала. Врата су била затворена. Закључана. Кључ 
је обично био  у десном џепу сакоа. У том џепу је било још једно 
мало џепче за кључ. Али кључа није било. Кренуо је да пребире 
мислима. Џеп није поцепан, а ни џепче. Овде-онде, нигде га нема. 
Из собе у собу, почео је да тресе редом. Нема, па нема. Одједанпут 
је нешто звецнуло. Нагазио је нешто тврдо. Сагнуо се. Кључ. Откуда 
он сада овде. Опет се појавила она мисао. Само га чачне и изгуби 
се. А у грудима га нешто стеже. Откључава. У ходнику затиче своју 
мисао. Комшике нема. Изгледа да је мисао изашла кроз кључаоницу 
као дим. Ходник је мирисао на комшику. То је онај мирис пред којим 
поцрвени. Мисао се скаменила пред њеним вратима. Чучи тамо као 
куче, као у Борхесовом лавиринту. Вративши се из маркета затиче 
своју мисао пред вратима комшикиног стана. Лежи на отирачу. 
Као куче кад му газда одапне. Глупог ли кучета. Али ја га волим.
РЕЗЕРВА

Костадин је идући Булеваром Немањића пао и сломио ногу. 
Било како било, доктори костоломци су морали да му отфикаре један 
део леве ноге. Он мисли да више никада неће моћи да устане на леву 
ногу. Та мисао га је умирила. У души он постаде веселији. 

Његов пријатељ, колега с посла и рођак, Цоне, му је за први 
наредни рођендан купио две леве ноге. Дрвене. Костадин се узбудио 
и почео да вришти. Било је узбудљиво. После толиког вриштања 
нормално је да се човек мало смири. Гледао је дуго Цонета испод ока. 
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Потом је гледао ноге. Оне две. Па Цонета, па ноге. Најзад промуца: 
– А што си купио две?
– Једну да имаш у резерви – одговори Цоне – и ове зиме ће 

бити клизаво. 
Костадин је после ломљаве ноге, операције и још триста 

других чуда, навуко страх од смрти. Иако никада у животу није 
окусио смрт није смео да заспи. Данима и ноћима није спавао, а ни 
смрт није долазила. Једнога јутра нашли су га са преврнутим очима. 
Доктори су констатовали да је умро безвезе. Све би било друкчије да 
је мало дремнуо после ручка. 

Без живота се не креће на пут. И резервни је решење. Макар 
половни.
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ШВЕДСКИ У АУТОБУСУ ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ – БЕОГРАД

Одвајкада је из Великог Боњинца ишао директан аутобус за 
Београд. Ову погодност су користили и Бабушничани, па су и они 
путовали директним аутобусом за Београд. Када крене из Боњинца 
скупља путнике по свим селима. Редом. Не промаши ниједну 
раскрсницу од Боњинца, преко Бабушнице и Беле Паланке, до Ниша. 
Има и доста кривина. Аутобус скаче по џомбама као јарац. Заноси се 
на кривинама. Од спавања нема ништа. Тек после Ниша може човек 
да дремуцка. 

Таман су се путници примирили и придремали кад аутобус 
поче да стаје пред рампом у Белом Потоку, надомак Београда. Сви 
се буде, лете напред, и  сви углас повикаше: „Јебем ти!“ Један од њих 
рече нешто на шведском: „Som vi har potatis.“
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ТРОУГАО

Ишао Цоне улицом и угледа један саобраћајни знак. Троугао. 
Сети се како је једном ударио главом у такав знак. Од тада му 
стоји на глави белег, посекотина. Био је тврд знак, оштрих ивица. 
Пређе руком преко посекотине. Одједанпут спази једног човека 
који иде право на онај знак. Човек је био глават са једним упадљиво 
клемпавим увом. Друго уво му је било, рекло би се, из Цонетовог 
угла гледано, нормално.

– Зар не видите знак? – упита Цоне клемпоњу.
– Видим – рече клемпоња.
– Па што идете право на њега? – Упита Цоне.
– Да видим да ли је тврд – рече клемпоња – а ја се зовем Цоне.
– Тако, дакле? – зачуди се Цоне.
–  Да – рече Цоне – довиђења. – Цоне ускочи у свој Лаборгини, 

и оде. 
– Онакав клемпоња а зове се Цоне. – помисли Цоне.
Тако замишљен, Цоне, удари у један саобраћајни знак. Није 

био тоугао, али био је тврд, оштрих ивица.
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ПУЦА МИ!

Тачно сам видео када се једна бубица залетала и право у моје 
лево око. После нисам ништа видео. Око је сузило. Низ образ је 
вијугао поток минералне воде. Лизао сам, али то ми није помогло да 
видим. Примакао сам се огледалу и чкиљио на оно друго око. Али 
ништа. Изгледа да је бубица ушла кроз око у главу. Као кроз прозор. 
Тај детаљ уласка нисам видео, али сам осетио да су се оне друге 
бубице, које су тамо још од мог рођења, страшно узнемириле због 
уљеза. Пуца ми глава. Пуца ми!
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ПРЕЂИТЕ НА ДРУГИ ШАЛТЕР!

Спаковах некако књиге. Залепих селотејпом. Адресирах 
и написах на коверти „тисковина“. Нагурах све то у једну кесу и 
кренух према пошти. Нису баш лаке књиге. Оне су за неке увек биле 
претешке. Ваљда су зато брижни родитељи куповали деци дипломе, 
да се не би мучила и да се не би грбачила од толиких књижурина. 

Некако се успех уз оне излизане, али клизаве степенице.
Од улаза видим да има много људи испред шалтера. Ред се 

отегао. Станем у ред. Почнем да бројим људе испред мене. Као, 
оно, када бројиш овце пред спавање. Они мирни. Чекају. Као овце 
пред клање. Кад се овога сетим одмах се сетим и нашег пастира и 
архипастира. Споро иде. Подигох се на прсте да видим ко ради. Као 
да је то важно. Ионако никога не познајем. 

Једино што могу да кажем о тим шалтерским службеницима 
то је да волим да видим лепо лице. Остало је испод стола, па се 
и не види. У зимским месецима се не види ништа. Жене се обуку. 
Преобуку се. Па се само зноје, гунђају и чешкају се. 

Понека мрдне главом да склони косу са очију. Као да нема 
руке. А нека од њих стално руком намешта косу. Коса упорно стално 
пада. 

Мушкарци су углавном ошишани или ћелави. А има и оних 
који забацују главу као жене. Не чине они то због косе. Немају косу. 
Него тако. Нешто их тера, па си забацију главу. Тера их неки ђаво. 

И да будемо начисто, и ружни људи треба да једу хлеб. 
Сваки пут се обрадујем када се онај испред мене помери за 

пола корака. Као да сам добио слаткиш. Али ред је још дугачак. Увек 
помислим, Шта ли гњаве? Тако мислим, а и  други тако мисле. Чујем 
их како негодују. Пролази вечност. Она ваздан пролази. Не зна човек 
шта да мисли. 

Почињу да ме боле ноге. Премештам се с једне на другу. Али 
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све чешће. Не вреди. Почиње и кичма. Што је то гадна справа. Још 
ако је мало крива, е, онда си обрао бостан, и то испред шалтера?!

Мислим се, да извадим новине, али одустанем да не бих 
стварао гужву. Како? Па лепо, ако виде да читаш, одмах мисле да 
си неки паметњаковић, а људи не воле паметњаковиће. То ми је 
причала баба још када сам ишао у основну школу. Кад год ме је 
испраћала, она ми натукне, Немој да се правиш да си паметњаковић!  
Одустадох од новина. 

Онај испред мене се помери. Ја за њим. Као да ће ми побећи. 
А испред њега ред. Као у студентској мензи. Море, дужи је овај 
ред. Могло би се рећи да је као онај испред Црвеног крста, испред 
Народне кухиње. Такав је. Баш такав. 

Прође читав сат. Ноге и кичму више не осећам. Утрнуо сам 
се. Најзад стигох на ред, кад она дебела избаци на пулт картонче на 
коме пише, „Не ради“. Крупна слова. Руком писана. Мало накрива, 
као да их је писао неко ко је дебело закасао са дисграфијом? Зинух у 
оно картонче, а она ће, Пређите на други шалтер!



ЦМОООК!
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Кандидати за резервну варијанту

(Није реч ни о каквим педерима, па ни о премијеру. Реч је о 
текстовима. Дакле, о озбиљним стварима.)

Ако дочекам пролеће, Биљана да ми замирише, можда ћу 
претећи и преко следећег лета. Безвезе. 

Боље је да се замрзнем до следећег лета. Ни то не ваља. Већ 
сам се смрзао. Знам да је грозно. 

Проблем са тим замрзавањем је што ти аутоматски замрзну и 
пензију. И то поделе оним чиновницима из владе који се не смуцају 
тамо од канцеларије до канцеларије и не пију кафу на рачун државе. 
Лова се подели само онима који не долазе на посао. Они најмање 
коштају државу, и ти су најбољи. Не траже паре за превоз, за шминку, 
за одржавање, за самоодржање. Е, али када се одмрзнеш у следећем 
веку, (ако ти цркне замрзивач, то ти се може десити и раније), онда 
ни пензије, ни хране. И умреш напрасно, потпуно без разлога и без 
игде икога. Једина ти је вајдица што те сахране о трошку државе. 
Али као псето! 

Не! Не ваља ова варијанта. Ако не смислим неку бољу и 
лепшу глупост, узећу је за резервну. 

Верујем да и други то раде, али ко зна?!

Требало би да се обучем и да скочим у замрзивач. Било би 
крваво. Taмо, бар по претпоставци, има шта да се једе. Не морам сам 
да се једем. У ствари, да се не лажемо, сада једем остатке од себе. 
Оно што они који се стално некуда журе нису стигли да оглођу. А 
сад се глођем сам да ми они не би досађивали. 
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Oj-xa-xa!

А сада, Цоне, отпеваш јој на увце, каже ми неки унутрашњи 
глас. Мало се нагнеш, тек да осетиш мирис. Није лоше кад замирише. 
Гадно је кад загори. Тааако! Није важно што она није ту. Ко пјева, 
зло не мисли. А, Ко пева, такође, зло не мисли. Обојица кењају. За 
ову прилику није важно. Нека кењају, само нека буду мирни. А сада 
гласно:

И мртав ладан, 
Љубави сам гладан.
Ој-ха! 
Ој-ха-ха!

У време зимске идиле

(Идила је измишљена (с)твар, али није лоша. Ако ти је баш 
хладно у души, можеш њоме да се покријеш. Ако ти се то не свиђа, 
онда свиркај под свој прозор! Вероватноћа је нула. Али пробај, да не 
буде после?!)

Није упутно скакати у замрзивач или у фрижидер пред Божић 
и пред Нову годину. У то време добро је грејање. Топло је и само тада 
можеш да усмрдиш сво месо. И кад се цео свет весели доброј клопи, 
ми седимо гладни и једни на друге церимо зубе. Све је то зато што ми 
често отварамо и дуго држимо тако отворен замрзивач, а и фрижидер. 
Трошимо непотребно струју. Тиме доводимо у незгодну ситуацију 
себе и читав енергетски систем. Уз све то, кроз отворена врата улази 
топлота у замрзивач. Иначе, обично она излази кроз отворена врата, 
а отуда улази мраз. У случајевима замрзивача и фрижидера је све 
наопако. Тамо једно улази, друго излази. И обратно. И нама је влада 
смањила пензије и плате да не бисмо ми чинили такве глупости. 
Мора неко да води рачуна и о народу. Цркли дабогда!
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Обично ми се деси да прегорим као оне старе сијалице. После 
се уверим да и ове нове нису бог зна шта.  Сада ћу откачити ону 
блесаву комшику. Јес да није лоша. Мислим као књижевни лик, а 
има и убедљиве сисе, али ми је боље овако у стварност да се вратим, 
тј. да паднем на земљу, и то на теме. Ако се не распучим, чућемо се. 

О једном пољупцу 
(Имам још пољубаца, али о њима ћемо други пут.)

Љубим те, одавде до неба, па ти види шта ћеш са оволиким 
пољупцем. 

Цмooooooooooooooоооооооооооооооооооооооооооооооок!
Ако неко још хоће пољубац нека мало одломи од претходног.

Пост фестум

Онда, после тог великог пољупца, (који је изгледао овако, 
цмооооооооооооооооооооооок! мммм! ово у загради није за јавност 
само сам хтео да подсетим оне који нису прочитали онај текст, О 
једном пољупцу) који сам јој упутио сав срећан што ми се пружила 
таква прилика (ви то не разумете, али нема везе, све је безвезе) пао 
сам на земљу. Као Њутнова јабука. Занимљиво, нико не каже да је 
јабука летела, него кажу да је пала. А летела јесте, иако нема крила. 
Хе, хе. Али када је треснула Њутна, њему се позлатило. А мене нико 
и не пита зашто ме боли глава. У сваком случају, било би добро да 
погледате онај толико спомињани текст, О једном пољупцу. Ако се 
није замрзао. Откршите од оног. А мени можете и да га накршите.

Упутство за употребу песника и њима подобних

Тај моменат је наша влада искористила и свим научницима, 
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песницима и осталој голотињи смањила је плате и пензије. Знано је, 
када се ти голаћи наједу, онда ништа не мисле. А влади су потребни 
људи мислиоци, који ће смислити лоповлуке, које нико жив не може 
открити, и само тако могу остати живи, а не да иде у иностранство 
и да тамо продају своју памет, своје лоповлуке и да се тамо богате 
туђи људи, из туђих влада, са којима смо ми пријатељи, иако нам 
они нису баш наклоњени. Тако је сада, али, и раније ништа боље 
није били. Никада није било боље. Ред је да од тих лоповлука и наша 
влада има неку корист. Кад већ отима од нас, ред је да те паре остану 
ту, у нашој држави.

Ево, шта се десило

Земља се отворила и ја сам штуко у црну земљу. Дуго после 
тога моја драгана и силни рођаци, који су се сјатили ту на обали те 
рупетине у коју сам штуко, чекали су да се појавим с друге стране 
земље и да им донесем поклоне за Божић и Нову годину. Ништа 
од тога. 

Ево шта се десило: поседали смо укруг и онда смо виртуелно 
ломили честицу. Неко је извукао парицу, неко дукат, а остали су 
извукли дебљи крај. То је било виртуелно. У стварности свима се 
десило ово последње. Сви су убеђени и сви се надају да то неће бити 
последњи пут.

Како се учитељ ослободио поквареног терета

Да не би сецао оне силне торбетине са (о)туђеним душама, 
одлучио је да побегне са неба. Напустио је тај посао. 

Срећом наишао је на неке одвратне протуве. Наместише 
му игрице, на шта се он пецао као дете, као сва деца. Само један 
погрешан клик. И би шта би! И оде пријатељство, тј. оде пријатељ к 
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врагу. Tе протуве га у тој игри надиграше и погубише. 
Због тих њихових ујдурми, и због човечанства уопште, морао 

је да васкрсне како би се вратио на своју земљу. Хтео је да буде свој 
на своме. Иначе који лудак би потегао толики пут по цичој зими 
само да би се опет играо са већ застарелим моделима компјутера и 
дебилних телефона. 

Иначе у старо добро време док није било мобилних телефона 
људи су у рукама носили неко дрвце. А жене? Па и оне! У најгорем 
случају био им је при руци дудук, па су у њега дувале. 

Дување је био спорт на гласу. Њега су измислили мушкарци, 
али је у већим количинама препоручиван женама. Зато што га оне 
добро подносе због висинске разлике која смета мушкарцима који 
су гадљиви на туђе бркове и на високе висине.  

Тако се причало док неки нису открили да тамо није могао да 
се лечи од смрти. Није имао поверења у тамошње докторе. Веровао 
је да има горих и од ових наших. Али машина није да се у њу верује. 
Него да се кликће. 

У реду је, сада не мора да носи оне торбе пуне покварених 
људских душа. Вероватно су се одавно усмрделе. Смрде као 
покварена јајца. А њему је лакнуло. А?

Како се изборити са конкуренцијом

(Навешћу овде и поднаслов само зато што је он увек важнији 
од наслова: Плава риба се кува исто као и она друга.)

Ако понесем нож можда бих могао да средим неку млађу 
рибу. Али ни то не могу. Не могу ни да га држим на узди, нити да га 
удржим, камоли да га заријем.
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Све што још могу то је да измишљам глупости.

У данашње време и то је тешко. Конкуренција је велика. 
Узмите само оне из владе, па њихове саветнике, експерте. Има их ко 
кусих паса. Репови су им отпали од силног вртења поред газдиних 
ногу. Неки од њих нису ни за дрво. Усрали би мотку. И међу њима 
је велика конкуренција. Тешко је човеку да пробере. Не може да се 
одлучи. Има таквих глупости да ти просто памет стане.

Нису проблем само те проверене, старе, глуперде, долазе 
нови, млађи, амбициозни који све знају и брзо свршавају. Ха-ха-ха. 

Најбоље је да човек увек са собом носи нож за рибу. Не зна се 
када ће риба наићи. Зависи од временских и историјских услова. А 
знамо скоро сви да се риба чисти од главе. 

Предност при запошљавању имају они који умеју. Конкурс је 
отворен заувек. Нож се не држи са два прста, а ни риба. Плава риба 
се исто кува као и она друга.

Реч две о националном писму усред Европе

То је за оне твоје који читају само латиницу. А у моме селу 
сви говоре латински, пишу ћирилицу и млого се курче. Aли до 
Београда се стиже аутобусом. У данашње време са аутобусом ти је 
као са плавом рибом. Никада не знаш када ће се појавити иза ћошка. 

Класична ноћ једног писца и прво јутро

Лежимо моја жена и ја, тако, једно поред друго. Усред ноћи 
паде ми нешто на памет. Удари ме као гром у коприве. Њој ништа. 
Не знам да ли је њу нешто ударило. А и она се не сећа те ноћи, ни 
тога ударца. Не диже ми се. Хладно. Ипак устадох да забележим. 
Да не би било, то није било. Ево шта сам ујутру нашао на писаћем 
столу:
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Мој пријатељ, није Цоне, један други, али ми је рекао да га не 
мећем у моје приче, заљубљен је у своју мачку, а ја сам заљубљен у 
моју рибу. И његова мачка је добра риба.

Гаће и мајицу нисам успео да нађем.
Нађох једну папучу. Прави сам срећник. Осећам се као 

победник. Другу нисам ни тражио. 
Најважније је ко побеђује.
У предузећу се скоро непрекидно расправља о изборима, а 

увек победе битанге. Прекида се само када уђе шеф. Исто је и за 
време паузе за ручак. Сви жваћу нико не говори. Тренирају исхрану 
на плејбек. Неки су већ овладали том техником. Шта ти је мода. 

Две асоцијације и један разлог

Кад год видим кантар прво помислим на Архангела Михаила, 
као, дошао је?! Затим се сетим слике Милића од Мачве под насловом, 
Мој отац килави Радован. Тамо на слици, једно Радованово јајце је 
као кијац од кантара, само га је Милић прикачио на ланац од сата. 
Ето због чега не волим да идем на пијац. 

Кантаром се иначе мере само тешке речи. Оне лаке се узимају 
ђутуре. Нема мерења, нема погађања. Али морате бити опрезни са 
њим, јер је намештен да поткрада.  

Мерење плаве рибе у Великом Боњинцу

Овај месец, као и сваки други јануар, садржи слово р, а на 
пијаци се тешко налази плава риба. Можда ће се појавити у години 
Петла у вину. Ситне речи лако испадају из уста. И то је боље него да 
вас жуљају испод протезе. А лака риба плива по површини и када 
није плава. Боњинчани још увек немају море. Свако има свој кантар. 
И рибу мере одока.
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Адреса: Горан Ранчић, Калџерело

Горане, и овај твој има кантар, а када ја кажем нешто о 
кантару, они ми га мере апотекарски! Ови мере маслац и лебац. Ми 
Боњинчани меримо кантаром и рибе. И то по дужини, по ширини 
и по дубини. Онако одока! Рибе се једу за Светог Николу, али се 
најбоље ватају у пролеће. Тада их нешто ошумоглави, па постану 
алаве! Само зевеју. Не треба ти ни мамац. Ништа ти не треба. Само 
штап. Мож› да тепаш кол›ко оч. Падају ко зреле сливе. Ја волим да 
им тепам. Не волим зиму. Не волим клизавицу. Али волим да клизи. 
Као ладан шприцер после добре рибе.



МИНИ АНАЛИЗА 
ПОЛИТИЧКЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРЕНУ 
И У АУТУ

(Ако неко више воли 
поднаслов, ево му га: 
БРКОВИ, ПРЕ СВЕГА 

ПОЛИТИЧКИ.)
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1

Почешам се и где ме не сврби, само да осетим да сам жив.
Ови су решили да нас докусуре, али мораће прво да си јебу 

мајку. Осим ако свет није отишао у аут. Видим да ће морати да се 
уједињују и са Садамом, као са Стаљином. А зашто овога пуштају. 
Већу ће штету направити када му израсту бркови. 

Са бркатима је увек тешко. Стално ти бркају у очи. Трљаш, 
трљаш, а све је горе. Све лошије видиш. Дође ти, тако, да си од муке 
извадиш око. Али ни то није решење. Јер ће ти политички доктори 
продати стаклене очи кроз које се све наопако види. Баш онако како 
они воле. А бркове ћеш носити на грбачи до краја живота. Остаће 
нешто од њих и за наследнике. 

Мислим се, Боље чешај тамо где треба.
А деци би требало јебати мајку док су мала. 

2

На почетку су и симпатични. Обећавају. Обећавају све и 
свашта. Народу се све то свиђа. Јер је у говнима. Што већа глупост, 
људима се више свиђа. Што је обећање баснословније више им се 
свиђа. Неки кажу да је у питању незнање. Као, не зна народ ни шта 
је Бог, па, опет, верује.

У каснијој фази сви очекују сома. Па да и они омасте бркове. 
Али, јадац! Уместо сома испаде свиња. Брковима је свеједно.

3

У данашње време, на данашњем ступњу развоја, и мачке 
бријају бркове. Негде је то таква мода да се организују фестивали на 
којима керови с брковима мере мртвом курјаку реп, а има и таквих 
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вашара где се мери тежина сома заједно са брковима.
Бркови све пробају пре свог носача. Осим оних који бркове 

носе на челу. Они од бркова не виде Сунце.

4

Ако пресечемо историју надве-натри, онда можемо 
констатовати да постоје, историјски гледано, познати бркови као 
што су: Чаплинови, Далијеви, Хитлерови, Кобини... Ниједни од 
споменутих бркова нису ни близу брковима Краљевића Марка, али 
за њих не знамо како су изгледали. И Вук Караџић је могао да омрси 
бркове.

5 

Милосрдни Хића је толико био поносан на своје бркове и због 
тога су они још увек заштићени као нацистичко национално благо. 
Онај ко се тим брковима подсмевао био је одмах послат на руски 
фронт. То је прича која кола по кулоарима. У стварности све је било 
друкчије. Живот није прича, није бајка. У време Хитлера оне који 
су му се подсмевали користили су у високим пећима као лож уље, 
на пример. Тамо су осталим брадоњама осмудили браду и бркове. 
Од остатка су правили сапун. Правили су и пепео којим су ђубрили 
немачке њиве. А користили су га и за остале потрепштине. За цеђ, 
рецимо, којим су швабице прале косу и остала длакава места. Биле 
су за дом спремне, имале су косу мекану као косица,  кад год крену 
на починак са својим заробљеником. Мужеви ратују, а заробљеници 
раде као механичари. Сервисирају домаћице. Намештају им бркове. 
Јадници су им то радили и где треба и где не треба.
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6

За разлику од Хитлероваца, који су пекли живе људе–били 
су гадљиви на сирово словенско месо, они Стаљинови су људима 
чупали браду и бркове. Свако време има своју моду. Чупали су им 
и нокте, али брада и бркови су били посластица. Ту вештину су 
увежбали на православним поповима. У ту сврху купили су попове 
ко чума децу. Било је чупаво.

7

Вежбе су извођене у нарочито за то опремљеним просторијама 
које су имале и звучну изолацију како се приликом поступка 
демонстрирања вежбе чупања бркова не би узнемиравала околина, 
тј. радници, који су имали и своју класу–вечито друга класа, сељаци, 
којима је све одузето, и остатак од интелигенције која је добила 
епитет, поштена–и то је све што је она добила. Није то као када 
жена узме пинцету и натакари се пред огледало и никада да изађе из 
тоалета. А вама се жури, је л›?

8

Многи тврде да бркови служе као украс човека. А чему служе 
онда жени? Дакле, те приче о украсу су потпуно безвезе. И због чега 
жене, ако су људи, чупају своје бркове, а воле туђе? Због чега? – 
питам ја вас?

9

Бркови никоме и ни за шта не служе. Они су ту само да 
компликују живот. И то сада када цео свет тежи једноставности. 
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Бркови стварају проблеме. Они служе за бријање, а као што смо 
видели и за чупање. Али их прво морате ошишати. Наравно, ако 
нису много велики, онда бријате одмах. Иначе, ако те они бријају, 
може да буде и на суво. Има да врекаш и дрекаш као јарца када деру. 
Јарца живодерца. 

10

Бркови служе и као маркери. Прикачиш некоме бркове да би 
га разликовао од осталих и онда га устрелиш. Гађаш га право изнад 
бркова. Маркери су се прочули за време бомбардовања Србије. Њих 
су користили савезници, (а ко би други, нико нема тако добре и 
прецизне ракете, бар ми знамо, ми који смо преживели, увек је било, 
Ко преживи причаће!) као они како би нас боље погађали, али не 
може се сада игнорисати и ниподаштавати улога оних који су им у 
томе здушно помагали подмећући маркере, па и своје гузице, тамо 
где су мислили да треба. Мислили су гузицама.

11

Једна од важнијих улога бркова јесте да задржавају слине да ти 
не би улазиле директно у уста. Слине које су богате гликопротеинима 
задржавају се на брковима. Што дуже, то боље. Недуго, слине служе 
као храна бактеријама које се ту у брковима развијају и множе тако 
да човек ако је гладан не мора да иде на ручак, не мора ни жена да га 
чека, нити он мора да трпи њено звоцање, само лизне и моментално 
буде сит. Човек може тако са тим својим бактеријама да живи све до 
своје смрти.
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12
Сома треба пећи на јакој ватри

Ако риба смрди од главе, онда би требало, прво главу 
почистити. Када скинете главу, скинули сте и бркове. Сом је необична 
риба, гута све. Има разних врста сомова, али ни њихове злочине не 
оправдавају бркови. И сома треба пећи на јакој ватри. Да види како 
је!

13

Кучкини синови сада на раскрсницама постављају слике 
бркова. Та страшила би требала да буду путокази. Путари који 
су поставили те огромне постере, то су они који су прошле ноћи 
обријали браде и бркове, бивши гробари. Припремају се за војну 
вежбу. Плаше мечку решетом! Само још бритве и копља да набаве, 
па да дељу дрвца, да их шиље, док пеку ракију.

14
Уседелица

Што се предстојећих избора тиче морам најпре да дефинишем 
неке битне појмове који су важни за разумевање психологије нашег 
народа. Први такав јесте појам уседелице. То би била особа која је 
стасала за удају, тј. за изборе. Пред њеним очима, поред ње, кроз 
њен живот, пролазе разни момци, а она размишља. Тражи длаке 
и код маљавих и код ћосавих. Због дубине размишљања оно се 
протегло до наших дана. Она и даље рамишља. Скоро да је стигла до 
дна. Седи поред прозора. Куса супицу. Попуњава електролите после 
прележаног грипа. Умотава се. Брише бркове половином салвете. 
Штедња, мала пензија. Раније је употребљавала пинцету. Не једну. 
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Али сада кад добро размисли, то јој није потребно. Није удавача. 
Ионако нема избора. Бркови су чудо. Могу од човека да направе лик, 
и од женског човека дабоме. Могу да спрече улазак разних бубица 
у нос. Дакле, у главу. Уседелица је ових дана занимљива појава. 
Зна она и да задигне бркове. И да оговара. Видећете, само да прођу 
избори. Пратите фејсбук!

15
Стари запис

Од леда се не праве грудве! Сада је свега –8, ноћас, кажу, 
биће –14. Нисам излазио од суботе. Једина веза са светом ми је преко 
подрумчета. Одавде вучем труле конце. Управљам световима које 
сам створим. Неке скратим за главу, а неке обришем. Често изгужвам 
све и бацим. У исто то време пуштам браду и бркове. Можда ћу 
једнога дана васкрснути.

16
Велика мода

Увреда се решавала убиством, а убиство се решавало осветом. 
Томе би претходиле разне одмазде. Жене су биле поштеђене, као и 
деца. Поштеда је трајала све док им не порасту бркови. После је касно 
да се штеди на брковима. А и маказе нису оштре. Постоје моћне 
машине којима се решавају убиства, и то она масовна. Само стиснеш 
дугме. Раније је требало стиснути петљу. А сада има лудака колико 
хоћеш. Они су ефикаснији.  Не кажем да не би требало штедети на 
брковима. Али то више не важи. Једноставно, то више није модерно. 
А када је нешто демоде, онда то сви избегавају. Велика мода стиже 
из великих светских центара. Дакле, сада се рока све што се стигне. 
И ко кога стигне. Док некога туку на улици, на пример, нико не мрда 
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ни репом камоли брковима. После се све то појави на фејсбуку и сви 
жале починиоца. Кажу јадан. Требало би да се лечи. А и они. 

17
Чему избори ако већ можете да бирате

Исто вам је и са изборима. Морате рескирати нечији живот. 
Ако нећете свој има толико других. А можете и да га измислите. 
Тај измишљени нигде не постоји. А може да буде леп, па када га 
ликвидирате буде вам жао као за рођено дете. Бирајте, смислите или 
измислите. Зато постоје избори. 

Поједине жене не разликују бркоњу од бркице, а приближавају 
се избори. Најебали смо.

18

Не нађу сви златну жицу, али могућност постоји. Чак и 
ако ништа не предузимате. Може земља да се отвори. Могу да вас 
ископају, откопају, или да вас покопају. Све се може, и када се хоће и 
када се неће. Све зависи од брке до брке.

19

Један од избора је да нема избора. Избор је и ако не изаберете 
као она моја уседелица. Њој су бар порасли бркови. Нико је не шиша. 
А и она никага не ферма. Не би ни врапца могла да уплаши ако би је 
поставили са тим њеним брковима као постер. А о вранама тек да не 
говоримо. 

Вране су препредене. Онако црне лако се сакрију. Само уђу у 
мрак. Као у изборну кутију. Као у бубањ. Као у рупу. 

Ако врана врани не вади очи, ко им онда вади црно испод нокта!
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20

То сам некада волео. Оно, када смо се играли. Кликери. 
Ја околишим. Она околиши. Све време се пипкамо. Све док се не 
дохватимо. После кажу да сам ја крив. Кад год не погодим крив 
сам. А да ли је било другог избора то нико не пита. Рупу нико не 
спомиње. А да није било рупе ко зна ко би био крив. Има и оних 
који кажу да је она крива. У тој расправи бркови се не спомињу. А 
кликере сам додао онако! 

21
Појава

Данас није Богојављење, нисам ни очекивао да се Он појави 
на суђењу у Нишу. Али појава се десила.

До само пре пар година писци су стрпљиво чекали неку појаву 
како би је обрадили, жигосали, исмејали, похвалили... То је полазило 
за руком малом броју писаца. Руку на срце било је одличних писаца 
и изванредних дела. Сада има сијасет појава само још писац да се 
појави. Данас се појавио један у Нишком суду. Нема бркове. Тек 
пристиглог Брку из Коминтерне поставише иза да подупире суд. Да 
ли ће то у нашој држави постати свакодневна појава?

22
Замишљени нишки писац

Како изгледа замишљени нишки писац? Он изгледа 
умишљено. Умишља да је писац. Кења иза ћошка. После једе говна. 
Што дуже кења, то боље по њега. Дуже ће му трајати. Бар неко 
време неће бити гладан. Повремено звирне да види шта се дешава у 
суду. Наставља да једе. Осврће се. Има неописив страх да ће му неко 
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мазнути говно. На његову срећу нико не покушава. Писац је сит. И 
писци су сити. Свако је појео своје. Окупљају се на промоцијама 
књига својих колега, умишљених београдских писаца. После тих 
парастоса не иду у кафану на по једну за покојника. Гологузија. 
Упиру поглед према Београду. Они који доспеју до тамо доспеју и до 
суда. А онај што је отишао горе не враћа се. Шта ли он то умишља?! 
Ми бар знамо да се одоздо не пада. Али морате пазити да се не 
угазите. А суђење ће потрајати бар до избора. Ако буде било избора. 
Умишљени писци за сада само кењају. Свако једе своје. Ћуте ли, 
ћуте. Као да немају другог избора. A градоначелник, онај што не зна 
ко му је проћердао градске паре, пред сведоцима суче рукаве уместо 
бркова. Последњих неколико реченица о писцима се односе на све 
писце, а не само на умишљене нишке писце. Али на пролеће ће и 
једни и други морати нешто и да једу.

23

Да додам још и то да је он био мали растом, а крупан човек. 
Није био пегав. После купања лице му је било чисто, а када се обрија, 
онда је био гладак и мекан као детиње дупенце. Баба је имала бркове 
и за себе и за њега. Око врата је носила дукате све док се није удала. 
Куд се дедоше ти дукати, ђаво зна. Зли језици кажу да је ту деда 
умешао прсте. Он се брани. Одриче. Каже да дукати немају никакве 
везе ни са његовим ни са њеним брковима. Уосталом, она воли моје 
бркове, а ја волим њене дукате. – каже он. Све је то повезано. Све се 
дешава из љубави према Господу. Најбоље је да он то не зна. Морате 
му веровати јер он не личи ни на једног од мени познатих премијера. 
Из једног, јединог, и то простог разлога који ћу овде таксативно 
навести: Не изгледа глупо! Да није тако сви би знали где су дукати. 
О томе би медији распредали и после његове смрти. Бабу би памтили 
само по брковима. Она је све и забркала, а он је бркао и збркао.
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мини анализа политичке ситуације ...

24

На крају, ако узмемо у обзир тренутну политичку ситуацију 
на терену и у ауту, овај наш на кога вам личи?

25

Сви знате шта му ја мислим, а шта он мени мисли. Он је човек 
од оних који никоме не мисли ништа. Ето то он мисли. Свашта. Ја 
му мислим исто што сам мислио и пре. Сада је дошло време да само 
мењају мишљење о свему и свачему. Свашта нешто! Ја не мењам, ја 
му мислим. Чик да му неко то каже у брк?!



СТРАХ
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1

Јавио се. Написао је само једну реч. Додао је и  пола фотке. 
Стари шкртац. То би свуда у нормалном свету значило да је нешто 
гадно у питању. А код мене значи да је још гадније. Изазива страх. 
Као да сам ја на реду, а не Он. Страх ми се увлачи у кости као влага. 
Изазива грозницу. Још се не тресем. Грчим се. Али близу сам. Тешко 
дишем. Поједини људи ништа не знају и ништа им није. Као да је то 
у реду.

2

Тај страх. Он је ту да уређује свет. А шта му ја сметам? Нек 
уређује, а нас нека остави на миру. Он је отишао тамо. Ко зна шта 
ће му радити. Најчешће, ништа. Мају те. Лажу те. Још кажу да је то 
хумано. А не осећају његов бол. И ја не осећам, ал› ме нешто боли. 
Осећам да ме боли. Кињи ме. Што баш њему? Зашто песнику? Знам 
и друга питања да поставим, али немам коме. А њему, њему, зато 
што он зна да он осећа, а други нису песници. Па и песници нису као 
он. Певуше, други звецкају оружјем. А они певуше! 

3

Онај узео маказе, онај нож, онај мач. Све је то изанђало и 
зарђало. Сада имају и ласер и разне друге скаламерије, али нису 
у дослуху са Господом. Ако се човек погоди са Господом, шта би 
онда доктори требало да раде? Да дигну руку на Господа. Па то смо 
видели.

4

Само су га натерали на васкрсење, а нас да се чудимо над 
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тајнама. Тајни је било и пре тога. Сакрије нешто неко, и ми то 
тражимо, и док не нађемо то је за нас тајна, а када нађемо то што 
тражимо, онда смо, као, открили тајну. Све време он и свет смирено 
посматрају нашу муку и када прасну у смех ми мислимо да је 
васкрсао, или да се баш нама обратио. Кад би смо се бар још једном 
заједно насмејали. 

5

Претварам се у свој страх. Не знам како се с њим живи. Таман 
сам мислио да сам нешто сазнао. А тепих је нестао. Неко је извукао 
тепих. Сви ћуте. Страх чува тајну. Макар да је она света. Пред њом 
нико не показује зубе. А она? Или се заручила са страхом, или су се 
заветовали?! Сви нешто крију. А сви знају. 

6
Гадно је

Људи се одвајкада плаше будала. Никада не знаш када ће те 
будала шорнути. Гадно је када не знаш ко је будала. А гадно је и ако 
си ти будала, а они не знају. Море, гадно је и ако знају. 

7

Људи се плаше ватре, али тек ако су се некад опекли. И воде 
се плаше, али ако су се давили. То не значи да су се загрцнули. Нико 
се не плаши змије, орла, медведа, вука и шта ти ја знам чега и кога, 
ако је тај на слици. Али кога змија уједе, он се и гуштера плаши. 
Знам да вам не требају змије и гуштери, али није лоше бити помало 
обазрив. Не зна се ни ко је змија, а ко је гуштер. Све се изметнуло.
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8
Дедина оловка

Деда се плашио бабе. То је био неописив страх. Он је мислио 
да је бабина срамота велика као бунар. Тај страх је навукао још као 
мали од оних што су испијали гајбе пива пред задругом. Он није био 
са њима, него је иза олука прислушкивао њихове приче. Понекад 
није ни добро чуо. У ствари чуо би само ако би неко дрекнуо 
изговоривши реч која је означавала, а и данас исто значи, мушкост. 
А на то би одмах уследио одговор, Иди бре, па сада дође она реч која 
означава женскост, уз то је споменута и мајка, и у наставку, Шта се 
дереш! Готово да је то све што је чуо. Мислио је да му оловка служи 
само за пишање. Није ни слутио да ће једнога дана и он оловком 
правити децу. Деда није пио пиво.

9
Бабино уво

Баба се плашила деде. Све време је мислила да ће јој он 
нешто пробушити. А и бабина баба јој је тако нешто натукнула 
више пута дневно, и то сваког дана. Тако да се страх полако увлачо 
и тамо где му није било место. Једино бабино искуство са бушењем, 
до судњега дана, било је у вези са бушењем ува. Када бушење буде 
завршено, онда се у рупицу стави нешто, рецимо свилен кончић, 
тако да рупица не зарасте до следећег панађура када ће јој дозволити 
да поново носи минђуше навлакуше. Тако су их звали они који су 
знали њихову улогу. Али навлакуше би требало да навуку оне који 
не знају. После и не морају да се носе минђуше. Баба се плашила и 
да све то не зарасте, али и да се дедина бургија не сломи, или да се 
не иступи. Мож› да га шиљиш после кол›ко ‹оћеш, али то није оно.  
Тај страх је описиван током историје цивилизације, али баба иако 
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није ништа о томе читала, јер је била неписмена, знала је за њега. 
Није никоме рекла, Боли ме уво! О томе је ћутала као заливена.

10 
Чак се плаше и Бога

Људи се плаше атомске бомбе, хидрогенске бомбе, секс 
бомбе, и ко зна каквих бомби још. А у ствари плаше се нечега о 
чему немају појма. У крајњем, плаше се свог незнања. Чак се плаше 
и Бога!

11
Завист

Неописив страх завлада код комшије, код колеге, код 
пријатеља, па и код браће, ако само намиришу да ће неко бити бољи 
од њих, мислим, стварно бољи, или да ће се у друштвеној хијерархији 
попети једну степеницу више, што не значи да је неко бољи. А какав 
тек бес спопадне жене због оваквих и сличних дешавања, то нека 
вам оне кажу. Не морају баш данас. Може и вечерас кад легнете, па 
натенане. Кад већ нешто радите, урадите то људски. Није штос да 
због зависти преспавате и ово дивно вече.

12 
И још

Да није страха нашла би се нека белосветска будала да гурне 
земљу низбрдо. И то само зато што је округла. И још, те будалетине 
мисле да ће спасти своју кожу, сачувај Боже.
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13 
Најтеже

Ових дана се расписују избори. Кампања, тј. пљување је 
почело, ради се на велико. Власт у нашој држави је смислила да 
су миграције разлог, а не избори, за подизање нивоа приправности 
свих служби безебдности. Они у комшилуку су то урадили без 
навођења разлога. Одувек су постојале будале. Има их и са ове и 
са оне стране границе. То је оно што ме плаши. Јер народ постаје 
оружје у рукама будала. Требало је друкчије да буде. Једноставно, 
требало  је изабрати паметне људе. Али то је најтеже.

14
Решење за проблем звани вага

Мој комшија се плаши своје жене. А воли туђе. Комшика 
се, такође, плаши свога мужа, а од других је није страх. Мислим 
да се боје самоће. Комшика се највише плаши огледала, а вагу не 
воли ни да види. Изгледа да је већи страх од ваге него од клопе. По 
правилу, у кревет се улази директно. И то брзински јер је прохладно, 
а хладноћа никада није добронамерна, чак и ако те тресе љубавна 
грозница. А комшика, то сам сазнао из поверљивих комшијских 
извора, у последње време све чешће то практикује, уђе у тоалет, тамо 
је огледало, а и вага. Две гадне справе. Прву би требало подметнути 
некоме да је разбије, после си миран бар седам година. То је период 
у коме можеш да се секираш колико хоћеш. Ионако ти ништа не 
помаже, па ни секирација. Другу не би требало ни куповати. Али 
сада када су се те направе нашле ту требало би их искористити онако 
како ваља. Да не буде оно, бачене паре. Тај исти извор ми је пренео, 
веома уверљиво, да она остане тамо у тоалету и по неколико сати. 
Чека да муж заспи. Онда јој нису потребни ни огледало, а ни вага. 
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Просто страх од тих справа за мучење некуда испари  и она се вукне 
под јорганче.

15
Синдром Брут

Многи људи мисле да је Брут измишљен, те да они не 
би требало ништа да раде. Неки тврде да је после Брута укинуто 
усвајање одраслих особа како би се избегле даље бруталности. 
Штета би била велика када би то била истина, јер би свет био закинут 
страха једног заиста шекспировског лика. Реч је о синдрому Брут. 
На срећу то се није десило у стварности, а ни у виртуелном свету. 
Ја лично поседујем доказе за то. Најпре да кажем јавно светској и 
белосветској јавности, у противном, шта ће ти јавност, ако не смеш 
ништа јавно ни да кажеш, камоли да урадиш, и то на јавном месту, 
и оно што иначе не бих рекао при здравој памети, а то је да сам ја за 
усвајање, и то искључиво женских одраслих особа, што сам и учинио, 
више пута, и тиме сам упао у замку, и избегао све бруталности, али 
оно остало нисам могао избећи. У стварности, брале, немогућа је 
ситуација, и јаре и паре, али не увек! А у виртуелном, пуштам си 
филмове какве ја хоћу. Не морам ни да ћутим. Тамо ме није страх, 
па лајем ли лајем. Сада сам баш тамо у виртуелки и искористићу 
још ових пар секунди да кажем оно што ме одавно мучи, после када 
то објавим на фејсу или другде, свима је свеједно, а то је: Најгоре је 
када нема ко да критикује власт, али је још горе, ако има ко, али тај 
неко неће.

16
Не поновило се

Највише се плашим себе. Не знам ни да ли сам жив. Како 
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се приближавају избори све је више утвара. Неке странке још 
комплетирају листе. Замишљам себе како гласам. Узимам куглицу. 
Стегнем је чврсто. Хукнем у њу три пута да одагнам зле чини. 
Спустим је лагано у ћораву кутију. Откад чух буп, звони ми у 
глави. У ствари више и немам главу, само звоно. Зврчи неиздрживо. 
Изабрасмо идиота. Сад се плашим да ми се то не понови. Нама је 
потребна јака држава, а не неки јак вођа, не неки идиот. 

17
Као да је то нешто

Неки људи се заиста боје смрти. Као да је то нешто. А када 
их питате да вам објасне смрт они вам кажу, Па, јебига! Постоји 
и много песама о смрти. Ја јој се спремам. Оштрим се и ја да јој 
отпевам, па нек се носи!

Страх од смрти је генетски! Питање је још, да ли неке 
животиње имају страх од смрти. Зна се да имају страх од боли. Ја 
мислим да и њих уређује страх.

18
Хвата ме паника

Пре неколико дана сретох једну комшику. Јави ми се жена. 
Кад се  окренух а преда мном једна лепотица развукла осмех. Умало 
не посрнух. Права лепотица. Неописиво лепа жена. Зато вам и 
пишем о томе. Најбоље је ипак да је сами видите и да се уверите. 
А ја се чудим где су ми досад биле очи када ово видим са оваквим 
старудијама, са дуплим очним дном. Увек се она појави предвече. 
Почео сам да сумњам. Не у њу. То није моје. Није то мој посао. 
Сумњам у своје очи. Сумњам да ли сам добро видео. Када се појави 
поново, ја је заглеђујем. Не могу ниједну фалинку да јој нађем. Све 
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што не ваља је на мојој страни. Када прође, полако се окрећем, као 
гледам излог. Док то учиним, уз невиђену шкрипу костију, она је 
већ испарила. Бојим се да се сутра неће појавити. Ето од чега ме је 
страх. Хвата ме паника.

19
Страх

Брине ме што се овакав кљакав, 
никакав, 
окрећем прошлости. 
Вероватно је то по инерцији. 
Моја је прошлост већа од будућности. 
Мислим по габариту. 
Кабаста. 
И незграпна. 
Тешко је и носим. 
Све теже. 
Онолика прошлост, 
а нема човек за шта да се ухвати. 
И она се понаша по теорији релативности. 
Њена маса одређује њену 
моћ гравитације. 
У стању је да смота цео живот 
и да последњим возом оде 
без мене у будућност. 
Ето шта ме брине. 
Опет ме хвата паника. 
А када је женско поред мене 
Осоколим се.
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20
Стално мислим 

Не знам да ли се то и другима дешава, али од пре неколико 
дана, од када сам остарио, стално мислим. Ништа друго не радим 
стално мислим. И када се мувам, онако безвезе, по стану и тада. 
Стално мислим. Идем да нешто купим па успут мислим. И не купим 
то за шта сам ишао тамо, али то није ни важно. Важно је да сам и 
тамо мислио. Вратим се у стан. И даље мислим. Заборавим шта сам 
оно пре мислио и сада поново мислим. 

Ја стално мислим, а она јадна то и не зна. 

Ето, то ме брине. Обузима ме целог. Језа. 





ТРАКТАТ О ПРСТИМА 
И БРКОВИМА– 

КОМПАРАТИВНА 
АНАЛИЗА
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(Да не бисте имали ноћне море због превелике употребе 
прстију и бркова и овај пут ћемо навести поднаслов: Какве све 
предности имају прсти над брковима и како их користити а да 
други не примете?) 

1

Бркови су човеку служили да брка. Бркни овде, бркни онде! 
Да не би све побркао, почео је да брка прстима. Бркове је због тога 
морао да брија. То је био један од разлога. Други разлози  се не могу 
набројати на брковима.

2

Многе жене имају лепе прсте. Они им служе, пре свега, 
за лакирање. Лакова има разних врста. Жене мењају лакове, као 
и мужеве, све док не упропасте руке. Онда им никакав муж није 
потребан. А прсти им служе да их крше. 

3

Појединачно, прст може да послужи да покажете онога 
кога мрзите, или да некоме покажете средњи прст. Жене су такође 
осетљиве на средњи прст. Као да је он најважнија ствар у њиховом 
животу.

4

Зависно од величине носа који особа поседује, зависно од 
величине рупе, прст се може корисно употребити за чачкање. Није 
лепо да се то ради на јавном месту. Због тога многи људи не чачкају 
мечку. А лепим женама је штошта дозвољено, па и то. 
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5

Бркови нису погодни за сва бркања, због тога се често 
прибегава употреби прстију. Не можете човеку брковима бркнути 
у џеп.

6

Прсти су повољнији и јевтинији од бркова, јер не морате 
сваки час да их бријате, стрицкате, увијате, гладите... Ко одсече 
прсте решио је проблем заувек. Неће му се десити да чачка нос на 
јавном месту.

7

Да бисте колико-толико заштитили и сачували прсте у неким 
ситуацијама није лоше имати напрстак. Напрстак је она ствар која 
се углави на прст, или прст у њега. Углављивање се слободно може 
радити пре и после венчања,  по потреби службе и без бојазни да ће 
вам сва текућина из тела истећи кроз средњи прст. 

8

Напрстак се користио до 18. века искључиво за шивење. Шио 
му га Ђура! Мислим на Бају Ђуриног из Великог Боњинца. Касније 
су се појавиле још неке примене. Извесно време се користио као 
мера за боњинску љуту. У демократским државама даме су га 
користиле за куцање на прозор потенцијалним муштеријама. Своју 
славу напрстак је достигао у Енглеској. Тамо далеко (далеко било!) 
викторијански професори су њиме куцкали главе несташних ђака. 
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(Наставак приче је обично увече, али практични део. Тај део 
се не ради по врућини, јер удара у главу.)

9

Прстенац се некада користио као првенац, или као првијенац. 
Али то не мора да буде тачно. Некада први може да буде и други. 
Зависи ко, шта и зашто тврди, и да ли га је утврдио. Ако су ти бркови 
испред, онда си ти иза. Човек може да брка појмове и без бркова. 
Може и сав да се збрка. У тој причи најважнији је онај моменат када 
се све то забрка. После само бркаш.

Кључне речи. брк, бркови, бркати, забркати, збрка, збркати, 
првенац, првијенац, прст, прстити, прстеновати, прстенџија, 
прстенац, прстаст, напрстак .... 





ТРАКТАТ О ДРЖАВИ
И ВОЛУ
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1

Његов предак је продао краву да би дошао довде. Крава га је 
успоравала. Крава је спора зато што са собом носи фабрику млека, 
а вуче, често, и продавницу, око које се скупљају телци–трчкарају. 
Спора је. 

Нико не каже за аутомобилски или неки други мотор да има 
толико и толико крава, него се позива на тамо неке коње–коњине. 

Ни во као бивши бик није у игри. Једноставно, зато што је 
бивши. А и да је остао да буде што је био, био би онај исти бик кога 
би подводили, за ситну лову, код тамо, питај бога чију краву. Во би 
морао да вуче све то, па и целу државу. 

Државу су, иначе, појели државни коњи, док су је вукли 
државни волови. Та несрећа од државе, пак, мисли да се царски 
возила. Када воловима истекне рок, онда неки заглаве у кланицу, 
а неки у затвор. Судбина вола зависи од педигреа државе. Његово 
достигнуће је заблуда. Врхунска. И још нешто, задатак комшијиног 
бика јесте да оноди краве које други неће. Волови само посматрају 
представу. Машу репом. Није друго, него муве. Завлаче се. Знате већ 
где. 

Сада идем код комшије да попијемо по грејану и да видим 
нову комшику. Мора да је срећна са оноликим коњима. Бар нема шта 
да музе. Комшија верује да ће га добро возити. Сви се надају да ће 
бити брзо. Очекивања од државе су велика.

2

Во је репоња кога нема на небу. Ни коњ му није раван. Нема 
га ни у хороскопу. Што одмах значи да за жене није интересантан. 
У основи он је бик, али су га прекројили. Одстранили су му јаја да 
их не заноси на кривинама. Сада он боље вуче, а други тепа краве.
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Во вуче у страну. То не значи да је настран. Застранио је. Као 
кад уђеш у неку странку. Може да буде и владајућа. Што да не? А ако 
промени страну усере све. Немојте мислите да се тада краве радују. 
Јаловицама је свеједно! Могу да се туцају до бесвести без бојазни 
да ће им држава ускратити дотације, или дечји додатак, за прво, 
друго, треће... Њима је најбоље да волови добро вуку, а бикови да су 
слободни. Може и по неки бицман. Све у свему, добра је она стара 
боњинска, Стар вол се не препреза, па ви како хоћете.

3

Има и других репоња. На пример, миш. Мали миш–мишић.
И њега нема на небу. Тамо су ставили пацова. И по њему 

назвали годину. Највероватније је то због брзог размножавања и 
због брзог пливања у мутним водама. Зашто не рећи, и у говнима се 
сналази. Зна пацов и са њима. 

4

Да ли је паметно овако рано питати зашто во има рогове и 
која крава му је то набила? Али ако је волу то свеједно, што да ја, код 
оноликих слободних жена, забадам нос тамо где му није место?  Во 
би можда и био симпатичан, али они његови рогови прави су украс 
и то смета. Немаш, бре, за шта човека да вежеш.

Не зна ни вола у гузицу да убоде!

5

Луд коњ здраву главу не носи!



КОМШИКА
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ПРИЛОГ ЗА СПОМЕНИК ДАНИЛУ ИВАНОВИЧУ ЈОВАЧОВУ, 
АЛИЈАС ДАНИЛУ ХАРМСУ

Комшика је, као што знате, закључала спољна врата. У неко 
доба чула се галама и лупнуше врата  аутомобила. Цоне скочи из 
кревета. Била је у купатилу. Цоне се примаче на прстима и стави 
прст на уста. Звирнуо је иза завесе кроз прозор.

У зграду су улазили људи у кожним капутима. Једнога од 
њих је познавао. Седми пут га је видео како улази. Утрнуо је. После 
извесног времена са њима гологлав, бос и без капута, није га никада 
ни имао, изађе један млад, талентовани, песник. Данило.

Кад они замакоше Цоне даде знак комшики да може у ве-цеу 
да повуче воду. 

Када је комшика видела да није реч о оном њеном проклетнику 
упишкила се од среће. А сада су и овога одвели тамо. Би јој жао.

Све ово се дешавало на фејсбуку у околини Сибира срединим 
Другог великог рата. Кунем се! Не морате да верујете. 

Данило је умро од глади. Али није нестао без трага, иако су 
будале из власти то од њега очекивале. 

Ова причица је прилог за његов споменик.
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ЛАКНУ ОБОЈИЦИ

Када је Цоне стигао код комшике она је већ попила кафу са 
другим комшијом. Види се по шољицама. Чудо једно да је млади 
комшија устао тако рано. Цоне се пожали, Знате, комшија, нисам 
могао раније да дођем. Може комшика да се љути колико год хоће! 
На време сам кренуо, али она не схвата да мене боле ноге. Комшија 
покушава да га утеши, Не секирајте се комшија Цоне, ту сам ја да 
помогнем и Вама и комшики. Па људи смо, иако смо комшије. Не 
морамо да се свађамо баш за сваку ситницу. Цоне се замисли. Млади 
комшија није лош чова. Има много добру душу. Мало је аљкав, али не 
мари. Ено! Опет је заборавио да закопча шлиц. Шта ћеш?! Комшика 
је нема. Не излази никако. Због купатила. Проклети архитекти! 
Како су могли овако да испројектују стан. Купатило на једном крају, 
а спаваћа соба на другом. На коју год страну кренеш, мораш да 
прођеш кроз дневну собу. Не може комшика сада да претрчи. Цоне 
реши да крене. Поздрави се са младим комшијом. Није му ништа 
рекао за шлиц. Рече му, Добро, добро комшија, поздравите комшику. 
Овај промуца, Хоћу, хоћу. Оде. Лакну обојици.
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СИТУАЦИЈА СА МУВОМ

Док је Цоне седео на тераси код комшике на сточићу се 
појавила једна мува. Једна, али вредна. Толико је била досадна да се 
то не може описати. Сваки час је ускакала у тањирић са лубеницом. 
Комшика је лубеницу охладила. На овој врућини хладна лубеница је 
била као мелем. Цоне је махао изнад тањирића. Покушавао је да то 
ради дискретно. Укључила се и комшика. Било јој је непријатно због 
муве. Можда мислите да је муви било пријатно. Као да је мува њено 
власништво. Као да је мува њен пас па га је сад баш одвезала. Цонету 
се чинило да је огромна, да има длакаве ноге као штајерски коњ. Као 
да је имала рутаве ноге до пупка. Као да намерно није обријала ноге. 
Хтела је да скрене пажњу на себе, зато је и разбеснела комшику. 
А може се рећи и да је то последица нервозе коју је производило 
скакутање муве и њено мењање локације у ниском, бришућем, лету, 
са парчета на парче оне хладне, румене, лубенице, боје ружице. Цоне 
је посматрао муву, а мислио је на комшику. Видевши да махање 
неће отерати муву комшика је устала и донела неку кухињску крпу. 
Знам да је чиста, али чинило ми се да је мало замашћена, прича 
Цоне. Наравно да је онолика комшика уз помоћ кухињског крпчета 
савладала онолику муву. Али је притом поломила кинеску вазу и то 
без размишљања да мува није створена да напада лубенице, него 
арапско писмо. Турке су муве натерале да пређу на латиницу, а могли 
су и на ћирилицу. Кад се мува онереди на неко турско писаније, то 
ни Бог Отац не може више да растумачи. Грешне мисли Цонетове 
комшике главом су платиле једна ваза, и то кинеска, и једна мува. 
Када онај њен проклетник буде изашао из затвора рећи ће да је вазу 
продала како би платила његовог адвоката. Цонету је била непријатна 
ова ситуација са мувом и вазом. Снебивао се, па је најзад одлучио да 
крене. Извињавао се комшики. Обећао је да ће доћи поново. Отишао 
је код друге комшике. Требало је њеној девојчици нешто да покаже. 
Лепа девојчица. Сутра је матурски писмени из математике. 
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ПОНЕКАД

Кад се комшика пробудила у топлом и чистом кревету своје 
прве комшике није могла да верује у причу комшије Цонета да је 
комшика отишла са другим комшијом на дочек Нове године. Сви 
знају да јој ни у старој није било лоше. Нешто се са њом дешава. 
Постала је дрчна. Све јој нешто фали и хоће још. Још, још, па још! 
Питање је шта ће њен муж урадити и како ће се понашати када се ова 
буде вратила и да ли ће ова комшика, која је сада у њеном кревету, 
изаћи из комшијиног кревета на видело, или ће отићи пре повратка 
комшике са дочека. Само да рашчистимо једно, комшика је отишла 
на дочек Нове године на Тајланд. А они тамо славе своју нову 
годину а не нашу. Но, њу и комшију то не интересује. Мислим то, 
да ли је наша Нова година или њихова, свеједно је. Комшика мисли 
да ће комшија бити галантан и да ће се лепо провести. Да је и он 
тако мислио не би сада она комшика била у њеном чистом и топлом 
кревету. Цоне само прича. Остарио човек. Подетињио, па му се само 
причињавају комшике. Јутрос сам их све редом видео сецају колица 
на пијаци код Бановине. Купују за Нову годину. Баш су одлепиле не 
могу оне билмезе да покрену. Ако нису ни за шта друго, бар колица 
за пијац могу да вуку. Докле ће бре, ове наше комшике да се злопате?! 
Оне тегле и ваздан се муче, а марва спава до подне, а после тражи да 
једе. Мораћу и ја да се укључим у решавање овог проблема. Не могу 
да дозволим да комшике пропадну због љубави. Људи не схватају да 
је то озбиљан проблем. Некада сам и ја имао комшике. Ишао сам код 
њих. Пили смо заједно кафу. Понекад чај. Понекад је комшика пила 
кафу са својим мужем. Комшија је био добар човек. А понекад?!

Моја главна комшика је одавно отишла у Лондон. Нисмо више 
комшије. Она је сада права дама. Има новог комшију. Пију индијски 
чај у пет по подне. Она прича са Енглезима, и то на енглеском. Све 
ради на енглеском и то на дугме. Комшика је савремена. Али ја си 
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волим комшилук. И бивши и садашњи. А понекад?! Понекад пијемо 
чај преко фејса. У пет по подне. Али само кад су моја жена и њен 
нови комшија заузети!
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КАДА ИДЕШ

Цоне ми каже, Када идеш код комшике било би добро да се 
уљудиш, да не мисли комшика да си се уајманисао. Код комшике 
није прихватилиште за псе. За тамо треба само да знаш да лајеш 
на звезде или да будеш члан неке владајуће странке. А комшика је 
госпођа. Може да буде и госпођица. Али то није за старе људе. Они 
се брзо умарају, а око ње треба много да се ради. 

Уосталом, ако сте баш запели за госпођицу може, али преко 
фејса. Седнеш и чекаш. Бар те не боле ноге. Не заборави цвеће. 
Напољу дува језиво хладан ветар. Брија и шиша. Али то није то. 
Обријај се као човек. Мало парфема. Она ће мислити да је то због 
ње, а ти ћеш знати да је то само због ње. И воли своју комшику као 
што ја волим своју. Пусти комшију. Он ће и даље да тера кера. Шта 
ти смета човек?

Јутрос сам био први. Јооој, како се радовала, а тек ја. Први 
сам јој честитао Божић. 
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У ЈАНУАРУ

Оде ми још једна. Дође нова! Дешава се и другима. Једни 
примећују, једни не. Једни, хоће, други, неће. Свеједно је да ли хоће 
или неће дешава им се као и мени. Свима се дешава исто, а није 
исто. Живима је прошла још једна година и дошла им још једна 
зима. Чекају пролеће, као и озебло Сунце. Причекаће. Ова тек што је 
стигла. Разгоропадила се, размахала се, као да је цео свет њен, а није. 
Улази свуда без најаве. Без питања. Да ли ће се икада уразумити. 
Разбацује се снегом. Баца своје бисере. Леди крв. Онима који седе 
у топлим собама и гледају је кроз прозор лепо изгледа. Пахуље се 
љуљушкају на невидљивим таласима. Бели се. Белина заслепљује. 
Умирује. Покрива. Нова се урезује у годове, у памћење. 

Комшика је завејана. Ирваси нису дошли. Медведи такође. 
Бдим, будан. Блејим. Нема ни вукова. Смрзава ме помисао, не зима. 
Помисао на самоћу леди све. Тај лед убија. Кажу, да су ове зиме 
многи остали без струје и без грејања. Најгоре су прошли они који 
су остали без рођака и без пријатеља. То су људи. То се само њима 
и дешава. Они други уживају и када је другима хладно. Комшија је 
отишао прошле зиме. Није дочекао пролеће. Још чекам. Не знам шта 
ће бити. Никад се не зна. Али комшија неће доћи. Чекам пролеће. 
После ћу чекати лето. Не верујем да ће ми све проћи у чекању. Не, 
сигуран сам да неће. Ма, нешто се надам. Мај је леп месец. Најлепши 
је у јануару. Маја се не чека да нешто прође. Маја човек живи голи 
живот и то може да ради сасвим го. Може да гази траву, да се ваља 
по њој и да слуша голу песму. 
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ПОЗЛАЋЕНА РИБИЦА

Српски кнез, Отац, Господар Србије, Милош, на француском 
су га звали Мишел. Он се у Виени због тога побунио рекавши кајзеру 
Јошки, Што не каже српски да га цео свет разуме. Кајзеру није била 
јасна ова Михаелова примедбица, те је тако избегнут скандал. Шта ће 
вам ово о Милошу, па да бисте знали нешто и о њему. Ред је да Срби 
знају понешто о своме коџа кнезу. Када је Цоне са неком јевтином 
туристичком агенцијом ишао у Влашку са комшијама на екскурзију 
код комшија посетили су тврђаву Сигишаоара у Трансилванији. 
Мађари је зову Ердељ и још се кецају са Румунима око назива, 
а суштина је у нечем другом, то знају Руси и Американци. У тој 
тврђави је рођен Владислав Набијач. Кажу да је набијао редом, а то 
значи да је имао добар колац. И кад га зашиљи јебо је чворка ко му 
наиђе. Најбоље је било да то буде неки Турчин, тако се причало, али 
нису боље пролазили ни они његови у које је Владица посумњао да 
шурују са Турцима или да им дају дупе под кирију. 

Обилазећи тврђаву Цоне се мало издвојио из групе. Заглеђивао 
је справе за мучење. Некима су биле за уживање. Ништа се до 
данас није променило, само се то сада ради на више локација од 
Гавнатанама до Сибира. Овде се говори само о тзв. цивилизованом 
свету, оне из Африке више нико не спомиње, јер су људи огуглали, не 
зато што имају Гугл, него онако. Једног момента Цоне је начуо неке 
гласове, који су долазили негде из дубине. Наћулио је уши, као његов 
магарац Христофор и почео да прати гласове. Миц по миц, дошао је 
до једног оџака који је преносио звук као прави резонатор. Наслонио 
је главу на зид. Зид се улубио. На том месту је био закамуфлиран 
јевтиним папирним тапетима из прошлог века, били су модерни 
и у Београду, све београдске сељанке и предсениковица су волеле 
кичерај. И ту се ништа није променило. Све је исто. Историја се 
понавља за понављаче. И не само за њих већ и за оне који дипломе 
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купе. А они то раде из простог и свима разумљивог разлога само да 
не би понављали. Цоне притисну мало јаче онај тапет. Направио је 
рупицу тако да је могао добро, сасвим разговетно да чује разговор. 
Разговарали су Владица Набијач и Коџа Милош. И пита Владица 
Мишка Коџу, Како си, бре, успео да се отарасиш, да не кажем да 
прејебеш оне Турке. И ја сам их набијао на колац, и сад цео свет 
мисли да је набијање на колац моја измишљотина. Не знају људи да 
сам ја то покупио од Турака. А Мишко Коџа онако крупним гласом, 
видео сам и како је претходно увио брк, каже Цоне – и наставља, Е, 
мој, Владице, има у Србији једно златно правило које се састоји из 
три речи и ја се тога закона држим и саветујем да се њега држе или 
придржавају сви који за то имају могућности. То је универзалан закон 
и он за пеметне људе гласи овако: Молим, претим, позлаћујем. Овде 
је реч о алтернативама, јер је ово скуп речи. Ко нема могућности нек 
се мане ћорава посла, док није најебо. Утом наиђе комшика и Цоне 
крену са њом да би стигли групу. Сад видите да сам био у праву када 
сам почео са Милошем. 

Вративши се с пута Цоне се одмарао неколико дана. Сређивао 
је утиске. Али је стално мислио како да среди комшику Ристану. 
Говоркало се да је она јединствена риба, али она га је стално 
избегавала. Јер, шта ће Ристани шоња и голи интелектуалац какав је 
био Цоне. Цоне је ипак одлучио да примени Коџин закон. Крене он 
једнога јутра мало раније него иначе. Зна да Ристана долази по хлеб, 
и то право од комшије, а знао је и да је комшија оперисао слепак и да 
је још у болници. И био је у праву, ево је, нема га комшија, па изашла 
пред пекару да види да ли ће неко наићи. Цоне ускочи са, Добро 
јутро комшика, могу ли да Вас замолим за друштванце, да попијемо  
кафицу. Ристана га одмери, као да га никада у животу није видела 
и одби. Не могу сада овде да поновим речи које је употребила да се 
свет не би саирио. Али Цоне, прескочи ону другу реч из Коџиног 
закона осетивши да мирише врућ лебац он процеди, Увек када 
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примим пензију лебац лепше миише. Ристана се трже, насмеја се и 
рече, Добро комшија, где ћемо на кафицу. Цоне помисли, Не знају 
људи да и позлаћена рибица испуњава жеље. И боље што не знају.
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ДВА МИШЉЕЊА

Неки мушкарци тврде да су све жене исте. Да ли стварно тако 
мисле? То питање остаје за размишљење онима који немају друга 
посла. Не слажем се са овом тврдњом. Али немам ни одговор због 
чега се не слажем. Још увек трагам за одговором?! 

Моја жена кад год види куче, виче, Пас!
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ОН ЈЕ

Комшика има блесаву сестру која има болесну бешику и мора 
често да мокри. Заједно по цичој зими прибирају гладне, ћопаве, 
изнемогле и смрзнуте кучиће. За људе не хају. Није их ни брига шта 
људи мисле о њима и о кучићима. 

Комшије се љуте због гласне музике.
Псета нико не спомиње.
Али када је упишан лифт коментар је следећи: То мора да је 

неки пас.
Нико не спомиње кучиће, ни псета, ни џукеле, ни комшику, 

ни њену уврнуту сестру. Нико није видео пса. Али, он је!
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СВАКОГ ДАНА

Комшика је лепотица. Изгледа да је и паметна. Него, остала 
жена без мужа. Однео га први мраз. Шета куче и као да разговара 
са собом. Комшија такође шета куче. Изводе их сваког јутра. Када 
се сретну, кучићи јурну једно према другом. Њено је веће, а његово 
је пргавије. Вуку своје кучиће, бесе их. Свако на своју страну. И 
комшија је удовац. Комшије се чуде због чега муче кучиће. Сваког 
дана се питају да ли ће их икад одвезати?!

*За илустрацију описаног догађаја сам позајмио једну 
фотку пса са М.P.WebDesign-a. Чак из Амстердама. Јутрос је  
падала јака киша. У таквој ситуацији комшикино куче пишки у 
лавору, а комшијино исто. И то раде заједно и истовремено. Шта 
ти је телепатија. Она фотка ми је такође покисала. Ја сам синоћ, а 
она јутрос. Тако да нисам био у могућности да је овде прикажем. 
Извините! Да бисте утолили знатижељу ево шта се десило: киша 
је мало утихнула. Сретох комшику. Оде иза зграде. Вероватно је 
отишла у ону малу продавницу. Тамо и комшија иде. Што се чудите? 
Купује човек храну за своје куче. Тамо продају и лаворе. Ко нема 
куче, ни купатило, може у лавору да пере ноге! Не видим шта је 
смешно. Пссс! Ево иде комшика. Ево иде и комшија. Изгледа...
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ШЛИЦ

Некада давно жене су носиле панталоне са два шлица са стране, 
на куковима. Са сваке стране по један. Да не мисли неки блесавко 
да су оба шлица била на једној страни, тј. на једном женском куку! 
Данас је ситуација посве друкчија. Жене су равноправне. Министар, 
будалетина једна, мисли да старијим женама треба мање новаца, 
као његовој мами на пример. Јебем му матер! Пу, пу! Па је л› он 
нормалан?! Јебем му и оца, и њега, и њега! Дакле, по мишљењу тога 
ајвана, старије жене, у ствари оне најстарије би требало да иду голе. 
Ја се са том будалом не слажем. Ја мислим обрнуто од њега. Можда 
је моје мишљење уврнуто, али ја мислим обрнуто. Консултовао сам 
се са комшиком прошле ноћи. Она се слагала са мном. А данас ћемо 
видети како ће се понашати. Можда пожели да буде равноправнија. 
Раније, док нису код нас дошли рајсфершлуси, шлиц се закопчавао. 
Било је незгодних ситуација. Ако журиш, деси се да се у тој журби 
откине дугме. А не носе сви иглу, конац и резервно дугме у шајкачи, 
као војници у бившој Југи. Богме, ако се деси па и комшикин муж 
наиђе, а дешавало се, онда да човек од муке пропадне у земљу, 
иако је у ходнику бетон, па италијанске кич плочице, а понегде и 
шпанске. Данас је лакше. Имамо те рајсфершлусе. Али, јебига, кад 
се то заглави, и кад те ухвати, само мало да те ухвати, јебо си јежа. 
У том случају мора нешто да се сече! И длаку да ухвати, па је гадно, 
а камоли? Па ви видите. Најбоље је да се све то ради полако, нежно. 
А после, шта буде. Женама је било боље и сигурније, макар да је и 
рајсфершлус у питању, када је шлиц био са стране, довољно је са 
једне стране. Али оне су увек тежиле равноправности. Што је за 
поштовање. И Цоне тако мисли. Баш сам га срео када је закопчавао 
шлиц. Онај један једини. Било је то на незгодном месту, на излазу из 
комшијиног стана. Шлиц је гадна работа. Изгледа да се без њега не 
може, као и без метафизике! 
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***** 
Комшика Мица је хтела да буде равноправнија. Није хтела 

да буде као друге комшике. Хтела је да има један, али прави. Онај 
мушки. Не знам шта се збило, да ли јој се остварила жеља. Они који 
су је виђали, кажу да су јој порасли бркови, а да ли је добила и онај 
мушки шлиц, то не знам. Питајте Цонета, он се свуда мува.
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ДУГМЕ

Дугме мора да има рупу. Једну, две, три, четири или више. Али 
не треба претеривати. Кажу да је најбоље када има четири рупице. 
Само да би нешто рекли. Кажу да може дугме да се откине. Нису у 
праву. Може да се откине конац којим је дугме зашивено. Него, пусти 
их нека причају, ако им је то задовољство. Дугме може да се направи 
од разних материјала, од гвожђа, од дрвета, од пластике итд. Жене 
су мајсторке да то смисле и да буде занимљиво и другим женама. 
Неке због тога само што не пукну. Ено она моја се пре неки дан 
поџапала са комшиком, ни због чега. Због дугмета. Можеш мислити. 
Дугме је и дрикер, али га жене зову дрикер, то је оно када мушко 
уђе у женско, и то тесно, и женско га тако држи. Држи док држи, 
па некад и попусти. Кад то попусти, онда се сваки час откопчава. 
Мука да те ухвати, мислим њу, комшику, мука да је ухвати. А хвата 
је и биз дрикера. Него човек се због тога секира. Секира се неко 
време, па после дигне руке, а она дигне нос! Разумем и комшију. 
Добро, тај дрикер је практична работа. Не знам ко га је измислио. 
Личи на Швабе. Они су практични. А један наш је добио Нобелову 
награду за хемију иако је био економист, јер је успео да претвори 
динар у говно. Сетио се чова. Имао је велику интуицију. Узме онај 
динар, био је од алуминијума, јевтин и лаган. Приликом мерења  
ниједна вага и ниједна банка га нису регистровале. Али он се сетио 
и пробушио му две рупе па су га продавали за два динара као дугме. 
Куповала га је само сиротиња, али ту се ишло на количину, тако да 
је зарада била огромна, а сиротиња, такође. Случај Фон Нојмана је 
другачији. Он је био по образовању хемичар, бавио се математиком, 
а добио је заједно са Моргенштерном највећа признања за решавање 
проблема који се односе на економију.  Неки тврде да су својим 
резултатима скратили други светски рат за неколико година. То 
тврде они који нису знали да је исте проблеме решио и Канторович, 
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али Руси су примењивали резултате а објављивање су забранили. 
Канторович је добио Нобелову награду за економију 1975 године, 
реч је о линеарном програмирању. Награда се разликује, и то знатно, 
од оне коју је добио онај наш чова. Разлика је у томе што је онај наш 
обрађивао дугме, а Рус се тога није сетио!

Кажу да је Нобел побеснео када је чуо да се његова жена 
спанђала са математичарем Митагом из комшилука и да због тога 
Алфи у опоруци није споменуо математичаре. Све је то у реду. Али, 
дубље анализе те ситуације показују да је он био задовољан јер 
није морао да се мучи, жена је била задовољена, такође, а Митаг 
је на основу својих резултата напредовао у служби. Сви су били 
задовољни. Алфи није споменуо у опруци ни економисте. Они су 
сами измутили неку Нобелову меморијалну награду за економију 
коју додељује шведска банака. Ништа се ту није променило. Банкари, 
проклете им душе! и даље муте. По правилу ту су награду добијали 
математичари. Не може се рећи само они, али се може рећи већина 
њих. Оне запажене резултате који су скратили други светски рат је 
пронашао и математичар Канторович и дали су му ову меморијалну 
награду онда када му паре више нису биле потребне. Лову је 
наследила држава, а и она је ускоро цркла. Паре су проћердане. 
Држава такође. Нешто се чудно догађа! Видите докле нас је довело 
дугме. А има лепих украсних дугмића. Видео сам на комшикиној 
новогодишњој хаљини. Како је изгледала, одмах ми је стала памет. 
За мене је то скупо. Али, лепо је. Инфаркт! 
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ШАЦА

Цоне се у мислима расправљао у вези комшикиног шлица на 
панталонама. У претпрошлом веку жене нису ни носиле панталоне 
па до таквог размишљања није ни долазило. Али, ево, сада је  дошло 
такво време и човек мора на све да мисли, па и на женске панталоне. 
Мада, руку на срце, жене су лепше без панталона. Да се не лажемо, 
има мушкараца који не мисле тако. Има, има. Јуче сретох оног Шацу 
Берберина и он ми каза како се расправљао са Цонетом у вези једне 
комшике која је плесачица, тј. у вези њених панталона, тј. у вези 
шлица на њеним панталонама. Шаца је иначе био у Будимпешти на 
школовању. А зову га Шаца Берберин због оног Сремчевог Шаце. 
Овај није био берберин. Родитељи смерни учитељи испратили су 
сина да учи за мајстора, да свира ћемане. По доласку у Пешту Шаца 
се подватио са Циганима. 

Много му се свидела она кафана Маћаш пинце. Тамо је 
одлазио отмен свет. А они мађарски Цигани свирали су рапсодије 
тако да је и Брамса заболела глава. Брамс је олешио Цигане, као Брега 
што је олешио Шабија. Историја се понавља. Пописао је рапсодије 
и дан-данас се зову Брамсове рапсодије. Лепе су. Фантастичне. 
Потерују те изнутра. То се Шаци много допало, мислим, Маћаш 
пинце, атмосфера, клопа, све. 

Посебно га је импресионирала једна комшика која је имала 
такве панталоне да чим их видиш, памет ти одмах стане. Јадни 
Шаца је због тих панталона мислио да је она плесачица. Јер код 
њега у вароши, само плесачице имају пуне панталоне, остале 
немају никакве, тј. немају новце да купе брендиране паналоне. И 
не требају им, јер немају шта тамо да сместе, с опроштењем, за 
онакве панталоне треба гузица. Решење за проблем је Шаца нашао 
у рајсфершлусу, који је код оне комшике, за коју је он мислио да 
је плесачица, био назад. Да простите, одостраг. Али Шаца каже да 
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нема ништа против одостраг, ако је у питању нека жена као комшика 
за коју је мислио да је плесачица. Штавише, он тврди да му је та 
врла комшика рекла, у шта ни Цоне ни ја не верујемо да она није 
обукла панталоне наопако. Још је тврдила да је то практично. Она 
може да тврди. А како ми то да утврдимо, када нисмо ни видели ни 
пробали. Она тврди да се и брзо свлаче када је нужда велика, а онда 
је ваљда то и лако. Тако изгледа, али морају брзо да се свлаче и ако 
је нужда мала. 

Како било да било, Шаца се пришљамчио уз оне Цигане који 
су свирали у ресторану. То је у ствари подрум, али га зову ресторан, 
и на гласу је. Маћаш пинце. Тамо је стално вишђао комшику са 
шлицом. Био је убеђен да је плесачица. Због ње се  тамо и мувао. 
Капелник га је после дужег времена примио на пробу. Да види да ли 
има слуха. Место виолинисте је био заузето. Шаца се није двоумио. 
У ствари само је видео оне панталоне са рајсфершлусом одостраг. 
Није ни слушао шта му капелник говори. Само је климао главом. 
Све је прихватао. Само да буде близу оне комшике која му је личила 
на плесачицу. 

Када је списакао парице што су му родитељи дали мувао 
се по Пешти. Писао је оцу да му пошаље неку пару. Измишљао је 
милион разлога само да остане још неки дан. Отац је одлучно одбио 
све његове молбе, претње и захтеве. Та је прича излизана, али тако 
је било. И једнога дана се Шаца појавио у вароши са синтисајзером. 
Виолина се тешко учи. У овом сокоћалу има све снимљено. Још и 
свира.

А она комшика о којој Шаца још увек прича и није била 
плесачица, била је учитељица, али је радила као куварица. То му 
је рекла при случајном сусрету на будимпештанској железничкој 
станици када је он напуштао Пешту а она је испраћала свог 
капелника. Капелник је одлазио за Београд. Свираће у „Москви“, 
тамо где је некада свирао хармонику чувени Сента из Чукуровца.
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ВРЕМЕ ЗА ПОРОЂАЈ

Цонета је заступио један млађи писац. Пита шта радиш, 
Пишем приче, одговори му Цоне, Ја имам проблем са дијалогом, 
не знам како да то решим. Није било времена синоћ да му Цоне 
одговори, знате већ, морао је да иде код комшике Мице. 

Она није волела када он касни. Мица је имала једно 
симпатично кученце, које је било тако умиљато, али с обзиром да 
код Мице у стану није било места за песак, то је кученце морало 
излазити у шетњу у тачно одређено време. Куче има свој ред. И ако 
би се десило да Цоне закасни, онда оно почне да цвили и да гребе по 
вратима. Квака је високо, не може да је досегне. А врата су недавно 
офарбана. Ствара се непотребна нервоза. И оно најгоре, ако Цоне 
мало више закасни, онда се куче онереди, и наравно када се олакша, 
оно се смири. А Цоне када отвори врата загази, као ја у лифту. Мајку 
му! Знајући све то комшија Цоне је избегавао да касни. Али јутрос 
када је намирио Мицино куче, човек има комшику, а комшика има 
куче, реши да одговори на питање младога писца. 

Тај одговор ћу вам сада укратко препричати. Наиме, када 
вам дође да нешто напишете и немате при себи оловку и папир, 
по правилу ствар је пропала. Нарочито онда када сте легли и када 
вас наравно мрзи да устанете. Сутрадан, од те мисли ни трага ни 
гласа. Понекад се она изненада појави поново, али то је ретко. И 
увек у неком другом издању. Шта је најбоље? Најефектније је да 
одмах забележите то што имате на уму, и то што пре и што брже 
умете. После ћете текст дотеривати, а у коначном постоје и лектори. 
Ако је реч о поезији, претерано дотеривање ће вам упропасти онај 
емотивни део, што би требало да буде суштински део песме, чак 
и када је у питању инетелектуализација поезије или емотизација 
мисли. Са прозом је слично, иако су књижевни поступци друкчији. 
Немојте мислити на стилске фигуре. Оне по правилу излазе саме 
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из писца или он мисао накнадно облачи у њих. Што је ретко када 
успешно. Ако не успете, тада, значи да није дошло време за порођај. 
Ако не успете ни после дужег времена и после више покушаја, онда 
нисте ни били трудни. Најбоље је да тада баталите покушаје, док 
се озбиљни трудови не појаве. А ако вам то причињава изузетно 
задовољство, наставите без обзира на све. Уживајте! 

А сада морам да закувам. Цоне воли осредњу кафу. Комшика 
је отишла на пијац. На пијаци се свашта продаје и купује. Све има 
своју цену.
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ФЕЈСБУК ПОРУКА

Драга моја комшика,
Погледај ову поруку, прочитај и немој да се дуриш! Прво, 

не стоји ти лепо, тада личиш на намћора. А то ти не треба. Друго, 
није здраво, добићеш чир у стомаку, на дуоденуму. А то ти не треба. 
Треће, добићеш боре. И то велике па ћеш морати да носиш шишке. 
Носићеш их и када ти се свиђа и када ти се не свиђа. И због тога ћеш 
стално гунђати, као прави намћор. Људи то мрзе. А то ти не треба. 
А добићеш и оне ситне борице око очију и око уста. Прво су ситне, 
ситне, једва се примећују. Чак су и симпатичне. Али одједанпут, кад 
погледаш у огледало оне се увећале. Угојиле се. Продубиле се, баш, 
баш! И тада то почиње да те нервира. Почињеш да одлазиш у оне 
салоне у којима ти приучене, боље речено, недоучене козметичарке, 
назови козметичарке, опајдаре, квази- козметичарке, држе предавања, 
која крема је најбоља да се то премаже да се не би видело, тј. да их 
други не виде. Мушкарци то слабо и примећују. Када они примете, 
све је касно. Али жене, оне су гадне. Још ако те нека има на зуб 
одраније, онда бери кожу на шиљак. И шта ће ти све то.Треће, утиче 
негативно, на околину, ближу и даљу, мислим, чак до Ниша. А и то 
ти не треба. А шта ти треба? Tреба ти оно што треба свакој младој 
жени. Мислим, да те неко мало воли. А ја те много волим, и сад 
изгледа да је то проблем. Док ти спаваш, ја те волим. Док ти идеш 
на посао, ја те волим. Док ти путујеш, ја те волим. Ја и немам друга 
посла и морам нешто да радим. А кад морам, онда ћу да те волим. И 
то, волећу те много. Не као онај твој!
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Добродошлица за моју нову комшику.
Ако Вам се не свиђа, притисните дугме: ОБРИШИ!

НОВА КОМШИКА

За Н.А.

Сретох јутрос комшику. Књижевница. До сада сам познавао 
само књижарке. Најбоље су оне из Просвете, али фирма им пропала. 
Е, а сад ми дошла књижевница. Да видите каква је, а што је паметна. 
Нисам пипнуо, види се. Чак одавде се види да је бистра и врцава. И 
врцкаста. Ја, Комшика добро јутро, срећан дан! Дођите на кафицу, 
али понесите шећер. Нестао ми. Она, ништа! Мало се замислих па 
наставих, Свиђају ми се Ваше причице. Сваког дана попијем по 
неку наште срца. И ништа ми није. Она се бре, окрену, тог тренутка 
мало се уплаших, кад она развуче осмех и, Е, драго ми је. И мени је 
„легло“ Дугме. То је она моја прича од прошле-претпрошле године, 
мало је буђава, али јутрос ко за инат нисам имао при руци другу 
неку, бољу. Сад се и ја осмелих. Па и ја развукох осмех, али нисам 
смео много да зинем, због протеза. Јебига, боље да су ми испале, 
ионако несносно жуљају. Нашалих се, Пазите да се не откине! 
Идем да закувам. Она, Комшија бре, добар сте чова, али треба да 
знате да сваки екстремни систем има и дугме за самоуништење. Ја, 
будала, почнем да објашњавам, није ми то први пут, не дај Боже, 
ни последњи, Дугме се не ставља на екстремитете, осим ако то где 
се ставља није екстремно велико или екстермно мало. Насмеја се и 
махну ми. Не знам, нисам видео добро, прљаве ми наочаре. Да ли 
ми је одмахнула?! Не вреди да купујем нове наочаре. Упрљаће се! 
Али сада, ево, пред Богом да вам признам, комшику видим и без 
наочара. Видим је, видим је, видим је. Видим, видим, видим! Идем 
код Цонета да му испричам каква је. Нек се мало једе. Кад чује да је 
књижевница, пукнуће. Ено му оне  тамо. Доста је он мени дрндао! 
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ПУТ ЗА ПОВРАТАК

Комшија Цоне ми је јутрос дао један рецепт за проналажење 
најкраћег пута до свог стана или до свог кревета. Рецепт је оригиналан 
и може бити штампан у свим куварима у којима се третирају кувања 
ове врсте. Наиме, Цоне је једне ноћи био у посети код комшике. Не 
смем овде да напишем њено име. Није згодно. Имала би комшика 
проблеме са садашњим мужем, а и бивши је био љубоморан као пас. 
Враћајући се из посете, Цоне није палио светло. Да комшилук не 
осети у чему је радња. 

А ни упаљач није носио. Од кад је престао да пуши, не носи 
упаљач. Има томе, већ десетак година. И шта ће му! Али видиш, када 
је у ходнику мрак, а тамо комшике поређале саксије са цвећем да не 
измрзне, онда по мраку може човек да се саплете о неку од њих. Не 
што би могао опасно да се повреди, него то би изазвало буку па би се 
сав комшилук сјатио да види шта се дешава. Сигурно би попалили 
сва светла и ето ти брука. Најбезазленије што би могли да кажу је да 
је комшија пијан. Али има и проницљивих комшика које све прате 
и све знају. Дакле, у зимском периоду треба бити обазрив. Напољу 
је клизаво, а по ходницима саксије. Још ако упаднете у саксију са 
кактусом. Јаооој! 

Решење постоји за све. Онај мудри Цоне каже, Зими не треба 
излазити на лед. Дакле, што билиже то је сигурније. Против саксија 
се не може. А најкраћи пут по мраку се може наћи пратећи хркање. 
И то је уједно и најсигурнији начин. Зна човек и где не треба да иде, 
и одакле долази опасност.

Једва сам угурао кључ. Тесна рупа. Постоје разне рупе 
и рупице. Зависно од браве. Али за сваку браву постоји кључ. И 
то пасент. А када окренух кључ, онда брава шкљоцну тако јако 
да пробудио цео комшилук. Брзо шмугнух унутра и брзо окренух 
кључ. Одханух као да сам се спасио. Изненађење је било потпуно. 
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Уплакана жена је седела у фотељи а рукама је покривала уши. Кренух 
даље пратећи хркање. Она се подиже, па за мном. Отшкринух врата 
спаваће собе. Још једно изненађење. У мом кревету лежао је наузнак  
млади комшија. Хркао је као свиња, повремено се давио, као да је 
покушавао да прогута превелику јабуку или тениску лоптицу, а она 
запела у грлу, док поред ње шишти на све стране. Згранут, упитах 
жену, Шта је ово? Одговор је брзо уследио, Е, мој Цоне, ово је 
страшно, нисам могла да заспим, две ми очи!

***** 
Занимљиво је и женско хркање. А ниједна комшика није 

хтела да призна да хрче. Знам. Увек су ми се комшике жалиле да им 
мужеви неподношљиво хрчу. Овде је све време било речи о путу за 
повратак. Исто је и на тамо.
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ПИТАЊЕ ЗА КОМШИКУ

Комшика ми сваког јутра остави кошуљу на столици. Још 
спавам, а она трчи као ему и добацује ми, Узми плаву машну, знаш 
где је. Искључи шпорет. Изведи куче. Попиј лек. Кад је на ред дошла 
кошуља комшика испарила, а на кошиљи нема дугменцета. Однела 
ми и сан. Сагох се да потражим дугме. Кад тамо, испод стола, онај 
чупави комшија, који је такорећи јуче сишао са неба, загрлио Џекија 
и тестеришу у дуету. Муве им лижу њушке и бркају у очи. Знате како 
су досадна та створења. Буве грабе према периферији. Успут вежбају 
старе олимпијске дисциплине, скок увис и скок удаљ. Величанствен 
призор. Изби ме копривњача. Само ми је то фалило. А могли смо да 
се грлимо и без кошуља. Не зна то свако да ради. Ја знам. Али не 
могу сам. Ништа без тог баксуза! 

Ње нема, а ја је питам гласно како бих могао да чујем, 
Комшика, што сте љути на мене?

Дугме човек може да купи, али онакву комшику никад. 
Комшика није кум, а није ни дугменце.
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ДОСТА ЈЕ БИЛО ЗА ВЕЧЕРАС

Срамота је ово што ћу вама рећи, али морам да вам кажем 
иначе ћу пући. Пре неки дан била је слава, прескочићу њен назив, и 
мојој газдарици је порастао притисак. Од клопе, дабоме.  Не мислите 
да притисак расте од лепоте. Расте и од лепоте, али од туђе, због 
љубоморе. Славе ће нам доћи глеве! С обзиром да газдарици није 
било добро ја заметнем соленицу и одем код комшије сам, такав је 
и ред, да му честитам. Миц по миц, нисам ни осетио како је брзо 
прошло време, било је добро вино, прегурасмо ту ноћ. Тргох се тек 
кад домаћин рече својој жени, Комшика, доста је било за вечерас, 
хајдемо кући!
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А КОМШИКА ЗИНУЛА

Комшика се јуче успаничила. Боли је глава. Коју жену бре, 
не боли глава. Боли је дупе. Па и то је не боли, него ајде. Нисам је 
имао где, одведох је код доктора. Мој стари пријатељ. Мерио ме, 
запиткивао, затрацкосује се са мном. Укапирао сам, хтео је да се 
мало опустим, па да ми мери притисак. Успут ме испитивао, као они 
шездесет и осме, било не повратило се. На крају ту пред комшиком узе 
ми меру, као мајстор Ратко, шнајдер, код кога је Баја учио мајсторију, 
тј. како да женама узме меру. Он ме полако сецира и држи ми слово 
како ја треба да живим, а не каже ми колико времена ми треба да са 
ове позиције кренем и да стигнем тамо и све то да урадим и жена 
да буде задовољна. И комшика, наравно. И уз све то да постанем 
во, да почнем да пасем. Јер каже врли мој пријатељ доктор, За срце 
су најопасније две ствари, Храна и кревет. А комшика зинула, као 
расцепљена цокула! Само што се није срушила, а није јој ништа.
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МОЈА БАБА 

Јутрос ми је опет скочио, а комшике нема. Ниједан човек 
мојих година не може да остане равнодушан и да се не уплаши кад 
му се овако нешто дешава. Трећи дан узастопце. Притисак. Одох код 
доктора. Преписао ми је три сорте лекова. Нисам видео одакле је 
преписивао. Мало је био удаљен, а и руком је то заклонио. А ја ћорав.  
Блокатор Атенолол 50 мг, инхибитор Рамиприл 10 мг, Плендил 10 
мг, и то је неки блокатор, али неки други. Овај скуп пилула треба 
да пијем до краја живота. Овај скуп је у ствари прескуп. До данас 
нисам веровао у реинкарнацију, али сада верујем. Да ме видите какав 
сам и ви ћете надаље веровати. Добих пластичну кесу за лекове и 
медицинску документацију. Ту је и трајна здравстевена књижица. 
Постао сам моја баба. По прогнозама требало је да постанем деда. 
Али, ето! Гутам пилуле. Гутам пљувачку. Не пролази. Суво! Морам 
нешто и да попијем. Кажу да је најбоље пиће вода, али нико у то не 
верује, а понајмање доктори! 

Што се комшике тиче она је узрок, није последица.
А баба када је нешто тражила, није тражила деду! 

УПОЗОРЕЊЕ И УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ БОЛЕСТИ

Ако морате, онда преписане лекове узимајте наште срца. 
Ако не морате, онда ником ништа.

Кад год можете избегните доктора, али прво избегните 
болест. 

Ако не можете да избегнете болест, онда је одболујте 
уметнички!



124

комшика

И СУТРА ЈЕ ДАН

Видех јутрос комшику. Оде јадница на посао по овој 
лапавици. А могла је људски да се уда. Шта ти је женска ћуд! И 
Његош се томе чудио. Зато сада по цео боговетни дан виси у УКС. 
Када се Свети Тајновидац умори или му досади да одозго са зида 
гледа она будаласта, без икаковог разлога амбициозна, пискарала, 
одмахне им и оде својим устаљеним путем да се као сваки стари 
мудрац прошета по песми комшике Г. С. Из извора блиских њеном 
комшилуку сазнао сам да се у њега заљубила још док је владика био. 

Чекајући комшику поред прозора разговарасмо о постању и 
о поштењу.

Нисам дочекао комшику.
Има жена своје бубице!
И сутра је дан.
„Смеши ти се брк, Његоше! И ако. Једном си се родио, и то 

је доста.“
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ЗНАМ  КОМШИЈА

Комшика јутрос жури на посао, а Цоне јој добаци, Не ваља 
човек да жури, Знам Комшија, он и не жури, ено га још спава, а ја 
морам на посао, не живи се од љубави!

Синоћ је ишла да се прошета.
Јутрос оде сама на посао.
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ЗНА ТО КОМШИКА

Ево неколико стихова које сам узео из песама које су на 
зидовима фејса окачене као мачку о реп:

„А“
„шта“
„тако“
„ето“.
Ето, слободно цитирајте ове мудрице! Не морате наводити 

чији су. Није то ништа. Ништа страшно, не морате наводити ништа 
осим имена. И то је ништа. Поменути аутори се неће љутити. 
Гарантујем! Једино што бих вас овом приликом замолио то је да ми 
не објашњавате контекст поменутих стихова. 

Хвала Богу и мојој комшики што сам вам ово јутрос 
надруковао!

А сад идем да тражим цегер који ми суботом помаже да 
издржим шетњу! По правилу, вратимо се празни јер док ми стигнемо 
тезге са поезијом су већ празне. Све је распродато. Једино прекупци 
гледају како да вам нешто увале. Али после тога се не пева, него се 
цвили. Све је цвилаво. Зна то комшика, али и она се опаметила.  Не 
иде више на пијац, добавила се до мужа. Не пере судове, добавила је 
машину. Прешла је на прозу. Скроз. Добро изгледа.
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ИДЕМ ДА ТЕЛЕФОНИРАМ

„Идем да телефонирам,
Брзо се враћам!“

Д.Б.

Ово је написала моја баба у време када није било мобилних 
телефона. Сада сам после више деценија и ја постао моја баба, 
али имам мобилни. За разлику од ње ја знам колико је досадна ова 
направа. У њено време телефон је био везан као бесан пас и имао 
је своју кућуцу. И ко је желео да телефонира прилазио је телефону 
обазриво и брзо му га је накршио. Са дистанце, понекад и неколико 
стотина км. Веома пристојна дистанца,  може да буде дужа од било 
које работе. Баба се још није вратила. Комшике кажу да је била веома 
лепа и да још није нашла телефон. Оне све знају. А ја мислим да је 
она отишла да пуши јер деда није волео пичкин дим. Ако је нашла 
цигару као бандера, што јој је био животни сан, разумљиво је што се 
још није вратила.
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ПРОБЛЕМ

Ако сте помислили да је отишла комшика, да се одселила, 
преварили сте се. Отишао је комшија.

Низа степенице, миц по миц, спуштам ногу по ногу, сретох 
комшику. Одмах сам помислио шта ли ће ми се данас десити! Не 
могадох да је избегнем. Натрчао сам. Пита, Какво је време напољу? 
Хладно, одговорих, а она, Видим ја да је зима. Сад се мислим, 
какво је то чудо од жене, она види зиму, а сви остали је осећају, и 
то напољу! А да вам не причам каква је то жена била. Ма, и ја сам 
некада био! Ћути, оде брзо, иначе бисмо мој цегер, пун пунцијат, и ја 
морали да је слушамо бар пола сата! Лева рука ми се истеглила, сада 
је дужа од мене. Злобни комшилук, што непрекидно држи будно око 
с друге стране шпијунке могао би устврдити да и ја имам некакве 
везе, и то директне, са Дарвиновим прецима. Ту помисао одбијам са 
индигнацијом. Проблем је у томе што се комшија одавно смирио! 
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ДИЈАГНОЗА: ПЕСНИК

Са комшиком јутрос разговарамо о поезији. О њеној! Она 
ми подмеће кафу, као да је то неки знак добро воље. Или знак 
захвалности што сам јој признао. Увек је било тешко наћи пријатеља 
коме нешто можеш да признаш. Али данас, па ово је страшно, не 
смеш да зуцнеш. И кад ми се указала оваква прилика нисам смео то 
да пропустим. Не, никако! Одмах сам истртљао све. 

- Хвала комшика, већ сам попио две. Користим гужву док 
други спавају. После ми не дају. Кажу, Знаш шта су ти рекли доктори. 
Маму им детињу!

- Ма у последње време само то умеју да кажу. Немој ово, 
остави оно, остави оно... А нико да пронађе лек који лечи... камоли 
да постави дијагнозу... 

- Комшика, не сме човек да призна да је песник?! Одмах кажу, 
А тај...

- Дијагноза, Песник?!





БИОГРАФСКА
БЕЛЕШКА
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БИОГРАФСКА БЕЛЕШКА

Стојан Богдановић је рођен 1944. године у Великом Боњинцу, 
Бабушница. Основну школу и гимназију завршио је у Књажевцу. 
Студирао је у Београду, Паризу и Новом Саду. Доктор је математичких 
наука. Оснивач је Нишке школе за алгебру и информатику. Објавио 
је 160 научних радова у најпознатијим светским часописима из 
теорије полугрупа, теорије аутомата и фази скупова. Писац је 
неколико монографија из области математике и информатике, на 
енглеском и на српском, као и више уџбеника. Пише поезију, приче, 
есеје, афоризме... Објавио је следеће књиге: Биг Бен, песме (Београд, 
1977), Одлазим а остаје нејасно, песме (Крушевац-Књажевац, 1990), 
Зна се, песме (Ниш, 1991), Црна рупа, песме (Зајечар, 2003; Ниш, 
2004), Господар, песме (Ниш, 2004), Човек песма, песме (Врање, 
2007), Бдења и буђења, песме (коауторска, Сврљиг-Књажевац, 
2010), Трунке, кратка проза, (Панчево, 2011/2012; Књажевац, 2011), 
О да (Књажевац – Београд, 2013), Криво дрво, поема, (Ниш, 2014), 
Криво дрво, песме (Књажевац, 2014), Сабране песме, (Књажевац, 
2014), Обзнана, афоризми (Ниш, 2014), Ода Господу, песме (Ниш, 
2014), Кратке, кратке приче, (Књажевац, 2015), Зид, песме, (Београд-
Ниш, 2015), Изабране, кратке приче, (Ниш, 2015), Записи, есеји 
(Књажевац, 2016).
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