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НАМЕСТИЛА МУ СЕ

У Ораову, последњем селу у Кучима, до саме границе са 
Климентима, бејах једног лета гост у кући мога врлог професора 
Светозара Милића, те заједно одосмо једне вечери код чувеног 
ораовског учитеља Богића Вујошевића где сам чуо ову причу коју 
сада овде износим. Волео бих да је схватите како треба, а не злурадо 
као оне београдске сељачине. Село је имало једнога момка по имену 
Вуко, који се родио пре свога времена, те су се момци, а и остали 
сељани, стално с њим спрдали. Једном га један лукавац у таквој 
ситуацији, пред руљом, упита, Је л’ Вуко, а што си дозволио да ти вук 
поједе краву? Вуко се бранио. Негирао је. Рече, Није је појео. Онај 
лукави га притишће, све јаче и јаче, најпосле га упита, А како се то 
десилио? А Вуко ће, Е, вала, наместила му се! 
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АЛИ САМО ОД ПОЛА КИЛЕ

Кад устадосмо угледасмо на столу кафу и слатко које је спремила 
мајка професора Свете Милића. Вука се звала. Отресита и вредна 
старица. По србијанском обичају, усред Црне Горе. Гости су гости. 
Уто пристиже и стрико Богић Вујошевић. Професор Свето Милић 
и ја смо се спремали да идемо у Подгорицу, а моја жена Гордана 
ће остати са мајка Вуком. Требало је да обиђемо Остоју Остојића, 
нашег колегу математичара, а сада министра просвете у влади Црне 
Горе. Чувши наш разговор, стрико Богић изрази жељу да и он пође 
са нама. Била је страшна врућина. Крш се упекао. Аутобус крнтија. У 
њему сви пуше. Свето упита стрикана, Шта ћеш ти по овој врућини 
у Подгорицу, а овај, Па да купим лозу, имамо госта, показиваше на 
мене, Па лозе има намо у задрузи, Јес, вала, али само од пола киле!
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ОЂЕ И НАМО

Када професор Светозар Милић и ја стигосмо код нашег 
домаћина те вечери Богића Вујошевића, учитеља из Ораова, двориште 
бејаше пуно. Пањеви су били поређани у полукруг. На улазу у кућу 
је било нешто што личи на доксат, али није. Као један мало шири 
степеник. На њему беху два пања, један за госта а други за домаћина. 
Богић је био бистра старина, син племенскога капетана. Тих капетана 
данас нема, али они стари се памте. Тако да је он поред свога угледа 
баштинио и углед капетана. Како дођосмо до оног степеника, он ми 
тутну некакво јастуче да метнем на онај пањ пре него седнем. Ја се 
мало зачудих и само што не одбих, а професор ми са стране дошапну, 
Узми, увредићеш га, те ја узех оно јастуче. Положих га на пањ и 
седох. Сутрадан дознах шта штити оно јастуче. Уоколо седе Богићеви 
некадашњи ђаци, професори универзитета, књижевници, генерали... 
Флаша лозе полако клизи укруг. Расправа се води, постаје све живље, 
тонови су све виши и виши. Једни говоре, Ми Црногорци, а други Ми 
Срби. У неко доба реших да питам, Људи, слушам вас и морам да вам 
признам, није ми јасно да ли сте ви Срби или Црногорци, шта сте? 
Неколико присутних заустише да ми одговоре, али их домаћин својим 
ауторитетом, а и гласом, прекину и ућутка. Даде себи реч и овако 
ме оправи, Ми, ође, у Црну Гору, сви смо Срби, а они, од нашијех, 
што су Црногорци, они су намо код Вас. Не могу рећи да сам био 
незадовољан одговором. Напротив. Ово износим пред читаоце, да 
виде каквих дивних људи има у свим крајевима где живе наши.
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ТРЕБАЛО МИ ЈЕ СКОРО ПОЛА ВЕКА

Атмосфера у дворишту учитеља Богића Вујошевића, сина 
племенског капетана, и ове вечери била је усијана. Састав његових 
некадашњих ђака се није битно променио. Професори универзитета, 
генерали, песници, био је и понеки комшија, а то су му били рођаци, 
плус професор Свето Милић и моја маленкост. Стрико Богић је 
говорио како је негда било. Наравно, није мислио на овај крш у коме 
вековима живи племе Кучи. Мислио је на Подгорицу, која се још 
увек зове Титоград! Прије су се вако правиле куће, ођенак кућа, а 
сто метери од куће је нужник. А, ово сад, откад су дошли комунисти, 
серу усред куће. Видите ли, људи, да су све усрали?! 

Требало ми је скоро пола века да схватим шта је часни Богић 
мислио.
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ЗНАШ ЛИ ТИ ШТА ЗНАЧИ

Кад се некако довукосмо из Ораова до Подгорице прешавши 
целу територију Куча, изађосмо из аутобуса, који је био права 
усијана конзерва, бејасмо потпуно здрускани. Пипао сам се овде-
онде проверавајући да ли су ми све кошчице на броју. Уши су ми 
биле потпуно запушене због висинске разлике коју смо савладали, 
а богами и због промаје, јер су прозори на аутобусу, они који нису 
полупани, били отворени да се не би путници погушили од дуванског 
дима. Као у гасној комори. Професор Свето Милић позва стрикана 
Богића Вујошевића, који беше кренуо са нама ради куповине лозе, 
да пође са нама до министарства просвете. Господин Вујошевић 
је некада студирао право у Суботици. Често је спомињао да му је 
професор био чувени Слободан Јовановић, потоњи председник владе. 
Стрикан га погледа преко наочара и упита, А где то ви идете? Да 
му не би много објашњавао рече му, Идемо код министра просвете. 
Стрикан га одмери, сумњајући да је у питању нека подвала, да је у 
питању шегачење, па ће онако полако, Па то не постоји. Свето ће, 
Постоји, али га не зову тако, него га зову секретар за образовање 
у влади... Пристаде он, те пођосмо код министра. Кад тамо, код 
министра Остоје Остојића секретарица Мађарица која се удала за 
човека из Подгорице. Чувши њен нагласак, стрикан се поклони и 
пољуби јој руку уз, Чоколом, наравно на чисто мађарском. Остаде он 
код ње, док ми обависмо разговор са министром. Кад увече стигосмо 
у Ораово, чекала нас је екипа. Онима од јуче придружише се песник 
Ратко Вујошевић, то је онај што је написао на француском, Au revoir 
Monténégro, док је остатак песме на српском, и његов отац Јаков. Кад 
седосмо, стрикан пита Јакова, Знаш ли ти, Јако, шта значи „Пишта 
баћи“, овај га погледа и слеже раменима, а Богић наставља, Слушај, 
Јако, не знаш ти, то ти значи, „стрико Јако“! 
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МЕНЕ, ОЂЕ, ДОЛАЗЕ ЉУДИ

Стрико Богић је живео као удовац у Ораову. Сам у кући. Деца су 
одавно отишла. Углавном су били у Београду. Ретко су га обилазили, 
што због посла, што због немарности, а било је и других разлога. Један 
од синова је радио у Београду у државној безбедности коју су сви и 
даље звали Удба. Звао је стрикана телефоном. То се тада заказивало 
преко поште, а поште нема у Ораову него се ишло на Убли. Процедура 
је трајала по неколико дана док се закаже телефонски разговор. А 
кад се то и деси, због сметњи на везама готово ништа се није ни 
чуло. Дође поштар и донесе стрикану позив за телефонски разговор. 
Сутра у 10 сати. Богић почасти поштара како ваља. Лоза, наравно. 
Почастише се обојица. Сутрадан стиже он у пошту. Прозваше га. Уђе 
у кабину 1. Других кабина није ни било, а ова је носила број један. 
Поче вика, са ове и са оне стране жице. Не чује се, да јебе оца... Не 
чује се, јебо оца свога... Не знам да ли се чуло кад стрико Богић рече 
сину, Овог љета да ми ође не долазиш, мене ође долазе људи. Да ли 
је чуо или није, није ни важно, важно је да му је он река(о).
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КАКО ЈЕ ПОСТАО ЧО(В)ЕК

И ова је причица изашла из дворишта учитеља ораовског 
Богића Вујошевића. Дошао веле један учени из Котора и донео вест 
да је неки Енглез, Дарвин га зову, могли су му дати и неко боље име, 
установио скитајући по свету, јер се то само тако и може установити, 
да је човек постао од мајмуна. То је кажу онај исти мајмун што се у 
зрцало гледа. И тај учени преварант сакупио неколико Цетињана те 
им казује о своме сазнању поводом открића онога Енглеза. Прича он, 
прича, мало се занео, а из групе га прекину један бркајлија, није се 
чуло како се звао, због граје која настаде, али се чу какво је питање 
упутио ученом: А је л’ и владика Раде поста од мамуна? Сад тек 
наступи граја и метеж, те онај учени мајмун бежећи надоле, не у 
дрво, не нагоре, како се од ученог очекивало, једва живу главу сачува. 
Чуло се да је отишао Латинима. А, они, као што рече владика, јесу 
старе варалице. Отишао је својима. 
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ПУТ КРОЗ ОРАОВО

Пут из Албаније пролази кроз Ораово средином села. Личи 
на пут. Нема блата. Го камен. Са обе стране пута зидови од камена. 
Зидови су прављени тако што је камен изношен из вртача у којима 
су жене гајиле поврће. Углавном кромпир. У Србију је кромпир 
донео Доситеј, а овде не знам. Тек, видео сам својим очима кромпир 
као детиња глава, а вртача једва већа од моје собе. Путем пролазе 
Шиптари из племена Клименти. Иду на Убли код доктора или у 
ораовску задругу да купе нешто. Крећу се строго тим путем који 
иде средином села. Иду полако, као да не журе. Ако су пошли на 
коњу или на магарцу, на улазу у село сјашу и кроз село иду пешке. 
Истим путем се враћају, полако, пешке. Таква су вековна правила. 
Сви мотре. И нико се не сећа да је неко устрељен.
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О ЈЕДНОМ ПРОБЛЕМУ

Акедемик Веселин Перић је био један веома образован господин. 
Докторирао је у Хајделбергу код чувеног математичара Војислава 
Авакумовића. Да, што се чудите, Воја је тамо био професор. А како је 
тамо доспео? Кад су комунисти почели да њушкају по Београду и да 
испитују и саслушавају професоре ко је где био за време рата и шта 
је радио у току рата, дошао је ред и на Воју. Једнога дана министарка 
просвете Митра Митровић позва Воју. Како је ушао, одмах, не 
чекајући да нешто каже министарка, на њега зинуше људи из Озне, 
Шта сте по убеђењу? Он је био пре рата левичар. Дружио се са 
Радојем Прелевићем, потоњим Ранковићевим секретаром, који је пак 
у Котору завршио класичну гимназију. На планинарењу је изгубио 
ногу, тако да га ниједна војска за време рата није хтела. Кад га ови 
спопадоше, он их упита, А је л’ се бележи то што ћу рећи, Бележи 
се, све се бележи, још више зинуше ознаши. А Воја ће, Па кад је 
тако, онда сам монархофашиста. Министарка би збуњена, па кад се 
трже, зину и она те Воју најурише из министарства. Првом приликом 
он се обрео у Хајделбергу, јер за њега није било места у Београду, 
па ни у Србији, ни у читавој Југославији. Поставши професором у 
Хајделбергу, он се распитивао да ли има неки талентовани Србин кога 
би он помогао да студира на престижном универзитету у Хајделбергу. 
То се посрећило Веселину Перићу. И те како. Јер да није био немачки 
студент не би касније из Сарајева извукао живу главу. Са Весом сам 
се дуго дружио. Ваздан ми је било пријатно у његовом друштву. Због 
ерудиције. Он и мој професор Свето Милић су били Кучи. Ја сам 
Веселина задиркивао да Перићи нису Стари Кучи, а он ми је упорно, 
надугачко и нашироко објашњавао своје порекло и доказивао да јесу. 
Свети је говорио, Добар ти је овај са Суве планине, могли би га узети 
за Куча, али проблем је што ће после он бити главни!
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ТИШИНА ТАМО!

Са својим професором Светозаром Милићем сам се редовно 
виђао у Математичком институту. Тамо су се петком одржавали 
семинари, долазила је цела математичка Југославија. Уосталом, 
Београд је и направио све универзитете у бившој Југи. Потом смо 
одлазили код Коларца. На пиће и на ручак. Долазили су Ђуро, 
Таса, Драган, Малиша, Раде... и обавезно песник Брана Петровић, 
а понекад и Аца, Крца и Амбра. Тога је било све ређе и ређе. 
Политичари су престали да се брину о просвети и о науци. Тај тренд 
још траје. Просвета је пропала. И од науке нема ништа. Докторате 
сада продају ко некада Цигани коње. Разлика је што се сада коњима 
купују дипломе и докторати. То су вам улазнице за трећеразредне 
представе у којима су коњи са докторатима главни глумци. А глумце 
истерују на улицу јер нису квалификовани за њихове представе. За 
време ручка код Коларца распитивао сам се код Свете за академика 
Веселина Перића. Свето ми рече да је ситуација у Сарајеву гадна и 
да нема вести о Веси. По повратку у Ниш предложих да Веселина 
позовемо да дође у Ниш. Рачетов  кум Ћира ме упита, А где, нема 
места? Зачудих се да нема места за академика, па им рекох, Ево нека 
дође на моје место! После сам чуо да су по вароши нишкој говорили 
како сам ја луд човек. Можда је и тако, али будала нисам. Сад је 
посве друкчија ситуација: половина нашег становништва нема ни 
осмогодишњу школу, а министар говори да има вишка десет хиљада 
просветних радника. Будуће генерације ће мислити да се забројао! 
Једно је сигурно, кумови су се умножили! Неки од њих су постали и 
министри. Тишина тамо! Штрајк је у току.
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СРПСКИ ЈЕЗИЦИ

Из Ораова расправа се преселила код Коларца. Весо, Света, 
Таса, Драган, Ђуро, Раде... Од Црногораца и даље су једни Срби, 
а други Црногорци. Недостаје стрикан Богић Вујошевић да ствари 
изравна, па да будемо Срби ко и остали људи. Ни присуство Радоја 
Прелевића никога не дотиче. Томе друштву ништа не значи његова 
писменост. Њима је најважније да су га избацили из милиције и да 
су затворили сва врата између њега и Ранковића. Сада он са својим 
друштвом иде у Метропол. Лека Ранковић иде у Мадеру, друштво 
му праве удбаши, али за суседним столом. Нико га не узнемирава. 
Страх је исти, као када је он био потпредседник, и већи. Сад је страх 
и њега. Кажем онима, Добро, ако ви нећете да будете Срби, бићемо 
сви Црногорци. Незадовљници, не могу рећи да су зеленаши, пре 
би се рекло да су зелени, задовољно се смешкају. Сутрадан, око 
поднева, на истом месту, мамурни, контају, мора да је опет реч о 
некој србијанској подвали. Опет је у питању унијаћење! А да је било 
обратно, онда сигурно не би рекли да је унијаћење. А шта је, ако није 
то? На памет ми паде она наша, У чутуру да и’ кьлцаш, нема да и’ 
погодиш. Остаје ми сада још да нађем преводиоца, овај Гугл још није 
научио све српске језике!





МИНЂУШЕ
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МИНЂУШЕ

1.
На предлог градоначелника Ниса узете су на реверс, тада се 

тако то радило – потом се реверс изгужва и баци што даље од места 
догађаја, минђуше из Завичајног музеја и уз присуство великог броја 
званица и представника штампе, радија и других медија – и трачерки 
и трачера, минђуше су као поклон уручене краљици, док је краљ дувао 
у чибук. Све су то били умишљени ликови. А понеки и измишљени. 
Једне ноћи док је краљица-зомби спавала тешким и здравим 
сељачким сном поред краља-цопине, минђуше су нетрагом нестале. 
Градоначелник Ниса који је био експерт за испијање крви знаменитим 
књижевницима и слободним мислиоцима, а повремено се бавио и 
ситним лоповлуцима, као угрђивање неких апарата са европског 
отпада у намучено тело неке старице или неког израбљеног српског 
сељака, кога је требало ослободити последњег дуката и златних 
зуба, па и живота, досетио се да би једини ко би можда могао ући у 
траг минђушама царице Теодоре могао бити детектив Стив Мексон, 
шеф ДЕА за све опасне кривине на Јужној Прузи. Нареди он да му 
приведу Стива. Овај се таман напио са својим пајташима. Љут што 
су га везали, само је сиктао. Нико није разумео о чему и против кога. 
То за ову прилику није ни важно. Затворише га у градоначелникову 
канцеларију. Тамо је било ића и пића, могао се напојити пук војске. 
Онако, мањи пук, који је састављен само од пучана. Стив није успео 
да погоди ниједан кауч, а било их је ко плеве. Зато је погодио шанк. 
Он је био дугачак али добро снабдевен, те се Стив ту дотепа аметом, 
потом се скрасио испод шанка где су га ујутру и пронашли када је 
градоначелник поранио. Испричаше му надве-натри причу о царици 
Теодори, да је пре него је постала то што је постала била проститутка 
и да је због свог знања, знала је знање, од цара лично добила минђуше. 
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Стив је одмах укапирао да треба да нађе минђуше, и искористивши 
несмотреност градоначелника и његових подрепаша затражи новце 
за ту, како рече, сложену, одговорну и за државу значајну операцију. 
Ови му одобрише климањем главуџама. То је значило да Стив треба 
да се снађе, да може да уцени неког лопова из банке, а таквих је 
било и код нас и у свету, да се не лажемо, брат-брату, у свакој банци, 
и то таман толико колико их у тој банци има. А и банака је хвала 
богу било доста. Дакле, ни наша држава није оскудевала у банкама, 
ни у лоповима. Ја сам одувек тврдио да смо ми богати, само не 
знамо шта имамо. То нисам морао ни да напишем, то знате, јер вас 
уз здушну подршку државе и међународних институција банкари 
деру као санске козе. Ово се дешава од рођења до после смрти када 
наследници преузму ваше дугове и враћају, враћају, враћају, док не 
почну да повраћају, а тада зна се!

(Наставиће се онда када се приберем!)

2.
Стив Мексон се обрео са својим потрчком криминалистичким 

инспектором Рокијем, то му је био надимак јер је много рокао и локао, 
у централу полицијске управе у Келну. Састанак са начелником је 
удесио лично наш полицијски генерал преко министра полиције 
лично, који је, такође, био полицијски генерал. Био! Дочек је био 
швапски хладан. Али коректан. Тако би рекло много људи, али Стив 
није тако мислио из простог разлога што их Швабе нису понудиле 
пићем. Стив је гунђао, Не знају ни за какав ред, швапски сељаци. 
Роки је ћутао, није ни умео да говори. Умео је само да псује и да виче 
када затреба, а по потреби и да таба, али Стив му је скренуо пажњу 
да овде мора да буде уљудан. Да не би после Швабе причале да су 
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и наши полицајци сељачине као и њихови. Било како било, Стив је 
шкрофулозном Хансу, начелнику полицијске управе у Келну, означио 
човека за кога је сумњао да зна где су минђуше царице Теодоре. Тај 
је био један наш емигрант. Емигрирао је пре него се Роки родио. Био 
је специјалиста за препродају украденог накита. 

Разговор се водио у присуству полицијског преводиоца. Швабе 
су имале преводиоца и за наш језик. Иако се често међусобно нисмо 
разумели, ми никада нисмо имали преводиоца за наш језик. Најбоље 
смо се разумели преко нишана, а када то протутњи, за пар година, 
онда лечимо ране, то потраје неколико деценија, па испочетка, а 
можда је било боље да смо научили тај заједнички језик, па да се 
лижемо уместо да се тепамо. Многи мисле да су Швабе научили да 
користе језик, али свет живи у заблуди. И Швабе као и остали свет 
мисле да ће следећи пут победити. Њима је штавише лепо у њиховим 
заблудама, као што је нама најлеше у нашим.  Преводилац је у ствари 
била једна дама. Дакле, преводница. Она је прво студирала како да 
свира, па када јој то није пошло за руком, прешла је на рад са језиком. 
Мора од нечега да се живи. 

Доведоше тога проклетника, Марисав се звао. Марисао је 
редом. Почеше да га испитују. А преводница, дрнда ли дрнда. Не 
затвара клопке. 

(Наставак у идућем броју!)

3.
Преводница је седела између Стива и Ханса, али мало иза, мало 

у шрех, док је Роки седео визави преко пута њих. Он је контролисао 
ситуацију, тај његов благотелећи поглед је био непрекидно упрт у 
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њене ноге. Није она била нека, а није ни Роки. 
Рокијева мама је имала тежак порођај са њим. Не зна да ли се 

он тога сећа или не, тек он је имао последице, и то у глави и око 
ње. За њу се не зна, она је одмах после порођаја нестала на дивљем 
западу, а Роки је као талибан за школу залутао у полицију. И ево, шта 
је ту је. Сада мора да надгледа ноге. 

Она се врпољила између Стива и Ханса иако је знала да од 
тих старкеља нема ништа. Од њих је и бог дигао руке. Оставио им 
је само добру вољу. Али што се преводнице тиче постојала је једна 
погодност, и то значајна, они су имали лову, а Роки је имао снагу, тако 
да су на крају сви намирени. Види се да је деда Боги водио рачуна да 
сви буду задовољни. 

Питања су пљуштала према Марисаву, који се код Шваба, 
можете мислити, представљао као Маре. Ханс је позвао још неке 
своје доглавнике. Једни су нешто писали, један је имао фотографски 
апарат, само је шкљоцао. Будала једна, сликао је само Марета, а оне 
ноге није забележио. Један са мало женскастим гласом је чак нешто 
молио Марета да му каже, ако неће јавно, пред сведоцима, може и да 
га изведе напоље. Чак му је обећавао и да ће га пустити да слободно 
одшета кући, ако му само мало каже где би могле бити минђуше 
царице Теодоре. Али Маре са самог руба Београд мале је био тврда 
коска, ни да зуцне. Наше горе лист. Није нас обрукао. 

Пропаде нам дан. 

4.
Стив Мексон се мучио. Није био задовољан исходом саслушања 

Марета. Он је мислио да су Швабе оштрији. Такво схватање му је 
остало још из основне школе и никада неће заборавити да су Швабе 
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по Србији убијали сто Срба за једног Швабу. Стрељали су недужне 
сељаке и сељанке, па чак и њихову децу, или су их једноставно 
обесили. Тако обешени су данима висили да би плашили народ. 
Нису дозвољавали да их родбина скине са вешала чак ни онда када су 
почели да смрде, када су почели да се распадају. Тако је мислио Стив. 

Али сада је друго време и Маре није швапски криминалац. 
Марисав, алијас Маре, заправо, није био упетљан у швапске минђуше. 
Минђуше нису биле ни српске. То су биле знамените минђуше царице 
Теодоре. Краљица је у међувремену одапела, али Стив није дуговао 
минђуше краљици него градоначелнику Ниса. Није смео да му се 
појави на очи. Јер кад онај закрвави очи, да му човек није при руци. 
Стив је дубоко размишљао, копао је дубоко по мрачним мислима. 
Чудио се зашто је повео Рокија. Назад се сетио да су сви криминалци 
Рокија знали као табаџију и убицу. И то је био једини разлог зашто је 
повео Рокија. Сину му и он замоли Ханса да још једнапут поразговара 
са Маретом. Објашњавао је Хансу да му није потребан преводилац, тј. 
преводница, јер Маре зна наш језик. Мада је Маре добро знао и језик 
батина. Ханс је негодовао, али Стив је био упоран. Чим је ушао у собу 
где је био Маре, још му нису скинули лисице, Стив махну стражару 
да може да изађе. Остадоше сами. Стив му рече, ти познајеш нашег 
инспектора Рокија. Маре пребледе на помен овог за њега значајног 
имена. Стив настави, Мораћу да оставим Рокија овде неко време, 
он воли Келн, а воли и швапско пиво. Маре је почео да се тресе од 
страха. Знао је да ће га Роки заклати једним потезом, као божићно 
прасе. Брзо је открио где су миђуше. Стив је насмејан напустио собу 
за саслушања. Ушавши код Ханса, од врата је загаламио, Идемо по 
минђуше, имам адресу. Ханс није крио изненађење, Па шта сте му 
радили, како сте тако брзо добили признање? Стив се само смешио, 
Лепо сам га замолио, рече Хансу и потапша га по рамену.
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5.
Минђуше су стигле код градоначелника Ниса. Та будала је 

смислила да минђуше присвоји јер је краљица-зомби умрла, а краљ-
цопина није био минђушар. Дуго их је претурао из руке у руку, док 
му једног момента нису испале на под који је био од првокласних 
италијанских плочица, прави кич. Чуло се само дзанггг. На онако 
красној италијанској плочици су лежале сломљене минђуше царице 
Теодоре. До њих је допирала тишина и збуњен благотелећи поглед 
згранутог градоначелника.



ође и намо

29

САКО СТИВА МЕКСОНА

Стив Мексон је био шеф одељења ДЕА, истурено одељење у 
Нису. Сматрали су га добрим полицајцем. Напоран посао и године 
учинили су своје тако да је још увек код колега важио за марку, али 
шефови који су зависили од политичара су тражили више. Његов 
сараданик Нес Грок је ухапсио једног ситног уличног дилера, неког 
Рика. Рик није био моћан, али се сумњало да може дати добре 
информације. Нес се пожалио шефу да не може ништа да извуче 
од Рика. Жалио се и на нова правила која су забрањивала табање 
осумњичених. Неки психоаналитичари упорно тврде да табачина 
јесте то што привлачи људе да изаберу позив полицајца. Немају баш 
неке доказе за то. Нес се плашио да не упадне у неку намештаљку 
својих колега, да некога истаба, па да га после колеге оцинкаре код 
унутрашње контроле. А плашио се и Стива. Плашио се да му Стив не 
замери што нема резултата у истрази. Плашио се и да му не замери 
што је неког пацијента табао. Стив није подносио смрад када се неки 
тип онереди приликом саслушања. Несу је стално то било на уму и 
водио је рачуна да не наљути свога шефа, од кога је доста научио, 
а надао се и да ће му Стив открити још много тога. Једноставно, 
Стив је био његов идол. Стив упаде у Несову канцеларију баш када 
је Нес саслушавао Рика. Рик је био везан лисицама за радијатор. 
То је било уобичајено. Не дај боже да искочи кроз прозор. Што је 
сигурно – сигурно. Стив скину сако. Имао је он своје методе. А и 
Рик је добро познавао његове методе, тако да је брзо истртљао све 
што зна о контејнеру дроге у Београду на води. Признао је и што га 
нису питали. По потписивању признања Стив Мексон је напустио 
канцеларију. После извесног времена Нес срете свог шефа Стива и 
рече му, Шефе, Ваш сако је код мене у канцеларији. Стив га брзински 
погледа и рече: 
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минђуше

- Није, 
- Како није, упита Нес, 
- Није, 
- Па знате оно, када је био Рик, 
- Знам Нес, али то није мој сако, 
- Ви сте га оставили код мене у канцеларији, 
- Знам, знам, сако су ми украли пре петнаест година у једној 

кафани. Ја сам узео први који је био слободан и ваљда си приметио 
да ја стално мењам сакое. 

Нико у кафани још није окачио своје панталоне о чивилук!
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КОМШИЈА КОЦЕ РАЈКОВИЋ

Једне ноћи на вратима Константина Коцета Рајковића, познатог 
бизнисмена из Ниша, после поноћи закуцаше на врата. Са спољне 
стране се зачу оштар мушки глас, Отварај, полиција! Коце, прилично 
уплашен, крмељив, у гаћама, иза њега уплашена жена и још више 
уплашено дете, отвори врата. Са полицијом никада ниси начисто, 
а и Коце није био сасвим чист. Синуше светла право у главу. Онај 
исти глас упита, Радован Банић? Слуђени Коце збуњено показа 
на комшијину кућу. Полицајци се брзо сјурише низa степенице. 
Jурнуше према комшијиној кући. Остао је један. Извињавао се 
Коцету и његовим укућанима због грешке, због узнемиравања. 
Гласно се јадао, Шта ће шеф рећи на овакву кардиналну грешку? 
Молио је Коцета да начелнику не пријављује ништа. Јадни Коце је 
само климао главом чекајући моменат када ће моћи да затвори врата. 
Сутрадан Коце срете једног свог пајташа који се мувао по полицији. 
Tај му исприча како је тамо велика фрка. Начелник трља нос вођи 
смене који је ноћас грешком узео списак за сутрашње хапшење. Томе 
већ неколико година, а Коце Рајковић се појављује само у новинама. 
Час је у Шпанији, час у Црној Гори. Ћерка му je порасла, а и жена му 
се пролепшала. Не пије више Коцетове прашкове за главу. Радован 
Банић им је и даље први комшија. 





БРОЈ ЈЕДАН
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КАД САМ ВЕЋ ИСПАО МАЈМУН

Не добих никакву вест ни синоћ, ни јутрос. Џабе сам целе ноћи 
чучао на највишој грани Кривог дрвета. Гугутка се није појавила. 
А сад пада киша. У неко доба појавио се код комшике гугутан. То 
сам закључио на основу мрвица које је она истресла кроз прозор. Те 
мрвке су прехрањивале генерације и генерације голубова и гугутки, 
и понеку птицу још. Имале су оне и улогу да подстичу машту 
комшилука. Јер кад их комшиница истресе, онда комшилук почне 
да нагађа ко је и зашто био код комшике. Пошто са мрвицама нису 
испадале и фотке посетилаца, комшилук је надугачко распредао ко би 
то могао бити. Комшилук је то. Ретко када су се сложили. Јутрос није 
било мрвица. Гоша је поранио и покупио их. На крају се и онередио. 
Увек остави тај знак. Да је пас, он би уз дрво. Па да човек не пукне 
од муке. Мораш стално за њим да идеш и да брискаш, а никад ти не 
каже хвала. Једино добро од њега је што си срећан кад га видиш, знаш 
да га није покупио неки коба. Данас сам извео закључак и без мрва. 
На основу галаме испред зграде сконтао сам да је код ње поново био 
Жика Молер. Она је њега откачила још онда када је Молер због ње 
одсекао прст, и то кажипрст, на десној руци. Постоји и кажипрст на 
левој руци, под условом да га дотични о чијем кажипрсту је реч није 
одсекао као Молер када је комшики доказивао љубав. Молер је био у 
гадном сосу. Због те давнашње сече није могао ни нос да си ишчачка, 
јер средњи прст му је био подебео. То је прилична мука. А левим 
кажипрстом није могао јер је био дешњак. Да би левим кажипрстом 
човек, дешњак, ишчачкао нос мора сав де се искрене. Мора такорећи 
лева рука да му постане десна. Мора то да му се помери у мозгу. А то 
је веома, веома, тешко. Пре свега, за тако нешто човек би требало да 
има мозак. И то мозак охо-хо! Згрожена комшика, када је оно Молер 
исекао прст, сада је, после много година схватила да је важнији Жика 
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Молер него цео његов прст. Можда није на одмет да кажем овде у 
поверењу да је она уочила како Молер има и средњи прст, и који му 
сасвим добро функционише јер му не смета онај кажипрст који је 
поткастрио. Киша и даље пада. Погледах моје јадне танке и ретке 
прсте. Нису ни за шта. Кад сам већ испао мајмун, не знам шта ми је 
требало да силазим са тог Кривог дрвета! Проклете мрвице! А и онај 
гоша, опет се онередио.
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ЗНАЧИ, УВЕК!

Набадајући речи као сувлаки, из разних речника, из грчког, из 
енглеског, па и из српског, некако се споразумесмо са келнерицом. 
Мала шпицловка је из околине Ниша, али није хтела да нам каже. 
Хтела је мало да нас кињи, а мало и да нам се подсмева. Тако нам 
и треба, могли смо све то да имамо и у Нишу, и то за џабе. Додуше, 
долазила је и газдарица, да помаже или, што би се рекло, да асистира 
и да нас ошацује. Да види њено искусно око колико смо тешки. Све у 
свему, добисмо за вечеру смол фиш, осам комада, порцију сувлакија, 
четири жице, али дрвене, тамо су и жице дрвене, шта ти је екологија, 
грцку саладу, хлеб, пола литра вина ту из региона, а то значи да је у 
питању „рецина“, и топлу воду. Коца пожури да их части не сумњајући 
да су се већ саме частиле. Кад год попије чашку, она то уради. Значи, 
увек. Мени је то било најважније, зато што се онда само смеје. Не 
клоца и не звоца.
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БРОЈ ЈЕДАН

Све ово се дешавало у време тениског меча Србина и 
Шкотланђанина. На препуном стадиону „Ролан Гарос“ сви су 
навијали за Шкота. 

Доселише се ту, у комшилук, муж и жена. Познао ме. Не знам 
како! Али човек ме познао. Позва и своју жену да ми је представи. А 
она моја само сева. Прекинули су је у читању неког „љубића“, па као 
да су јој брата убили. Између нас и њих су становале Швабе. Муж и 
жена и двоје деце. Нису се ни чули ни примећивали. Приметили су 
сви да су били тихи и ненаметљиви тек када су се одселили. А док 
су били ту комшија придошлица је викао преко њих да ми саопшти 
резултат меча Ђоковић-Мари. Бивало ми је непријатно, али резултат 
ме је интересовао, то не могу да порекнем. Реаговао сам. Одзивао 
сам се не подижући главу. Као да ме је срамота од Шваба. Али, сва 
срећа, они нису ништа разумели! Тек на поласку видех да је жена 
тога Швабе Гркиња, а да је Шваба Србин! После сам све то вртео 
и превртао. Никако ми није улазило у главу да Шваба може да буде 
Србин. А није ми ни излазило из главе да може тако да ћути као 
мутав, а игра Ђоковић. Придошлица, испоставило се, био је доктор, 
а његова жена била је жена. Она моја, што је на почетку севала, сад 
се пробудила и развезла причу о шампонима за косу. Како се праве? 
Који је најделотворнији! Као да негде у свету бабама расте бујна 
коса. Фармацеутска индустрија (читај: лопови) је смислила шампоне 
за бујну косу и они успешно делују на оне особе које имају бујну 
косу. Остали нек се носе, тј. нек пробају нешто друго. Али жене у 
годинама, оне не користе туђа искуства, оне воле да се лично увере 
и зато комшика брже-боље узима свеску, и брзо записује оно: једна 
кашика овога, једна кашика онога... Добро је да то нисмо морали 
да покусамо. Са доктором се мало измакосмо. Да не бисмо сметали 
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приликом размене мишљења. У неко доба, ево је она моја. Кад је 
истресла комшиници све што зна о третману старе косе новим 
препаратима, дође тако олакшана и насмејана и саопшти ми да је 
комшиница баш симпатична. Комшија и ја смо се брзо сложили да је 
Ђоле број један. Ето, Србин, и он је постао број. И после победе над 
Шкотланђанином, кога Енглези својатају, али само када добије меч, 
није одмакао даље од броја један. А и неће.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, 20150607
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ЦЕНТАРФОР

Један мој стари пријатељ, Ноле га зову, а није Новак, а није 
ни Ђоковић. Не сећам се да ли бејаше Новаковић, Новић, Новковић 
или Новићевић. Ма, на Н, а можда је на К! Не познајемо се дуго, 
нисмо стари пријатељи, него је стар човек, може се рећи и стари 
препредењак, а постали смо пријатељи зато што је требало на наговор 
једнога мога рођака да му му нешто завршим. Сетио сам се, јесте 
на К. Коле га зову. Није Ноле, него Коле. На К! И ето, тај мој стари 
пријатељ био је председник женског фудбалског клуба Машинац у 
Нишу. Можете мислити, женског клуба, фудбалског! Чова никада није 
био спортиста, мора да је у питању нека мућка. Па, не перу паре само 
београдски клубови. Игралиште тога Машинца је било на Делијском 
вису. Сад кад све то не постоји, зову га стадион Машинца. Одведе 
Коле нас, мога рођака и мене, на стадион Машинца, тамо је под тим 
именом радио ресторан. Добра, гурманска кафана, чиста, све цакум-
пакум, а кад је председник поред вас, онда је све још боље, и то џабе. 
Чим смо сели, за трен се створи једна вила. Лепотица, лепо грађена. 
Није била цмољава као оне што шетају по пистама и све мислите 
сад ће пасти у несвест, понекад почнете и да размишљате шта у 
таквој ситуацији најпре да урадите да не умре дете. Ова је била једра, 
здрава, гипка, види се по ходу, а очи тиркизне, дубоке, са враголастим 
лебдећим осмехом. Само што нисам пао у несвест. Немојте мислити 
да нисам умео да једем. Јео сам претерано, као да сам хтео да јој 
докажем да и ја нешто могу. Гледали смо се тако, и средином ручка 
прокоментарисах, Лепа је ова наша домаћица, а Коле ме упозори, Она 
је центарфор. После ручка, позвах је да изађе са мном. Она одмах 
пристаде. Испред Машинца смо се фотографисали. Иза нас, према 
призренској богословији, која је недавно измештена из српске царске 
вароши у царску варош Ниш, по игралишту полегла зелена трава.
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ДА САМ ЈУЧЕ УМРО

Цоне ми се жали од сабајле, као да је он Никола Воскар из доње 
чаршије, па мора да крије свеће од порежџија. И паре, дабоме. Сад 
се и они зову пореска полиција. Можеш мислити какве су то цвећке. 
Знам их све, знају их и други. Али купили им нове униформе. Они 
из Београда мисле да ће са новим оделима боље да скупљају харач. 
Јок, брале! Стар вол се не препреза, говорила ми је мати још док сам 
ишао у основну школу. 

Али Цоне се жали на нешто друго. На себе. Каже, Ишао сам код 
зета на славу. Свети Никола. Прослависмо како ваља и како доликује. 
Била је сомовина, а и пијани шаран, и ослић. А вино, и домаће и 
куповно, па ко шта воли. Ја кренем са куповним, а завршим са 
домаћим. Узмем мало да пробам оно домаће, па ми се услади. И тако 
сам терао до краја вечере. Зет ме испрати, нудио је и да ме одвезе. 
А ја се ускурчим, кажем, ма могу и сам да се одвезем. И кренем, 
кад код железничке станице, преко пута, до саме „Атине“ нацепили 
се полицајци. Упалили сва могућа светла. Плаше мечку с решето. 
Приђем ја, полако, кад један полицајац, пиципевац, стао баш пред 
ауто, насред пута, замало да згазим будалу. Кад прикочих, он приђе и 
поздрави ме онако уљудно, то раније није било, сад гледају фино да 
те прејебу, да ти узму паре. Нареди ми да паркирам, ту десно. Напред 
се није могло од њега. Паркирах. Било је и дувања. Он каже, Јаче 
дуните, ја јаче, али он тражи још јаче. Надувах 1,15 промила алкохола. 
Солидно. Потписах записник. Позвах зета да дође да ме одвезе. Јер 
ови не дају да возим. Кажу да сам пијан. Ја видим да нисам, али они 
не виде исто што и ја.  Видимо дупло. Дође и зет. Одвезе ме човек. И 
тако се заврши славље. 

После извесног времена дође позив од суда. Зато нисам ноћас 
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ока склопио. Кренем јутром, и стигнем на наведену адресу. Пише: 
Прекршајни суд. Озбиљна ствар. Преко портира, па на други спрат, 
соба 59. Изађе једна фина женица, ја мислим судија. Покупи од људи 
позиве. Мало затим прозва ме. Прво мене. Уђох, кад тамо седи једна 
друга. Исто је фина и уљудна. Говори разговетно, као када Стојан 
Богдановић чита песме на књижевној вечери. Наврзла се на мене 
питањима, испитује све потанко, као да је бацила око на мене. Да 
ли сте ожењени, да ли имате децу, колика вам је плата... И све тако, 
као да јој се свиђам. Лепо се испричасмо. Једва укопчах да она све 
то лукавише да би проценила колико да ме одрапи. Па и судије нису 
богзна са платама. Зато се они и сналазе. На крају, ја је питам шта 
даље, а она ми рече да морају да ми узму возачку дозволу три месеца. 
Што морају, то си они знају. Добићу и казнене поене, не знам шта ће 
ми! И плус, треба да платим новчану казну јер сам крив. А да сам 
јуче умро?! 
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РАЗГОВОР ПРИЈАТЕЉА

1
Јуче позвах телефоном мог старог пријатеља Радета Земунца. 

Разуме се да никада не зовете некога да га питате како је, да га питате 
за здравље и слично, него га зовете зато што вам нешто треба. А мени 
се омакло, те позвах Радета и прва два питања бејаху, Како си ми ти 
Раде, шта радиш? А он, Добро сам, не радим ништа, разговарам с 
тобом! Ззз! А, да! Других питања није било!

2
Цоне и Мата разговарају телефоном уз јутарњу кафицу. Мата 

се накашље, а Цоне му каже, Па ти кашљеш! Кашљем ухватио ме 
овај вирус који хара по Београду, Код нас у Нишу га нема, нисам 
чуо, Кад заврши посао у Београду доћи ће и код вас, Ма, не мора да 
долази, ми си имамо наше будале.

3
Чеда питује, Чули ти, бата Цоне, да је у село Дражевац, куде 

Ниш, онија Марисав убол жену шеснаес пут у исто место и она остала 
жива, а човек умре? А од кво је умрел? – узвраћа питање Цоне, Па од 
смрта, залитало. Залетел се да јој се натепа и стрефило га. Извукал 
премију. А могьл је мирно овдек пред задругу да си собува пивићи 
сас нас и ни глава да га не заболи, Мани бре, Чедо, да се секираш, бар 
неје умрел ко сероња, а и не мора више да отоди на пијац.
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4
Дина пита свог школског друга и дугогодишњег пријатеља 

Ристу, Како си Риле, шта има ново, ја правим лењу питу, а Риле, Лако 
је теби, ја сам појео јабуку, А што ти она лења буба не направи лењу 
питу, Она јесте лења буба, али само када је у питању лења пита, а 
није лења за кафу са комшиком, јер не постоји лења кафа.

5
Цале пита Цонета, Ај, бато, оћеш да једемо прасећину, а Цоне 

га укори, Слушај Цале, не каже се прасећина, него прасетина, а овај 
му одбруси, Абе, бате, ти ли ће ме мен учиш шта је прасећина!

6
За празник је било празно – жали се Цоне Цалету – Да није било 

премијера не би било ни премијера старих ствари. Отрцане, офуцане, 
као да су сви опичени, а свита поголема, недостајало је неколико који 
су отишли на Тајланд о државном трошку. Овде бре, бате, ладно. Што 
да нам се деца смрзну? Абе, бате, морам да ти признам талентован 
је, одьмна се несам такој насмејал, како на његовете глупости. Јесте 
Цале, али куде ни овија овој води, овој неје пут за Пирот?! Јебем ли га!

7
Добро бре, бата Цоне, па кафа се олади. Ево бре, Цале, долазим, 

жена ми се попела на главу, Ију, Само брекће и звоца, као, Цале ли 
кува бољу кафу од мене, боље меша или боље замешује? Знаш каква 
је, не могу да се отмем. Добро, добро, тутни јој нешто па дођи!
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8
Бре, Цале, Синоћ сам покушавао да установим ко лаже, 

премијер, амбасадор или Есмарк. Дошао сам до закључка да сви 
лажу. Сад је питање ко лаже највише. Али, то није тешко погодити! 
Абе, бата Цоне, мани се ћорава посла!

9
Цоне, бре, овде је Милан, твој другар из село Чокот, Шта је 

Милане, Је л’ имаш да ми позајмиш две ’иљаде до прекосутра, Слабо 
те чујем, Јбт глувог, Немам, Не евра, динара, Немам, Како немаш, Па 
немам, Добро, ’ај’ здраво. Сад ми криво што му не рекох да имам, па 
да и њему буде криво. Јбт. 

10
На по једну
Цоне крену на пијац и успут срете свог пријатеља Гашу који 

му предложи да сврате на по једну. Прихватио је позив. Уђосмо, 
дим, дим, ништа се не види, али мирише грејана, слади се Цоне. 
Поручисмо и пихтије и мало киселог. Док си трепнуо, набраше се 
мангупи. Гаша прича за десетку. Лаже па маже. Каже, нађем ја две 
Рускиње, не две, три су биле, једна ми ради ово, једна ми ради оно, 
а она трећа ми ради исто што и она прва. Већ загрејана публика се 
дели. Једни навијају, други оспоравају, кажу, то је немогуће, а Гаша 
који је суверено владао атмосфером повиси тон, Добро, ко овде плаћа 
пиће? Друштво одговори једним гласом, Па ти, бата Гашо! У реду, 
волим што знате да бата Гаша никада не лаже! Живели! Ајде, Цоне, 
што се мрштиш, није ти прва од јутрос, живели! Живели!
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11
Обојица су у праву
Код Цонета је дошао његов рођак Мире и преноси му поздраве 

господина Ранђе. Цоне одмахну и рече, Ма пусти тога лажова. А 
Мире ће, Па он говори све најлепше о теби. Па он је у праву, али и ја 
сам у праву, процеди Цоне.

12
Разговори
Има, тако, неких људи који не говоре са неким другим људима, 

а и са собом кришом разговарају. Не разумем то. Још мање разумем 
када се тиме хвале. Ја, брате, разговарам и са мртвима. И то наглас. 
Једноставно морам себе да чујем.

13
Зазвонио је телефон, погледах, пише Гокси. То је један мој стари 

пријатељ из Смедерева. Помислих опет нешто тражи. Јавља се само 
када му нешто притреба. А има обичај да тражи нешто и за неког 
другог. Тада ја завршим ствар, а он се курчи као да је он све средио. 
Нема везе, важно је да не узима лову људима. А што се курчи, нека му 
је. За сваки случај одложим јављање. Видећу, ако се јави сутра, јавићу 
се. Прође сутра. Ништа. Прође још један дан. Већ сам заборавио на 
њега, кад ево звони. Стиснем клик. Где си, бре, Гокси, Ма ја сам у 
Нишкој Бањи на рехабилитацији, имао сам операцију, четири бајпаса. 
Занемех. Кад се мало прибрах, питам када да дођем. Волео бих да 
се видимо. Да дођем сутра? А он, Немој сутра морам да носим онај 
холтер. Као да ја знам шта му је то холтер. Али не звучи ми добро. 
Да дођем у уторак. Добро, ако претекнем, јавићу ти у уторак када да 
дођеш. Тако завршисмо разговор. Целог уторка чеках да ми се јави.
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ЛАКШЕ ИСПИТНО ПИТАЊЕ

Цоне прича како је било после рата када је још постојала војска 
и када су се још полагали испити за чинове. Случај је био из његове 
праксе. Кандидату је било име Марко Секуловић. Једни су га звали 
Маре, а други Секула. Догурао је скоро до заставника, али његова 
жена је хтела пошто-пото да буде официрка. Секула се жалио Цонету 
да не може да положи испит за виши чин. Тако је ова прича у ствари 
из друге руке. Али, не мари.

Секула се знојио. Ломио је прсте. Брисао је чело марамицом. 
Било је то мало пешкирче које му је жена спремила. Добро га 
је познавала. Глава велика, а толико пута је полаго тај испит за 
потпоручника. И даље је био водник прве класе. И рат му нису 
урачунали. Кажу, Не може, мораш још да учиш. 

Па докле, мајку му, питао се Секула – још пар година па ће 
пензија. Имаћу и мању пензију, вајкао се. Ено, моје колеге, ни 
они ништа не знају, а издобијаше чинове. Са чином добијеш нову 
канцеларију. На спрату. Има и отирач испред. Прво, на спрат не може 
свако да се пење, а друго, када улазиш, није као у касарну, мораш 
ноге да обришеш. Заједно смо ратовали против Немаца и против ко 
зна каквих домаћих непријатеља. Ових домаћих је било више него 
Немаца. Швабе били, па отишли. А ови наши остадоше. Грдне смо 
муке имали са њима. То су били тешки непријатељи. Ништа ниси 
могао да им докажеш, а морао си да их хапсиш, да извршаваш 
наређења. И сва наређења сам извршио, а сада кажу да треба још 
да учим. Кад год је било густо, они пошаљу мене да завршим посао. 
Старешине су знале да ја нећу оманути. Они други су се стално 
извлачили. Било је гадних ситуација. Морао си понекад да ухапсиш 
рођака. Ја сам то све завршавао како ваља и сада треба још да учим. 
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Врдаламе добише и чинове и станове, а мене напустише сви рођаци. 
Неки су променили по неколико станова. Чим се стан запрља, траже 
други, нов. И жене им задовољне. Све ново, чисто. Неки су мењали 
и жене. Чим промени стан, промени и жену. А било и обратно, чим 
промени жену, промени и стан. Моја жена само гунђа. Не затвара 
клопке. Ни њој не могу ништа да докажем. Чуди се и она како не могу 
да положим тај испит, прођоше толике године. Још ми каже, Могла 
сам да се удам и за официра. А ја да пукнем од муке.

Један водник, бркајлија, огроман човек, грмаљ, да се уплашиш 
само кад га погледаш, заклонио је цела врата, тако да се ништа није 
видело у соби где се оджава испит. Прозивао је. Прозва Секулу. Овај 
је био видно узбуђен, а за време рата кажу, био је ладан као шприцер. 
Све је извршавао, и ништа се није узбуђивао. Председник комисије 
био је мајор који је познавао Секулу још из рата, а и после рата Секула 
му је био десна рука у неким акцијама које су звали „чишћење терена 
од домаћих издајника“. Мајор рече да је Марко Секуловић добар 
војник, поверљив, држи реч, храбар. Толике хвале нисам одавно чуо 
за некога ко ти није род, а није ни женин род. И тај мајор, који је пре 
рата неколико година учио за геометра, хвалио се како је он одлично 
знао математику и да би било добро да човеку поставимо неко лакше 
питање, да би требало узети заслуге из рата, а и оне од после рата, да 
не кињимо човека. Ми остали чланови комисије се само погледасмо 
и оћутасмо. 

Секула уђе. Приђе столу и поздрави одсечно. Мајор му очита 
правила полагања испита. Секула одговори, Разумем, друже мајоре! 
И сада дође на ред мајорово питање. Друже Секуловићу, замислите 
један ров тих и тих димензија, тај ров за један дан ископа шест 
војника, за које време тај ров ископају два војника? Секула, не 
размишљајући, не часећи ни часа, удрви се пред комисијом и гласно 
одговори, За исто време друже мајоре, ја кад их потерам. Видело се 
да је био задовољан одговором.
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ШЕШИРИ

1.
Кренули смо сабајле. Ја сам морао неколико пута да силазим и 

да се пењем, наравно, јер је тих шешира било скоро за цео камион, 
али на једвите јаде успео сам да их све нагурам у један ауто. То је 
било набивено, сачувај боже! Хтела је све да их понесе, а ја да пазим 
да се не изгужвају. Било је разних, са машницама. Један је имао и 
неко перце. Не знам од какве је птице. Никада нисам видео такву 
птицу, ни на филму. Не могу да кажем, било је и симпатичних, али 
то је зависило и од боја, и од доба дана, и од доба ноћи, зависило је 
од тога када тај шешир треба да се носи. Ми смо углавном боравили 
на плажи. Ја у гаћама, а она у костиму. Шешир као шешир, доста је 
један, али шта да радим ако шешир одува ветар, као што јој је јутрос 
одувао костим са терасе, па морам после да се јарчим да га дохватим, 
или да идем да узнемиравам људе који се баш тада одмарају са својим 
женама, и са туђим, али то се не пише исто. Већина њих разуме 
моју муку. Нарочито су ме разумели они који су је видели када су 
отворили врата своје собе и угледали је рашупану и уплакану која је 
запомагала, Комшија извините не тиче ме се која је ова са вама, и да 
ли вам је она рођена жена или није, али морам да вам кажем, није у 
реду то што ја сада морам да вас узнемиравам, али морам, јер је онај 
побеснео, ветар је то. Не зна човек, а ни жена, када ће побеснети. 
Побеснео је и одувао ми костим, купаћи костим, донео ми га муж пре 
десет година из Италије, и тада ми је био мало тесан, али ми добро 
стоји, а и немам други.

2.
Шешир је то. Он се меће на главу. Није то зајебанција. Не меће 
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се шешир на ношу, него на главу. Шешир је   господин. Мораш да 
га негујеш и господски да га носиш. Иначе, изгледаћеш као покисла 
кокошка. Гологлавка или голошика, бирај. 

3.
Кад изненада дуне јак ветар и скине вам шешир са главе, онда 

га гурка тако да кад се ви сагнете да узмете свој шешир, ветар га 
мало подигне и почне да га котрља по ободу, увек по ободу шешира. 
Кад помислите да се ветар уморио и спустио шешир да се и он мало 
одмори или да га ви поново узмете и натакнете на своју луду главу, он 
га поново благо подигне и поново почне да га котрља. Вама се једног 
момента учини да можете шешир да ухватите, можда је боље било 
ухватити ветар, али лукави ветар као да је прокљувио вашу мисао, 
мало запне и шешир добије убзање и откотрља се даље. Наравно, 
увек по ободу. Логично је да се тако откотрља, јер је обод котур и 
ветар се сасвим логично понаша. Ипак остаје мало сумње да се није 
можда шешир подавао ветру! Како било да било, логика ветра вас је 
избезумила, шешир сте у наступу беса шутнули у тур а за узврат он 
је заувек отишао са ветром.

4. 
Ово је мој дан,

и ја га презирем.
Мирослав Б. Душанић

То би могло да је само Ваш дан. 
Али, није. 
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А нисмо се договорили шта ћемо са заједничком имовином. 
Ни Он се још није изјаснио. 
Дакле, остаје нам да чекамо. 
Можда ћемо нешто и видети! 
Док чекате, ако немате шешир скините капу да би вам се 

охладила глава. 
Ако немате ни капу, 
онда вам ни глава није потребна.

5.
Дан је био диван. Сунчан. Али она је гунђала. Све јој је сметало. 

Она зна да звоца по свакаквом времену. За звоцање јој не сметају 
ни Сунце, ни киша, ни облаци. Натукла је онај широки шешир од 
сламе скоро до очију. Од наочара није могло даље. Од њих јој се 
и очи не виде. Знам да ме гледа испод очију. Тај шешир је био већ 
стар. И не знам зашто је баш њега понела код оноликих шешира које 
сам јуче товарио у ауто. Пукао је са стране тик уз ону шарену траку 
на којој је доминирала љубичаста боја. Кроз пукотину би могли да 
улазе врапци. То ће се и десити, али треба још мало времена. Засад 
отуда излећу само лептирићи. Све време сам мислио да је проблем 
у томе шеширу. Али, није. Проблем је у оном црном. А био је црн, 
црн, да црњи не може бити. Све ми се сцрнило. И синоћ пре поласка 
на концерт некога Прегорелића, једнога изанђалог виолинисте, који 
се одржавао у цркви Св. Софије, натакарила је један шешир светле 
боје са цветићима. Волела је те старе виолинисте. Као да они могу 
да свирају боље од нашег великог жупана Немање Радуловића. Прво, 
ћелави су. Ја бар знам шта је то ћелав човек. Па знам, дабоме. Знам јер 
сам одавно ћелав и већ сам се на то навикао. Али она није. Не смета 
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јој што је онај цигулигаш ћелав и што су му се чукљави прсти начисто 
удрвенили, и уз то подгорели и пожутели од дувана. А искривила му 
се и шија на леву страну. Али то се види тек када одложи виолину. 
А моја ћела јој је одувек сметала. Признајем, понашала се фер. Није 
ме јавно исмевала. Само кад ми се деси малер. Са тим шеширићем 
изгледала је младалачки. Али све је то било док није обукла црну 
хаљину. Сад је онај шеширић сметао па да изгледа као нека стара була 
која је тек пристигла из Стамбола. Нисам хтео да се мешам. Имао сам 
довољно искуства. Оно је у оваквим приликама неопходно. Оћутах.

6.
Онолики шешири, а она узме тај поцепани. Није скроз поцепан. 

Зацепио се на једном делу баш изнад траке. Као да су га псета сецала. 
Сав је распандрцан. Узела баш њега. Каже да јој је пасент. Код 
оноликих шешира узела тај. Па да се човек не утепа! Ту би могла да 
се веже нека марама. Шарена, лепршава. Рупа се не би видела, а било 
би занимљиво за публику. Нарочито за ону нашу. Јер наше сељанке 
носе шешире само тамо. Ако овде у вароши која метне шешир на 
главу они кажу: Заметнула соленицу, натакла поклопац на вршник, 
сврачје гнездо, ко страшило, па све тако до, Погле› мајке ти ону 
опичену?! И питам је, Где су ти они марамчићи, а она ће тугаљиво, 
Нисам понела, хајде зашиј ми то. Како да зашијем? Није ме срамота 
да шијем овде на плажи, срамота је кад не знаш да шијеш. Није то, 
Шио ми га Ђура! Него нисам понео алат. Ту треба она крива игла, да 
може да подиђе одоздол. Па треба струна, и то танка, танка да се не 
види, или да се једва види. Па ти треба шило. Ако немаш шило, не 
можеш ништа да направиш. Баш ништа. Треба да се буши. Јест да је 
шешир сламен, али трака је кожна. Није то онај шешир са шареном 
траком на коме доминира љубичаста боја. Јок! Није тај. И то метнули 
на овакав луксузан, дамски, шешир траку од говеђе, тврде, коже. 
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Права бокс кожа. Лудаци. И шта сад ја да радим по овој врућини. 
Глава ми закипела. А шило нисам понео. А лепо је говорио мој деда 
Николча, Синко, човек не иде нигде без бритву и без шило, па и деца 
се са шило праје.

7.
Са женом се никада не расправљајте који шешир треба она да 

стави на своју главу. Треба увек да имате на уму да жена све зна. 
Још ако је лепа, то је онда разлог више да јој повлађујете, и да јој се 
дивите. То би требало и ваше уживање да буде. Ако нећете ви, има 
ко хоће. Обавезно послушајте жену ако вам препоручи неки шешир. 
Кад год треба послушати жену, пожељно је да то буде нека озбиљна, 
отресита жена. Као мајка, на пример. Мени је мајка говорила, Немој 
синко да узмеш стару жену, јер тада ћете бити само двоје старих. Ех, 
да сам послушао своју мајку, ко зна где би ми био крај. И ко зна какав 
би се шешир керебечио на мојој глави. Овако сам само ћелав. Из овог 
угла добро ми стоји. Зато избегавам туп угао. А ако сте решили да 
будете рогоња, не треба вам тророги шешир. Не треба вам никакав.

8.
Шешир се прави од филца. Филц је пресована длака. Има 

облик звона. Најчешће се прави од зечје длаке. Дакле, требало би 
да убијем зеца да бих носио шешир. А за њен шешир бих морао да 
убијем неколико недужних зекана. Нико, бре, неће да носи шешир 
од пасје длаке. Па кад падне киша да изгледа ко покисло псето. Шта 
би оне караконџуле тада рекле о расној равноправности зеца и пса? 
Као да зека нема право на равноправност! И ако има, то је само на 
цртежу. Оне, бре, натакаре шешир од зечје длаке, а лају на пасја уста. 
Зеца нису ни очувале, ни очупале, него су дозволиле да га одеру. 
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А његову кожу су намакле на главу као Николчин стари шешир на 
страшило у ону нашу њиву на Керлино гумно. Не знам шта ће ми реч 
као! Али добро, нек остане. То је што се тиче зимског шешира. Мени 
се највише свиђа борсалино. Летњих шешира има да ти памет стане. 
Да их гледаш и да уживаш. Човек када види неки леп шешир, он у 
ствари види лепу жену. Да се не љуте даме због искрености, јер кад 
год је човек искрен оне мисле да лаже. Али, он кад види шешир, види 
је голу. Каква лепота. Какав раскош. Шешир је чудо.  Ја кад видим 
онај шешир, одмах се сетим Охрида. 

За сваки случај, требало би имати на уму да шешир није млеко, 
али може да прокисне. А није ни мед.

Ако вам се не свиђа ова причица, накривите си шешир!

9.
Шешир служи човеку да покрије главу. Жени шешир служи да 

покрије главу или да покрије мане. Човек служи жени, а и шеширу. 
То су му, по правилу, велика задовољства. И ја бих рекао. Шешир 
служи човеку да га у згодним приликама скине са главе. Јер ако се 
поклони, а није га скинуо, или га није добро причврстио, може му 
шешир пасти. А може и глава да се откотрља. Него, пустимо те гадне 
ствари. Шешир је лепо скинути пред дамом. 

Шешир и жена се не позајмљују. Ако позајмите шешир, 
рачунајте на вашке. Обашка пицајзле. То су ти исто вашке, али 
које су завршиле специјализацију на неком од наших престижних 
универзитета.

Шешир се скида и пред прецима. Ако ко то заборави, или 
сметне с ума, а мали је, онда га повуку за уво. За шта би друго? Ако 
је већ одрастао, онда га муну у ребра. Као вола. Ово не важи за даме. 
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Оне су лепше без шешира, али не треба их убеђивати. Снаћи ће се 
оне. Гледајте ви своја посла! И не заборавите да скинете шешир тамо 
где треба. 

10.
Шешири се могу (зло)употребити за разликовање људи од њих 

самих или за разликовање људи од будала. Шешир не служи само да 
се покрије ћела или да се у њега задене перо. Он је ту да вам скрене 
пажњу на лепоту. Требало би лепота сама да се покаже, али није на 
одмет ако вам изнад женског ока махне перце са њеног шеширића. 
Наравно да се разликују женски и мушки шешири. Па где су ту расна 
и родна равноправност? Није реч о мачкама и о псима. Реч је зекану. 
Зекан-звекан, може да буде и декан. Зар се шешири праве само од 
зечје длаке? Где су оне зечице? Штукле у подземље. Ено их у ноћним 
клубовима. Пси су постали џукеле. А керушу је узео Јесењин. Једно 
време су заједно базали по снегу. Лајали су на месец и на звезде. Кад 
се газда уморио, одвезао је керушу. Сада му она проноси славу, а ми 
само аплаудирамо. Постоје и жене које воле да носе мушке шешире. 
И обратно, има свакаквих људи. Са шеширом или без њега жени 
треба одобравати када покушава да те пређе, зато што она тада мисли 
да је у праву. А и ти мислиш на нешто. Такође независно од шешира.

11.
Ваши се преносе с главе на главу, и то помоћу шешира. Наравно 

помоћу добрих и лепих шешира јер неће нико да узме неки ружан, 
туђ, шешир и да га накекери на своју тинтару. Осим ако мора. Или ако 
му га неко други натакне. Туђински шешир никоме не стоји лепо, чак 
иако је леп и квалитетан. Ваши се преносе и мењањем страначких 
шешира и других капа. Најчешће се хране крвљу народа. Ако је народ 
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малокрван, онда се ваши размиле тражећи жртве у других народа, 
народности тј. националних мањина. Ваши имају своје потомке, то 
су вам гњиде. Оне су по правилу далеко од вас и ви их осетите када 
почне да вас сврби, или преко пореза, а може и неки на други начин. 
Последњих година гњиде доноси ветар. А ветрова има сада у разним 
бојама. Неки тврде да су лично видели када је један изазвао олују јер 
је прднуо плаво. Неки тврде да су ту олују осетили. Неки је осећају 
и сада. Олуја је занимљива из простог разлога што то није обичан 
ветар. Ми Нишлије то осећамо преко поскупљења грејања, а јуче 
је био и струјни удар. Гадан курцшлус! Кад је то синуло, осветлило 
нам је пут до краја Европе. А власт каже, није то ништа, видећете 
како ће вам бити лепо у Европи. А то значи на оном свету. Додуше, 
епидемија је захватила целу државу. Мора неко да плати она силна 
извињења и жал за туђим жртвама. За наше рече Палански важи, 
Жали, Боже... Борсалино нико више не спомиње. Кад је мрак џаба ти 
шешир. Не види се ни када си пијан, а и свеједно је из ког шешира се 
вади зекан. У сваком случају, превара је у питању, чак иако је реч о 
избору патријарха.  



ОНАКО
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ОД ЧЕГА ЗАВИСИ СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ?

Некада сам ишао на сајам књига, не због књига, него због 
песника. Да чујем нешто лепо и паметно (и то кратко), да се видимо 
и да се људски напијемо.

Још могу да читам, али боле ме ноге!
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ЧЕМУ СЕ СМЕЈЕ ЦОНЕТОВА ЖЕНА

Жена ко жена. И њој је нешто смешно. Стара је изрека, Во се 
везује за рогове, а човек за реч, а Цоне се везао за жену.

Када се човек разболи и достигне и престигне температуру 
37˚, тада на ред долази скидање. Многи препоручују аспирине и 
умотавање, тј. презнојавање, то није измотавање. Аспирин је одличан 
лек за све и свашта, али не и за стомак. Гризе желудац, па и прогризе. 
А ко већ има гризлицу, тј. одран желудац, може од аспирина да 
надрља. Има сада разних аспирина, протект, ретард, са лимуном, а и 
без, али ако човек има гризлицу, боље је да се човек не сува за њега.

Цоне се разболео. Мука жива. Нису то туђе муке, као Муће 
његовог пријатеља, Горана Ранчића, Калџерелца,  па да човек ужива. 
Ово су муке уживо. 

Цоне мисли да није досадан када се разболи. Он си мисли. 
А жена, Биља, га двори и смишља како да га развесели. Много се 
умудрио. Подсећа га и смеје се. Заценила се од смеха. Пођу јој и сузе. 
И кроз те сузе непрестано изговара као врачка – баје, Боље му је, 
скинуо је капу, боље му је, скинуо је капу! Цоне помери брк. Сетио 
се да га је једном када је био у сличној ситуацији дворио његов 
братанац Неша. Цоне се умотао да би се презнојио не би ли скинуо 
температуру, чак је намакао и капу. Неша је морао на службени пут, 
те нареди својој жени Горици, која је иначе била врсна докторка, и 
сада је, да обиђе чичу и да га припази и полечи. Сутра-прексутра 
Неша се однекуда јавио телефоном и пита Горицу, Како је чича? А 
жена му одговара, Не брини, боље је, скинуо је капу. 
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ГАДУРА

Једна комшика ми је признала пре неки дан да ме је обрисала 
као пријатеља са фејса зато што је била љута на свога адвоката. 
Адвокат и није знао да је љута на њега. Није му још рекла. А мени 
јесте. Чак ми је рекла и да питам једнога другог адвоката не бих ли 
се и сам уверио, тј. не би ли ме тај други адвокат уверио да је била 
љута, а и у интензитет љутине. Нисам још одговорио. Чeкам да видим 
шта ће још од ње учинити црв. Црв сумње је мали, невидљив, али је 
опасанији од сваког вируса. Не верујем да ће компјутери измислити 
већу гадуру него што је сумња у човека. А ко почне да сумња у себе, 
тај је далеко догурао. Не исплати му се да се враћа. Уосталом, тамо 
ће стићи и са сумњом и без ње, а и без Декарта.
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МАЦА И МИШ

Нема сваки миш срећу да налети на мацу! С друге стране, да 
би миш шмугнуо у рупу, нужан услов јесте да наиђе на праву мацу. А 
што се маце тиче, њој не гине мачор. Мој пријатељ Гоки мисли да је 
обавезно када се поклопе петак и 13. да маца буде црна. Што се мене 
тиче, може да буде и плава. И не мора да буде ни петак, ни 13. Нисам 
гадљив на плаву рибу. Напротив!

Признаћу на крају ове причице да мачка јесте мачка само онда 
када ме улови! 

Филозофима је најважнија чињеница да ће после оног дана 
када се поклопе петак и 13. доћи 14. И за мене је важно да се то деси, 
само што ја о томе не трубим по вароши 13. Поготово не у петак.

13. 5. 2016.
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МОЈИ РАЗГОВОРИ

У Кини сам често виђао људе како обухвате дрво и чврсто 
га стежу. Тако чврсто да су на неком дрвету за деценије ископали 
ноктима поприличне рупе. Занимљива ми беше та појава те се 
распитах шта им то значи, шта то раде? И добих одговор. Разговарају 
на даљину са својим прецима, са својим рођацима који су давно, 
или скоро, отишли у свет. Насмејах се. Погледа ме Кинез и упути ми 
један од оних њихових милион врста смехова. Мислим да је тај његов 
осмех више личио на оно када неки наш човек заврти главом и каже, 
Добро, добро, не верујеш, али... Синоћ сам се уверио да је разговор 
на даљину, и то без икаквих помагала, могућ. Разговарао сам са њом. 
Можете мислити, гласно. Не знам да ли ме је чула.

10. 5. 2016.
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БРОДАРАЦ И ШТОФАР

У Панчево се осамдесетих година прошлог века вратио из 
Америке Ива, кога су звали Бродарац, јер је радио на бродовима као 
машиниста. У потпалубљу, као под земљом, као у руднику. Зарадио 
је нешто пара. Један део је уложио у Америци. Некретнине. А други 
у Панчеву. Направио је на Миси лепу кућу са базеном. У оно време 
и градски базен је био на издисају. Ондашњим општинарима била је 
важнија кафана на базену. 

И поред свог лепог базена Ива је сваког дана долазио у хотел 
„Слободу“. Хотел је и данас на истом месту, тик до општине, само 
што годинама не ради. И нико не одговара што пропада зграда која 
је лепотица, под заштитом државе. Е, тако ти је то када нешто, или 
некога, штити држава! 

Ива се ту, у хотелској башти, виђао са Душком Штофаром. Пили 
су кафу. Понекад и вињак. Узимали су меру општинаркама. Знали су 
за сваку који број бруса носи, дужину њених ногу, обим груди и обим 
струка. А знали су, што им је било важније, а нико не зна зашто, која 
је с ким отишла у кревет. Знали су и сатницу. 

Душко је пре Другог светског рата био штофар, продавао 
је штофове па му тако остаде и надимак. Штофар је после рата 
откупљивао стари, стилски намештај по Војводини и препродавао 
га новим власницима вила на Дедињу. Успут, као да му је то било 
главно занимање, тешио је нове газдарице дедињских вила, оне које 
су оставили песници. Под старе дане долазила му је Мира Циганка. 
Доносила му је дукате из Вијене. Штофар је после препродавао 
„Наполеона“ и „Франца Јозефа“ у више примерака и у разним 
величинама. Понекад је са њом и спавао. То је његова ствар, али је у 
кафани говорио да она код њега чисти кућу.
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Дође Бродарац. Био је тачан као швајцарски сат, а ишао је у 
Америку, а не у Швајцарску. Поздрави се са Штофаром. Да не би 
келнера потрзали сваки час, поручише одмах и кафу и вињак. 
Штофар се врпољио, наумио је нешто да пита Бродарца, али се мало 
прибојавао да га не наљути. Да га не увреди. Остаће без друштва, 
а у тим годинама то није згодно. Док се он премишљао, Бродарац 
га упита, А је л› ти долазила Мира? Знао је Штофар на шта циља 
Бродарац, те му брзо одговори, Била је, дао сам јој стотку, али бар 
нисам спавао са њом. И наравно, одмах је узвратио ударац, јер му се 
Бродарац напеналио. Је ли, Иво, ти си сада богат човек, добро стојиш 
са ловом, а јебеш ли нешто? Бродарац као да је једва чекао питање, 
као да га је нешто мучило и притискало, одговори, Ма, јок, нешто 
млађе не могу да нађем, а оног идиота не могу више да јебем! 

Да ли је реч о Алену Делону?
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НЕ МОРА ДА БУДЕ ГОЛИШАВА КАО ЈУТРОС

Видех је јутрос. Она мене није. Нисам се крио, него није хтела да 
ме види. Неће ни да разговара са мном. Пикну три пута по постовима 
и оде, онако у спаваћици, оној провидној, лепршавој. Дигла нос као 
да су сви избори завршени и као да јој тражиш бубрег! Да види лонче. 
Да не искипи. А мени је прекипело. Па и ја имам душу. 

Одох на пијац да се прекрстим. Скупоћа. Нико више не верује, 
ни пред Васкрс, у бла-бла изборних комисија. Нико није гласао за 
ону аветињу аветињску, а она изабрана. Па мора човек да се крсти. А 
најбоље место за то је пијаца. Скупоћа брале. Комшике се скупиле. 
Само гракћу. Она није дошла. 

Морам да се вратим у офис, можда се појави. Не мора да буде 
голишава као јутрос. Само да јој видим искру у оку.

30. 4. 2016.
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ОНАКО

Отишла на море. А мени оставила пса. Раније је имала једно 
мало симпатично кученце. Буљаво, али пргаво дозлабога. Сад се она 
брчка тамо, обилази околину, дише морски ваздух. Дише и уздише, а 
ја чувам пса. Мислите да га шетам. Ма јок, не могу ни себе да шетам. 
Морам да се пазим. Да ме не стрефи срчка. Не могу по цео дан да 
сецам ту џукелу. Целог живота се петљам с неким џукелама. Ако га 
изведем, он не иде као сви нормални пси да уз дрво заврши радњу. 
Него јурне на комшијину џукелу. Љубоморан. На газдарицу. Једва 
чекам да се врати. Не због пса. Онако.
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А У НОЋИ МУЗЕЈА У НИШУ МРАК

Моји пријатељи са фејсбука мисле да су ми панталоне спале 
због комшике. Умало да и ја поверујем у њихову причу. А и комшика 
нешто дигла нос. Да не мисли она да су ми због ње спале панталоне, 
те да сам сада због ње го. Руку на срце, мене је свукла држава. До 
голе коже. Али то нико не примећује јер су и комшије голи. Да буде 
још горе, нико и неће да види. Кога у овој немаштини интересују 
пукнуте панталоне. Сви носе такве. То је модерно. А ја никако да се 
привикнем на нову моду. Све гледам како да се прикрпим. Комшика 
и не зна да код нас све може да се уради путем интернета. Само што 
тај не ради. Час ради, час не ради. Немам боб, а и пасуљ ми је нестао, 
а само се помоћу њих може установити када ће прорадити. Раније је 
било пасуља па смо и жижак њиме хранили, а сада нема ни за нас. 
Чекам ја, чека она. А у  Ноћи музеја у Нишу мрак.
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ПАНТАЛОНЕ И СУДБИНА

Био сам до поште да пошаљем пријатељима књиге. Вратих се 
и почех да свлачим панталоне. Смакао сам их испод колена. Зврцну 
телефон. Помислих да је она. Спетљах се, па ни напред ни назад. 
Панталоне пукоше пре него што се дохватих телефона. А имао сам 
намеру да их заменим, ево већ пет-шест година. Само судбина може 
човека да утера у нове панталоне. Макар како се она звала. 

Панталоне имају свој век, своју судбину, и све остало што им 
следује пре него их изгорите неком старом пеглом. Уосталом, нико се 
још није похвалио да је нешто добио на рачун својих панталона, биле 
оне нове или старе. 
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ОНА И НЕ СХВАТА ШТА ЈЕ ТО ОСВЕТА

Цонета сретох јутрос на пијаци. Рекох му да су цене у Грчкој 
папрене, а да је море слано. Код нас је све кисело. Одмери ме да 
види колико могу да трпим и исприча ми да је срео стару комшику. 
Он мисли да га она воли, она мисли да је он воли. Мисле си људи. 
А нешто се устежу. Него, да ја не жвањкам уместо њега ево његове 
причице.

Живот је обична јебачина. Прецизније, састоји се од јебачина. 
Дакле, чист секс. Јебу те у главу, јебу ти оца, јебу ти мајку, јебу се 
у дупе... Јебу, јебу. Комшика ми прича сагу о њеном бившем мужу, 
ја њој о покојној жени. Е, то је срање. И то је оно што живот чини 
интересантним. Дакле, није само секс. Има у животу и свакавих 
срања. Онај њен био је и остао тупсон. Она тако мисли, а и ја. Кад бих 
га дохватио, мислим на живот, све ми се чини да бих му се осветио, 
али комшика врда. Докле ће, бре? Увек мисли све најгоре. Она и не 
схвата шта је то освета. 

Сваког јутра ми каже да ме воли. Она стара, ја стар, немамо 
друга посла него да се волимо. 

Хајде здраво, морам да носим ово лепо и папрено скупо поврће 
од којег ми се по стомаку преврће и да видим да ли ме је звала стара 
комшика.



ГРК САМОТЊАК





ође и намо

75

ГРК САМОТЊАК

Лекови (списак је повећи па ћу га овде изоставити, а лекове 
морам све, све по списку!), па док заври вода, јабука и мед, затим 
кафица, и седи поред компјутерске раге и пичи. Повремено погледам 
кроз прозор. Море је на истом месту где сам га синоћ оставио. Изводи 
свој ритуал тишине без публике. Када с копна дуне, онда се осети 
свежина. А када дува с мора, оно почне да удара. Ако га ветар и даље 
нервира, зна и да се разбесни. Не знам како му је у стомаку. Мора да му 
све кипи. Остатке таквих дешавања су људи налазили миленијумима 
после и хиљадама километара далеко од места догађаја. 

Поред Егејског мора, на самој ивици, седе Грци и певају тужне 
песме о својој отаџбини и своме мору. На ивици није као у бајци: 
Марице нигде нема. Када нестану новци свирач одлази, а нема ни 
вина па су престали и главни разлози за песму. Група се полако 
разилази. Стари Грк, самотњак, који подсећа на Зорбу, пијуцка узо и 
намешта се у правцу старе Еладе.

Кроз прозор поново улази тишина. Песник не верује да ће 
светом завладати мир. А не би ни било добро.

30. 5. 2016. 
Агиа Триада
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грк самотњак

ДИМЉЕНА РИБА

Не зна се када су се појавиле димљене рибе. Историја није 
свемоћна. Ни Библија не помаже. У одељку Постање не пише ништа 
о њима. Код нас су дошле релативно касно. Многи тврде да су веома 
укусне. У неким земљама су веома тражене. На многим трпезама 
заузимају почасно место. Не знам да ли је и колико тој популарности 
допринео пичкин дим. Један мој комшија је направио и пушницу. 
Стуцао је сву лову. Али никако да набави рибу. 

Све је поскупело па  и рибе. 
Једна ли је мука?! 
Ја волим да видим како се риба копрца.
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И ПОРЕД СВЕГА

Комшика је постала неухватљива. Не удара ми чврге. Бије 
право у мозак. А тврдоглава је, само тако. Стегла се као да је минус 
тридесет. Као да је јануар. Као да није јул. Као да је велики пост. 

Пусти, бре, њеног бившег мужа. Да јој је био добар, не би човек 
утеко. И садашњи је награбусио. Њега не воли а мене само кињи. 

Него, ја сам добар човек, па све могу да истрпим. Ја сам такав. 
Цео сам такав. Не могу да живим без непријатеља. Са пријатељима 
је најтеже. Зато ја волим непријатеље. Све се зна. Позиције су јасне, 
и моје и непријатељске. 

Ако имаш пријатеља, онда све нешто очекујеш. Неки зез, 
разуме се. 

Ако имаш пријатељицу, онда се зна шта њој следује, а шта 
следује теби. Тако је било некада. А ово данас! Е ово се не трпи 
више. Ништа се не зна. Моја бивша комшика се ноћас довукла. Као 
пребијена мачка. И уместо ја њу да питам, Где си, бре, досад била, 
она пита мене, Шта ти све ово значи? И поред свега, ја сам јој се 
обрадовао, али она угаси светло и оде да спава. 

Раније сам могао да бирам комшилук, а сада се све своди на дај 
шта даш, а пошто немаш шта да даш, онда ништа и не добијеш.
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грк самотњак

ВРЕМЕ ЛИПА

Једнога дана, дешавало ми се то често, идући улицом Војводе 
Танкосића, сретосмо се. Изненађење би намах. Сретоше нам се очи. 
Разменисмо осмехе. Ти спусти поглед и продужи. Наравно да сам се 
окренуо. Све ми се окренуло. Био је месец липа. Још осећам тај твој 
мирис. 
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КУД БАШ САД

Сав сам ускиптео. Отишао сам да се истуширам. Она атмосфера 
у купатилу ме је узбудила. Топла вода. Сапуница. Док сам возио 
тушем лево-десно, стално си ми била у мислима. Још сам се више 
узбудио. Сањарио сам како ме купаш. Просто сам се чудио себи. 
Шта све може матори безобразник! Нестала си када сам погрешно 
притиснуо славину јер је отуда шикнула врела вода. Био сам љут. Куд 
баш сада то да ми се деси?
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ЈА САМ ОНАЈ КОЈИ ЈЕСАМ И НИСАМ

Кад сам већ дигао руке однекуд, ето је комшика. Исто питање: 
Како си, желиш ли да причаш? Као да је мени до приче. Али не могу 
да кажем да ми није учинила. Чак сам и поскочио. Срећом, она то није 
видела. Очекивао сам разговор. Али само што заустих она нестаде. 
Вероватно је наишао комшија. 

Замишљам га као неког гадног а не знам човека. Љубоморан 
сам као куче. И то на непознатог човека. 

Чекам ту поред компјутера. Повремено зацвилим. Знам да то не 
помаже. Али то излази из мене и против моје воље. Знам за оно куче 
што је прецркло чекајући, али то се не односи на мене. Ја сам оно 
друго куче. Дочеках и празник. Она се и не појави. 

Било је ту интересантних ствари. Свашта се дешавало. Много 
смо се волели. Љубили смо се. Прво ја њу, па онда она мене. Стискали 
смо се. Цмакали. Превртали. Па све испочетка. После је био мрак. 
Били смо уморни. Лежали смо једно поред друго, задовољни. Моја 
је рука била на њеном бедру. И није ми сметао мрак. Ње није било до 
зоре. Али тако је било. 

После сам је чуо како хрче. Али негде у даљини. Са друге 
стране улице. 

Свануло је. 
Ја сам онај који јесам и нисам, зато јесам.
Идем да видим да ли сам васкрсао.
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КОМШИКА, СИЂИ ДОЛЕ!

Немојте се чудити што је нема комшика, што се не јавља. 
Поједине жене мисле да су старе. Није проблем што су старе, него 
што погрешно мисле. У том свом размишљању иду тако далеко 
да се попну на расклиматану столицу. Целог живота се пењу и 
преживљавају успења. А сад су нашле расклиматану столицу да 
би се попеле горе. Траже горе, у креденцу, испод прашине, на оној 
најгорњој полици, траже свој живот. Траже да се стрмекну, да сломе 
кук. Мисле да ће ако легну живот пролазити спорије. Мисле да ће га 
задржати. Хоће ђавола. Он само стане и посматра. Размишља како 
да се спусти. Ваљда ће и комшика схватити да живот није горе, на 
полици, нити у облацима. Срце, он је овде, доле, на земљи. Ту, ту, 
само пази где стајеш, да неког не нагазиш!
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НИЈЕ ТО ЖЕНСКА РУКА

Прво морам да нахраним компјутер као и сваку другу марву. 
Ноћас око пола три, онако буновном, указа ми се комшика. 

Протрча. Брише. Бежи од љубави. Очас се расаних. И уместо да 
полако обујем папуче и поседим мало на кревету док не стабилизујем 
притисак и очи, јурнем према компјутеру, поткачим ону стазу у 
ходнику која се стално помера и клизи по паркету како јој је воља, 
цимнем се на једну па на другу страну да бих одржао равнотежу и 
уштинем се. Боље је него да сам пао, можда бих ударио главу, то и 
није сигурно, али бих пробудио комшилук. Лајали би ме до следећег 
пролећа. Једва се вратих до кревета. Нисам могао ни да легнем. Имам 
ону коњску маст. У другој соби. Прво сам се спустио са кревета на 
колена, а онда сам се верао уз кревет, подизао сам се на лактове. Једва 
сам се некако усправио. И то не потпуно. Довукох се до коњске масти. 
Има две кутије. Једна је хладна, а друга је врућа, тј. када масирате 
првом онда као хлади, а она друга као загрева. Све је то смислио 
Шваба за коњеске тетиве. За тркачке коње. Арапске. Свакаквих коња 
има. Код нас постоје и коњине. Подигох кутију, удаљих је, али руке 
су биле прилично кратке, а наочаре ми остале на наткасни поред 
кревета. Ух! Не сећам се када сам пошао по наочаре, ни када сам се 
вратио. Узех ону врућу маст и кренух. Почех полако да се спуштам 
на кревет. Боли неописиво. Реже. Седох некако. Отворих кутију и 
врховима прстију захватих врућу маст. Ставих тамо где ми се чинило 
да ме највише боли. Почех да масирам. Вртим кругове. Трљам нежно. 
Али није то женска рука. 

Комшика је успела да збрише. А ја се убих.



ТУМАЧ
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ТУМАЧ

Предмет: Писмо о намерама илити подмуклица
Предспис-Praeambulum

За Педра Лисабонског, за његове синове и за његову жену коју 
тај кук(ав!)ац нигде не спомену. Ав, ав, ав! Срамота. Она тамо родила 
једнога, на до јуче потпуно сумњив начин. Да сам јуче умро било би 
то у незнању. Па и њу цео свет слави. Замислите! А наша родила два. 
Али сада знам, за прављење деце није модерно упражњавати некакав 
ризичан секс. Такве тврдње је платило главама двадест свештеника 
тик иза споменика ослободиоцима Ниша и околине. Ту спада и 
Косово и Метохија. Е, мој Педро! Где ће ти душа? Но, но, но, Педро! 
После се љутиш кад ја кажем: „Ав, ав!“

Прва варијанта
Ухватио сам причу. Остављам Педрову књигу у ве-цеу. Журим. 

Обично се жури на тамо, код мене је све наопачке. Бојим се да ми 
не побегне причица. Не разумем зашто то сопче зову ве-це, а иду 
тамо да врше нужду. Малу и велику. Под условом да нису на ливади 
или иза куће. Лепо сам скројио причицу, а како ћу је написати? Е, 
то је проблем, али имам намеру да и то изведем. Али то није једини 
проблем. Ноћас је мој највећи проблем био тај, што нисам могао 
да спавам. Они мисле, стар човек. Они тек мисле, а ја знам, а шта 
моје кошчице осећају...? Него, да не причам много. Ево, смислио 
сам шта да му предложим: „Пошаљи ми нешто за наш часопис, да 
могу да се правим важан како сам уловио великог писца, капиталца.“ 
Ако се предомишља или нећка, убацићу му буву: „Послаћу ти за 
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Божић чварке.“ Жена слуша док ово пишем, јер у исто време се и 
преслишавам, деклемујем и климам главом, гледам како реагује 
саговорник. Она упада питањем: „Како ћеш то извести, мислим 
чварке?“ Сместа јој одговарам: „Мобилним.“

Друга варијанта 
Само да прескрцам двадесет први век,

После ће видимо.
Човек не може да нађе човека, 

Ни за лек.
Размишљам, чудим се поново, шта да му радим? Од нервозе ме 

завија стомак, згужвам се, савијам се као пита увијача. Не могу да се 
исправим цео дан. Можда је неки дркаџија. Па, опет. Зна најмање три 
језика. Мој деда Николча, да је жив имао би сто двадесет пет година и 
звали би га Ник. Говорио је крупно: „Колико језика знаш толико људи 
вредиш.“ Али то је било у његово време. Сада су времена зајебана. Не 
може човек да нађе човека ни за лек. А ја бих хтео овога да наватам, 
на брзака, као смуђ што се вата у Дунаву. Али није он Мика алас, не 
схвата неке ствари које се риба тичу, а и Тежо није река за царску 
рибу. Њега бре занимају само Циганке. Воли да им преводи, или да 
их преводи. Све се распитује, запиткује их. Оне озбиљне Циганке. Не 
хају за његова питања. Тумаче му живот. Како онда ја да га питам за 
тај текст кад нисам Циганка, а имам само тај, и још један проблем, 
као сви Цигани: Како да прескрцам дваеспрви век. Ако ме овија наши 
не утепају аметом, после ће видимо.
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Трећа варијанта 
Повремено се шверцујем са клинцима на фејсу. Качим се, пењем 

се у разне вагоне. Јурцам около. Станем повремено да се одморим. 
Тако, једном приликом наиђем на једно познато име, не знам да ли 
сада смем да га напишем. Још нисам начисто. Тада одлучим да му 
напишем једно учтиво писмо, као израз свог поштовања. А хтео сам 
и да га питам, тога чову, да дâ неки текст за наш часопис. Писнем 
ја неколико речи и кликнем му. Ни секунд, искочи оно парче одоздо 
на екрану, језичак. Тако се некако зове. Уплаши ме, само тако. Он! 
Главом и брадом. Збуних се мало. Кад он дрекну на мене: „Одбијам 
да комуницирам на пер-си.“ Једва сам се придигао из нокдауна. Као 
да ме је ударио брзи теретни воз који је превозио руду из  борског 
рудника. Придигнем се. Протресем главу. Претрчим брзо преко пруге. 
Ухватим онај његов воз,  који иде у супротном смеру, и почнемо да 
комуницирамо на пер-ту, као људи, не као нека висока господа. Мени 
би мило. Видим да то није неки крокодил. Миц по миц, распилавим 
се ја као онај његов Јеврејин Солуњанин, који је у Жударију касно 
донео свој дрвени кључ. Али да је био кључ Светог Петра, онда не би 
било касно. И шта је онда било? Ништа. Заборавио сам да га питам 
оно што сам наумио. Зато и дрндам сада ово. Без везе.

Сад се секирам за њега. Јадан човек. Он и не зна зашто сам му 
кликнуо.

Четврта варијанта 
У историји се често догађало:

Краљ буде мали, 
А име му охохохо.

Ово је могла бити и прва варијанта да сам стварно хтео да га 
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наватам за рукопис. Него, ја све хоћу да га замолим. Људски да га 
питам, ал′ ми непријатно. Не познајем човека, баш, баш. А да вам 
кажем сада у поверењу за онога Јеврејина са кључем. Реши он да 
се жали краљу, јер куће, коју је наследио, нема. Нисам запамтио 
како се тај краљ звао, дон Жоао или дон Педро, па наврчкана још 
двадесетак имена иза. Често се дешавало да краљ буде мали, а име 
му је охохохо. Кућа је срушена пре неколико векова. Нађе неког 
адвоката, битангу белосветску. Али без њега се не може изаћи пред 
краља. Овај је Јеврејину узео силне паре, јер Јеша није добро знао 
португалски језик, а није имао ни одговарајућег преводиоца. Да је 
имао преводиоца све би било друкчије. И тај би му узео паре.

Пета варијанта 
Судија је био неки фин човек. Све полако испитује. Труди се 

да установи место догађаја. Чека да преводилац премеље то што је 
циганка рекла. Она се прави луда и само кричи: „Силовао ме, силовао 
ме...!“ Оптужени је неки цмољав чова. Не може ни да стоји. Види се 
да није никакав силоватељ. Али она је нањушила лову и све се више 
дерња. Сада би да насрне и на судију. Кад је судији прешло преко 
главе, он је директно упита, ко ј...е преводиоца: „Па где те ј...о?“ А она 
се сада осилила, па и она не ј...е преводиоца ни два посто. Примакне 
се ближе и каже судији на увце: „У п...у, гос′н судија.“ Сада је судија 
могао мирно да настави суђење.

Закључак – Conclusio
Драги Педро,
Нећеш ваљда и сада рећи да си невин. Добро. Ја сам крив. 

Комшије из редакције питају ме за рукопис. Ја им обећавам. Јебига!
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Твоју жену, синове и тебе посебно, најсрдачније поздрављам и 
кунем се у вас. Ваш и само ваш, С.

Додатак – Аppendix

1.
Ко их шиша, кад нису из Ниша

Ошишао сам главу,
Као Енглези траву.

Ма, ко их шиша, 
Кад нису из Ниша.

Написао ми је: „Ево саћу читам“. То ми је написао тај мајмун 
и сад ја чекам тог помочка, већ два сата. Два дана заправо, али морао 
сам да напишем два сата, да не мисле људи да је он нешто. Не могу му 
ништа. А и нећу. Ко га шиша кад није из Ниша? Дође ми да ошишам 
главу, као Енглези траву, па да не могу да чупам косу. Не увек, само 
кад ме ухвати мука. Јавиће се он, само не знам када. Осећам, да 
ће то бити вероватно кад умукнем. Или када њега стигне мука од 
оних мојих бљувотина. Да му напишем писамце? Да се извиним? Да 
поцепам оно што сам јуче написао? Ма, не. Да обришем фајл? Али не 
могу да обришем онај који сам њему послао. Што ли сам, па, слао то 
срање? У последње време само правим срања. А што сам баш њему 
послао то!? Па? И он прави срања. То ме повукло. Повуче бре човека, 
тако. И не осетиш. А сутра? Јебига. А и ови компјутери брзи. Не могу 
да ти опишем. Није то као брзи воз. Још брже. Али видиш, и овде 
постоје судари. За тили час све се скрши. Не може човек ни да се 
сабере, ни да се прибере. Срање. Можда он мисли да његова писанија 
нису срања. Е, к...ц! Све је срање! Куј га шиша кад нее из Ниш? Лези. 
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Одмори мало старе кости. Паће видимо, јутре – зајутре, пак је дан. 
После сваке ноћи зора долази. Чиста дијалектика.

2.
Шта би требало сачекати?

Бесан сам што се не појављује. Ђаво га однео. Замишљам га 
као ругобу. Као Франкештајна. Лутам около по фејсу као бесно псето. 
Дође ми да уједем некога. Покушавам да се смирим. Кад одједанпут, 
на дисплеју – он! Цео. Леп, висок, црн човек. Насмејан. Али још увек 
нисам расположен да мењам слику у његовој личној карти. Можда 
сутра. Кажу: „Боље је сачекати.“ А шта? Е ђаво би га знао.

3.
Шта би требало да пише у личној карти?

Зашто у личној карти постоји чип, а не пише за тога и тога, да 
је глуп као тоцило (то ти је онај точкић на коме се оштре ножеви, 
бритве, сатаре, секире, пијуци, мотике, ћускије, и разни други 
шпицеви)? Претпоставка је, да не би увредили читаоца, јер њему то 
ништа не значи.

4.
Ко бре, у музеју тражи нешто ново?

Ево како сам искористио паузу у писању ове глупе приче.
Ноћ музеја

Био сам ноћас у музеју,
Не као експонант.
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Онако,
Да видим шта има ново.

А лудак на улазу ме пита: „Ко бре, у музеју тражи нешто ново?“
5.
Придев „мама“

Жену нађем тек у другој половини књиге. После сто тридесте 
странице. Нема ни име. Угурао је у причу на силу. И нема је нигде 
током целе приче, тек на крају приче помену је опет користећи 
именицу „мама“, као некакав придев, којим се по правилу, описују 
неке мање пријатне ствари. Ето шта ради са мајком своје деце. А да 
га питам ја, тога мангупа који нас преводи жедне преко воде, да ли 
би тако нешто урадио са својом мамом? Е сад ми је доста тих јебених 
преводиоца! Па још хоће и да их зову тумачи. Молим ти се.

6.
Шта фали?

Ето видите шта фали мојој причи. Фали јој читалац. Ма јебеш 
читаоца, треба још и читаоца да тражим, напиши, нашминкај, па сад 
и читаоца да тражим, где да га нађем? И тај читалац није као онај од 
некад, па да хоће озбиљно да чита, да размишља и да промишља. Хоће 
краљицу, да буде напирлитана, да има нокте као вештица, да уме да 
сплеткари. Хоће краља, и то да се зове некако необично, егзотично, 
као дон Жоао Двадест и осми. Хоће курац, не ваља му моја баба, него 
хоће краљицу. Па моја баба је царица! Хоће краља дон Педра, дон 
Мануела, дон Мунем... Па мој деда је краљ краљева, мој деда је цар. 
Кога је победио тај њихов краљ? Никога, и краљица му се посрала на 
курац, а мој деда, видели сте, два пута је средио Швабе. А и бабу је 
средио, она је мислила да је њега средила, а он је мислио, и за њу и за 
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њега, а и за друге, а мислио је и да је њу средио. Добро су мислили, 
средили су се. Шта хоће тај читалац или читалица? Хоће да спава, да 
се јебе, да једе, да ленчари, хоће добру причу? Ево ти приче! Шта још 
хоће, какву причу? Хоће курац! Шта, смета им курац? Значи ја сам 
вулгаран, а они, јеботе, јеботе брате, и женски и мушки, јеботе овај, 
јеботе онај, јеботе брате, а смета им мој курац? Јебеш будале, и курац 
је реч као и све друге, она моја се не жали, што ли се онда жале ове 
које га нису ни виделе, а камоли пробале? Појавиле се на телевизији 
неке женетине, тв пиштаљке, као пишу  нешто,  тв попишуља пише, 
а не зна ни мужу гаће да купи, а камоли да му наштрика. Па шта онда 
зна? Шта зна та помочуља? Зна мој курац и ништа више. Све је то 
срање, све што пишу и што траже да читају. Хоће да читају, а немају 
времена. Журе. Где журе? У пичку материну! У кафић. Неће моју 
бабу, неће мог деду, хоће нешто млађе, а кад је требало држава да се 
прави, деда је био добар.  Кад је требало деца да се праве деда је био 
добар, а сад траже неки други курац. Ни баба им не ваља, а израђала 
онолику децу и очувала. Очувала! Па не мислите ваљда да је деда 
чувао децу? 

7.
Потенцијални читаоци

Ето, прича ми један пријатељ, доктор-костоломац, она његова 
млађа излази ноћу,  питам: „Је л’ месечар?“, а он се смеје, али озбиљно 
се смеје – кисело: „Ма какав месечар, иде да луња. Питам је ја, и то 
обазриво, полако, не сме човек ништа ни да их пита, одмах зину, или 
се наљуте, па после неће да разговарају ни о чему месецима: – Што не 
излазиш увече као сав нормалан свет, а она: “Излазим.“, па видиш да 
је прошло једанаст сати. „Видим.“ „Па где ћеш сада?“ „Тата, дај молим 
те, па сви сада излазе.“ Једне вечери она уобичајено, око једанаест-
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дванаест ноћу спреми се и крене. Кренем и ја за њом, али да ме не 
види, баш да видим где то иде у ово глуво доба. Хајд, хајд, и уђе она 
у један бирцуз, сад га зову кафић, код Цанцаре кажу, уђем и ја. Она 
приђе уз шанк, тамо је већ седео један билмез, мало пунији, добро 
ухрањен. У бирцузу полумрак, али види се да је грдосија, једва да ју 
је приметио. А музика страшна. Није то ни музика, ништа се не чује, 
само бас гитара удара у главу, као маљем, глава се потрише, као да 
имаш паркинса. Ништа се не чује, нико ништа не говори, а и не може 
да говори, таман заустиш, а онај бас – бам, бам, бам, бам, и ништа 
друго, само – бам, бам, бам! Они поред шанка се удрвили, утројили 
се, као у шоку. Као шокирани начисто, само гледају у једну тачку, 
свако у своју тачку, а можда фиксирају и исту. Дигнем се ја, нису ме 
видели, не виде се ни међу собом, не виде ни себе, одем кући и чекам 
да се врати.  Око три-четири, чујем кључ, ево је. Сва измождена, 
смрди на дим, све се на њој усмрдело, и хаљина и капут. Врпољим 
се, ломим прсте, смишљам како да започнем разговор, и коначно се 
сетим да сам јој отац, па кажем озбиљно: „Добро, шта радите тамо, 
у том, како га зовеш, кафићу?“ – Ништа, слушамо музику, причамо, 
дружимо се.“ Е кад ми је пукло питам је: „А онај билмез, је л’ те пита 
за ону ствар?“, а она: „Ма дај тата, молим те, шта ти пада на памет?“ 
Е тад ми је баш прекипело, кад ме је избацила из равнотеже, бесно 
сам викнуо: „Па шта ћеш онда са тим педером?!“ Она бризну у плач 
и стругну у своју собу. Сутра треба да чита лектиру. 

Ето то вам је прича о потенцијалним читаоцима. Е, мој брајко! 
А мораш још и тумача да обезбедиш, као да је то лако. Ти му причаш 
једно, он тера по своме, кажеш му да уједначи термине, да је то 
превод на наш језик, да су читаоци наши људи, ма јок! Не хаје! „Па 
ти нађи доброг тумача“, они кажу. „Ево ти Гугл, па гуглај“. Али то је 
преводилац, а не тумач. Е, а како ја сад то да им објасним? Никако. 
Срећом, те није у питању руља, иначе би могао човек и главу да 
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изгуби. Не, није масовно, свега неколико људи, па да се човек не 
запита за кога он преводи и чему тумач, иако тумач злата вреди, тај за 
руљу није ништа. Исто као ни писац. Е, мој брајко! 

8.
Cancel – Обриши

Пустио сам човека
Да умре у прози, 

Као будала. 
Сад се једем.

Читам грозне преводе. Криминално. Јадан дон Фернандо. 
Исусе, шта га је снашло. Да је знао, питање је да ли би написао овако 
нешто, или би због оваквих преводиоца, који за себе воле да кажу 
да су тумачи, сасвим баталио писање. Ова је кап прелила чашу. Сви 
они разлози које сам до сада наводио као оправдање за свој бес, сада 
отпадају. Ово је страшно. Сијасет непотребних речи у два стиха. А 
тек оне рогате речи, које боду душу, као гихт палац или пету. Нема ми 
друге. Морам га ликвидирати. Само да видимо како. 

Да га бацим кроз прозор? Прилично је високо. Пети спрат. Око 
петнаест метара. Ако има среће и падне на бетон сав ће се распучити 
и спљескати. Изгледаће грозно. Сви ће окретати главу, склањаће 
поглед са њега. Нико неће ни да га погледа, а камоли да му приђе. 
Напашће га муве, па сутра-прексутра и црви. Још ако упече звезда, 
онда има цео кварт да усмрди. Не, то не долази у обзир.

Ако падне на травњак, може да улегне траву. Не мари. Трава 
ће се опоравити за неко време. Али може да се деси да остане жив. 
Шта ћу после? Морам да га пребацим у болницу. Па операција, 
једна, друга, па трећа. Доктори, сестре... Све морам да споменем и да 
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истакнем главног хирурга. Домаћице ће се интересовати, и шта ће до 
краја бити са оном лепушкастом сестром, вртирепком, боли ме уво и 
за њу и за њега. Опоравак морам да описујем тако да буде занимљиво 
за читаоца, а будале мисле да је то лако. Ђавола. И све је то виђено. 
Те глупе конструкције. Морам да убацим родитеље. Стрепњу. Браћу, 
сестре. Жену, децу. А ако лик нема никога, кркнеш му неког офуцаног 
пријатеља. Тај би требало да изазива сажаљење. У крајњем случају, 
прикачиш му неко куче. Не мораш да напишеш да је кусо. Нека буде 
умиљато, као неко од оних што се врзмају испред улаза у нашу зграду. 
Неко куче, бре, што га воле сва деца из комшилука. Ето, видите да се 
прича одужила а нисам стигао ни до пола. Не, то не долази у обзир.

Да пустим да га згази трамвај кад иде ујутру мамуран да купује 
цигарете и новине? Онда му ту угурам продавца или продавачицу 
да развлаче причу. Боље продавачицу. Не, она ће да гњави. Боље 
продавца. Обратим пажњу да не буде мрзовољан, као да је мочао на 
осе. Продавац би требало да буде љубазан. Онако, људски. Али, ако 
ни због чега другог, а оно да ти узме лову. Опишем енглеску јутарњу 
варијанту из Вукајлове песме nice day today, isn′t it, зар не. Онда му 
подметнем једног смутљивца да га на самој ивици тротоара овлаж 
подгурне, баш у моменту када се ту намести трамвај. Не, боље је 
да тај буде жалостив. Добро, о томе ћу размислити. Проблем јесте 
неки сметењак, па да се и он после каје, не би ли прича била онаква, 
да код читалаца изазива гануће. Ако изаберем да то буде продавац, 
онда када нашег преводиоца-тумача звизне трамвај, неће имати ко да 
врисне, онако као што би продавачица то могла. И у том случају би 
изостао драмски моменат, који је, свакако, увек пожељан. А трагедија, 
обавезно, зна се, мора да буде на крају, да дотуче читаоца. А могло би 
се поставити и озбиљније питање: Што сам човека пустио да умре у 
прози, као будала? Не, то не долази у обзир.

Да нађем некога да га упуца? То би било сувише компликовано, 
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излизано и профано. Међутим – убиство је убиство. То би се могло 
третирати, у случају да се открије, као убиство са предумишљајем. 
Оптужили би ме и за саучесништво. А и коштало би ме. Истраћио бих 
силно време на неке глупе заплете. Овде би као подваријанта, која 
би могла доћи у обзир, била самоубиство. Пиштољ, кратеж, пушка. 
Све је то исто, и једнако глупо. Штавише, није сагласно са Великом 
књигом. Саириће се католици, православци, па и протестанти, који 
би тражили длаку у јајету из кога је вештачком оплодњом, дакле, 
безгрешним зачећем, изашао брадоња. Прави четник. Не, ни то не 
долази у обзир.

Али могао бих да му дам нешто да попије... Као ми пијуцкамо, 
а њему шутнем једну чашу... или га пустим да сам узме, али то смо 
већ искључили. Не, не.

Могао бих по старом добром српском обичају да дам његовом 
куму кесу и секиру. То би било занимљиво за наше читаоце. Они 
се као кају и куну у кума, а час-час па кума среде. Претпоставка је 
да то воле да раде зато што су се током историје извежбали. Само 
сада не морају да пуне кумову главу сламом и да је шаљу султану 
у Стамбол. Просто зато што су се Турци курталисали султана још у 
прошлом веку. Аферим. Но, тај чин може бити технички ублажен. Да 
буде без крви. Намакнеш куму џак, или мало јачу кесу, и ушицама 
секире звизнеш га у тил. Нема крви. Али то не може да уради један 
човек, сам. Ту би се наврзо ланац разних доушника, курви и курвица, 
мушких и женских ликова и то онда не би била прича. То би био 
роман. И то прилично излизан. Једино бих, као сви савремени писци, 
могао да убацим неку глупу измишљотину. Као, роман садржи до 
сада непознате детеље о убиству вожда, тј. нашег преводиоца-тумача. 
Не, не долази у обзир.

Постоје још варијанти: да га убије гром, да падне с коња, да 
доживи саобраћајну несрећу, да испадне из авиона, да му падне 
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цигла на главу, да га уједе бесно куче, да оболи од неке неизлечиве 
болести, па да га мучим и мрцварим, и њега и целу његову фамилију. 
Могу да му подметнем слатку смрт. Да му нађем неку курвицу. 
Неку налик оној гимназијалки у коју је био заљубљен. Али човек је 
ожењен. Изгубићу читатељке, а ту варијанту највише мрзе оне жене 
које највише шврљају. Било је случајева да човеку жена на спавању 
забије ексер у главу. И то зарђали ексер. После то открију они што 
мрца спремају за сахрану. Очешљају га и ексер испадне на видело. 
Могао сам овога једноставно да обесим или да пустим неке да га 
угуше пластичном кесом. То се може видети у сваком криминалном 
филму. Бар једном током пројекције. Могао је да се удави у реци, 
или у говнима, као Барбароса. Могао сам да му подметнем неки већи 
лоповлук, па да га пошаљем на електричну столицу. Могао сам да 
га пустим да ископни од муке, али за то време он би правио разна 
срања, а управо то хоћу да спречим. 

Коначно, од свега реченог ништа не долази у обзир. Ни срчка. 
Пре ће мене да удари него њега. Да ми се то не би десило, одлучио сам 
да га убијем на најгрознији могући начин и то заувек. Да му се затре 
сваки траг, а да не умре човек у прози као нека будала, па да се једем 
до краја свог бедног песничког живота. Ђаво га носио. Једноставно 
кликнем, cancel-обриши, и одем на спавање без иједне трунке, ама 
без трунчице, на савести. После нисам могао да заспим из другог 
разлога, жена ме је до зоре испитивала с ким сам био. Нисам смео да 
јој кажем, јер би страшно мрзела мог пријатеља из ове приче. А то, 
јок.

9.
Повампиро се

Све сам то урадио као што сам смислио. Пажљиво сам обрисао 
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трагове, затим сам све прегледао још неколико пута. Моји сељаци су 
о славама, или на неком парастосу, када би се окупили, причали како 
се ниједно убиство не може сакрити: Изађе то на видело, кад-тад. 
Био сам сто посто убеђен да ово убиство нико неће моћи да открије, 
зато сам то тако и урадио. Сутрадан сретох на пијаци једног свог 
ратног друга. Повукосмо се у крај да се питамо за здравље и да се 
пожалимо на пензије и на децу. Реч по реч, стигосмо и до преводиоца-
тумача. Рекох му да га нисам дуго видео. Ни трага ни гласа о њему. 
„Ко зна где је он сада?“, рекох то са знатном дозом чуђења, „Тај 
воли да путује и да шверцује чварке.“ Додадох још и: „Био је добар 
човек.“ Он се насмеја, па као да ме теши: „Не бринем ја за њега, 
тај је као мачор, како год да га бациш он се дочека на ноге, био је 
раније на фејсбуку, стално је подтурао неке сумњиве преводе, ко му 
бре то плаћа? А јутрос, замисли,  видео сам га на другој друштвеној 
мрежи, и превод дон Фернанда му је некако живљи, прецизнији и 
бољи, са више духа и шарма. Ко зна за кога сада ради?“ Слушам 
свог ратног друга, не могу да верујем. Брзо се поздравих и кренусмо 
да обилазимо сељанке. Свако своје. Изађох из пијаце натоварен као 
магарац, и ћутим као он. Занемео сам. Даље сам причао сам са собом. 
Јебига. Повампирио се. 

10. 
После штрикам около

Покуњен, некако сам се са оним цегерима довукао од пијаце 
до стана. Оставим торбе и кесе насред собе, да би жена могла да их 
прескаче. Она ће све то већ опрати и поспремити. Ставиће сваку 
ствар на своје место. Журим да видим где је преводилац одлуњао. 
Кликћем, овде-онде. Ускликнем када сам га спазио са једним црњом. 
Мулат, полутан. Загрљени. Би ми јасно што не спомиње жену, курва 
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једна. Али, шта сам му ја крив, па да ми се данима не јавља? Нисам 
љубоморан на црњу. Не, никако. Нити имам нешто против тих 
педера. „Пусти педере“, кажем себи, „нису они ни за шта криви, нек’ 
се јебу у дупе.“ Једино, није фер да ми сада пропадне цела прича 
или да морам да је преправљам, да је прекрајам, да је сецкам, да 
је крпим. Сецкам уши крпим дупе. Шта ће све до краја испасти, а 
ништа нисам променио у технологији. Увек сам овако радио. Прво 
скројим причицу. После штрикам около, као Петар рибарску мрежу. 
Повремено претресем шта сам истртљао, и прочешљам текст. Па 
клик и готово. Понешто и обришем и то са мераком. У том моменту, 
за то ме баш и није брига. Нико не види. Али после кад почне црв да 
ради... Покајем се пред собом, али касно. И Петру се то дешавало. 
Бар тако стоји записано у Библији. Какав је то мученик био, није 
имао ни  компјутер. А преводилац све има, али...

11.
Вампири не умиру тако лако

Ето шта ми се десило. Убио сам га, а он се повампирио! Иде 
около и плаши децу, жале се и жене, па и људи, а у последње време 
све више гледа у  мене. Морам нешто да предузмем. Да га пустим да 
се убије? Ионако је мало опичен. То не би изазвало никакву сумњу. 
Нико жив не би помислио да сам му ја то сместио. Али не, то не 
долази у обзир због онога што пише у Великој књизи. Најбоље је да 
га пустим да иде својим путем. Или да га пустим да нестане без трага? 
Као Чехов, на пример. Не могу да га ставим у вагон са остригама, он 
није Антоније, појешће све остриге, а после ће то неко морати да 
плати. Ако не измислим тога ко би платио, онда морам ја да ускачем 
у причу, а већ сам неколико пута улазио, излазио, и то би читаоцима 
докурчило. Не, то не долази у обзир. Или као сенка, могу и на реп да 
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му станем, или да му наместим да лепо живи, и то незаслужено, па 
да пред сам крај свога живота почне да дозива неког свог бога. Људи 
би тада помислили да се покајао због свог живота, те да је прихватио 
хришћанство, и то православље. То би било идилично. Све је то већ 
било у историји. Људи су се на то већ навикли и лако би прогутали 
ту причу. Тешко да ћу ја то доживети. Вампири не умиру тако лако.

12.
Поезија је болест и лек

Замислите. Јавио ми се! Дошао ми у сан. Пита ме: „Да ли треба 
нешто да се напише?“ Као да нешто може да се напише само од себе. 
Јутрос, када сам отворио фејс, зинуо сам. Стварно се повампирио. 
Кликнем му. Кликне он мени: „Газда, је л’ то треба нешто да се 
напише?“ Тако кликћемо. Мислим се: како се усуђује та мрцина? 
Нисам му то рекао, само сам помислио. А зашто то вама причам? Зато 
што ви ионако ништа не разумете. Ето зато! То није био онај кога сам 
хтео да убијем ни због чега, само зато што ми се није одмах јавио, 
чим сам ја помислио. То је сада био тумач лично, не онај преводилац. 
Тумач снова дон Фернанда Мислиоца. Замислите! Баш сам имао 
среће што нисам убио ону битангу, па да ме сада гризе савест. Било би 
добро да и ово знате: Дон Фернандо Мислилац Лисабонски разболео 
се од поезије. Поезија је и болест и лек. Разболео се човек од поезије. 
Није му било лека. Претворио се у песму. Изабрао је најбољи начин да 
умре, а да живи. А Тумач снова пије поезију дон Фернанда Мислиоца 
Лисабонског и лечи и себе, и мене.

А онај певац што први кукурикну, разби ми сан. Сад сам 
потпуно збуњен или луд, не знам кога да кољем, чаробњака, Тумача 
снова или петла, који ми упропасти сан. А тако је лепо било.
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13.
Илегала

Одлучио сам јутрос. Донео сам одлуку. Дуго сам се премишљао 
и одлучио сам да лето проведем у илегали, на фејсбуку. Тамо ме нико 
неће ни тражити. Нико неће ни помислити да сам ја тамо. Свима 
ћу рећи да сам отишао на језеро, као и прошле године. Они ће ми 
поверовати. Навикли су да сам тамо. Ишао сам сваке године. Што не 
бих и сада?

Припремам реквизите. Одлазим у књижару преко пута 
Амбасадора. Она мала књижара. У њој све имају. Имају чак и добре 
продавачице.

Замишљам како би изгледала она мала без наочара. Има све 
друго. Не разумем зашто не носи сочива. А и ови лопови. Продају 
ти сочива: „Хоћете мека или тврда?“ Увале ти нешто. После, треба 
сваки час да стављаш неке капи јер сочива почну да жуљају. И онда, 
све ти то дође папрено. Кажу: „Штипа очи.“ Ма, шта штипа? Не 
штипа. Гребе и уједа. Кад се само сетим како ме је прошлог лета 
једна грабнула за очи. Право је чудо да још увек видим понешто. 
Видим само њу. Али пустимо то. Покварићу летовање, а још нисам 
ни кренуо. Тражим да ми донесе неку књигу Сарамага, а он ту још 
није написао. А и неће. Због чега неће? Глупо питање. Умро човек. 
Сада се само преводе књиге које је за живота написао. И ко је ту 
главни? Зна се, преводиоци.

И тумачи, то су они што све знају, а заправо ништа не знају. У 
најмању руку, и најблаже речено, незналице. Само се курче. А ништа 
нису написали. Штавише, ретко су шта озбиљније и прочитали. 

Не мислим да нису наишли на неко озбиљно дело. Јесу. 
Кљуца, кљуца, па и ћорава кока погоди неко зрно. Дакле, наиђу на 
неко озбиљније штиво, па и сасвим озбиљно дело, али не читају га 
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озбиљно. Није да они неће. Него, не могу. Сорта им је таква. Не могу, 
имају кондраци. Не могу ни да седну. Ни на пет минута. Али, ако 
некоме треба да држе предавање, тада могу. Тада као да нису исти 
људи. Тада могу све. И имају времена. Тада је све белосветско време 
њихово. Узму пикслу. И даве ли даве. А не осећају да даве. Чак се и 
не љуте, што те даве. Човек да пукне од муке, а они стрпљиви. Ово 
сам раније уочио, а сада је време за примену. 

Мала наочарка покушава да ми објасни да није до ње то што 
немају непостојећу књигу Сарамага. Неко ју је већ подучавао. Види се 
да је лукава. Али је и умиљата. То је саставни део посла, а и карактера. 
Каже, као за себе: „Ови данашњи добављачи!“ Показује ми остале 
Жозеове књиге. Одозго, она са мачем, тј. са крстом. Човек је и крст 
и мач. Укрстили два зарђала ексера. Мач. Нема ниједну оштрицу. Не 
убија. Само залуђује. Мач и не убија. Он је немоћан. Људи су ту да то 
раде. Људи, луди људи, луди људи, луди, луди људи. Пружа ми књигу. 
Пружа ми мач. Пружам руку. Руке пружају и богати и сиромашни, 
само су мотиви различити. Концентришем се како да је узмем. И 
књига је мач. Она ме фиксира. Попуштам. Предајем се. Узимам мач, 
тј. књигу. Додирује ме прстићима. Дира ме у срце, у срце, у срце. 
Топим се. Видите шта све може да вам уради једна књига. Питам: 
„Колико кошта?“ Одлазим до касе. Сав хепи, плаћам Јеванђеље по 
Исусу Христу, у преводу дон Тиага. То је Тумач, чаробњак. И треба 
човек да има свог Тумача, који ће му омогућити да сам себи тумачи. 
Али тај Тумач, ако је чаробњак као овај мој, онда треба да остане 
на корицама, а не да буде главни лик, вампир. Излазим из књижаре 
натрачке. За сада имам два Јеванђеља. Ништа од оног дављења. Не 
умем да примењујем. Удавио сам се.

Примичем се столу на коме се излежава мој пи-си. Благо њему. 
То ти је живот. Само лежи. Ако га не дираш, и не режи. Потражићу 
некога да заједно летујемо на фејсбуку. Обала је дивна. 
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