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ТИГРАСТИ

Донедавно нисам ни знао да постоји 
тиграсти комарац. Када се говори о 
комарцу, онда се обично мисли на неког 
мршавка. Али сада није тако. Постоје 
комарци који се брзо гоје. Клопају крв. Не 
мора то да буде људска крв. Може да буде 
од неке птице, од магарца, од вола... Може 
свашта да буде. А мени се ово десило. Убо 
ме таграсти на назгодном месту тако да 
морам да избегавам када о томе причам 
пријатељима, не искључујем пријатељице, 
да се не би стидели. Ја се не стидим 
ничега. Штo сад имам да се стидим? Зато 
што ме је ујео тиграсти. Неки су то једва 
чекали. Глупост! Али бадава. Изгледа да 
ми је тамо нешто гадно пробушио јер је 
отуда шикнула крв. Шикља још. Ево већ 
неколико дана. Ја сам у први мах подметнуо 
лавор да ми крв не би отишла на онај 
једини пиротски ћилим. Убеђивале су ме 
комшије Пироћанци да се крв тешко скида 
са тепиха. Иако они штеде своју крв па је 
не просипају по ћилиму који је окренут на 
гостинску страну јер никога не пустају у 
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кућу. Они сви живе у летњој кујни. А зими, 
зна се, подигну тепих па се преселе у кућу, 
у најмању собу. Може се звати и собица. 
Мање троши дрва. Али, свеједно је хладно 
јер зидове нису малтерисали да не испадне 
као да су завршили кућу па сад морају и 
порез на њу да плаћају. Рачунају да је 
доста што им је држава узела пензију. Крв 
још није престала да тече, а ни да истиче. 
Напунио сам оно буре у које смо раније 
киселили купус. Имам намеру да правим 
крвавице или шваргле. Нећу да правим, 
као Пироћанци, пеглане кобасице. Јер ту 
треба и мало меса. Па после и да то сушиш 
и стискаш и притискаш. А комшика то не 
подноси. Не подноси ни тиграсте комарце. 
Од њих подригује. А није Пироћанка.
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ВЕЛИКЕ СЕОБЕ КОЈЕ ИСТОРИЈА 
ЈОШ НИЈЕ ЗАБЕЛЕЖИЛА

Тиграсти комарци су осетили да им 
опасност долази од Америчких туриста 
којих је све више било на обалама Нила. 
Једне летње ноћи, када је уместо кише 
падала пешчана прашина коју је Еол послао 
са обала Сахаре, Високи савет месне 
заједнице, тик уз обалу Нила, одлучио је 
да се сви тиграсти морају иселити са ових 
простора, или ће их Амерички туристи 
појести све до једног. Американци су 
толико алави, да су за само један дан могли 
да смажу и очисте по неколико километара 
обале. Уништавали су све пред собом само 
да би се домогли тиграстих комараца. Они 
су им били главна посластица. А погодни 
су били за спремање брзе хране. Нису 
марили за ражањ. Ако није било угља, 
или струје, пекли су комарце на нафту. 
На тихој ватри, док не порумене. Тако да 
су их у тој варијанти звали румени, а не 
тиграсти. Оне веће који су били снажнији 
и који су се батргали и промаљали главе 
не би ли утекли из казана Американци 
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су бесомучно ударали бејзбол палицама. 
Било је разбијених глава, а то је посебно 
давало шмек паприкашу од тиграстих. 
Један амерички билмез, није забележено 
из које је савезне државе, досетио се и 
патентирао изум да се тиграсти комарци не 
би уздизали из казана и да не би реметили 
јавни ред и мир у току кувања најпре им 
бејзбол палицама треба смрскати главе. 
Потом их брзо сипати у казан у коме је већ 
кључала вода, спремљена као за страшни 
суд. Крилца су посебно спремана. Мојој 
комшики се подизао стомак од ове приче. 
Али приметио сам да од оних тиграстих 
који су реш печени на сахарском сунцу није 
подригивала. У свим осталим случајевима 
глумила је Јапанца – била је учтива.

Прошле године радио је јавио да су се 
прве групе тиграстих комараца искрцале 
на левој обали Дунава. Из старог завичаја 
свако је носио колико је могао понети, по 
неколико тона вируса Западног Нила, за не 
дај боже.

Американци су у паници. Напуштају 
Египат. Селе се у Сирију. Ко зна шта ће 
тамо јести.
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БОСОНОГИ

Било је оних Американаца који нису 
волели да једу комарце. Неки од њих су 
волели са њима да спавају. Један се жалио 
да му је тиграсти кришом ушао у ”најке” и 
да су га толико жуљале тако да их је изуо 
насред пута и бацио у канал поред. Јебеш 
екологију. О томе мораш да водиш рачуна 
само у свом дворишту. Купио је ”адидас” 
патике, али није могао да их обује. Онај 
тиграсти му је направио неописиво велике 
жуљеве у оним ”најкама” које је бацио 
поред пута. Зато нећемо о тим жуљевима. 
Иако из њих липти крв. Као на чесмицу. 
Тиграсти се сада сладе. Једина им је мука 
што морају да се сагну. Мојој комшики су 
Амери одвратни и кад су голи и боси. Умало 
се није исповраћала на овог босоногог. 
Док је била млађа само ми је о Холивуду 
причала. Али после оних бомби усред 
Ниша када су Амери разјурили тиграсте 
комарце чак до Београда она је умукла. 
Говори само на гробљу. Сама.
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БРИЈАЊЕ

Комарце су изували пре него су почели 
припреме да их кувају. Морали су и да 
им обријају ноге. Пре тога су морали 
да им оперу ноге. Поједини, капитални, 
примерци тиграстих комараца имали су 
толике длаке на ногама да су се уз њих 
могли успузати до неба. А постојала је 
опaсност да се и други комарци упетљају 
у те длаке, па чак и да се обесе ако им 
нешто дође до гуше. Обешени комарци 
нису никоме били од користи. Само су 
смрдели надалеко и нашироко. А због тог 
пропуста, сваки пропуст се кажњавао, 
могао је и понеки амерички капетан да 
заглави робију. Или да га баце комарцима. 
Бесни комарци су опаснији од домаћих 
бесних паса. То је био разлог више да им 
обријају ноге,  пре него их баце у казан. 
Бријање је било на суво да се не би узалуд 
трошила вода. То су радили за то посебно 
обучени Американци који су завршили, сви 
одреда, специјализацију на Унивезитету 
Гвантанамо. Субспецијализација се 
завшавала у Ираку или у Либији. Свршени 
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мајстор је морао добро владати бријачем, 
или ножем, и у том случају је добијао 
најважнији чин: наредник. Комшика је била 
одсутна док сам јој ово причао. Бринула 
се за ручак. А струја је нестала на време. 
Није стигла да комарцима подреже нокте. 
Нокти су морали бити уредно подрезани 
да не би загађивали (говеђи) гулаш.
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УЈЕД У ПОЗНИМ ГОДИНАМА

Комшика није тако мислила, али мама 
је саветовала да пази да је нико не хвата 
за бутке, да је не пипка тамо. И она се 
дуго придржавала маминих савета. Није 
то никоме дозвољавала. Колико је мени 
познато, а познато ми је, бар не, јавно! 
Пре неколико дана чујем жали се, ујео је 
тиграсти комарац за бутину. Толико је била 
срећна, толико се смејала, да је од смеха 
прецркла. Сад су сви у нашој згради под 
тензијом. Ишчекују. Боје се људи да се не 
повампири. Лекари саветују да се старије 
даме не излажу ризику. Али, не вреди.
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ИСТОРИЈСКИ УСЛОВИ

Комарци и када нису тиграсти немају 
друга посла него да боцкају. Шиље шило 
и боцкају. Боцкају и женске и мушке. Моја 
комшика верује у старе приче да је нос, 
односно сурлица, прави аршин за боцку. 
Времена су се променила. Кад се она 
боцкала сви су јој говорили сачекај мало. 
Не жури. Све ће си дође на место. Изгледа 
да се то није десило тако. Не кажем баш 
за њу, него уопште. Има оних који чекају, 
па све то дође касно. А код неких, богме, 
никад не дође. Ни тиграсти нису свемоћни. 
И њима с временом порасте боцка. Али 
није тако тврда. Нису је утврдили. За 
све је потребно да се стекну историјски 
услови. Кад се они наместе, онда тепај 
колко год можеш. После је касно и за тебе 
и за комшику. Могу само зунзаре да вас 
напљују, а од боцкања ништа.
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ЋУТАЊЕ

Ћутање је велико зло. Најопаснији су 
они комарци који се не чују. Тек када те 
боцну, онда се намрштиш, или опсујеш.  
Комшика се чуди зашто тиграсти јуришају 
на њу, а не и на комшију. Комарац воли 
нежност. Мислим, тиграсти. Никога 
комарац није ујео за табане, за ђон. Он тражи 
осећање. Тражи оно мекачко месташце. 
Иначе, ако би запео као сивоња у ђон, оде 
сурлица, оде боцка. У том случају не гине 
му умирачка. Само да легне. Комшика кад 
га види таквог, мисли да је он легао  ту да 
је чека да би је мало развеселио. Али враг 
је однео шалу. То није онај наш враг. То 
је враг који купи комарце као чума децу. 
Он је пробирљив купи само тиграсте. Али 
кад му докурче Американци са својим 
прашковима за буве, стенице, ваши... 
онда уме да насрне и на ширу популацију. 
Комшика разочарана америчком хемијом 
коју подмећу пре сваког бомбардовања 
одлучила је да се повуче у илегалу. Ни 
комарци је више не инетерсују. Ни боцке. 
Ништа, ништа. Зна она и да ћути. Само је 
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треба ућутати. Треба је с времена на време 
притиснути.

Комшика није на време научила да 
јаше, зато целог живота води коња. А ја о 
томе ћутим. Сав сам се искривио.
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ШТЕДЊА

Да се не би нарушавала еколошка 
равнотежа на комарцима се штедело. Они 
богатији слепи мишеви јели су тиграсте 
комарце, али очишћене, а крилца су јели 
црквени мишеви. Комшика се у то није 
петљала. Није могла да подигне ногу да 
би се успела уз степенице. Видео сам јуче 
како се мучи. Појављује се прво штака, 
после пола сата и нога, па после пола сата 
и друга. А онда се чује издах: Уууух! Ипак 
је успела да се пре мрака довуче до својих 
врата. Ту је после дужег претурања по 
торби и по џеповима установила да је негде 
изгубила кључ. Пала је с ногу, и заспала је 
ту на отирачу пред вратима. Када је ујутру 
њен син полазећи на посао отворио врата 
имао је шта и да види, маму су изуједали 
комарци. Глава јој је отекла. Није могла да 
прође кроз врата. А кажу тамо где прође 
глава прође и гузица. Овај пут, no pasarán. 
Човек је непрестано псовао слепе мишеве, 
који су иначе законом заштићени. Један 
квалитетан слепи миш може за један сат да 
поједе око 600 комараца. Претпоставка је 
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да су комарци осредње ухрањени. Штедња 
је учинила своје.
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ДРЕСУРА СЛЕПЦА

Такозвани савремени људи бране се од 
комараца прскањем неким хемикалијама, 
запрашивањем из авиона... Притом страдају 
и неки други инсекти без којих свет не би 
могао да опстане. На пример, пчеле. Кад се 
спомену пчеле, одмах се помисли на мед, а 
још је већа корист што оне опрашују биље. 
То је и највећа корист. Без опрашивања свет 
би се зауставио. Скаменио би се. Дакле, 
мој предлог би био да се употреба бојних 
отрова против комараца забрани на свим 
нивоима. Најбољи начин за спречавање 
претераног множења комараца, нарочито 
тиграстих, јесте гајење слепих мишева. 
Њих бисмо могли издресирати тако да 
они хватају комарце, а не као досад да се 
само наклопају. Поједу за један сат шест 
стотина комада и легну да спавају, а ви 
се целе ноћи расправљате са комарцима. 
Јурите их из собе у собу све док не сломите 
и последњу вазу, макар да је кинеска. Ако 
притом не паднете, и не сломите нос или 
ногу, онда операција комарац за ту ноћ није 
завршена, није била успешна. Дресура, мој 
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брајко, дресура!

*
У Великом Боњинцу, селу на Сувој 

планини, сељаци су у време владавине 
Сулејмана Величанственог дресирали 
комарце како би турским војницима 
преносили мисао супротну од оне 
Сулејманове. Тај експеримент је пропао 
због недостатка средстава, а и због тога 
што на располагању нису имали тиграсте 
него обичне комарце. А обични комарци су 
килави. 

Кад их је после неколико векова 
Миланче ослободио Турака, они су се 
бацили на дресуру слепих мишева. Метод, 
штап и шаргарепа. У пракси, за сваког 
ухваћеног комарца давали су слепцу 
(слепи миш)  чашу соде, а за два и више, 
слепац је добијао клакер. Сада слепци пију 
кока-колу, и врло су хепи.

Пијани слепци опет су легли.

*
Песоа тврди да човек види помоћу 

носа. У праву је. Човек мора имати нос за 
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све. Мој нос, мој понос. 
И далековиди људи се саплићу. Они 

не виде испред свог носа и ходају као да 
пропадају. Они стално ходају кроз тунел, 
али виде оно светло на крају. 

Слепци виде помоћу ушију, а и помоћу 
коже. Виде и при великим брзинама. 
Како би иначе стигли тиграсте комарце 
по мрклом мраку, по мрклици. Чак им 
распознају и жуте штрафте на леђима. Неки 
слепци имају тојаге. Али по неписаним 
правилима која још увек владају тојага 
неминовно води мечки на рупу. Боље је и 
лепше кад човек нешто напипа. Не мора да 
види. Може да сања. Сања, дабоме. Шта 
би друго...

Слепи миш није слепац као што ви 
мислите. А, ако баш хоћете да знате није 
ни миш. А. Ками мисли да само слепац зна 
да ноћ нема краја, али он није мислио на 
слепог миша, на нашег слепца. У то сам 
сигуран.

*
Комарци су чудне живуљке. Њима 

се хране слепци. Слепци углавном не 
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раде ништа. Ко ради тај и греши. Да би 
слепци били безгрешни одлучили су 
да не раде ништа. Лове комарце. Не да 
би их припитомили. Не. А и дресура 
их не интересује после оног пропалог 
експеримента Боњинчана, не усуђују се. 
Одмах их поједу. Хране се протеинима.  А 
комарци нам пију крв. Држава се жали на 
њих. А ставила је слепце под своју заштиту. 
Као да ће комарац појести слепца. Слепци 
једу само лети. Зими спавају. Комарци 
зими штукну негде. И они раде ноћу. 
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КОМАРЦИ И МАЛИ ЉУДИ ИЗ 
ВИСОКОГ ДРУШТВА

Министарка се штити балдахином. 
Ставља га на стидни део тела. Забоде га у 
гузицу и посматра како лепрша на ветрове.  
Док она тако снажно прди ниједан комарац 
се не усуђује ни близу да присмрди. Куд 
ћеш веће задовољство. Бар неко да има 
вајду од комараца. Председник је подбуо 
од вискија са барбитуратима. А комарци 
мисле да ће му они доакати сисајући виски 
из његових склеротичних вена.  

Никад краја заблудама. 
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ЗАТО

Проблемима душе се баве психијатри, 
психолози, попови, књижевници, песници, 
душебрижници... Већина мисли да се душа 
пуни ко бутанe ћушке што ги воли мој 
Пикси! Ти исти мисле да се душа празни 
тако што све проспете некоме на главу као 
прљаву воду, и одете свиркајући... Да л’ ће 
некад да ми се смири душа, Боже драги?! 

Да ли комарци имају душу, ово тешко 
питање заслужује пажњу великог дела 
човечанства. А тај део не брине за комарце 
него за њихову душу. Најпре се наклопају. 
Тако алави се издују. И на крају, морају да 
гурну прст у уста да би повратили протеине 
које су иначе скупо платили. А лакше би 
им било да су опрали своју гузицу или још 
лакше да су опрали некоме ноге. 

Познајем неке људе, међу њима сам 
и ја, којима је најлакше да оперу женске 
ноге. Кажу да је то лакше и да им прија 
души. Боље им је то него да оперу своје 
ноге. Неки и немају ноге. А и то је мање 
страшно него када немају мозак. Мозак се 
не пере. Испире се. 
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Незвисно од тога да ли су комарци 
стасали. Они су по мом дубоком убеђењу 
бездушни. Не зато што су мали него што 
могу и слона да оборе. И зато што воле 
свуда да забадају...

Старе злоће вам не могу ништа, aли 
могу све да покваре. Могу злим мислима и 
купус да укиселе.
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МРШАВА ЧОРБА

Крилца од комараца једу црквени 
мишеви, а тело и бутке једу слепци. Oд ногу 
се прави мршава чорба. Ако је заљутите 
нико неће осетити да су у питању комарци. 
Може и оригано, мада се он ставља само 
у смрдљиво месо. Овде је реч о ногама, 
а не о месу. Није реч ни о рибама, нити о 
рибљој чорби. Уосталом, рибе или немају 
ноге или имају дугачке. А чарапе што су 
скупе. И брзо се цепају. Не смеш рибу ни 
да пипнеш, оде све у паприкаш.

Комарца би требало стићи и утећи.
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ПРОБЛЕМ(И)

Проблем су они комарци који су сакати. 
Које је неко клепио и сломио им ногу, 
крило, или су наишли на мину, или им је 
пала бомба, или су негде у некој кафани 
скроз покисли... Они баш немају среће. 
Не могу да лете по ноћном светлу, тако 
да не могу ни да налете на слепца који би 
их прогутао и који би их ослободио свих 
мука. Морају да се муче. А и помагала су 
скупа. Уз то и тешко се набављају. Држава 
никако да одреши кесу и да ишколује 
слепце који би се бавили хендикепираним 
комарцима. Неки од њих потпуно полуде 
од досаде. Шуњају се испод градских 
светиљки. Раније су летели око светиљки 
заједно са гомилама лептирова. Кружили 
су, да се човеку заврти у глави. Пикирали 
су на људе који су туда пролазили 
враћајући се из биоскопа или из кафане. 
Било им је забавно. Некоме су бркнули и 
у око. Смејали су се до бесвести. А сада 
су богаљи. Тако блесави лазе, бауљају,  и 
домогну се нечијег тела, па кад га боцну, тј. 
када му кркну боцку, човек се само крсти. 
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А није чуо да комарац лети. И како би чуо 
кад не лети него лази јер му је сломљено 
крило. Неки слепци и немају лиценцу да 
би регуларно таманили комарце. А ни 
порез не плаћају. Са државом су на „јеби 
си матер“!
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