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РЕЧ АУТОРА

За реч НИТОГЕН први пут сам чуо још далеких 
деведесетих година двадесетог века, када је један локални 
панк бенд кренуо са стварањем своје музике и деловањем 
под тим називом. Још тада сам био фасциниран том 
иновативношћу и игром извртања речи, знајући да ће 
са временом сама реч добити на важности, примени и 
значају баш зато што је и настала као тежња да се пронађе 
алтернатива за сав тај преовладавајући примитивизам, 
просечност, стереотипност, тривијалност... Ова књига и 
јесте покушај да се самом том појму да крајња форма, 
смисао и контекст. Погрешно и непотпуно je схватити 
појам НИТОГЕН као другу страну медаље, као тамну 
страну наше колективне и индивидуалне свести и 
душе, јер он представља и симболише много више од 
тога. Да не бих беспотребно развијао причу, крените са 
читањем и схватићете шта све заправо треба и не треба 
да представља НИТОГЕН.
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НИТОГЕН - Колективно несвесно

КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД ?

Нитоген. Варошица на североистоку Србије. Житељи 
га називају градом, иако нема статус града, само да би се 
осећали као грађани. Какав нонсенс! Није битно где живиш, 
већ какав однос имаш према животу, људима, стварима... 
То је оно што те чини грађанином или малограђанином. 
Локалитет са тиме нема никакве везе. 

Почећу ову књигу причом о једном наставнику. Житељи 
града који, уствари, није град, међусобно се много добро 
знају. Живот у малој средини има своје предности и мане. 
Највећа мана је та што се трачеви и разне приче и причице 
шире абнормалном брзином. Филују се и измишљају 
многе измишљотине, лажи и неистине. И све то из обести, 
досаде, зависти, мржње, пакости, освете... А нико није имун 
на оговарања и причања иза леђа. Сви хоће да чују неку 
шкакљиву ствар, трач, прљавштину, бламажу тамо неког кога 
познају. Душевна храна за ситне душе! Не схватају људи да 
ће и они доћи на ред ако већ нису. 

За дотичног наставника кренула је прича да је полудео. 
Учен, фин, културан и присебан човек одједном се потпуно 
променио. Почео је људима у лице да говори оно што мисли 
без имало устручавања. Није бирао ни време ни место већ је 
театрално, на јавном месту, сваком истину сасипао у лице. 
Пресретао је људе на улици, по продавницама, на пијаци, 
викао и оптуживао сваког за кога је нешто знао и начуо. То 
је код присутних, који нису били предмет наставниковог 
напада, изазивало смех и омогућавало разне нове теме 
за будућа трачарења и оговарања како наставника тако и 
наставникове жртве. Међутим, наставника за то баш нешто 
и није било брига. Фурао је он свој нови фазон све жешће 
и чешће. Критиковао је све и сваког. Људи су почели да 
прелазе на други крај улице чим би видели да им дотични 
иде у сусрет, јер су желели да избегну непријатне сцене, 
бламаже и откривање истине по сваку цену. А наставник 
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је био добро обавештен да су се сви питали одакле је све 
то могао да сазна. Јавно је жигосао све врсте лопова - 
разних функционера, локалних политичара, директорчића, 
шверцера и других мутљавина, тачно наводећи шта је ко 
украо, смувао или оштетио државу. Где је ко купио локал, 
сазидао кућу, примио мито... Критиковао је многе што варају 
своју брачну половину, занемарују породицу, коцкају или се 
одају другим врстама порока. Иако је неколико пута добио 
батине због свог брбљања, он је и даље терао по свом. Јавно 
је износио своје мишљење за све оно што му се није свидело, 
а ако би неко покушао да га умири, одмах би уследио контра 
ударац и изношење неких провокативних и запањујућих 
података, тако да су га људи све чешће избегавали. А он 
је и даље причао и причао. Критиковао је владу, локлану 
власт, политику, лоше стање у друштву и градићу уопште, 
апатију у народу, затупљеност и колективну несвест народа, 
брендирање и форсирање погрешних и инстант вредности, 
експанзију кича и шунда, пад моралних вредности... А људи 
су га избегавали. 

„Он је луд, луд, луд“. То су сви почели да причају. 
Више није било сумње. Само је луд човек могао тако да се 
понаша. Само је луд човек неком локалном псеудо моћнику 
могао у лице да каже да је лопов тачно наводећи колико 
је пара украо и шта је све проневерио. Само је луд човек 
могао вербално да напада разне криминогене структуре 
људи јавно обелодањујући њихове криминалне радње или 
да критикује све оне неморалне, несавесне, бескруплулозне 
људе критикујући и осуђујући њихове радње и понашање 
због којих су и добили такве епитете. Само је луд човек 
могао себе и своје најближе да изложи таквим бламажама 
и иступима, притом не мислећи на последице и шта ће 
други мислити о њему.  Ником више није било важно што је 
дотични наставник говорио ИСТИНУ и само ИСТИНУ. 

 Услед ове констатације намеће се питање: Ко је овде 
луд? Да ли је луд човек који види истину и јавно је износи 
без обзира на начин и наступ или они који га етикетирају 
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као лудака и константно беже од истине? А истина је да 
смо много гори, лошији, угроженији, посрнулији, јаднији, 
сиромашнији него што мислимо, представљамо се и лажемо 
себе да јесмо. Можда је наставник зато и полудео (ако је 
полудео), јер је видео да нико нема намеру да било шта 
уради или учини, да настоји да се било шта промени. Сва та 
глуматања, пренемагања и фолирања већине квази грађана 
су само зарад личних интереса и користољубља. Ништа није 
узвешеније, светије и важније  од личног ћара. 

Па ја питам Вас: Ко је овде луд ?
То се питајте све време док читате ову књигу. Ако Вам 

притом дође помисао да сте луди заправо ВИ, онда још 
увек имате шансе и треба да прочитате ову књигу до краја. 
Ако помислите да је луд аутор или пак неко други, свеједно 
прочитајте ову књигу, можда ћете променити мишљење.  
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УПАЛИ СВЕТЛО ДА ТИ ВИДИМ ВИСКИ *

Данашња омладина уопште није наивна. Напротив. 
Промоћурна је и сналажљива.

Кад се сетим колико сам само времена морао да уложим 
да бих смувао неку девојку која ми се свидела! Па смишљај 
добру жваку. Чекај прави тренутак. Шармирај, засмејавај и 
поштуј. Буди романтичан и шмекер у исто време. И онда, 
када бих коначно успео да је преварим, тј. убедим, да сам 
ја тај прави, принц на белом коњу, тек онда би уследиле 
муке. Шетање до изнемоглости да би се огребао за неки 
јадни пољубац. За секс си, брате, морао баш да пешачиш. 
Да шеташ док ти ноге не отпадну. Ципеле ти се не исцепају.

А сад. Како је сад? Зато сам и решио да напишем ову 
причу.

Сад је довољно да имаш неку кинту. И то само за једну 
флашу вискија, вотке, текиле... Одеш у неки кафе, наручиш 
боцу вискија и чекаш. Конобар ће флашу ставити у посуду 
са ледом, запалити „чаробну свећу” (мини бакљу), ставити 
је поред флаше и прошетати кафеом. Цео кафић ће видети 
„light-show” помешан са вискијем и аналогно томе коме се 
пошиљка са скупоценом текућином носи. Цео тај светлосни 
спектакл видеће и спонзоруше, што је и главна сврха читавог 
тог сељачког, неукусног и примитивног саморекламирања. 
Наручилац ће са поносом извадити лову и платити, знајући 
да ће га у том тренутку цео кафић посматрати. Бацио је удицу 
са својим малим црвићем као мамцем. Остало је само да 
сачека да риба почне да гризе. И ускоро риба почиње да ради. 
Штуке, буцовке, бандарке и остале сличне врсте похлепних 
риба грабљивица почињу да трзају на мамац руководећи се 
чињеницом да неко ко може да плати целу флашу вискија у 
ултра, мега, гига популарном кафеу заправо има много пара. 
Сјатиће се око стола са вискијем за тили час покушавајући 
да дотичног потенцијалног клијента и муштерију што пре 

*  Првобитна, верзија приче објављена на блогу аутора
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заведу и очарају.  И када се испије поменута флаша, поручиће 
се још по нека (ако се још има пара) па ће се опет  палити 
бакље, чути фанфаре и радовати деца. Да ли ће на крају 
вечери наручиоци вискија наплатити своју бакљаду у виду 
неког сношаја или ће се, пак, у полакоматозном стању једва 
одвући кући, стропоштати у кревет и спавати све до касно у 
подне? Не бих знао да вам кажем. Знам да данашња омладина 
не мора толико да шета, шармира, удвара се да би се огребала 
за секс. Мора да плати ако при оволикој бесплатној понуди 
не може нешто да нађе за џабе.



ggg

14 d

НИТОГЕН - Миљан Ристић

СВЕТСКА ЕКОНОМСКА *

Док сам се шетао центром града и гвиркао по излозима, 
освртао за сукњицама и дубоким деколетеима, запазих једну 
ствар. На све стране само су банке, коцкарнице, кафићи, 
пекаре и месаре. Ништа друго и не ради. Ничег другог и 
нема. То ти је наша привреда. Економија пијанства и ждрања. 
Отимачина пара од наивних и похлепих људи. Од оних који 
хоће ’леба без мотике и конфор без муке.

И одеш у банку по кредит. Небитно за шта. Лова треба 
сваком, јер данас ретко ко има лове. Тамо ти одраде тоталну 
анализу твог економског профила. Завирују и у уста да виде 
нема ли неког златног зуба који ће ставити под хипотеку. За 
сваки случај. Скенирају ти цео претходни радни век, колико 
трошиш, колико примаш, где радиш, да ли имаш децу, да ли 
си у браку, и ако јеси, да ли брачна половина ради негде, да 
ли имаш нешто на своје име, која кола возиш, да ли имаш 
младу похотну швалерку, јер она је главни носилац ризика по 
платежну способност потецијалног клијента. Одмеравају те 
од главе до пете, како си обучен, који мобилни имаш, какву 
чуку носиш и само рачунају и рачунају. Кад би и лекари 
радили овакве анализе, нико не би био болестан! На крају ти 
дају неку сићу коју ћеш да исплаћујеш док ти очи не испадну 
од силног плаћања.

Ти, сав срећан што си коначно добио новац којим ћеш 
моћи да одеш на заслужени годишњи одмор, купиш дрва, 
реновираш гајбу или вратиш дугове, свратиш у кафић на 
једно пићенце да прославиш. Одмах ти се за сто пришљамче 
доколичари без пара који једва чекају да уоче неко познато 
лице од којег могу да ижицају по које пивце. И обрнеш једну, 
две, три, четири туре. Лова одлази. Алкохол већ ухватио. 
А ти већ припит схваташ да новац треба искористи мудро 
да би добио још новца. Зато и одлазиш у коцкарницу да 
увећаш свој капитал. Да на море одеш као џек. Да исплатиш 

*  Првобитна верзија приче објављена на блогу аутора
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дуг одједном, а не на рате. Да поред реновирања купиш и 
по неки комад намештаја. Да имаш и за угаљ. Ту попијеш 
још неколико пивцета или ракијица и кренеш да се коцкаш. 
Већа-мања, већа-мања. А једино је мање пара.

Након неколико сати напушташ коцкарницу, са много, 
много мање пара ако је нешто и остало. И одлазиш најпре 
у пекару по два кила ’леба а потом у месару да купиш неку 
јевтину саламу подригушу или неку одвратну кобасицу - нус 
производ неке квази месаре. Човек мора нешто и да једе. За 
друго и немаш пара. Шта, три године ће брзо проћи! Остаје 
само да укућанима саопштиш да наредне три године нема 
мора, да ће вас ове зиме грејати љубав, да нема потребе за 
реновирањем, да сте још увек тужни, ружни и дужни… Јеби 
га, светска економска криза!
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КО ЈЕ ОВДЕ КРЕТЕН ? *

 „Тата, погледај онај џип. Баш је cool. А ко је онај чика 
што га вози?”

„То је један кретен!”
„Тата, ја бих волео да и ти будеш кретен!”
„И тата би, сине, и тата би.”
„Тата, види што има добру женску ? Је л‘ то зато што је 

кретен?”
„Не, сине. Та женска је кретен.”

*  Објављено на блогу аутора
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FACEBOOK *

Живим у малом граду, варошици на североистоку 
Србије, која као и свака провинција, како време протиче, 
постаје све већа провинција. Људи су бежали и даље беже 
главом без обзира што преко гране што у веће градове. Све 
је мање људи, нарочито младих. Велике друштвене фирме 
које су, да кажемо, нешто радиле, у процесу приватизације су 
пропале и угасиле се. Незапосленост је постала страховита. 
Млади, беспослени и заборављени од државе и друштва 
којем су припадали кренули су да се сналазе онако како су 
знали и умели. Али млади као млади одувек су хтели „’леба 
без мотике“. Хтели су све и хтели су одмах. Проблем је био 
у томе што се то није могло остварити на један поштен и 
моралан начин. Зато није било никакво чудо што се велики 
број њих упустио у криминал, а између осталог и у диловање 
дроге јер ту је била најбржа зарада.

Задњих двадесетпет година дрога уништава омладину у 
нашој варошици. Много је младих живота уништено. Много 
је младих људи заувек изгубљено у паклу дроге, а никог за то 
није било брига, нити се било ко трудио да то промени или 
спречи. Све се више младих одавало том мрачном пороку 
а пропорционално томе број дилера се повећавао. Брза 
зарада и константно тржиште деловало је врло примамљиво 
за похлепне и бескрупулозне. Из тих разлога многи су и 
почели да се баве тим нечасним и злим послом а људи се у 
том свету врло брзо изопаче и постану још гори него што су 
били. Новац им постаје и остаје једини приоритет. Све друго 
и није тако важно. Једино је битно да се заради што више 
тог прљавог и крвавог новца. Циљ је оправдавао средства 
и сходно томе они су и деловали. Зато су се све чешће и 
фокусирали на децу из основних школа, добро знајући 
чињеницу да су средњошкоци већ капирали неке ствари и 
да њих нису могли тако лако да преваре и обману. Зато су и 

* Oбјављенo на блогу аутора и у Блогопедији 2010.
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кренули да опседају основне школе. Њихове примарне мете 
и главне жртве постала су деца од свега седам до четрнаест 
година. Јер, шта знају основци? Верују у све што им се каже! 

Један пријатељ ми рече да је скоро ушао на Facebook 
профил свог сина, клинца од дванаест година, чисто да види 
шта клиња ради, и да је тада готово доживео шок. Један 
од окорелијих нарко дилера у граду, младић од тридесетак 
година, који је важио за неку фацу и мангупа, на Facebooku је 
био супер ортак са његовим сином. И не само са њим, већ са 
много клинаца, што млађих, што старијих. С обзиром на то да 
је место у којем живимо типична мала средина, у којој се сви 
међусобно добро познају, отац сконта о чему је реч. Сместа 
уђе на профил дотичног дилера да види шта то он има са тим 
силним клинцима. Имао је шта да види. Остао је без текста. 
Одмах потом телефонирао је неколицини родитеља које је 
познавао, а чија су деца такође била Facebook пријатељи са 
дотичним дилером да би их упозорио и скренуо им пажњу 
на ту појаву. Нагласио им је да обавезно провере да ли је и 
њиховој деци тај дилер слао поруке и на тај начин покушао 
да их врбује и увуче у тај свет смрти и ужаса. Сви родитељи 
које је позвао, првом приликом улоговаше се на Facebook 
налоге своје деце. Десетину минута након претраживања 
по том виртуелном свету и дигиталном егу својих потомака, 
сви родитељи били су шокирани, прилично уплашени и 
забринути! Нису могли да верују у оно што виде. Нису могли 
да верују како им је све то промакло. Како тако нешто нису 
приметили?! Јесте да су схватали да је интернет штетан и 
опасан, али такве ствари, које су том приликом спознали, 
нису могли ни да замисле. Свакако да су знали да њихова 
деца проводе и превише времена на компјутеру, али све 
су то сматрали безизленим дечијим играријама. Ко би 
још помислио да ће их опседати тамо неки дилер дроге? 
И то није било све. Најстрашније у свему томе било је то 
што су сви ти клинци просто обожавали тог дилера. Он је 
редовно посећивао њихове профиле, остављао коментаре 
испод њихових објава, слао поруке, бодрио их, подржавао 
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и разумео, а клинци су се ложили и примали на те приче. 
Распитивао се где живе, ко су им мама и тата, где излазе, 
у коју школу иду… А клинцима је било драго што им је 
такав фрајер био добар пријатељ на фејсу. Јадна дечица нису 
ни схватала шта наводни пријатељ уствари жели и које су 
му биле крајње намере. Деца нису схватала да је он желео 
њихове мале неискварене душе, а да су они већ били спремни 
да му је предају. Било је потребно само неколико речи 
подршке, разумевања и хвале. Било је потребно само мало 
пружене пажње. И они су се упецали. Јадни мали наивци! 
То само говори колико су деца усамљена, колико им се мало 
посвећује времена, колико родитељи немају разумевања за 
њих и њихове проблеме, а зло је увек присутно и вреба на 
сваком кораку, што у стварном што у виртуелном свету.
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ПОШТОНОША*

У последње време постао сам и превише фобичан. Могло 
би се чак рећи и параноичан. Да ли то долази са годинама? 
Не знам. Можда. Знам само да сам многих баналних ствари 
почео да се прибојавам. Понекад се упитам да нисам, 
можда, полудео и да ме зато све чешће прожима страх, језа, 
узнемиреност. Или узрочност тога почива у нечем другом? 
Или је пак то данас постало нормална појава? На ова питања 
не могу дати конкретне одговоре, али да бисте схватили о 
чему је реч најбоље ће бити да вам испричам чега се то ја 
прибојавам.

Па овако. Тренутно ме многе стваре ужасавају и плаше. 
Ништа није чудно ако се човек плаши Бога, рата, сиромаштва, 
болести, беде, паса… Сваки иоле нормалан човек осећа 
одређену дозу страха у овим кризним временима. Само се 
луд човек ничега не плаши и ни за шта не брине. Ја се плашим 
и бринем, то значи да сам нормалан. Па, не знам баш. Јер ја, 
поред ових, назовимо их уобичајних стереотипних страхова, 
у свом бићу гајим и одређене фобије које ће можда сваком 
другом нормалном човеку деловати смешно, а не злокобно и 
језиво. Чега се заправо толико плашим а што другим људима 
може деловати тривијално, банално и апсурдно? Како чега? 
Зар још нисте укапирали? Плашим се поштоноша. Свих врста 
поштоноша. А има их пуно. Неки су униформисани, а неки 
делују као цивили. Али ја их одмах препознам. Мене не могу 
преварити. Знам ја ту сорту. Зато их се и плашим. И довољно 
је да угледам неког од њих и одмах наступа хистерија. Као 
мува без главе почнем да јурцам по стану чак и кад видим 
поштоношу кроз прозор. Узнемирим се и притисак ми скочи 
на двеста. Срце почне убрзано да ми удара и имам утисак 
да ће ми искочити из груди. Зуби почну да ми цвокућу и 
облива ме хладан зној. Као да сам, недајбоже, видео сатану 
или пак неког нашег политичара. Још ако се дотични упутио 

*  Првобитна верзија приче објављена на блогу аутора



ggg

21d

НИТОГЕН - Колективно несвесно

баш ка мени и ако још пошту не стави у сандуче већ позвони 
на врата, онда сам ја на пакленим мукама. Не знам шта да 
радим. Гвиркам кроз кључаоницу и чекам да дотични оде. 
Ни по коју цену не отварам врата. Може да звони до сутра. 
Обавезно на врата ставим и рајбер. И нека лупа, виче, псује. 
Ја не отварам. Нисам луд. Нећу да шлогнем од страха. И чим 
дотични оде, мени нервоза и страх полако јењавају, али ипак 
нису окончани.

Зашто се толико плашим поштоноша? Не, није ме 
силовао поштоноша. Нити је моја бивша девојка променила 
пол и постала поштоноша. Нити ме је жена преварила 
са неким од њих. Надам се?! Објаснићу Вам, и стварно 
мислим да ћете и Ви почети да се бојите поштоноше чим 
Вам изнесем разлоге свог страховања. Као прво, прошло 
је време када су поштоноше доносиле разгледнице, паре, 
честитке, писма драгих особа у којима ћете бити обасути 
пажњом, љубављу и поштовањем. Прошло је време кад су 
они били носиоци добрих и лепих вести. Данас они служе 
за друге ствари. Зато се више и не нуде ракијицом и кафом 
када се појаве на улазним вратима. Сад се псују и куну. 
Мени, као и већини других људи, једино што поштоноша 
доносе, јесу рачуни, опомене, судски позиви. Поштоноше 
су постале доносиоци лоших вести. Као црни гаврани из 
наших старих епских песама. Зато сам и постао фобичан. 
Чим видим да се неки од поштоноша упутио у правцу моје 
куће, одмах се престравим и избезумим јер знам да ми носи 
неки рачун. Није битно да ли је за струју, телефон, мобилини, 
кабловску, воду, комуналије, порез, за рату кредитне картице, 
за АДСЛ, неку постпејд пошиљку, глупост коју су наручила 
моја неваљала деца гледајући неки од дечијих канала, нека 
безвезна играчка скупа као отров, или можда турбошланк, 
односно неки други препарат за брзо мршављење, који 
пијеш док једеш све и мршавиш, који је поручила жена за 
свог трбуљатог мужа. Можда ми доноси и многобројне казне 
које треба да платим, опомене од банке, разна судска решења 
за спорове које сам изгубио или пак судске позиве, јер ме 
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комшије нон-стоп туже а направио сам и пар саобрћајних 
прекршаја, тако да очекујем и позив од судије за прекршаје. 
Врхунац моје хистерије наступа када поштоноша оде, а ја 
отворим поштанско сандуче и видим да је препуно. Брате, 
нема горе језе! И онда крене рачунање свих расхода и свих 
прихода. На крају долази сурови закључак. Расходи су већи 
од прихода. Прави хорор! Ја сам још у добром стању. Још 
увек се добро држим. И како да се не плашим поштоноша? 
Молим вас, реците ми Виииии тоооо?
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ПОЗОРИШТЕ

Догађај из приче догодио се у не тако далекој прошлости, 
у времену док смо били под ембаргом, изоловани од читавог 
света, ван свих збивања, када у Нитогену позориште није 
ни постојало. Представе које су се одржавале, готово 
сваке преступне године, одржаване су у неким брзо 
импровизованим позориштима у којима човек и није имао 
осећај да је у позоришту. Али,  када би се представа и 
одржала, то би обично били неки анонимни глумци који су 
били непознати људима из провинције и од којих већина 
није имала благе везе са глумом. Можда неки од тих глумаца 
и нису били анонимуси, тамо негде далеко, у Београду. Али 
нама из провинције је све било тако страно.

Једном приликом, када је једна таква глумица гостовала 
у Нитогену са својом монодрамом на репертоару, збило се 
следеће. Монодрама се одржавала у сали ватрогасног дома 
у којем је чак постојала и бина. За живо чудо, на представи 
је било чак тридесетак људи. Сви обучени у дебеле зимске 
јакне, капуте, бунде, са рукавицама на рукама и капа-
чарапама на глави, настојали су да игноришу хладноћу и 
прате перформанс анонимне квази диве. Заборавио сам да 
кажем да се представа одржавала у месецу јануару, а да 
грејања није било. Ко ће да потроши буре нафте за грејање? 
А шта ако избије пожар! Онда неће бити горива за ватрогасну 
цистерну да оде на место пожара и угаси га. Пожар ће се 
проширити на читав град. Зар да се зарад ужитка гро људи 
игнорише катастрофа која може да настане и у којој може 
да изгори читав град?! А био је и ембарго. Бензинске пумпе 
нису ни радиле. Није смело да се ризикује. 

Група људи која је дошла да погледа представу а међу 
којима сам био и ја, имала је једну чињеницу којом је могла 
да се теши. Када је нама, који смо на себи имали двадесет 
килограма гардеробе, било хладно, како ли је било сиротој 
глумици која је била само у једној танкој блузици. Њој је било 
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много хладније и то је била та чињеница која нас је тешила. 
Свима је било јасно зашто се дотична нон-стоп бацала на 
сцени, цупкала и трчкала и константно рукама млатила иако 
то није имало никаквог смисла и склада са текстом који је 
изговарала. Било јој је толико хладно, да није знала шта ће 
са собом. На сваки могући начин настојала је да се мало 
угреје. А представу је морала да одржи, јер и она није имала 
пара. Нису имали пара ни они познати глумци, а камоли она 
аматер. А каква је била публика? Публика?! Публике као да 
није ни било. Док се дотична стварно трудила да се уживи у 
своју улогу, да правилно изговори цео текст и притом да се 
не смрзне, публика је била мртва хладна. Гледаоци никаквим 
гестом нису показивали да ли су глумом дотичне задовољни 
или незадовољни. Само су у њу гледали и ћутали. Није било 
аплауза, коментара, комешања. Сви су стајали као скамењени 
и буљили у празно. Можда је жена чак и помислила да су се 
они стварно смрзли и да су зато мртви хладни, али пара која 
је излазила из њихових уста док су дисали говорила јој је 
супротно. Ова равнодушност је трајала готово четрдесетпет 
минута, за којих глумица није добила ниједан аплауз. И када 
се довољно смрзла, када су јој из носа почеле да цуре слине 
и одмах притом мрзну образујући мале лулице, исте као 
оне велике које висе са кровова у време снегова, када ју је 
равнодушност публике толико извела из такта она је престала 
да глуми и обратила се својој верној публици. Публици која 
ју је верно бодрила и помно пратила на минус двадесет. 

„Шта вам је, бре, људи? Да се нисте смрзли? Ја се убих 
од глуме, а ви ништа! Ви мислите да је мени лако да у овом 
Сибиру глумим у овој блузици, а да ми ви ни један аплауз 
не доделите. Не будите срца леденога. Јесте да је хладно. 
Загрејмо се заједно.”

Након тих речи сви скочише на ноге и почеше да 
аплаудирају. Сигурно су многи мислили да је то заправо део 
представе. И тапшали су читавих пет секунди. Људи су били 
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у еуфорији. Сигурно би неки и заплакали од среће, али било 
их је страх. Смрзле би се сузе. То можда боли.

Сигурно су притом сконтали да им је топлије када 
као суманути ударају длан о длан, а да дотична госпођа 
из главног града сутра не би причала како смо заправо 
глупи и примитивни и да немамо појма о култури у добу 
некултуре, аплаузи су кренули на свака два минута. Људи 
нису чекали да дотична доврши реченицу, већ би сви као 
по договору кренули да тапшу. И тако до краја представе. 
То силно аплаудирање је глумицу деконцетрисало тако 
да је почела све чешће да се збуњује. Заборавила би где је 
стала. Понављала је неке реченице по више пута. Често би 
застајала. А публика је нон-стоп тапшала. Сви су били на 
ногама. Многи су цупкали, а неки су почели и да скачу. Све 
је било исто као на техно журци, само што није било техно 
музике, алкохола и ексића. Када би глувонеми направили 
„rave“ журку изгледала би баш овако. На крају је и глумица 
престала са глумом и придружила се раздраганој публици. 
Видела је да је нико и не слуша и на њу не обраћа пажњу. 

Крај приче био би најбољи када би промрзла глумица, 
бесна због неуспеле представе, запалила Ватрогасни дом и 
на тај начин се осветила за лулице. А ватрогасци би могли 
да се искажу, јер би имали гориво за своју цистерну и са 
успехом би спасли мали делић града који још није изгорео. 

Само, ово није бајка. Глумица је добила запаљења плућа 
и заглавила у нитогенску болницу.  А то је већ катастрофа и 
одлична идеја за нову причу. Зар не?
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МОМАК ЗА ЖЕНИДБУ *

Видех једног лика, школског друга, како се, носећи 
мајцу са натписом „Ја сам момак за женидбу“, шета градом 
и шепури као ћуран.

Не знам да ли да фурање те мајце схватим као фору или 
као меру очаја. С обзиром на то да дотичног добро познајем, 
пре би то било оно друго. Хоће човек да се ожени па то ти је! 
А не знам да ли је и имао неку девојку, а он одма’ хоће да се 
жени. Да се осигура. Да има ко да му пере, пегла, кува, чисти, 
пуши… Да има на кога да се истреса и дерња, да изиграва 
ауторитет…

„Загорео као војнички лонац“, што би рекао наш народ. 
Спрцо у дупе преко тридесет и кусур година и заноси се 
са тим глупим мајцама уместо да иде да мува, шармира и 
удвара се. Он мисли то је тако. Обучеш мајцу и готово. Све 
ће женске, брже-боље, да му потрче у наручје. Јер, он је 
момак за женидбу. Момак за фарму.

Да сам ја којим случајем женско, и да ми се само 
приближи неко са таквом мајцом, истом бих га и удавио. А 
пошто нисам, не могу да предвидим реакцију девојака.

Међутим, мајца му је избледела од ношења и ношења. 
И још се није оженио. И како да се ожени кад носи такве 
мајце?! Зар није схватио да је са тим натписом „Ја сам момак 
за женидбу“ заправо рекао:

практикујем само ручни рад,
ја сам дркаџија,
још сам невин,
сажалите се на мене,
јебе ми се,
Десанка Шакић је закон,
боље соко у руци него ћурка у кревету,
уделите слепцу,
узео сам ствар у своје руке…

*  Објављено на блогу аутора
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Можда би се дотични и огребао за понеки сношај и сврш 
да је носио мајцу са неком другом паролом, као на пример: 
„Gay je OK“ или пак „Легализујете проституцију“, али како 
је у питању „Момак за женидбу“, мораће на то да чека док се 
не ожени, ако се и ожени.

Аналогно томе поставља се питање која би се девојка 
могла примити на ту фору? Сигурно она која треба да носи 
мајцу са натписом:

у трећем сам месецу трудноће,
узмеш једну, добијеш двоје,
зар сам толко ружна?,
невина сам, деце ми,
биолошки сат откуцава,
дајем и мираз,
где да нађем такву будалу…
Све у свему ми смо народ који се баш носи. Одело чини 

човека. Или барем неког. Некима не може помоћи ни Бог 
отац а камо ли одело!
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СЛАДОЛЕД *

У последње време стално гледам на ТВ-у, слушам на 
радију, читам у штампи или на нету како је потребно да 
променимо своју свест, јер то је наша највећа кочница ка 
успостављању симбиозе са нормалним светом. Јер, да би нас 
остали „нормални“ свет прихватио најпре бисмо морали да 
променимо себе. И сам сам био заговорник те тезе, јер то 
је била сушта истина. И не само да сам био заговорник, ја 
сам се трудио да оставим утисак човека који је настојао да 
се промени, и то на боље. Хтео сам да своје неандерталске 
навике стечене у добу соц-комунизма и квази демократије што 
пре искореним из свог понашања. И не само то. Покушавао 
сам да своју децу усмеравам ка таквом начину понашања и 
опхођења према животу. Али то ми никако није полазило 
за руком. Све оно што сам предузимао и чинио деловало је 
апсурдно. Имао сам утисак да су ме други људи посматрали 
као ванземаљца, као да сам, недајбоже, имао четири ноге, 
треће око или можда реп. 

Једном приликом, док сам се шетао са својим синчићима, 
свратили смо у једну продавницу да бих им купио по 
сладолед. И купио сам им. Не највећи или најбољи, већ онај 
који су они желели. Обично су увек бирали најјевтинији. 
Понекад ми је било криво што су увек бирали најлошији и 
најјевтинији сладолед, али то је била њихова воља. Након 
куповине фуш сладоледа, моји немирци од потомака кренуше 
да се обрачунавају са замрзнутом водом на штапићу. Било је 
паклено вруће, тако да им је сладолед добродошао. Не знам 
шта ми је било да их по таквој жези поведем у шетњу. Мора 
да сам „сишао“ са ума. Услед превелике топлоте сладолед се 
брзо топио и сливао им се низ руке и браду капљући, како 
на врео асфалт тако и на нове мајце, све више их флекајући. 
Видевши их онако исфлекане и измазане, схватио сам да 
нема ништа од наше шетње и да се морамо вратити кући јер 

*  Објављено на блогу аутора
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су били исувише прљави за шетњу кроз град. Јер, шта ће 
рећи неки познаник када ме буде видео са прљавом децом! 
Сигурно ће рећи неком другом познанику, на кога ће случајно 
наићи, како ме је видео са децом и како су она прљава као 
прасад. Овај ће неком другом познанику, а још грђе некој 
лајавој познаници рећи како ме је видео са децом и како 
су она била штрокава и ко зна кад задњи пут окупана. А та 
лајавица би једва дочекала нешто тог типа да би машти дала 
на вољу. Одмах би отрчала код неке тамо квази пријатељице и 
одмах јој испричала најновији трач. На крају би од свега тога 
испало то да ја, заправо, нисам хтео да плаћам воду и да су 
ми је због тога и искључили, тако да нисам био у могућности 
да своју децу окупам читавих месец дана. С обзиром на то 
да је било лето, може се замислити како су та деца изгледала. 
А ја? Како мене није било срамота да изађем тако штрокав 
и смрдљив када толико држим до себе? Е код мене је била 
друга прича. Ја сам био чист и уредан пошто сам се купао 
код швалереке. Шта, код швалерке? Хоћете да кажете да не 
знате да ја имам швалерку? Е, где ви живите? Како до сад 
нисте чули тај трач? Сигуран сам да је знате. Па чак и моја 
жена зна за то. Зато ме је и послала на плус четрдесет да 
шетам децу, да би она могла да ми се освети за моју неверу 
са најновијим љубавником.

Док смо се вукли по усијаном тротоару и ја их чврсто 
држао обема рукама, једног једном, другог другом, цимајући 
ме свако на своју страну, имао сам утисак да ћу прокувати. 
Они су и даље лизали полуотопљени сладолед и трзали се 
као рибе које су тек загризле удицу и бориле се за своју 
слободу и свој живот. И готово у истом тренутку обојица ми 
утрапише полуотопљене сладоледе са све папиром, јер више 
нису могли да га једу. Сад сам и ја био измазан. Млађи син 
је почео да плаче, јер му је било врућина. Ја сам га узео у 
наручје да бих га смирио. Мислио сам да ћу полудети. Руком 
са којом сам у наручју носио млађег сина, чврсто сам стезао 
папир и растопљену смесу, која је некад била сладолед и 
која ми се сливала низ руку и чинила ме нервозним. Другом 
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руком чврсто сам држао старијег сина, који се константно 
цимао, желећи да се истргне и пређе на други крај улице јер 
је тамо видео ко зна шта. Знате и сами каква су деца. Можда 
ћете се упитати зашто сам све време у руци држао остатке 
од сладоледа и тиме сам себи отежавао ситуацију. Зато што 
сам хтео да будем културан и што сам хтео да се променим. 
Нисам хтео да га бацим на пут или тротоар, који је и овако 
био препун пикаваца, празних паклица цигарета, лименки, 
разбивених пивских флаша и разних папирића. Нико не би 
ни приметио. А да ме је неко и видео, не би ми замерио, 
јер би и он на исти начин поступио. Али нисам желео да 
га бацим, јер бих тим поступком потврдио да се нисам 
променио, да сам још увек онај исти неотесанац, прост 
Балканац. Нисам хтео да га бацим, јер бих тиме доказао да 
сам као и остали. Да само лајем и лајем. А то никако нисам 
хтео себи да дозволим. Међутим, осице су осетиле сладак 
мирис будзаштог сладоледа и почеле су да ме салећу. Ја сам 
почео да се мрдам телом као да ме је ударио гром, јер сам 
хтео да их отерам. Да вас подсетим, руке су ми биле заузете, 
тако да нисам могао да их користим. Међутим, ништа. 
Чинило ми се да се број осица повећавао како смо се полако 
приближавали кући. Деца су се још више унервозила, а и 
осице такође. Сада је и старији син почео да плаче и да се 
отима покушавајући да побегне од насртљивих инсеката. А 
ја? Не постоје те речи којим бих вам описао своје стање на 
плус четрдесет степени. Једини спас у том тренутку била 
је нека канта за смеће у коју бих бацио ту лепљиву смесу 
из своје руке, а самим тим се отарасио досадних инсеката 
који су нас прогањали. Али пошто смо већ поодмакли од 
центра града и ишли споредним улицама како бисмо избегли 
подивљале аутомобиле подивљалих возача, на канту за смеће 
никако нисмо могли да наиђемо. Ја сам то знао, али ипак сам 
се надао да ћемо на неку наићи, коју су пијани тинејџери 
заборавили да разбију у свом наступу беса и обести или 
комуналци да однесу у центар, јер тамо су канте за ђубре 
биле најпотребније. Тамо је ђубрета било највише. А центар 
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је морао бити најчистији и са највише канти за смеће. Остали 
делови града и нису тако битни. У међувремену једна од 
осица ме је ујела за руку и тад сам пукао. Бацио сам јебени 
сладолед на тротоар и почео да псујем све редом. Псовао сам 
самог себе, Владу, државу, канте за ђубре, досадне осице, 
глупави сладолед, лето, помахнитале возаче и радознале 
пролазнике. Јеби га! Шта да се ради. Ово је Србија. И шта се 
ту може! Ми се никада нећемо променити.
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ЖАБА (БИТИ ИН) *

Младост, лудост, провод, ноћ, секс, турбо-фолк, 
marllboro, ice caffe, coca cola, гала кафићи, дречава гардероба, 
шљаштава шминка, смарт телефони, кратке тесне мајце, 
патике са ваздушним ђоновима, брза храна, синтетичка 
дрога, алкохол, бодибилдинг, фитнес … све је то и још брдо 
ствари у тренду. Све је то ИН. 

„Видела жаба да се поткивају коњи па и она дигла ногу.”
Па ја зато питам жабу:
„Шта је, жабо, и ти желиш бити коњ (кобила)? Није 

ти довољно што си мала, зелена и крастава. Што се свима 
гадиш. Што те деца у игри газе и пумпом за пумпање гума, 
кроз дупе, пумпају док не прснеш, већ хоћеш да као нека 
четвороножна рага, маторо кљусе, имаш модерна копита. Да 
клепећеш док ходаш. Да свако чује бат твојих корака. А нема 
везе што си тотално неусклађена. Битно је да будеш ИН.”

Дотерала се жаба, још само фали да је неко пољуби па 
да се претвори у принца (принцезу). Али, жабо, то постоји 
само у бајкама. Реалност је сасвим другачија. А ти ћеш увек 
бити жаба. И само жаба.

Када изађем у град, свуда око себе видим само жабе. 
Велике и мале. Зелене и крастаче. Само крекећу и покушавају 
да не буду жабе.

Жабе возе кола и скутере. Жабе пију кафу. Жабе шаљу 
поруке мобилним. Жабе се наливају алкохолом. Жабе 
слушају турску музику на српском. Жабе твитују и чатују …

Жабе, само жабе свуда су око мене, али не може свако 
да их препозна. Сакривене испод бофл гардеробе купљене 
на бувки и кинеским радњама, премазане дебелим слојем 
неквалитетне шминке и измењеног израза лица због унете 
превелике дозе алкохола и разних опијата, добро су се 
камуфлирале. Чак су и мене у једном тренутку обмануле. Ни 
ја више нисам био сигуран да ли су то још увек оне мале 

*  Објављено на ауторовом блогу и у књизи УВЕРТИРА 2001. год.
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крастаче. Онда је само кратак блесак светла у кафићу био 
довољан да их заувек разоткрије и стопостотно ме увери 
да сам био у праву. Да се у том мраку не могу сакрити. Да, 
ма колико се трудиле да не буду жабе, ма колико се трудиле 
да буду ИН, једино су успевале да буду глупе, просте и 
смешне. Али, као што рекох, свуда око мене биле су жабе. 
Не видех никог другог сем жаба. И онда се упитах: да ли 
ја њима, зато што сам у мањини, не изгледам смешно? Да 
ли им је сметала моја појава? Да ли су примећивале да сам 
другачији и да заправо одударам? Нисам знао, а није ме то 
ни занимало. Једино у шта сам био сигуран, било је то да 
жабе уопште нису обраћале пажњу на мене, јер ја заправо 
нисам био ИН. За мојим столом нико није седео док су се за 
другим гурале по две жабе на једној столици. На мом столу 
није био избачен привезак са кључевима од кола, паклица 
цигарета (обично оних скупљих, јер оне се користе за град 
као мамац, а преко дана добра је и нека крџа), смарт телефон 
који би стално звонио и који би нон-стоп чачкао и правио 
се важан. Нисам био обучен ИН. Нисам носио плитке 
панталоне са подеротинама на ногавицама. Нисам носио 
тесне мајце пастелних боја фирмираних марки нити наочари 
за сунце у мраку кафића. Тотално сам био бљак. Тотално сам 
био ван фазона. Што је најгоре у свему, нисам се ни трудио 
да ухватим ритам ултра, мега, гига популарне музике која 
је одјекивала са огромних звучника. А напаљене жабице 
су се сваким тренутком све више узбуђивале и све чешће 
поскакивале са столица и наводно играле. Тотално сам био 
непривлачан, али то ми није нимало сметало.

Уживао сам гледајући жабице како ексирају неуспеле 
покушаје коктела, разноразне комбинације алкохола и сокова, 
многобројне кафене напитке, како срчу из широких цевчица, 
како својим уснама као усисивачем увлаче течност из 
неопраних чаша и притом са само смеше и праве да уживају. 
Гледао сам их како се пренемажу и фолирају милсећи да су 
стварно ИН.

Међутим, у кафићу је завладала тотална хистерија. 
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У том тренутку био сам сигуран да су ме сви приметили. 
Конобарица, уствари, добро утегнута жаба, носила ми је на 
посложавнику наручено пиће – огромну криглу хладне воде 
са још пар коцкица леда. Сви су ћутали и гледали ме. Чак 
се и музика стишала. Конобарица, са нескривеним гађењем, 
буквално ми је бацила чашу на сто и у трену нестала. Знао 
сам да су ме тог трена у кафићу сви мрзели. Тек сада никако 
нисам могао да будем ИН. До малопре сам, можда, и имао 
некакву шансу да са временом постанем ИН, али сада је 
свака шанса пала у воду. Односно са чашом воде. Јер оне су 
знале. Чак су и њихови преци, пражабе, знале да вода није 
добра. Да је добра, оне не би биле тако мале и краставе. Не 
би морале да се крију иза брда шминке и гардеробе само да 
би сакриле оно што им је вода учинила. Оне су мрзеле воду. 
Уједно, мрзеле су и мене док су ме гледале како испијам ту 
ужасну смрдљиву текућину. Вода никако није могла бити 
ИН. А оне, жабе, имале су разлога да је мрзе највише. Тиме 
су се поносиле. Зато су и испијале литре и литре разних 
напитака са закукуљеним именима, обично са пејзажима 
лета, мора, раја на етикетама флаша, не знајући да притом 
у свој организам, заправо, уносе и воду, јер је вода, зна се, 
један од главних састојака тих cool пића. Да не помињем 
коцкице леда које су расхлађивале те напитке и тако их још 
више чиниле модерним и у тренду.

Мржња према мени полако је јењавала. Чак, могу 
слободно рећи, да се потпуно угасила уласком једне жабе 
у кафић. Тог трена сви су заборавили на мене и поглед 
усмерили према њој, јер она је деловала тако другачије. 
Док је грациозно ходала, опојни парфем се ширио свуда по 
кафићу. Препланулог тена, витких батака, са силиконским 
добро обликованим крастицама и са пар полутрајних татуа 
на зетегнутој кожи штрапацирала је жаба по кафићу и 
рекламирала се. Све остале жабе су само блејале и гутале је 
очима. Она је била ИН свих ИН-ова. Она је била максимално 
у фазону. Све остале жабе биле су очаране њеним look-ом. 
Дивиле су јој се и хтеле да изгледају као она. Она је само 
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гледала где може да седне и попије које cool пиће. С обзиром 
на то да је једино за мојим столом било слободних места, она 
без питања седе преко пута мене. Ја сам само ћутао, а она 
отпоче конверзацију:

„Жабац, зашто си сам? Зашто самујеш? Да ли ти је 
потребно друштво? Ја мислим да ти моје друштво може само 
годити. Зар не видиш како ме сви остали жапци шмекају? 
Гутају очима моје тело и све би дали да могу да буду на твом 
месту. А ја сам решила да ово вече посветим само теби. А 
шта ти има да кажеш на то? Зар то није предивна вест? Зар 
нисам као дар са неба? Што си тако мусав? Реци нешто. Ниси 
се ваљда постидео. Да се ниси уплашио? А, знам! Маца ти 
је појела језик.“

Рекавши то, ставила је руку на моју руку и почела је да 
је мази притом се само смешећи.

Ја на сав тај флерт уопште нисам обраћао пажњу. Једино 
што сам од свог њеног излагања чуо, била је њена прва реч која 
је сваког часа, све јаче и јаче, зујала и брујала у мојој глави. 
Имао сам утисак да ће ми лобања прснути и мозак се просути 
свуда по кафићу. На зидовима. По поду. У полупразним 
чашама пића. Морао сам устати док ми се у глави реч, све 
брже и брже, све гласније и гласније, понављала: „Жабац. 
Жабац. Жааабаац! Ж А Б А Ц!! ЖЖЖАААББААААЦЦЦ !!! 
Ж А Б А Ц!!!”

Брзо сам кренуо ка тоалету. Нагло сам отворио врата, 
снажно их залупио и закључао. Желео сам да будем сам. 
Нагнуо сам се над напрслом, измазаном, смрдљивом wc 
шољом и почео да повраћам. Било је то исувише за мене. 
Пар тренутака касније умио сам се над одваљеним лавабоом 
из којег је вода капала и капала. Мислио сам да ће ми од тога 
бити лакше. Али није. У глави ми је све јаче и јаче брујало. 
Мислио сам да ћу полудети. Погледао сам се у огледало. 
Себи нисам личио на жабу. Али ипак она жаба ме је назвала 
жапцем. Она жаба. Најгора и најружнија од свих. Идол свих 
жаба. Обратила се само мени. Зашто? Да ли сам и ја био 
жаба? Да ли сам толико добро био маскиран да и сам себи 
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нисам личио на жабу?
Моје мисли разбила је лупњава на вратима пропраћена 

погрдним речима жаба које су журиле у wc. Сав снужден 
отворио сам врата и полако изашао. За мојим столом више 
није било слободних места. Брдо жабаца гурало се око своје 
нове жртве. Ја сам их само тужно погледао, изашао напоље 
и кренуо кући.

Годио ми је свеж ваздух. Ветрић који је пиркао полако 
ми је стишавао буку у глави, тако да нисам журио кући.

Чим сам стигао кући, легао сам да спавам. Глава ми 
више није зујала. Свежина летње вечери била је делотворна. 
Сав тај дим цигарета и смрад зноја помешан са камаром 
мириса јевтиних дезодоранса учинио је своје. Заспао сам као 
мала беба. Сан се полако развијао.

Сањао сам како сам заправо права жаба. Како пливам 
по барици. Како својим лепљивим језиком палацам и хватам 
муве и пчеле и уживам у оброку. И када је упекло сунце, 
заронио сам дубоко у муљ и ту уживао. Па бих поново 
изронио на површину. Скочио на суви отпали лист који је 
плутао по површини воде и почео да крекећем: „Кре, креее, 
креекре, креее… “

Толико сам крекетао, да сам се пробудио вриштећи. 
Али, иако више нисам сањао, иако сам био будан, имао сам 
утисак да мој врисак-одраз згрожености, ужаса и страха, који 
није престао одмах по отварању очију, већ је трајао још једно 
двадесетину секунди, заправо подсећа на гласно крекетање. 
Покушавао сам да се смирим тако што сам настојао да сам 
себи кажем неку реч утехе. Али, чак ми је и сопствени говор 
личио на крекетање. Поново је почело да ми зуји у глави. 
Уштинуо сам се да бих видео да ли још увек сањам. Бол 
приликом штипања натерао ме је да скочим из кревета, 
отрчим до купатила и станем испред огледала. Схватио сам 
да сам будан.

Желео сам да видим да ли сам постао жаба пошто сам 
већ почео да крекећем, или да себе пак разуверим и смирим 
чињеницом да сам само мало психички растројен и да ми 
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се све то не дешава. Да је све то плод моје маште услед 
преморености.

Да бих дилему решио, погледао сам у огледало и …
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КОЛИКО КОШТА ИНСПИРАЦИЈА? *

Кренуо сам на посао. Киша је ромињала и приморавала 
људе да ужурбано грабе ка свом циљу. Паркирао сам ауто 
испред пекаре у намери да купим доручак. Изашао сам из 
аута и упутио се у пекару. Неко ме је позвао. Окренуо сам 
се и на оближњој клупи угледао два лика мени прилично 
позната. Била су то два познаника из доба моје младости, 
типови који су у том прошлом временском периоду били 
прилично цењени, нарочито у свету девојака. Старији од 
мене неколико година, некада су важили за велике фрајере 
у граду. Девојке су лудовале за њима а они су то знали баш 
добро да искористе. Ми смо им се као клинци потајно дивили 
и желели да будемо као они.

У међувремену, они су кренули странпутицом, и ја 
сам добро знао куда их је тај пут водио, али призор који 
сам видео непријатно ме је изненадио. Седели су на клупи, 
не обазирајући се на кишу, полако и тромо реагујући и 
причајући. Очигледно је да су били на нечему. Један од 
њих држао је у руци полупразну дволитарску флашу пива, 
натегнуо је, добро отпио и потом дао ортаку до себе који 
је цео тај поступак поновио. Пришао сам им и поздравио 
се са њима. Рекоше ми да, ето, покушавају да скупе лову за 
још једну флашу пива и ако имам, у име старих дана, да им 
позајмим педесет динара. У седам сати ујутро. Извадио сам 
сто динара и дао им. Један од њих пружи руку и узе новчаницу, 
не кријући мржњу и презир који је осећао према мени у 
том тренутку. Ја сам се окренуо и отишао у пекару. Нисам 
могао да верујем да су се срозали на тај ниво. Они, који су 
освојили многе лепотице нашег малог града, лепотице, које 
су за њима лудовале и секле вене, а које су се у међувремену 
добро удале, ситуирале и постале госпође. Они, који су 
били узор многим млађим и старијим ликовима, са којима 
су сви желели да се друже. Они, који су били синоним за 

*  Објављено на блогу аутора
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доброг фрајера, шмекера, мангупа. Они, који су увек били 
у центру пажње, постали су само уфуцани ђанкићи увек у 
фрци. Оронулог изгледа, урасли у браду и косу, прљави и 
смрдљиви, у раним четрдесетим, крали су Богу дане, нон-
стоп у потрази за ловом потребном за алкохол и дрогу...

Сео сам у ауто и отишао на посао, а они су остали да 
седе на киши чекајући неког новог познаника од кога ће да 
жицају паре...

У колима сам размишљао о њима и о томе како је 
живот чудан. Упитао сам се да ли су то стварно заслужили 
и да ли треба да их жалим? Да ли тих сто динара треба 
да представљају чин милосрђа и доброг дела или само 
наговешатј њима колико су ниско пали?

Ево и сад, када о томе размишљам, не бих знао да вам 
кажем да ли су то заслужили. Једно је сигурно, њих ми 
није жао јер свако је творац своје судбине. И стварно је 
тако, колико год то отрцано и патетично да звучи. Они су 
имали све привилегије, бољу старт позицију, бољи статус 
и реноме... Кренули су погрешним путем, зато су и стигли 
до просјачења, наркоманије и свега што иде уз то. Кривица 
је само њихова. Дајући им тих сто динара, ја нисам учинио 
никакво хумано дело. Можда им је толико требало за још 
једну дозу. Дозу која ће бити кобна по њих. Уједно, дајући им 
ту новчаницу доказао сам им да су се улоге сад промениле, 
зато је један од њих тако очигледно и исказивао мржњу према 
мени. Са друге стране, они су са тих сто динара купили оно 
што им је потребно, а ја оно што је мени потребно. Они 
дрогу а ја инспирацију за нову причу. Инспирацију, опомену 
и упозорење. И ко је боље прошао?
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СНЕГ *

Мој град је најлепши зими, кад падне снег и све 
прекрије. И што је бели прекривач већи то је мој град 
лепши. Снег прекрије ђубре разбацано свуд наоколо, које 
људи безобзирно бацају где год стигну а изгладнели пси 
луталице разносе и растурају на све стране. Снег прекрије 
путеве препуне рупа и кратера у којима се разбијају наши 
већ разбијени аутомобили. Снег прекрије и разбије сивило 
свакодневнице, сивило које проживљавамо сваки боговетни 
дан.

Да, мој град је најлепши зими, кад падне снег и све 
прекрије. Међутим, та зимска идила може само да завара око 
на пар тренутака. Суштина и истина сакривена испод све те 
белине неће се променити. Снег то не може да прекрије. За 
то је потребна много већа чаролија. Или, као што би рекли 
верници, „чудо”. А ми узалудно чекамо да се то „чудо” 
догоди само од себе, да као у бајкама буквално падне са неба 
не схватајући чињеницу да чуда заправо чине људи својим 
радом, трудом и упорношћу. Зато смо и зачуђени, изненађени 
и затечени када уместо тог дуго ишчекиваног „чуда” у сред 
јануара падне снег. Ко се томе још надао?!

*  Објављено на блогу аутора
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МНОГИ РОДИТЕЉИ НЕ ЗАСЛУЖУЈУ
ДА ИМАЈУ ДЕЦУ *

Многи родитељи не заслужују да имају децу. Сви ми 
то врло добро знамо и ту ништа не можемо да променимо. 
Остаје нам само да се питамо какви су то људи и родитељи. 
Какав је то родитељ који максимално запоставља своју децу? 
Какав је то родитељ који своју децу физички, психички и 
сексуално злоставља? Какав је то родитељ који своју децу 
напушта, продаје, подводи и убија? Мало ли је таквих 
примера данас у Србији? Новине су пуне чланака са том 
темом. Међутим, када живите у малом граду, и када сретнете 
једног таквог човека, о коме, као и о многим другима људима 
из вашег окружења знате готово све, онда то читавој причи 
даје једну другачију димензију.

Па да кренем са причом.
Изашао ја у град са пар ортака у ноћни живот. Након 

обиласка пар кафића, на крају заглависмо на некoм „trance“ 
party-ју. Неочекивана гужва. Клинаца и клинки колико 
ти душа жели, а гласна музика грува ли грува. Ми се 
обрадовасмо још једном добром проводу, наручисмо пиће и 
кренусмо у ноћ на таласима „psy tranca“.

У једном тренутку угледасмо једног човека, свима 
нама добро познатог, у средњим педесетим годинама, како 
се наслања на шанк и једва одржава равнотежу да не падне. 
Био је мртав пијан. Није то била изненађујућа ситуација, јер 
смо га милион пута видели у таквом стању, али једноставно 
ово је било први пут да сам га видео након тог трагичног 
догађаја.

„Овај је потпуно отишао у аут. Погледај га у каквом је 
стању.”

„Па како и да не оде кад му се син убио.”
„Ма он је и пре тога био такав. Сада само има разлог 

више за даља алкохолисања. Разлог више и оправдање.”

*  Објављено на блогу аутора
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Док смо водили разговор, поменути као да је чуо да о 
њему причамо, окренуо се ка нама и почео да бауља у правцу 
нас. Некако је изгубио равнотежу и пао на под. Приликом 
пада руком је закачио неколико чаша и флаша које су се 
налазиле на високом столу покрај њега и све их пообарао 
на под. Покушавао је да устане, али му то никако није 
полазило за руком. Мигољио се и ваљао по поду препуном 
срче, мрмљајући нешто себи у браду. Призор је био више 
него језив. Људи су се само склањали од њега док га неко не 
подиже и поможе му да се врати у свој првобитан усправни 
став за шанком. После пар минута дотични је поново изгубио 
равнотежу и поново пао и опет се поновила читава прича. 
У том тренутку наиђе и газда кафића, наш добар и стари 
другар, поможе дотичном да устане и заподенуше разговор. 
Видео је и он да је дотични пијанац превршио меру, да ће 
таквим понашањем и степеном алкохолисаности само да 
настрада, да испровоцира тучу или нешто горе. Питао се шта 
да ради и на крају је ипак позвао такси службу. После једно 
пар минута, када је стигао такси, помогосмо му да га изнесе 
из кафића и на једвите јаде га сместисмо у ауто. Отимао се, 
подупирао ногама, псовао нас и урлао. Чим залуписмо врата 
таксиста брзо даде гас и оде. Изгледа да је добро знао где 
треба да га одвезе. Ми се вратисмо у кафић и настависмо са 
партијем.

Можда ће се неко упитати да ли ми је у том тренутку 
било жао тог човека с обзиром на то да сам га познавао. Мој 
одговор би на такво питање свакако био НЕ, баш зато што га 
исувише добро познајем и добро знам целу причу везану за 
самоубиство његовог сина јединца.

Он се одувек тако понашао, још од када је његов покојни 
син био мало дете. Даноноћно је пијанчио не бирајући ни 
време, ни место, ни прилику, ни друштво. Једино је било 
битно да се пије. Све друго и није било толико важно. Са 
временом је уз пиће свакако дошла коцка и курвање. Један 
порок повлачи други и тако у недоглед. Али када је криза 
ударила и платежна моћ ослабила, врло брзо се решио та 
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два порока јер нечег се требало одрећи. Свакако да алкохол 
није имао алтернативу. Свакако да је алкохол значио све. 
Породица и све остало нису значили ништа.

Године су пролазиле, а он је тако живео и функционисао 
и све дубље падао у порок. Догурао је до таквог степена 
алкохолизма да више и није могао да функционише трезан. 
Зато се није ни трезнио. Син растући уз таквог оца, у ко 
зна каквим условима, још као тинејџер кренуо је очевим 
стопама. Отац, сазнавши за то, уместо да га је критиковао, са 
њим разговарао и усмеравао га у другом правцу, он га је још 
више подстицао на порочан живот тако што га је повремено 
изводио са собом у провод, где су се заједно опијали. Он је 
сматрао да је био cool родитељ модерних схватања. Он то 
није схватао као нешто погрешно и деструктивно. Није, јер 
је и он био исти такав.

Клинац, као и сваки клинац, наиван и поводљив, убрзо 
превазилази очев порок и улетеће у један нови, много опаснији 
и деструктивнији. Улеће у свет дроге. У почетку је све било 
супер, али после одређеног периода и конзумирања ко зна 
све чега, организам је захтевао све веће количине наркотика, 
а самим тим и много више пара за његову куповину, што 
је клинцу представљало додатан проблем, јер је некако 
морао да дође до новца. Једини избор за који је могао да се 
определи у том тренутку, свакако је био криминал. Крађе, 
пљачке, лоповлуци, све зарад куповине те јебене заразе, 
болести и смрти у виду праха. Неминован пут и неизбежна 
судбина једног наркомана. Убрзо је дошао до саме ивице 
понора. У једном тренутку, када је највероватније схватио да 
му нема излаза, начинио је и тај последњи корак и покушао 
да изврши самоубиство. Покушај је био безуспешан иако је 
том приликом био тешко повређен и на самој ивици живота. 
Отац је то тешко поднео. Своју тугу лечио је још тежим 
опијањима. Након вишемесечног опоравка сина, што од 
дроге, што од последица задобијених рана услед неуспелог 
самоубиства, отац је почео да га води свуда са собом. Ваљда 
је на тај начин покушавао да га одвикне од дроге и да на 
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њега утиче. И утицао је. Његово свакодневно пијанство 
и прављење испада сада је имало публику - његовог сина. 
Син га је у више наврата из кафана и кафића мртвосаног 
износио и одводио кући. Можда је сину на тај начин желео 
да поручи како не треба да се понаша. Ако је уопште нешто и 
желео да му поручи. После неког времена клинац је извршио 
самоубиство. Отац је и даље наставио по старом. Флаша је 
била и остала најбитнија.

Сада када знате део ове прилично мучне приче, можете 
да разумете зашто ме није жао овог човека. Жао ме је његовог 
сина. Жао ми је што је заувек изгубљен један млад живот. 
Отац свакако да сада проживљава свој лични пакао. Свакако 
да га изједа туга, грижа савести и бол. Сада прескупо плаћа 
своје грешке. Али о томе је требало да размишља много 
раније. Сигурно је да му је период вишегодишњег опијања 
и нетрежњења помутио здрав разум, изобличнио слику 
реалности и логичког расуђивања, али то никако не може 
бити оправдање. Можда он у тим тренуцима није ни био 
свестан сложености ситуације у којој се његов син налазио, 
али свакако да је након првог покушаја самоубиства имао 
прилику да све своје родитељске грешке исправи и дете 
усмери на прави пут. Он то није учинио, јер је морао да пије 
или, једноставно, није имао снаге ни да се избори са својим 
личним демоном а камоли и са синовљевим.

У сваком случају, једна тужна животна прича! Врло 
мучна, тешка али ипак поучна. Како за децу тако и за 
родитеље.
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ИДЕНТИТЕТ *

Журно се облачио, претурао по растуреном орману 
и тражио чарапе. Поново је каснио на посао! Како је само 
могао да се успава? Никако му није било јасно. Како није чуо 
сат?! Питао се док се облачио. Полуобучен истрчао је напоље 
скачући на једној нози са намером да обује патику на другој. 
Доскакао је до аута. Нервозно је гурао кључ у браву у намери 
да откључа ауто, али му то никако није полазило за руком. 
Брава се смрзла. Након загревања кључа упаљачем некако 
успе да га откључа. Улетео је брзо у кола, али ту се суочио 
са новим проблемом. Мотор није хтео да упали. Иако је 
окретао кључ као суманут, друкао гас папучицу из све снаге, 
машина није хтела ни да писне. Да ли је коначно издахнула? 
Да ли јој је напокон дошао крај? Питао се. Изгледа да јесте. 
Матора шклопоција је коначно рикнула. Али где баш сада, 
када је каснио читавих два сата на посао. Псовао је и уједно 
се молио да ауто упали. Само још овај пут. Само још данас. 
Па после и нек рикне. Само да стигне на посао. Ауто као 
да чу унутрашњу молитву свог возача, поче да кашљуца и 
даје знаке живота и некако, на једвите јаде, крену са радом. 
Брујао је и ширио буку у читавој улици. Из ауспуха је пуцала 
вода у бензину. Ауто се гушио и трзао али ипак је кренуо.

Возио је брзо, односно возио је онолико брзо колико је 
то дозвољавала та стара лименка на точковима. На једној 
раскрсници, у свој тој журби, не приметивши црвено светло 
на семафору и пројури тик поред полицијског аута у којем су 
седела два полицајца, смрзнута и натмурена. Пар тренутака 
касније зачуо је звиждук пиштаљке и одмах је дао мигавац 
и зауставио се. У полузалеђеном ретровизору видео је одраз 
полицајца који се полако приближавао. По гестикулацији 
деловао је прилично љутито. Лакнуло му је када је видео да 
је полицајац заправо његов школски другар. Олакшање брзо 
нестаде када виде да се дотични уопште на то не обазире.

*  Објављено 2001. године у ауторовој књизи УВЕРТИРА 
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„Ваше исправе, молим.”
Он извади тражену документацију и даде полицајцу. 

Полицајац се удуби у документацију и крену са причом.
„Ово ниси ти на слици.”
„Дај, бре, како нисам ја! Немој да ме зезеш, човече.”
„Немој тако ти мени да се обраћаш. Зашто ниси 

променио слику у возачкој дозволи и личној карти? Ја треба 
да гледам у боб да видим да ли си ти овај дрипац са дугом 
косом и брадом на слици или не. Сва срећа да те познајем 
иначе би најебао као жути.”

„Човече, шта је теби?!”
„Слушај, момак. Изађи из аута и отвори гепек да 

извршимо једну малу контролу. А након тога ћеш да дуваш у 
балон да видимо да ниси можда мало под гасом.”

„Школски, извини ако сам те нешто увредио али стварно 
журим. Касним на посао.”

„Хоћеш ли ти да изађеш из тог аута или нећеш?”
„Хоћу, хоћу. Ево излазим.”
Процедура са полицајцем је трајала пола сата. Испирање 

мозга и на крају је неки ситан мито морао да заврши посао. 
Он је опет свом снагом газио гас папучицу и наглас псовао 
свог школског друга. 

Стигао је у круг фабрике. Паркирао је ауто на паркинг 
и изашао из аута. Тек тада је видео да је заборавио да обуче 
радну блузу на којој је имао закачену пропусницу са сликом, 
на основу које су могли да га идентификују на улазу и пусте 
унутар фабрике. Често је волео да каже да се те пропуснице 
заправо носе да би се могло да види ко је ко. Да би свако 
могао да види да је он само обичан радник, да се неки 
инжењер не би можда случајно зезнуо и са њим причао као 
са неким себи равним.

Понекад је мислио да су те пропуснице непотребне и 
сувишне. Као прво, биле су тотално нефункционалне. Колико 
му је само пута пала приликом рада на траци, па је после морао 
да је јури трчећи за траком која је сировину превозила из 
једног постројења у друго. Друго, није било потребе уопште 
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и поседовати пропусницу, јер се по одећи коју су носили 
лако могао препознати ко је шеф и директор, а ко обичан 
радник. Само је будала могла неког подгојеног липицанера у 
свечаном оделу и са краватом која је стезала подгојени врат 
и притом отежавала дисање сматрати радником. Зна се како 
су деловали радници и како су се облачили.

Полако је ишао према капији и пријемници и размишљао 
шта ће му шеф рећи што толико касни. На пријемници је 
радио неки нови портир кога није видео раније и кога је 
највероватније запослио директор лично, да ли зато што му 
је неки даљи рођак, кум или пријатељ пријатеља, или баш 
зато што је, у овом времену огромне незапослености, баш 
он заслужио да добије посао. То је читаву ситуацију чинило 
још сложенијом.

Портир му је затражио пропусницу а он је почео да 
објашњава. Па је опет показао личну карту. И опет крену 
иста прича као и са полицајцем. 

„Ово ниси ти на слици. Овај овде има дугу косу и браду а 
ти немаш. Шта ти мислиш да сам ја сисао весла? Где радиш? 
У ком погону? Ко ти је шеф? Сад ћу да га позовем да видимо 
ко си заправо ти.”

После двадесетак минута бламаже пред осталом 
радничком класом јер била је пауза за доручак, портир га је уз 
претходни консалтинг са својим шефом, пустио да уђе у круг 
фабрике. Сви су га гледали као будалу, прстом упирали у њега 
и смејали се док је он ишао у правцу шефове канцеларије. 
Шта га је тамо чекало, није могао ни да претпостави.

Након претњи о губљењу посла, драња, вређања и 
последње опомене, отишао је из шефове канцеларије, као 
попишан, право на своје радно место. Прилично изнервиран, 
тресао се као прут, делом од хладноће, јер у погону није било 
грејања, делом из изнервираности због претходних догађаја. 
Ипак, покушавао је да ради, јер он је био предан радник, 
а посао му је био прекопотребан. Није смео да се игра са 
послом. Чињеница која га је тешила, у свој тој нервози, била 
је та што сада није морао да води рачуна о пропусници. Није 
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имао разлога за бригу да му приликом рада негде не испадне 
и да је притом не изгуби. И због тога је некако све деловало 
много лакше. Зато се и усредсредио на свој уобичајни посао 
и на тај начин покушавао да се смири и поново доведе у 
нормалу. Али одједном изненадни бол у пределу руке га 
заслепе. Топла, лепљива, црвена течност кренула је да прска 
на све стране. Он је само урлао од болова и посматрао млаз 
крви који је шикљао из огромне посекотине на руци. Радници 
који су били у његовој близини реаговаше у трену. Стегнуше 
му руку изнад посекотине. Један од њих скину каиш за 
радних панталона и чврсто му стеже изнад посекотине. Крв 
готово у трену престаде да куља. Двојица колега су га благо 
придржавала и водила га ван круга фабрике. Упутили су 
се у градску болницу, јер фабричка амбуланта одавно није 
радила. Он је само ћутао, гледао у своју повређену руку и 
само се знојао од болова. Крв је поново почела да капље 
јер је посекотина била прилично дубока. Сели су у кола и 
упутили се ка болници.

У болници, као и обично, била је несносна гужва. Гомила 
баба и деда гурала се пред вратима ординација. Чуло се само 
полугласно мрмљање и с времена на време гласан кашаљ. 
Колеге су га преко реда увеле у хитну службу, што је маса 
присутних, у највећој мери хипохондера, бурно и уз силна 
негодовања прихватила. Сео је на кревет. Доктор на њега 
уопште није ни обраћао пажњу, иако је он већ био убледео 
због болова и губитка крви. Доктору је занимљивије било да 
гледа заносно врцкање гуза медицинских сестрица, које су 
нон-стоп тамо-амо штрапацирале по ординацији. Тек након 
неколико минута доктор му посвети пажњу. Али ту поново 
настаде проблем.

„Вашу здравствену књижицу”, затражи доктор.
Он у свом том болу, малаксао због губитка крви, једва 

је причао. На крају је некако успео да објасни да нема 
здравствену књижицу код себе, да му је остала код куће и да 
је никад не носи са собом.

 „Како Вам је остала код куће?! Па, како ја сада да 
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извршим преглед?! Како да радим свој посао када немаш 
књижицу?! На основу чега да видим ко си и шта си и да ли 
заправо плаћаш здравствено осигурање?!”

„Ево Вам моја лична карта”, изговорио је кроз зубе 
готово не отварајући уста.

Доктор узе личну карту, отвори је и кад виде слику у њој 
направи чудну фацу.

„Ово си ти?! Мени уопште не личи на тебе? Чију си ми 
сад личну карту дао?”

„Дај, бре, човече, шта који мој изводиш? Зар не видиш 
да ће човек да падне у несвест због губитка крви. Доста више 
глупирања. Ради посао за који си плаћен”, бурно одреагова 
један од колега.

 Доктор, чим виде да може да добије преко њоње крену 
са радом. 

После силних перипетија у болници, након шивења руке, 
примања једна боце крви, антитетануса и инјекције против 
болова, двојица колега га одвезоше кући и тако обученог и 
превијеног сместише га у кревет. Чим је легао, заспао је у 
трену и спавао све до јутра.

Свануо је нови дан. Пробудио се, али није устајао из 
кревета. Лешкарио је и баш му је пријало што није морао по 
тој цичи зими да иде на посао. Рука га је болела и та чињеница 
му је говорила да све што му се јуче догодило није био ружан 
сан. Завој на руци му је то још више потврђивао. Устао је 
из кревета и отишао до огледала. Из задњег џепа панталона 
извадио је личну карту и загледао се у своју слику у њој. Онда 
је погледао свој одраз у огледалу. Тај поступак је поновио пар 
пута. Зачудио се када је закључио да између слике у личној 
карти и одраза у огледалу готово да нема никакве сличности. 
Као да су биле две различите особе у питању, а не он лично. 
Сад му је све изгледало тако смешно. Није ни било чудо што 
су сви око тога правили фрку. У потпуности их је разумео. Из 
тог разлога, одлучио је да проблем који је тек тада схватио 
да има, реши првом наредном приликом. Пар дана касније, 
покупио је сву документацију у којој се налазила његова 
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слика са дугом косом и брадом (лична карта, пасош, возачка 
дозвола) и отишао у Општину.

После писања захтева за издавања нове документације 
и предаје и поништавања старе, изашао је из Општине 
насмејан и срећан. Смејао се иако га је рука болела. Смејао 
се, јер је знао да ће се за отприлике две до три недеље решити 
проблем због којег је умало остао без руке. Брадатог чупавца 
замениће уредено подшишани и обријани његов нови лик. 
Уништиће брадатог косијанера због којег умало није изгубио 
руку. Смешкао се полако идући ка кући, не схватајући да у 
тих неколико наредних недеља, без личне документације, 
никако неће моћи да потврди и докаже свој идентитет ако 
за то буде било потребе. У том тренутку био је човек који 
никако није могао да потврди чињеницу да је он заправо он, 
а не тамо неко трећи. Да је то знао сигурно се не би тако 
задовољно смешкао.
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ПУНЕ КЕСЕ *

Као и сваки просечни запошљени грађанин, радим 
„од јутра до сутра“, само да бих својој породици и себи 
обезбедио колико-толико нормалне услове живота. Тешко 
успевам у томе, али се ипак трудим. Када дођем са посла 
мртав уморан, брзо завршим у кревету. Умор чини своје ма 
колико ја то не желео и борио се против тога. Из тог разлога, 
једноставно немам довољно времена да се посветим својој 
породици. Жао ми је због тога, али, просто речено, немам 
могућност избора. Упао сам у машину и она ме дословно 
меље.

Једино преко викенда, када не радим, могу некако да 
искалкулишем и, у свом том шкрипцу са временом, украдем 
део времена за себе и своје најближе. Исто тако, викенд је 
карактеристичан још по нечему. Тада одлазимо у куповину 
и набавку животних намирница за целу недељу. Као и 
већина људи који функционишу по сличном систему, и ми 
се увек запуцамо у неки ултра, мега, гига маркет у којем 
ћемо потрошити гомилу пара, које смо у неком претходном 
временском периоду тешком муком зарадили. Радиш цео 
месец, а све то спрцаш за тили час. То ти је економска 
ситуација у Србији.

Напунили смо жена и ја она покретна колица свакојаким 
глупостима, као да имамо пара на бацање. Иако смо добро 
знали да ћемо у наредних неколико дана све то појести и 
искењати, или употребити за свакодневне кућне активности, 
што ће на крају опет завршити у канализацији или смећу, 
нисмо престајали са убацивањем свега и свачега у та колица. 
Сазнање да ће крајња дестинација свих тих производа бити 
ђубриште или канализација, и да на тај начин наше паре само 
трансформишемо у измет и отпад, на нас није имало ефекта. 
Само смо товарили та покретна колица и тиме угрожавали 
наш скромни кућни буџет. Чак и цене које су отишле у Q 

*  Објављено на блогу аутора
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нису имале неки утицај.
На крају, некако дођосмо до касе. Млада и атрактивна 

продавачица, као робот, само је провлачила купљену робу 
кроз bar-code читач. Он је сваког часа пиштао, а коначни 
износ на монитору само се увећавао. Мене је тек тада 
ухватила паника, јер сам почео да контам да можда нећу 
имати довољно пара да све то платим. Тек тада ме је ошинула 
реалност, тако да нисам обраћао пажњу на утегнуту чврсту 
гузу и витке ноге младе продавачице, што сам увек и чинио 
приликом куповине. Џаба је дупенце врцкало и поскакивало 
при сваком покрету. Скупоћа ме је убила у појам. Нисам знао 
где се налазим.

По завршеној куповини изађосмо из маркета са гомилом 
кеса у рукама и празним новчаником и упутисмо се према 
ауту. Том приликом сретосмо се са неколико пријатеља и 
познаника са којима разменисмо реч-две, знајући да таквих 
прилика неће бити све до следећег викенда и наредног 
одласка у ултра, мега, гига маркет. Оно што сам приметио 
при таквим сусретима, јесте једна све учесталија појава коју 
су људи, свесно или несвесно, чинили. Ви им нешто причате, 
а они не могу да одвоје поглед са пвц кеса препуних разним 
намирницама и потрепштинама које држите у рукама. 
Скенирају шта сте све купили, брзо прорачунавају колико 
све то кошта и онда вас погледају онако са резервом, сигурно 
се питајући: одакле им паре да купе све то?!

„Гле, купили су и месо, качкаваљ, најскупљу пасту за 
зубе и најскупљи прашак за веш, гомилу увозних слаткиша, 
онај тоалетни папир са три слоја и кулен, јебо те... Види само 
колико кеса вуку и шта су све купили, а овамо ми глуме неко 
поштење! Ма ко зна одакле им паре. Сигурно то нису чиста 
посла.”

Е, моја Србијо! Одувек си завидна била, али да завидиш 
што је неко купио два кила меса, пар чоколада или кило 
банана, то је и више него јадно. Међутим, није народ крив. 
То је све резултат дугогодишње кризе, немаштине и лоше 
политике. Нема се пара. Нема се посла. Многи гладују и на 
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ивици су егзистенције. Зато ће вам и завидети кад виде да 
носите пуне кесе, јер они можда немају пара ни за то.
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ФУДБАЛСКИ ТУРНИР

У нашем граду одржавао се турнир у фудбалу. Ништа 
несвакидашње. Неколико пута у току године одржавао се 
овај или неки сличан турнир. Међутим, једна екипа која се 
пријавила за турнир, прилично ме је заинтригирала и натерала 
да детаљно пропратим цео турнир и сва дешавања везана за 
њега. То нису били неки напаљени клинци који су хтели да 
покажу своје фудбалско умеће, да самим освајањем турнира 
освоје и срца неких похотних клинки које су већ дуже време 
мували, а оне их упорно одбијале. То нису били неки пропали 
спортисти средњих година који су своју неуспелу спортску 
каријеру заменили каријером дугогодишњег активног 
испајања пива и шприцера по неким бирцузима. Не, то нису 
били пропали спортисти који су желели да докажу да заправо 
нису пропали. Нити су то били они прави спортисти, таленти 
које је гушила малограђанштина, чији је таленат пропадао на 
клупи, дечаци који су се трудили да оплемене фудбал, који 
су упорно тренирали и желели да постану велике звезде. Не, 
то нису били ни они. Па, која је онда била та екипа? Да нису, 
можда, били марсовци?! Мање бих се изненадио да су то 
били марсовци. Била је то екипа локалних политичара. Шта, 
политичари знају да играју фудбал?! Ја сам мислио да само 
знају да краду, лажу, отимају и обмањују. Мислио сам да им 
од свих спортских дисциплина највише лежи прождирање 
тона и тона гурманских вешалица, крменадли, коленица 
у сафту, јагњетине испод сача, односно испијање галона и 
галона вина из Рајца и пива из целе јебене Србије. 

Значи, они су знали да играју фудбал?! Знали су?! Или 
су то само мислили да знају. Да ли су они заправо имали 
представу да у фудбалу мора да се трчи,  да мора мало да 
покрену своје лење гузице, а не само да ладе језике? У фудбалу 
није имала значај њихова речитост и њихова способност да 
лају и блебећу по цео дан. Џаба је било блебетање о томе 
како знају да играју фудбал. То су морали да покажу. Због 
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тога сам закључио да су били прилично храбри. Или глупи. 
Или су стварно знали да играју фудбал.

Баш због њих турнир је добио на публицитету. Локалне 
телевизије су решиле да цео турнир преносе уживо, без 
прекида и реклама. Политичари су иступили са слоганом 
„Превазиђимо разлике”, што им је и писало на предњој страни 
мајци. На задњој страни мајци стајала су имена спонзора. А 
спонзора је било пуно. Сви су се шлихтали политичарима. И 
дресови су им били у складу са њиховим карактером. Златни 
шорцеви и златне мајце. Ваљда политичари воле злато. Воле 
да шљаште. Да се пресијавају на сунцу. Као змије. 

И кренули су они са давањем публецитета целом том 
турниру. Почели су да одржавају митинге. Они ће да покажу 
својим противницима. Они добро знају своје квалитете, 
потенцијале и могућности. Они све то раде за добробит 
народа, јер народ је најбитнији. Као и сви политичари, 
иначе, вртели су једну те исту причу, у коју више нико и није 
веровао, а која је, и поред те веома битне чињенице, ипак 
имала добру прођу. Ваљда народ кратко памти, ако уопште 
и има чиме. 

Размишљао сам да се пријавим за тај турнир. Да 
поломим ноге неком под њих. Да га скењам заувек. Да хода 
на штакама до краја живота. Па шта! Како, где ће ми душа? 
Шта, како могу? Што се не упитате како они могу? Како они 
могу нас стално да крљају и повређују? Како они могу од нас 
да праве богаље и инвалиде? Тако могу и ја, неком од њих, 
да сломим ноге. Па нек види како је то бити богаљ. Нек види 
како је народу.

Међутим, шта се дешава?
Турнир који се већ годинама уназад одржавао по 

неколико пута у току године и на којима је увек улаз био 
слободан, сада то више није био случај. Улаз више није 
био слободан. Није био бесплатан. Улаз се плаћао! Спојили 
политичари лепо и корисно, јер како би иначе били у 
могућности да после турнира, у некој кафаници, изолованој 
о очију јавности, покажу све своје праве спортске квалитете. 
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И полако су починаље прве припреме за почетак турнира. 
Пријавило се много више екипа него што се то очекивало. 
Ваљда су сви желели да им поломе ноге. Тим политичара је 
добио за противника екипу састављену од дечака из школе за 
ментално неразвијену децу. Просек година 13.

У штабу екипе „Заједно смо јачи”, тако су назвали свој 
тим,  славило се. Пио се шампањац. Јео кавијар. Прасићи 
и јагнићи ће по завршетку турнира. И онда су почели са 
приписивањем заслуга. Па, ко је одговоран за то што су 
добили тако лаког противника? Ко је све ту морао да се 
подмити? Коме је све требало да се припрети? А коме је 
требало учинити и контра услугу? И ко је за све то заслужан? 
И ето добили су најслабију екипу за противника. Али, ипак, 
да би осигурали победу, утицали су и на судије. Они су добро 
знали да утакмице не решава фудбалско умеће, таленат, воља 
и знање, већ судије. Зато су и изабрали судије које ће да суде. 
Морали су да победе. По сваку цену. Да покажу народу да 
су сви тако скупа тим који побеђује. Тим за који не постоје 
препреке. Тим коме ништа није тешко. Спортске кладионице 
су кренуле са радом. Никада до сада локални турнир није 
могао да доспе у кладионице. А сада су квоте расле у небо. 
Народ се кладио. Паре су се убирале. Овце припремале за 
шишање. И, коначно, турнир је почео.

Дошла је на ред и утакмица коју је ишчекивао цео град. 
Свима је било мучно што је екипа  „Заједно смо јачи” за 
протвиника добила мале јадничке који ништа нису схватали. 
Знали су да то нису чиста посла. Али, шта да се ради! Ко ће 
изаћи на крај са политичарима?

Мусави и прљави, у исцепаним патикама и избледелим 
шорцевима стајали су насупрот охолих ћурана одевених у 
златне одоре. Богатство насупрот беде! Охолост насупрот 
наде! Перфидност насупрот невиности! Старост насупрот 
младости! Екипа „Заједно смо јачи” није имала капитена. 
Сви су носили капитенску траку. Нису могли да се договоре 
ко ће да буде главни. Сви су желели да буду главни.

Звиждук је означио почетак утакмице. Чудно, прва лопта 
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припала је тиму политичара. И кренуло је. Патриота је додао 
лопту демократи, демократа музиканту, музикант је додао 
лигашу, лигаш четнику, четник необавештеном. Необавештен 
је додао социјалисти, социјалиста неком локалцу, локац 
другом локалцу, овај локалац назад напредњаку, напредњак 
поново демократи, демократа сељаку, сељак социјалистима 
и тако стално у круг. У том пребацивању лопте један другом, 
политичари нису обраћали пажњу на противника. Један 
мусави малишан је изненада утрчао међу њих и одузео им 
лопту. Политичари су се нашли у чуду. Одмах су кренули 
са расправком ко је крив што су изгубили лопту, а клинац је 
продирао ка голу. Политичари су се свађали све жешће. Како 
ту солуцију нису предвидели и какав је то фудбал. Мораће 
на скупштини да предложе амадман о измени правила у 
фудбалу. Неки су се позивали на устав. А клинац је ишао 
напред. И шутнуо је. Лопта је право кроз рашље затресла 
мрежу. И Гол. Гоооолллл. 1:0 за децу. 1:0 за народ 1:0 за нас.  
Народ је поскочио са трибина. Скакао је као никад дотад. 
Радовао се. Радовали су се и мали мусави дечаци. Осмех им 
је, после дужег времена озарио лица. Онда се зачуо звиждук 
судије. Гол је био поништен. Био је офсајд. 

Поново су кренули политичари. Лопта је припала 
голману. Голман, небитно из које партије, додао је лопту 
свом партијском другару. Он је кренуо напред. Није дриблао. 
Није знао то. Само је шутирао лопту напред и као ћуран за 
њом трчао. Остали из екипе су викали и звали га да дода 
лопту, махали рукама и псовали га. А он се није обазирао. У 
тиму више није било никог из његове партије. Није имао ком 
да дода. Убрзо је изгубио лопту. Сви остали из екипе сјатили 
су се ка њему. Викали су на њега и критиковали. А мали 
мусавци су поново затресли мрежу. И народ је опет кренуо 
са радовањем. Али гол је поново био поништен. Поново 
офсајд. Али, овог пута стварно је био.

Поново су кренули политичари са нападом. Лопту је 
водио демократа, притом парајући облаке не обазирујући се 
на своје суиграче. Одједном лактом га је ћушнуо напредњак, 
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одузео лопту и кренуо ка голу. Патриота се залетео ка 
напредњаку и клизећи га покосио. Напредњак се ваљао 
од болова, а патриота је наставио са продором. Лигаши су 
негодовали и бојкотовали јер то је била повреда људских 
права. Зашто нико из националних мањина није био у тиму? 
Необавештени је стајао и ни о чему није био обавештен. Ко 
игра против кога? Ко је са ким? И зашто само он није капитен? 
Било је то  превише информација за његов мозак. Онда је на 
сцену ступио музичар. На финту је преварио патриоту и узео 
му лопту и кренуо да лопту шутира у супротном смеру. Ишао 
је ка сопственом голу. На голу је стајао његов политички 
ривал. Смрвиће га својим убојитим шутом. Одједном је 
осетио бол у пределу препона. Био је то ђон у међуножје. 
Социјалиста му је узео лопту и смрвио тестисе. Две муве 
једним ударцем! Сад је социјалиста водио лопту. И шутнуо 
је ка голу. Лопта је по трећи пут затресла мрежу. Гол!!! Ауто 
гол. Народ је гледао збуњен. Водио је 1:0 а није се радовао. 
И судије су биле збуњене. Морале су да признају гол. Дао 
га је политичар. А тријумф ма ког политичара није се смео 
доводити у питање. И ауто гол је гол. Битно је да се постигне 
згодитак.

Судије су биле на муци. Нису знале шта да раде. Видели 
су да ће политичари да попију страшан пораз, а самим тим 
они ће сносити последице. 

Утакмица је прекинута. Из техничких разлога. Можда 
ће да пада киша. Резултат нерешено. 1:1. Како нерешено? 
Како 1:1? Па лепо. У чији је гол завршила лопта. Па у 
гол политичара. То је 1:0 за клинце. А ко је дао гол? Па 
политичар? Е то је 1:1. 

Политичари су након завршеног меча и задовољавајућег 
резултата отишли у кафану да прославе још једну победу 
и тријумф. Власници кладионца су отрчали до њих да им 
презентују стање квота и да их информишу колико је пара 
зарађено и колико је њихов део од намештеног резултата. 

Народ се радовао и своје нове јунаке носио на рукама. 
После толико година певао је и радовао се. Радовао се, јер је 
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победио са 3:0. И политичари су певали и радовали се. Још 
један пут су профитирали захваљујући својој сналажљивости 
а испали су и свестрани. Прави спортисти. Чак су и народу 
пружили добру разоноду. Игре и весеља.

И сви вуци сити и све овце ошишане.
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СУСРЕТ ДЕГЕНЕРАЦИЈЕ *

Ближи се десет година матуре. Полако али сигурно 
старимо. Појавиле су се и прве седе. Нас због тога хвата 
фрка. Наша деца расту. Ми више не размишљамо о себи, она 
су у првом плану. Све сигурније корачамо у свет матораца и 
фосила, хтели то ми или не.

Коначно, после десет година, поново ћемо бити сви 
на окупу, ако изузмемо оне које су рикнули од овердоза, 
запалили преко гране, заглавили у ћузу, лудару или отишли у 
аут, па их је за то баш и брига. Сакупићемо се тек толико да 
нас буде довољно за једну луду пијанку и добру трач партију. 
Кад мало боље размислим, за пијанку ти није потребан 
нико, довољан си сам себи. Чак ти и за трачарење нико није 
потребан, под условом да ниси сам у глави. Већ сада могу 
да нас замислим како у некој најјевтинијој биртији у граду 
уништавамо последње залихе већ прокислог вина и одавно 
бајатог жилавог меса, дајући газди тог ћумеза последњи 
наду да неће банкротирати, јер ће његова кафана после дужег 
времена поново бити пуна. А неки ружни крезуби Цигани 
дуваће у очокљане и излупане трубе замишљајући да знају 
да свирају. Бале ће им се сливати низ плехане инструменте 
бакарне боје, док ће настојати да нам извуку још неку парицу, 
које ћемо ми квасити у шприцер и лепити им на црне ружне 
фаце. Играћемо и уживати, јер ће наша већ одавно закржљала 
чула слуха и доброг укуса миловати та лакрдија од музике, 
или ће игра и уживање бити резултат дејства алкохола. То није 
толико ни битно. Битно је то да ћемо ми, опет после толико 
година, сви заједно, уживати или се правити да уживамо. 
Мислим да ће то пре бити симулирање уживања, јер смо, 
заправо, одавно и заборавили шта значи појам уживати. Е, да 
нас неко пита шта значи појам преживљавање, оскудевање, 
животарење, немање, били бисмо прави експерти у њиховом 
разјашњавању и тумачењу. А појам уживање, шта то беше, 

*  Објављено у ауторовој књизи „ДемоНкратија“ 2004. године
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мајку му? Да ли се то маже на хлеб?
Онда ту су и лажни осмеси и привидна љубазност 

и блискост, фолирање и пренемагање, као да се не знамо 
већ толико година и као да ово и није исувише мали град, 
селендра у којем се о сваком све већ одавно зна. Али, све 
те баријере и маске биће иза нас када нас алкохол и лепе 
успомене поново зближе и узбуркају крв и свест. Па онда 
приче које смо испричали већ хиљаду пута и које ће нас 
враћатити у школске дане и присетити оног дивног времена 
када смо били млади, луди и радосни. Устаљена шема. Увек 
исто, само друге фаце. Ритуал је исти само су други људи. И 
како ће вече полако одмицати, наручиваће се туре и туре, газда 
ће задовољно трљати руке, не знајући какви смо ми заправо 
дивљаци када нас ухвати алкохолно лудило. И онда наступа 
еуфорија. Лом, рокање, батинање, разбијање, сечење руку, 
малтретирање музике и све што иде уз абнормалне количине 
неквалитетног алкохола. Газда ће чупати косу са своје већ 
проћелаве главе а ми ћемо конобарицу штипати за гузицу, 
која ће нам притом, на невештом српском са румунским 
акцентом, наговештавати своју цену за један сношај. Онда 
ће они упицањени фолиранти, наводни пословни људи, 
наши школски другови, закључити како ово није за њих, како 
они нису на том нивоу анимализма и побећи ће у наручја 
својих подгојених жена или у кревет похотних малолетних 
спонзоруша, јер ће за то вече имати добар алиби. Наше 
школске другарице стално ће зивкати љубоморни мужеви 
питајући их када ће кући. А ми ћемо као неки покварени 
џукци њушкати и мирисати нову керушу наговештавајући 
јој да је време парења у току. Критиковаћемо њихове мужеве 
како нису фер што их стално зову и како оне заслужују 
много више пажње, времена, пара, центиметара, што им ми, 
нормално, можемо пружити, па макар само вечерас (ух, ала 
волимо да лажемо!). И онда онако, наивно, као да стварно 
нисмо хтели, одаћемо им једну тајну коју смо толико дуго 
чували: тајну да смо одувек баш према њима гајили емоције, 
које се не могу назвати пријатељством и које су сада после 
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десет година поново испливале на површину видевши их као 
зреле жене. Почећемо са удварањем, надајући се да ће наш 
стални ратни друг, алкохол, стати на нашу страну и помутити 
разум наших старих школских другарица. Стално ћемо им 
доливати у чашу све са једним циљем. А оне ће, добро 
познајући ту мушку стратегију удварања, упорно испијати 
чаше и чаше, само да би се са изреком „Била сам пијана, 
нисам знала шта радим”, оправдале у очима других за једну 
добру партију секса.

И онда би наступио тајац.
Поново пробуђене романсе из школских клупа полако 

ће се распламсавати на задњим седиштима аута. Алкохол 
ће бацати своје ривале у нокаут. Само они који тренирају 
упорно, сваки дан, успеће да остану на ногама, али њих ће 
дотући депресија. Тек онда ће скопчати да живе као керови, 
како не знају шта ће сада, како не виде излаз, како би се радо 
вратили у школске дане. Онда ће наићи на разумевање својих 
школских другова, можда зато што су и они у истој ситуацији, 
па ће то бити разлог за још веће утапање и самообмањивање 
у алкохол. Међутим, то ће бити само затишје пред буру.

У кафану ће упасти пар нервозних мужева са моткама, 
пиштољима и ножевима у рукама тражећи своје жене. 
Неки љубоморни злобник међу нама би, као и увек, јавио 
глупавим рогоњама да њихове драге уживају у сексу са 
старом љубављу из школе. Зато ће они тако брзо и дојурити 
у кафану наоружавши се оним првим што им је било при 
руци. И када би после пола сата тумарања по мраку и 
гвирења по аутомобилима, пронашли своје миле женице у 
туђим колима, разголићене и у позама које са њима никад 
нису упражњавале, мрак би им пао на очи и казна би била 
спроведена у дело. Настала би јурњава, кукњава, батињање. 
Нека би несрећница улетела полугола у кафану, а ми, увек 
за то спремни, добри школски другари, притекли бисмо у 
помоћ нашим другарицама, тако што бисмо, пикслама и 
флашама у главу, заустављали њихове животиње од мужева 
претходно их убедивши да нам дају пиштољ или нож. Газда 



ggg

63d

НИТОГЕН - Колективно несвесно

би се уплашио и звао мурију и онда ту би био крај, или би 
био близу. И када би плави дошли, неко би од припитих, као 
и увек, почео да вређа припаднике реда и закона и тај ред 
и закон би био спроведен на нама. Ми бисмо се силовито 
бранили, али пендреци би били исувише тврди. И онда 
би нас све страпали у марицу и одвели на ноћење и на 
преваспитавање. У кафани би за нама остао само хаос, лом, 
хрпа срче, употребљени кондоми, флеке од крви, сперме, 
материјални докази да је вече било лудо и незаборавно.

Након процедуре у мурији и пуштања кући када би 
свануло, полако бисмо се као пребијени (што не значи да 
нисмо) одвукли кући. Супруге би нас дочекале са доручком 
на столу. Пробудили бисмо нашу дечицу за школу и почели 
бисмо са предавањем. Рекли бисмо им да у школи буду добри, 
да уче и марљиво раде, да слушају наставнике, да не праве 
глупости и да не буду као што смо ми, не објашњавајући 
модрице испод очију и разбијена уста и носеве. Онда бисмо 
отишли да спавамо, наредна два дана, несвесни да нам је 
написана пријава за ремећење реда и мира већ послата судији 
за прекршаје.
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ВИСОК ПРИТИСАК (ДОБРА КУЦА)

Испричаћу вам једну летњу причу. Сигурно ћете 
помислити, при самом спомену речи „летња прича”, да ће 
она обиловати описом предивних плажа на Маурицијусу, 
заносног врцкања чврстих гуза препланулих лепотица, 
бистрог мора и њихања палми, врелог летњег секса, лудих 
бесаних ноћи, хаос летњих журки на плажи ...

Мораћу да вас разочарам. Можда бих о томе писао да 
сам добио седмицу на лотоу или главну награду из тамо неке 
наградне игре. Било које, није битно, има их колико хоћеш. 
Чим народ нема лову, одмах крећу наградне игре. Али шта 
треба да урадим да бих отишао на Маурицијус? Само треба 
да поједем 154 сладоледа и да штапиће оперем, упакујем у 
коверту и пошаљем на тамо неку адресу. Постоји могућност 
да освојим главну награду – највећи сладолед на свету за 
највећег лизача на свету. Да преведем на српски, највећа 
шаргарепа за највећег магарца. Или ћу попити пар цистерни 
пива. Можда испод неког чепа освојим нешто. А и да не 
освојим, бар ће ми бити лепо после толиког пива. 

Како нисам био срећни добитник, а једино тако могу 
отићи на Маурицијус, нећу вам испричати причу о томе. 
Моја прича је много реалнија, слична животима тих лизача 
сладоледа који лижу ту гомилу калорија маштајући како им 
паре падају са неба. Али, једино шта се дешава је то да паре 
одлазе за те сладоледе и да се килограми таложе јер један 
сладолед има ихаха калорија. Зато манимо се сладоледа. Али 
зар сладолед није асоцијација за лето? А ја сам вам обећао 
летњу причу.

Шта још карактерише лето, поред већ наведеног? Па зна 
се. ВРУЋИНА!!!

Е, тако ће почети ова прича. Са врућином.
Била је несносна врућина. А нисам био у паклу. Или 

је то била моја заблуда. Упутио сам се у правцу болнице. 
Нисам се осећао баш најбоље. Заправо, ко се у овој земљи 
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осећао добро?! Сви смо били дотучени. Ова демократија нам 
је дошла као песница на око. А још то сунце. Топио сам се 
као малопре поменути сладолед. Вишак килограма сад ми је 
излазио кроз кожу. Кроз кожу, али и кроз нос. Видео сам да 
сам се зајебао што сам се пешице упутио ка болници, али 
сада није било назад. Већ сам био на пола пута. 

Док сам се полако приближавао болници, надао сам се 
да неће бити велике гужве. Нада је ишчезла када сам ушао 
у Дом здравља и отворио врата хола на којима је писало 
„МЕДИЦИНА РАДА”. 

У холу је било милион људи! Еј, човече, у Медицини 
рада толика гужва. А сви кукају како нема посла, како нико 
нигде не ради, а овамо Медицина рада пуна и препуна. 

После неколико секунди чуђења, упитао сам особу 
најближу себи каква је процедура, јер одавно нисам био код 
лекара, а у међувремену  су се десиле и одређене реформе у 
здравству. Морао сам да будем упознат са ритуалом који се 
спроводио у царству белих мантила. 

У не тако великом холу, било је десетину врата, испред 
којих су се људи тискали и гурали, чекајући да дођу на ред. 
Воњ се осећао на све стране. Било је загушљиво и тешко се 
дисало. Имао сам утисак да ми је било још теже чим сам 
крочио у болницу. 

Најпре је требало доћи до свог здравственог картона. 
Ред у којем се чекало за картоне, био је највећи. Стао сам у 
ред. Шта сам друго могао? Болестан човек приморан је на 
све. Ништа му није понижавајуће и ничег га није срамота. 
Битно му је само здравље. Тако и ја. Стао сам у ред иза једне 
жентураче која је баздила као твор. Иза леђа ми се прибила 
друга жентурача, која је била исто тако дебела и смрдљива 
као и ова испред мене. Желудац ми се окретао. Имао сам 
утисак да ћу се исповраћати. Врућина је била несносна. 
Сестре су биле нељубазне. Разумео сам их. Ни њима није 
било лако. За само десетину минута проведених у тој 
смрдљивој чекаоници унервозио сам се, да сам готово почео 
да гризем људе око себе. А како је њима било, могу само да 
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замислим. Добро су се оне и држале. Ко зна у каквом бих ја 
био стању када бих био приморан да ту радим сваки божји 
дан. Сигурно је да бих нервно оболео. 

Стајао сам у реду, који је сваког часа бивао све већи. 
Људи су се са свих страна гурали, желећи да што пре дођу 
на ред. Ја сам био све нервознији. Једва сам се суздржавао 
да не почнем да псујем и да урлам. Неки су ипак почели да 
псују. Псовали су и докторе, и сестре, и владу, и државу, и 
политичаре, и смрдљиве бабе, и себе, и болницу и све што 
им је у том тренутку падало на памет. Мени је то чак било 
и занимљиво. Пар пута сам се и насмешио гледајући и 
слушајући људе који су били у горој фази изнервираности и 
растројености од моје тренутне.  

Након једно пола сата дошао сам и ја на ред. Добио сам 
свој картон. И био упућен код доктора опште праксе. И тамо 
је био огроман ред. Стадох у ред и наставих са чекањем. 
После једно сат времена, отворише се врата ординације 
и доктор изађе из просторије. „Пауза је до десет сати“, 
промрљао је неразговетно и нестао гурајући и газећи руљу 
људи док је покушавао да се пробије кроз тај кордон дебелих 
смрдљивих тела. И писало је на вратима да је пауза од девет 
до девет и тридесет. Доктор је дошао са паузе у једанаест. 
Није много каснио. Ја сам већ побеснео. Срце ми је ударало 
као лудо. Да ми је тог тренутка неко нешто приговорио или 
ме само лоше погледао, мислим да бих му зубе сасуо у грло. 
И сам себе сам изненадио свом том количином беса који је 
куљао из мене као млаз вреле воде из гејзира. Чудио сам се 
како људи то нису примећивали, или су и они били исто тако 
бесни и љути. 

Коначно уђох у ординацију. Седох на столицу испред 
доктора и пожалих му се на тегобе које осећам. Мислио сам 
да је довољно да се неком изјадам и да ће ми одмах бити 
лакше. Мука ће нестати. Али, није било тако. Срце је ударало 
све јаче и брже. Вид ми се мутио. Нервоза се није смањивала.

 „Ево, даћу ти упут за специјалисту. Ти опет мораш на 
шалтер са кога си узео картон да ти овере упут. Гужва је 
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велика. Мораћеш мало да чекаш“.
„Извините, молим Вас, где треба сад да чекам? Па, тамо 

има милион људи! Никад нећу доћи на ред.“
„Шта да ти радим? Мора да чекаш. Зар не видиш да сви 

чекају. Кад чекају сви, чекај и ти и, молим те, реци следећем 
пацијенту да уђе.“

Залупио сам врата и, бесан, стао у огроман ред. Са свих 
страна су ме притискала и гурала ознојена тела. И ја сам се 
гурао. Имао сам осећај као да сам на фудбалској утакмици, а 
не у Дому здравља. Уствари, ред ме је подсетио на оне редове 
у којима су се људи гурали за млеко и хлеб у време ембарга. 
И у њима су се људи газили и гњечили. И мене су сада сви 
газили. Ја сам почео да се лактам. Ћушкао сам људе око себе 
и тако полако, али сигурно, пробијао се до шалтера. Парола 
„Снађи се“. Али, чак и тако, све се одвијало превише споро. 
И онда сам се досетио. Пронашао сам начин како да што 
пре дођем на ред. Јебига. Није било културно, али требало 
је да буде делотворно. Прднуо сам. И није то био онај прдеж 
од којег пуцају стакла и одјекују просторије. Не. Био је то 
обичан пувањак. А ти тихи су били најопаснији. „Тиха вода 
брег рони“. Ух, ала је смрдело! Људи су се удаљавали од 
мене. Нису ме више гурали. Правили су гадљиве гримасе и 
трчали на свеж ваздух. А ја сам стигао до шалтера. 

Сестра ми је оверила упут. Упитао сам је где се налази 
специјалиста коме сам био упућен. Она је, нешто као у фори, 
рекла:

„Идеш горе овим степеницама, па друга врата лево, па 
се онда спустиш степеницама, па право трећа врата десно, па 
опет степеницама горе, е онда идеш лево и трећи улаз десно, 
четврта врата.“

Значи, требало је да идем степеницама доле, па друга 
врата десно, па горе, па трећа врата лево, па десно, па горе-
доле, па у пичку материну!

И кренуо сам да трагам за својим специјалистом. 
Чинило ми се да бих лакше пронашао ванземаљца него ли 
тог такозваног специјалца.
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И коначно сам пронашао где се крије тај интерниста. Ту 
је баш била највећа гужва. Многе људе је болело срце. Срчан 
смо ми народ. Када сам видео колика је гужва, притисак ми 
је скочио до плус бесконачно. Свуда су биле гомиле баба и 
деда. Помислио сам да су у овој држави остали само старци 
који су цео свој дан проводили по оваквим смрдљивим 
чекаоницама. Старци, којима је једини провод било то 
чекање, у тој буђи и мемли. Да ли им је било битно једино да 
их неко саслуша и посвети им време и пажњу, или су стварно 
били болесни? Не знам. Схватио сам да ћу опет морати да 
чекам. Да ћу поново морати да стојим у реду, да се уздржавам 
да се не исповраћам од ужасног смрада ходајућих мртвака, 
да ћу са истима морати да се расправљам да не иду преко 
реда, да ћу поново морати да се лактам и ћушкам, поново да 
прдим и шта све не... У том тренутку бес  коначно поче па ме 
обузима. По први пут у свом животу био сам „out of control”, 
што би рекли Енглези. 

И, заправо, не знам шта се тада десило. Једноставно се 
догодило. И сам себе сам изненадио својим неочекиваним 
понашањем, али нисам могао да се обуздам. Да ли је то била 
последица несносне врућине или сам једноставно пукао, не 
бих знао да дам одговор на то питање. Једноставно и ван 
сваке памети почео сам да лајем. Као некаква обична џукела. 
Да лајем, режим и мрко посматрам све око себе. Људи су 
се прво ишчуђавали, али су убрзо почели да беже од мене, 
јер сам почео и да уједам. Одједном ходник је био препун 
белих мантила. Успаничили су се. Ја сам био први случај 
људског беснила. Једну сестру, добру мачицу, ујео сам за 
сису. Докторку која је настојала да ме смири, ухватио сам 
за дупе. Једног докторчића који је изигравао неког фрајера 
шутнуо сам у међуножје. И није било неко међуножје, 
мораћу да признам, тако да нисам начинио велику штету. 
Тотално сам побеснео. И даље сам режао и лајао. Не знам да 
ли су позвали шинтере, али и бели мантили су се разбежали. 
Одједном није било никога. А ја сам, коначно, дошао на ред.

Покуцао сам на врата и отворио их. Мој специјалац 
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није приметио сву ту буку у ходнику. Био је задубљен у свој 
посао. Притискао је млохаве сисе некој баби. 

„Излази напоље, зар не видиш да радим?!“,  рече ми 
прилично дрско и гласно.

 Ради? Пипа баби сисе и то зове посао. Врачеви су за 
њих појам. Дошло ми је да и њега уједем, али искулирао 
сам га. Затворио сам врата ординације. У ходнику није било 
никог. Када је баба коначно изашла из ординације, ја сам 
напокон ушао.

„Седите на столицу. Тако. Кажи ми шта тебе мучи?“
„Па мучи ме то што ми је мала плата. Радим као црнац 

а плата минималац.“
„Не, не, на шта се жалите?“
„На много штошта се жалим, а највише се жалим на ову 

Владу. Само краду и ништа не раде и праве нас будалама. 
Деца ме не зарезују два посто. Жена исто тако.“

„А бре, човече, шта ти фали, зашто си дошао код 
лекара?!“

„Много тога ми фали а понајвише паре. А што сам 
дошао код тебе? Немам појма. Можда зато што немам где 
друго да одем. За кафану немам паре, за швалерацију исто 
тако. Пријатељи су ми одавно окренули леђа. Родбина је 
далеко.“

„Човече, немој да ме завитлаваш, напољу је гужва а ја 
немам цео дан.“

„Нема више никог напољу.“
„Како нема ?“
„Отерао их је бесан пас.“
„Бесан пас?!“
„Човече, тебе је ударила сунчаница.“
Лекар је устао, отворио врата и поприлично се изненадио 

кад је видео празан ходник.
„Да не поверујеш. Стварно нема никога! Хвала Богу! 

Ајде да видимо шта је са тобом. Да ти измерим притисак.“
Наместио ми је на руку манжетну апарата за притисак, 

затегнуо прилично чврсто и кренуо да пумпа на пумпици. 



ggg

70 d

НИТОГЕН - Миљан Ристић

Имао сам утисак да ће ми смрвити руку. После пар секунди 
готово вичући рече:

„Човече, па твој притисак је абнормално висок. Да ли си 
и раније имао тако велики притисак?“

„Кад сам био мали, и он је био мали, а како сам растао, 
растао је и он.“

„Човече, не спрдај се са мном. Имаш и срчану 
аритмију. Легни на кауч да ти снимим екг. Сестро! Сестро! 
Сееестрррооо! Долази овамо! Има за ЕКГ!“

Сестра је ушла и одмах се фрапирала. То је била она коју 
сам ујео за сису. Све време је покушавала да каже доктору 
да сам ја био тај бесан пас и да су највероватније позвали 
полицију, која ће сваког часа наићи. А доктор као да је пао 
са Марса. Он није био у току збивања. Он се тад занимао са 
млитавим сисићима. Сестра је скупила храброст и коначно је 
кренула са снимањем екг-а. Ја сам се само смешкао и гледао 
у сисић који је малочас био у мојим устима. Имао сам добар 
укус и њена сиса је имала добар укус. Сланкаст, ваљда, због 
зноја.

„Нисам бесан ако те то брине“, рекао сам јој, а она се 
само кисело осмехнула.

Након снимања сестра је изашла из ординације. Доктор 
је решио да успостави дијагнозу. Гледао је у екг, поново ми 
је измерио притисак и испипао ме је по целом телу. Не знам 
да ли је био педер или му је пипање постала професионална 
деформација.

„Овако, човече. Имаш повишен притисак. Избегавај 
стресне ситуације и нервирање. Избегавај гужву и ову 
врућину. Теби је ово на нервној бази. Где си се, бре, толко 
изнервирао?! Што ниси дошао раније код лекара? Што ниси 
дошао у седам сати ?“

„Дошао сам у седам сати.“
„Дошао си у седам! Па где си се млатио све до сад?“
Ја сам га само бело погледао. Гонио сам се мишљу да га 

уједем за руку, али мислим да то не би било у реду. Ипак се 
човек трудио око мене. А са друге стране, ја сам био добра 
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куца. Ав! Ав!
У том тренутку нисам знао да треба да се јавим на 

шалтер интернистичке амбуланте да ми се овери дијагноза 
специјалисте и да се поново морам вратити код лекара опште 
праксе да ми препише лекове и да након тога поново морам 
на шалтер да оверим рецепте.

Да сам знао ту чињеницу, поново бих ону сестру ујео за 
сису. Гррр!!!
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ШТА ЈЕ ПЕСНИК ХТЕО ДА КАЖЕ?

Шта је песник хтео да каже? Одувек сам мрзео то 
питање. Али, више од тог питања мрзео сам одговор на њега. 
Обимни одговор који је наводно давао потпуно објашњење 
на постављено питање. Апсурд.

Тамо неки песник, небитно који, написао је неколико 
стихова у заносу инспирације. И то је лепо. Уметност 
оплемењује људску душу. Сад, свако ту песму може да 
протумачи како год хоће. Све ће то најпре зависити од 
самог писца, његовог интелекта, образовања, начитаности и 
талента. Са друге стране то ће зависти и од читаоца, његовог 
интелекта, образовања... Свако ће ту песму доживети на свој 
начин и свако ће имати свој став о томе. Али, мислим да је 
претерано давати толики значај једној песмици од неколико 
стихова. Нема потребе да сама анализа и конкретно давање 
одговора на питање „Шта је песник хтео да каже?” буде 
читава једна повест. Сигурно је да свака песма, а нарочито 
добра, има много дубље значење него што то на први 
поглед изгледа. Да сваки стих говори много више него што 
је испевано, али, да се о једној таквој песми пишу стране 
и стране, да се прича сатима и сатима, да се анализира до 
бесконачности и у недоглед потпун је апсурд. Онај који 
даје такве опширне одговоре и анализе, заправо, и не жели 
да демистификује песму, већ жели да покаже своју памет 
и интелект или, пак, да диже у небеса песника. Све је то, 
уствари, само једна реклама, како песника, тако и самог 
критичара. Све те намере су врло себичне и провидне, зато ја 
и не готивим те такозване филозофе, ладијезике, који немају 
дара да нешто створе, али зато могу да о нечему дају свој суд.

Разлог због којег сам постао одбојан према постављању 
питања: „Шта је песник хтео да каже?” враћа ме у рану 
младост.

Још од малих ногу показавао сам сколност ка писању 
песама. Није ми представљало никакав проблем да напишем 
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песму о било чему и то само за пар тренутака. Још увек сам 
био мали да бих то схватио као дар који треба да се изграђује, 
употпуњује и усмерава. Ја то нисам схватао. Али, нико други, 
сем мојих родитеља, није ни приметио да ја поседујем тај 
таленат. Родитељи су ме, као и сваки нормални родитељи, 
подржавали у свему што је било лепо и корисно. Показивали 
су моје песме пријатељима и родбини. Хвалили су се мојим 
песмама, иако су оне врло често биле горке, вулгарне и 
заједљиве. Али, на томе се све завршавало. Имали су и 
превише обавеза око издржавања деце и осталих животних 
питања и проблема, тако да им је усмеравања потпуне пажње 
на тамо неке моје песме, није било приоритет. Ја сад то 
разумем и не замерам им на томе. Они су ме у свему томе 
подржали, и то је било сасвим довољно.  Проблем је био 
што нико сем њих, неко у то упућенији и стручнији, није био 
ту да ме разуме и подржи, да ми помогне да изградим свој 
стил, да унапредим и усавршим свој таленат. А у свему томе 
велику улогу треба да има школа. То је њена главна улога, да 
децу усмерава у оном правцу у којем ће се касније најбоље 
самопотврдити и доказати. То је успех за све. И за дете као 
појединца, и за просветног радника, за школу, па, на крају, 
и за државу.  Али, у школи просветни радници за то нису 
имали ни смисла ни времена. 

Док сам био у основној школи, још увек сам био на самом 
почетку, и тек сам почео да схватам да, уствари, имам дара 
за писање. Учитељица и наставница тада српскохрватског 
језика, то нису приметиле. На свим писменим радовима 
ја сам добијао тројке, ретко кад четворке. Мени писмене 
радове нису писале маме, тате, тетке, стрине, ујне, старија 
браћа и сестре. Ја сам писао сам. Зато сам и добијао тројке. 
Оне су добро знале да петице нису добијала деца која су 
сама писала своје писмене радове већ њихови родитељи. 
И, без обзира на то, оне су ипак више волеле да оцењују 
родитеље а не децу. Деца доктора, адвоката, судија и других 
интелектуалаца увек су добијала четворке и петице. Како 
да докторовом детету дају двојку?! Шта ће бити сутра када 
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се разболе? Али, нису сви могли да имају петице. Тројке 
су добијала деца из радничких породица. Када ово кажем, 
не желим да будем циничан и саркастичан. Ипак је било и 
деце која су стварно заслужила све те петице, али било је 
и тих ситуација када се деци интелектуалаца, функционера 
и осталих буџа гледало кроз прсте, јер су она ипак била из 
више касте. То сам схватио тек када сам порастао. 

У средњој школи, када сам већ имао исписаних неколико 
свески са песмама, када сам мало сазрео, очекивао сам да 
ће се појавити неко ко ће знати да ме посаветује и усмери, 
јер ипак је дар који сам поседовао сваким даном све више 
избијао на површину. Професорка, сада већ српског језика, 
за то није марила. Она је сваког часа постављала питања 
„Шта је песник хтео да каже?“ и онда, не чекајући да било 
ко да одговор кренула би да меље као навијена. Причала 
би и причала док јој језик не би утрнуо не схватајући да 
„пажљиве“ слушаоце баш и није било брига што је „Месец 
карао звезду Даницу...“,  „јали  грми јал’ се земље тресе...“, 
„Да ли се Барбара сетила или није“ „Ко је алфа и омега“ 
„Зашто су Ђулићи увенули“ и тра, ла, ла,....

Верним слушаоцима једино је било битно кад ће звоно 
и ништа друго.

Више пута сам покушавао да професорку упитам за савет, 
јер ипак је то била њена професија. Она је била задужена за 
писану реч. Али, уместо неког паметног одговора, уследио 
би само кисели осмех и поглед у празно. 

То је била иницијална каписла која је покренула читаву 
моју одбојност према том питању „Шта је песник хтео да 
каже ?”.

 Једном приликом рекла ми је: 
„Иди у библиотеку .“.
„У библиотеку?!“
„У библиотеку, тамо је царство књига. Ваљда тамо неко 

зна шта треба.“
И отишао сам у библиотеку. Понео сам једну свешчицу 

у коју сам преписивао само своје најбоље песме. Желео сам 
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да их покажем неком стручном и компетентном лицу, које ће 
ме разумети, посаветовати и усмерити. 

Библиотека је била празна. Мислим, била је препуна 
књига. Али, људи није било. Није било читалаца. А, што је 
још чудније, није било ни радника. Сео сам за огромни сто 
који се налазио у холу и чекао да се неко појави. Џаба сам 
се накашљавао и врпољио. Није било никог. Тада још нисам 
схватао да је било девет  и тридесет. А тад је полочасовна  
пауза за доручак. Био сам безбрижан тинејџер који још многе 
ствари није капирао. Око десет сати отворила су се улазна 
врата и у просторију је ушао човек средњих година, сувоњав 
и висок, ретке проседе косе у већ дотрајалој,  одавно демоде, 
одећи. Баздио је на неку брљу и дувански дим.

„Младићу, шта је било ? Шта чекаш?“
„Хтео бих са неким да попричам. Професорка српског 

ме је послала.“
„Можеш са мном да попричаш. Ја сам директор 

библиотеке. Идемо код мене у канцеларију.“
Ушли смо у канцеларију. Ја сам му дао своју свеску и 

сео на столицу. Он је листао свеску повремено задржавајући 
поглед на по неком исписаном листу. За мање од минут 
прелистао је целу свеску у којој је било преко педесетак 
песама.

„Шта је ово?“
„То су моје песме?“
„Песме?“
„Да ниси негде ти ово преписао?“
„Преписао? Не разумем!“
„Добро, добро, реци ти мени је л’ ти знаш како изгледа 

једна песма? Односно, реци ми, како се пише песма. Како 
песма треба да изгледа.“

„Како се пише песма? Како песма треба да изгледа? Па 
зар није за све потребна инспирација?“

„Видим ја да се ми не разумемо. Ево ти ова књига и 
прочитај ову кратку песму. То је песма. Тако треба да изгледа 
песма.“
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Узео сам књигу и прочитао песму од свега неколико 
стихова. Ништа нарочито, помислио сам. 

„Да ли си прочитао? Јеси ли схватио?“
„Јеси ли схватио шта сам хтео да ти кажем? Јеси ли 

схватио песму? Да ли си разумео шта је песник хтео да 
каже?“

„Шта је песник хтео да каже?“
„Па о овој песми бих могао да ти причам данима а ти се 

ту ишчуђаваш.“
„Ја сам дошао да ме посаветујете.“
„Па шта радим сад? Причам ти како треба да изгледа 

песма.“
„Али, Ви нисте прочитали ни једну песму из ове свеске. 

Могу да Вам оставим свеску неко време па, ако Вам није 
тешко, Ви прочитајте неку песму па, ако није проблем, да о 
томе дате свој суд.“

„Молим?! Ти ћеш мени да причаш шта треба да радим. 
Видео сам ја одмах са ким имам посла. Немам паметнија 
посла него да читам тамо неке шкработине тамо неког 
клинца.“

„Извините, вратите ми моју свеску. Нисмо се разумели. 
Извините на сметњи.“

Узео сам своју свеску и отишао. Касније сам сазнао да се 
дотични директор разуме у књижевност и у писање песама 
као ја у штрикање. Он је био постављен на тај положај по 
политичкој линији. Имао је завршену неку вечерњу школу 
и питање је да ли је у свом животу ишта и прочитао сем 
те песме коју ми је потурио под нос. А, поврх свега, био је 
пијан као чеп. Што се тиче песме, сигурно је да је та песма 
имала дубљи смисао. Касније сам је много пута прочитао и 
покушавао да што дубље продрем у њену суштину.

Убрзо потом, сазнао сам да у граду постоји неко 
књижевно удружење у коме се сакупљају песници и писци. 
Сматрао сам да ћу тамо бити схваћен и подржан, да ћу тамо 
срести оне искусније људе који су прошли пут којим сам 
кренуо и да ће ме поучити својим искуством. 
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Отишао сам тамо исто као што сам отишао и у 
библиотеку. Са свешчицом под руком и илузијом у глави. 

За малим дрвеним столом који је био препун неопраних 
кафе шољица и празних ракијских чаша седела су њих 
двојица и причала о ко зна чему.

„Добар дан. Да ли је ово књижевно друштво?“
„Реци, момче, којим добром ?“
„Па и ја пишем песме. Донео сам да погледате и да ме 

посаветујете.“
Дао сам своју свешчицу једном од њих. И он је кренуо са 

листањем. Листао је мало спорије од директора библиотеке, 
али ипак није обраћао пуну пажњу на оно шта је написано.

„Хајде, момче, да чујемо једну твоју песму. Одабери 
једну и почни.“

Изрецитовао сам једну своју песму. И стао. Било ми је 
прилично непријатно.

„И? То је та песма? Добро. Ниси баш најбоље то 
изрецитовао, али нема везе. Реци ти мени шта си хтео да нам 
кажеш том песмом?“

„Шта сам хтео да кажем песмом?“
„Да, знаш оно „Шта је песник хтео да каже?” Па шта си 

ти хтео да кажеш? Ако си и ти песник. Ха, ха, хахахаха.“
„Па, управо сам Вам изрецитовао то што сам хтео да 

Вам кажем.“
„Знаш, момче, није проблем у томе како ти пишеш. Још 

си ти млад. Још треба да учиш. Треба да долазиш овде да 
научиш како се пишу песме, како се рецитује. Ево погледај 
нас. Слушај ову моју песму.“

 И кренуо је да рецитује неку песму. Не да рецитује. Да 
се дере. Јесте то било осећајно. Јесте то звучало лепо. Али, 
било је неприкладно.

„Ето видиш, тако се рецитује. Емоције морају да се 
покажу.“

„Сад, јеси ли схватио шта сам сам хтео да кажем овом 
песмом? Ниси? Ниси, јер још си ти млад и неискусан. Зато 
ћу ја да ти објасним.“
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И онда је кренуо са објашњавањем. Ја сам га слушао 
неколико минута. Спомињала се ту и прошлост и будућност, 
и љубав и мржња, и живот и смрт, и вино и жене, и песници 
и пророци, и бог и ђаво, и почетак и крај, и небо и земља, и 
истина и лаж... Све се то, и још много тога спомињало, али 
ништа од тога, у песми није било споменуто.

Ја сам се само окренуо и изашао, а он није престајао са 
причом. И даље је разглабао о својој песми не приметивши 
да сам напустио просторију.

И од тог тренутка ја више не могу да смислим то 
тривијално питање „Шта је песник хтео да каже?” Можда 
је питање на свом месту у датим околностима, али мене 
излуђује, јер се поставља и кад не треба.

Ја сам и даље ишао својим путем. Писао сам песме, 
приче, афоризме и есеје. Објавио сам три књиге. Покренуо 
блог који је прилично читан, чак и превођен. Нисам постао 
славан, али и даље сам стварао. Поједине актере раније 
поменуте и даље срећем. Нисам постао као они. Ипак, они 
су песници који објашњавају своје песме. 

Из тог разлога, овом приликом, желим потенцијалним 
читаоцима својих књига и текстова са блога да нагласним 
следеће.

„Поштовани моји пријатељи, оно што сам хтео да кажем 
својим писањем, ја сам и написао. Зато нема потребе да се 
замарате глупим питањем „Шта је песник хтео да каже?”. 
Све што треба да се каже већ је написано, тако да је то то. 
Сигурно је да ћете доћи до неких закључака, што је и сврха 
писања, али немојте се надати да ћете ме било када чути како 
објашњавам оно што сам написао и шта сам заправо хтео да 
кажем. Многи људи су сасвим другачије протумачили нека 
моја дела. Ја сам их написао са једном идејом и из једног 
ракуса, а они су гледали из неког свог угла, што је тој песми 
тј. причи давало другу димензију. Често се дешавало да 
људи уопште не схвате оно што сам хтео да кажем, већ су 
извлачили неке нове поуке и поруке које чак ни ја до тад 
нисам видео и уочавао. И то ме и радује, јер то значи да 
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моја делу ипак нису само обична жврљања. Ипак, наводе на 
размишљање и тумачење. Са друге стране, оно што сте Ви 
схватили и закључили је оно што сам и хтео да кажем. Ја сам 
задовољам само тиме што сте ме удостојили и прочитали 
било шта што сам написао. И зато Вам хвала. А оно што 
хоћу да кажем, ја ћу и написати, и ту је крај. Па нек схвати ко 
како хоће. И доста више о томе. Стављам тачку на ову причу. 
Тачка.“ ●

„Али шта је песник хтео да каже?“
„Немам појма. Не познајем човека !!!“
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ТРИ ЖЕНЕ

Писати о жени, а не споменути три жене које су ме 
створиле, формирале, изградиле и начиниле онаквим какав 
јесам данас, било би и више него незахвално, непримерено и 
неправедно. Из тог разлога ово моје виђење и доживљај тог 
узвишеног, опасног и често несхваћеног бића - жене почећу 
овим својим омажом.

Омаж мајци

Хвала ти, мама, што си ме родила, што си ми својим 
примером показала какав родитељ треба да будем, што си 
увек била уз нас и када си хиљадама километара далеко, што 
се и даље трудиш и настојиш да нам улепшаш и олакшаш 
животе. Твоје гене носим и особине поседујем, а твој карактер 
много пута препознајем у себи и због тога сам поносан.

Омаж мојој љубави, Гаги

Хвала ти
што ме чиниш срећним,
што си мрак моје душе

разбила светлошћу очију својих,
а самоћу гајену у мом бићу

избрисала заувек
уснама својим врелим.

Хвала ти
што си од некад

оронуле рушевине мог живота
изградила нову сигурну творевину,
саздану на темељима љубави твоје,
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што си ми показала и помогла да схватим
шта је то заправо слобода, љубав и срећа
што си ми пробудила жељу, створила сан

и вратила веру у себе.
Хвала ти, хвала

што си ме поново начинила човеком.

Омаж баки

Хвала ти бако што си ме чувала, волела и детињство ми 
учинила лепшим, што си ме научила једној од најбитнијих 
ствари у животу: да је скромност једини пут ка срећи. 
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И ОНА ЈЕ САМО ЖЕНА *

Стајала је насупрот мене и готово лебдела. Складна и 
пожељна. Привлачна и неодољива. Мамила ме је и вабила. 
Играла се са мном као мачка са мишом. Као црна удовица 
са својим мужјаком, кога ће након завршеног парења у сласт 
појести. Ја сам само ћутао и гледао. Ноге су ми клецале. Срце 
дивље ударало. Колебао сам се. Колебао и плашио. Нисам 
знао шта да радим. Док сам је посматрао, видео сам своју 
судбу. Као слепац који је изненада прогледао. Видео сам је и 
препознао. Био сам забезекнут. Иако је та абнормална лепота 
била готово заслепљујућа, у свом том сјају ја сам видео 
праву њу. Видео сам ко је заправо она. И знао сам да се треба 
окренути и побећи главом без обзира. Што даље од ње. Да 
трчим колико год ме ноге носе, јер она је била моја пропаст. 
Она је била мој крај. Са њом нисам имао никакву будућност. 

Али ипак нисам бежао. Зашто? Да ли сам био очаран? 
Да ли сам био заведен или омађијан? Једноставно, нисам 
могао да бежим. Био сам паралисан. Као када се мали јадан 
мишић паралише пред огромном змијурином, која само 
палаца језиком и спрема се за напад. Ја сам био као тај миш 
који зна шта следи али ипак не бежи. Да ли је то био страх 
или нешто друго? Не бих знао да вам кажем.

И кренула је са својом игром. По ко зна који пут. Пред 
собом је имала неког новог јадничка кога ће одвести у 
заборав. Али, пре него што ће наступити тај моменат ради 
којег је и дошла, највероватније да је желела да се мало 
поигра и испроба своје женске моћи манипулације. Желела је 
да осети своју моћ. Да покаже своју доминацију. Да ме увери 
да ће на крају бити ипак како она жели. Без обзира на то да 
ли ја то желим или не. Биће онако како она хоће. И кренула је 
та женска играрија обмане и надмудривања. Ја, иако свестан 
ко стоји насупрот мене, све више сам јој се предавао. Нисам 

*  Објављено на блогу аутора



ggg

86 d

НИТОГЕН - Миљан Ристић

могао да се одупрем. Био сам заведен. Слуђен. Обманут. Или 
сам можда био заљубљен? Не бих могао да дам конкретан 
одговор на то. Дао сам јој себе не мислећи о последицама. 
Нек буде шта буде! Нека са мном чини шта год јој је воља. Па 
нек пропаднем. Нек ме нема. Нек ме прогута мрак и заборав. 
Ако је то цена. Плаћам је са осмехом на лицу. И дајем јој 
своју руку. Да ме поведе са собом.

Пружам јој руку и говорим:
„Ја знам ко си ти. Мене ниси преварила. Ево ти још један 

живот. Свесно одлазим у пропаст због тебе. Добро знам да си 
ти мрак који кријеш иза свог тог гламура и сјаја. Да је све то 
фасада и маска. Да ти ниси она којом се представљаш. Знам 
да си ти смрт. И да је дошао мој ред. И ја нећу да бежим нити 
да те молим за милост. Нећу да плачем и да цвилим да бар 
једном не будеш доследна и да бар једном начиниш изузетак. 
Не. Нећу јер знам да ти немаш душу, да не чиниш уступке и 
да си непоколебљива. Знам да те нико не може преварити и 
да пре или касније сваком закуцаш на врата. Али, ја те се не 
плашим, зато ти и дајем своју руку. Поведи ме са собом. Зато 
си и дошла. Реши ме ове агоније и неизвесности. Води ме 
куд год желиш. Чини са мном што ти је драго. Не верујем да 
ће ми тамо бити горе. Овај свет је постојао много дуже пре 
мог доласка и постојаће још много дуго после мог одласка, 
тако да један мали бедни живот не значи ништа”.

Зажмурио сам и пружио руку ка њој. Чекао сам да ме 
поведе на место на којем никад раније нисам био. Жмурио 
сам и чекао. Језа ми је струјала кроз тело. Срце је дивље 
ударало. Зној ме је обливао. Ишчекивање ме је разарало како 
су минути пролазили. Али ништа се није дешавало. И на 
крају, нестрпљив, отворих очи. Ње више није било. Отишла 
је. Није ме узела. Поштедела ме је.?! Да ли је то био чин 
милосрђа? Или је пак устукнула што сам видео праву њу? 
Или је схватила да нисам ја на реду? Не знам. Из незнања 
сам и написао ову причу. Зато никад нисам разумео жене. Па 
чак ни њу. Увек раде другачије од оног што се од њих очекује. 
Можда су зато и жене. Можда их зато и волим. Да је урадила 
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као што сам очекивао, никад не бих написао ову причу. С 
обзиром на то да није, могу само да јој кажем „Хвала”.
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ОПРОШТАЈНИ ДАР *

Код мојих добрих пријатеља, у приватној радњи, радила је 
једна девојка. Тиха, повучена, врло скромна, лепо васпитана, 
учтива, али и прилично несретна. Девојка која је знала да 
се понаша. Није била непристојна, проста и некултурна као 
многа данашња омладина. Сваког је максимално поштовала 
и уважавала. Ни са ким се није свађала, нити расправљала. 
Увек је окретала други образ, а људи су то увек користили 
против ње. Можда је то њено понашање било манифестација 
њене велике и дубоке побожности или су се људи том 
мишљу руководили. Оно што је мене прилично излуђивало 
и изводило из такта у целој тој причи, било је следеће. Кад 
год смо се окупљали на неким прославама, рођенданима, 
славама, журкама и другим манифестацијама, често је била 
присутна и она. Она умерена, добродушна, искрена девојка 
која не конзумира алкохол, пости средом и петком, не упада у 
жустре расправе ни са ким, не псује, не кикоће се као луда на 
брашно, не керебечи се, ником не продаје памет, не рекламира 
своје витке ноге, нити сваком гура под нос своје бујне груди… 
Као таква већини је била прилично незанимљива, смор и без 
везе. Није била у складу са временом које је владало, а уствари 
била је изван преовладавајућег клишеа. Све чешће у таквим 
ситуацијама присутни су почели да је критикују због таквог 
понашања. Апсурдно да нема где. Свака шуша кренула је да 
јој говори за њено добро, притом максимално пљујући по 
религији и вери, да јој даје „пријатељске“ и „добронамерне“ 
савете. Она би се се само кисело осмехивала, ћутала и гутала 
сав тај свој јад и муку као да је стварно била крива за то каква 
јесте. Мене је страшно почео да нервира такав однос људи 
према тој девојци, можда и зато што су јој савете делили они 
који нису имали право и кредибилитет на то. Они којима су 
савети били прекопотребни, и то можда од стручних лица. 
Људи и жене са пропалим браковима, разорене психе и тела 

*  Објављено на блогу аутора
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разним пороцима, неедуковани и необразовани, они којима 
ништа није било свето сем новца, увек жељни и знатижељни 
шта се то збива и дешава у туђим животима, можда баш зато 
што свој живот нису ни имали. А она је само ћутала и ћутала.

С обзиром на то да ме је прилично иритирао такав 
однос према њој, почео сам да улазим у све чешће и жешће 
расправе са тим паметосолима када би они кренули да је 
критикују. У таквим дуелима обично сам те душебрижнике 
за тили час спуштао на земљу, јасно назначавајући ко су и 
шта су и где им је заправо место. Оно што ме је у многим 
таквим ситуацијама збуњивало, јесте једна чињеница: шта 
је то људима толико сметало што неко верује у Бога и што 
је побожан? Шта их је толико иритирало? Да није био у 
питању њихов скептицизам, атеизам или нихилизам који 
им је затровао душу и услед тога никако није дозвољавао да 
разумеју и схвате да постоје и они људи који имају нешто у 
животу што им је свето, узвишено, непрекосновено? Нису 
могли да схвате да постоје људи који верују и који се надају. 
Зато су је толико и нападали. А она се није бранила, а знам да 
ју је то прилично узрујавало, потресало и чинило несрећном. 
Ипак, увек је окретала други образ. Међутим, ја то више 
нисам могао да трпим и зато сам се и упуштао у расправе 
са тим неверницима и пакосницима. Знао сам да јој је то 
много значило иако то није показивала, и да јој је у неку руку 
било и драго што је неко те злонамере и злобне људе научио 
памети, ако се такви људи уопште могу и научити памети.

Можда је из тог разлога и зготивила и заволела моју 
породицу и мене. Често сам са супругом и клинцима одлазио 
код ње у радњу и она се играла са клинцима. Чак су је и моји 
клинци заволели. Увек им је куповала слаткише, са њима 
причала, играла се, враћала у те безбрижне дане детињства…

Ближила се Нова година. Позвала нас је у госте. Нисмо 
отишли тада када нас је звала. Обавезе притисле. Међутим, 
она је инсистирала. Звала нас је данима и то по неколико 
пута у току дана. Инсистирала да дођемо и да дођемо, као 
да јој од тога зависи живот. И договорисмо се. Уклописмо у 
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своје планове и то гостовање и једне вечери одосмо код ње 
у госте.

Она спремила гала вечеру. И слано и слатко. Од птице 
млеко. А ја гурман. Помислих да јој није можда био рођендан 
а ми дошли без поклона, али није био. Из момента сам се 
бацио на дегустацију разноразних ђаконија, ако то можемо 
назвати дегустацијом. Она је била пресрећна. Док смо ми 
мезетили, она се играла са децом, заједно са њима ваљала 
по поду, смејала се. Никад је нисам видео тако срећну. Вече 
прође за тили час. Када смо кренули кући, она оде у другу 
собу и донесе неколико повећих кеса препуних играчкама, 
дисковима, слаткишима и даде их клинцима. Супруга и ја 
се збунисмо. Биле су то њене играчке, њени дискови, њене 
успомене, њено детињство, њен живот. Све оно што јој је 
у животу значило ставила је у те кесе. Играчке уз које је 
одрастала, музика коју је слушала, филмове које је гледала, 
ситнице и украсе које је куповала и које су имале посебан 
значај и вредност у њеном животу… Рече нам да њој то више 
није потребно, да је решила да среди свој живот, да ће њој 
много значити да те мале плишене меде, зеке и куце буду 
играчке нашој деци, да ће нама више користити него њој. 
Расправљасмо се са њом неких десетину минута и на крају 
ипак одосмо кући са гомилом њених играчака, музичких 
дискова, двд филмова успут полемишући између себе због 
чега је то урадила.

Дође и та Нова година. Посласмо јој пригодну смс 
поруку, која се у таквим приликама и слала. Међутим, нисмо 
добили потврду да је смс уручен. Преоптерећена мрежа 
помислисмо. Сви су слали смс-ове. Позвасмо је на мобилни. 
Број је био недоступан. Позвасмо на фиксни. Није се јавила. 
Сигурно је негде отпутовала, помислисмо.

После пар дана позваше нас пријатељи код којих је 
радила. Рекоше нам да данима није долазила на посао, да им 
се није јављала, да нико не зна где је и шта се са њом десило, 
да су контактирали и полицију с обзиром на то да је она 
живела сама. Супруга и ја се нађосмо у чуду. Одједном нам 
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се склопише све коцкице. Све нам је било јасно. Схватили 
смо зашто је толико потенцирала и зашто је била толико 
упорна да дођемо код ње и зашто је све те силне поклоне 
поклонила. Схватили смо да је оно заправо била опроштајна 
вечера и њен опроштајни дар који је она уручила нама. Неке 
мрачне мисли пролазиле су нам кроз главу. Страховали смо 
од најгорег. Да није можда извршила самоубиство?

Цео град је брујао о нестанаку младе девојке. Изгледа 
да смо ми били последњи који су је видели живу и здраву. То 
ником нисмо рекли јер нас је било страх. Били смо уплашени 
и збуњени. Кренуле су разне приче и причице, рекла казала и 
преувеичавања типична за мале средине.

„Убила се. Отета је и продата у бело робље. Отета је 
и повађени су јој органи. Завршила је у некој јавној кући у 
западној Европи. Неки манијак ју је отео, силовао, убио и ко 
зна где бацио њено тело”. 

Онда сазнасмо праву истину. Јутро после те вечери и 
гала вечере она је отишла у манастир. Замонашила се. Решила 
је да среди свој живот, као што је и рекла. А вечера коју је 
приредила, стварно је била опроштајна вечера. Опраштала 
се од свакодневног живота и одрицала од свих тих ствари 
које су јој некада значиле у животу јер то је био први корак. 
Одрећи се свих световних ствари и ужитака. Мени и сад, 
док куцам ове редове, некако сета провејава душу. Од тада 
је нисмо видели а прошло је неколико година. Супруга и 
ја се већ дуже време договарамо да је посетимо у њеном 
новом дому и сигурно хоћемо чим уграбимо прву прилику 
за то. Надам се да је пронашла то за чим је трагала и у шта 
је веровала, и драго ми је што је баш нама поклонила све те 
своје ситнице које живот значе и које су јој живот значиле.
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МАЛИ ПРИНЦ *

Овај, помало необичан сплет околности догодио се пре 
једно петнаестак година. Зашто ми је тај догађај испловио на 
површину после толико времена, не знам ни сам. Битно је, да 
ће и после толиког времена ипак отпочети своје постојање не 
у форми одавно запостављеног сећања, затуреног ко зна где 
у мом мозгу, већ у форми написане речи.

Као што се може наслутити из наслова реч је о књизи 
„Мали принц“.

Био сам још момак. Студент. Млад, неискварен и 
донекле неискусан. И даље са „главом у облацима“ хрлио 
сам кроз живот. Дисао сам пуним плућима. Дању сам учио 
и повећавао своје знање, а ноћу, као што каже сама реч, 
живео ноћни живот. Стално сам јурцао за неким новим 
девојкама. Као пас гонич који је гањао своју дивљач. Глупо 
је и безобразно од мене да нежнији пол поредим са дивљачи, 
али то је само ради давања шлагворта целој овој причи. 
Јесте да се често дешавало да ми „дивљач“ утекне док сам 
сав зајепурен за њом трчкарао. Само би ми одлепршале пред 
носом и изгубиле се високо у небо или негде у густу шуму. 
А ја бих остао сав мусав, несрећан, прашњав и уморан од 
толиког јурцања. Или би пак завршиле као ловина тамо 
неких шодерских ловаца, глупандера и тоњаваца који су 
боље изгледали од мене или су пак имали скупљу ловачку 
опрему.

 А било је много различите дивљачи. Било је и нежних 
срна, поносних пауница, препелица, јаребица, разних кока и 
кокица, за које и данас жалим што нису постале мој ловачки 
трофеј, али било је и оне дивљачи (разне кокошке, гуске, 
свраке, козе, ћурке...) за које ми је драго што су од мене 
утекле. Много је дивљачи утекло мени упорном ловцу. Али, 
понекад је мој лов био и успешан. Ипак се упорност исплати.

Ја сам се, у том, мање више успешном, лову руководио 

*  Објављено на блогу аутора
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мишљу да уствари екстаза лова почива у његовом самом 
чину. То гањање и надмудривање је сама суштина лова. 
Неизвесност у исход лова, нека пријатна узнемиреност, 
убрзан рад срца, повећано лучење адреналина је оно због 
чега сам уживао у тој врсти лова.

Што се тиче дивљачи уопште, и ту постоји нека 
категоризација. Што је дивљач већа, то је већи трофеј и 
слава. Али, постоје и они ловци који упуцају све што им 
дође под нишан. Можда није сваки улов за трофеј, али све 
се бодује. Можда зато и није требало бирати ловину. Можда 
је требало да ловим све, без обзира на квалитет. Јер битан је 
крајњи скор. Кад не може квалитет, нека онда буде квантитет. 
Али, сада, када бих могао да вратим време уназад, опет бих 
исто поступио. И даље бих био ловац који бира дивљач коју 
ће да улови.

За мене лов представља, као што сам рекао, 
надмудривање и тактику. У лову о којем причам често се 
испостави да је ловина заправо ловац који је наведен да 
крене у лов баш на ту дивљач која ће га уловити. Са друге 
стране ловина често жели да буде уловљена од одређеног 
типа ловца. А само велики ловци хватају велику дивљач и 
њих не може да превари искусна и лукава дивљач.

Ја сам, као и многи, често покушавао да ухватим и већу 
дивљач од оне са којом бих могао да се изборим. Мислио 
сам да сам већи ловац него што стварно јесам. У таквим 
приликама често сам спроводио одговарајућу тактику, иако 
сам у суштини знао да немам никакве шансе. Поступао сам 
тако да дивљач, потенцијални улов, не отерам и уплашим. 
Можда могу бити одбијен, али ипак ћу се трудити да 
оставим добар утисак. Морао сам, без обзира на све, да 
будем схваћем као пријатељ, онај који има добре намере. 
Онај од кога се не треба плашити. Јер данас можда нећу 
успети. Али, биће дана и других прилика. Када ми звезде 
буду наклоњене. Напашћу када ловина постане неопрезна. 
Када схвати да не представљам опасност. Када ми допусти 
да будем у њеној близини. Онда ћу напасти. И упуцати је. 
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Сурово, али делотворно.
У једној таквој ситуацији покушао сам да продрем до 

једне девојке која је била много више од просечне девојке. 
Чак напротив. Важила је за фаталну жену. Поред лепоте и 
савршеног тела поседовала је и интелект, што је мушкарце 
доводило до очајања. Она није била глупа лепотица која 
може лако да се превари и обмане. Она је била крупна 
дивљач. Не тамо нека глупа квочка која се да уловити још 
пре самог почетка лова. Била је право искушење чак и за оне 
искусне ловце крупне дивљачи. Искушење и изазов. Свуд 
око ње били су ловци. Али, сви су се држали на одстојању. 
Њен став одбијао је мушкарце. Мушкарци се плаше лепих 
жена. Паметни мушкарци се плаше лепих жена. 

Иако ми је срце ударало као лудо, кренуо сам да плетем 
мрежу око свог будућег плена. Она ме је одмеравала као црна 
удовица. Пустила ме је да јој се приближим. Ваљда неће да 
ме убије. Свидела јој се моја прича. То сам закључио по 
њеним реакцијама. Пробио сам лед, помислих. Схватих то 
као своју прилику и шансу за офанзивни напад под којим ће 
освојити свог „непријатеља“, али уследило је шок питање:

„Да ли си читао „Малог принца“?“
„Молим ?“
„Да ли си читао „Малог принца“ ?“
„Не разумем питање, али нисам..“
„Ништа онда. Прочитај. Није обимна књига.“
Окренула се и отишла, оставивши ме зачуђеног и 

збуњеног. „Мали принц“. На кога сам јој ја личио? На неког 
клинца? Прочитао сам ја много боље и озбиљније књиге. А 
она да ме откачи на ту фору. „Мали принц“. Пази да га не 
прочитам!

Иако ми је дивљач управо измакла, дивљач која ми је 
могла донети статус великог ловца, трофеј на којем ће ми 
сваки ловац завидети, нисам се демоларисао. Знао сам да 
нисам имао шансе или сам се само тешио знајући да сам 
поново био одбачен. Наставио сам свој стереотипни живот.

Време је пролазило. Ја сам и даље функционисао по 
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устаљеној шеми. У мислима ми је још увек обитавала та 
фатална девојка и Мали принц. Више је никад нисам срео. 
Ко зна ко је њу уловио. 

Онда сам угледао њу. Сан сваког ловца. Капиталац 
манифестован у телу девојке. Тријумф за сва времена. 
Уплашио сам се од те лепоте. Уплашио, али и задивио. Био 
сам опчињен. Гледао сам је без даха. Мора да сам балавио. 
Сигурно је да нисам био њена класа. Био сам свестан да 
сам за њу недорастао ловац. Мали аматерчић који може да 
послужи само за поигравање. Али, ипак сам решио. Време 
је за лов. Без обзира на исход. Без обзира на све. Морао 
сам да покушам. Ништа друго није било битно. Била је 
битна само она. Пропустити овакву прилику, прилику која 
се ретко пружа у животу, било је неприхватљиво. Па шта 
ако не успем! Толико пута сам био одбачен и толико пута 
попио црвених картона, да би многи, да су на мом месту, до 
сада већ извршили самоубиство, замонашили се или се пак 
самоуштројили. А ја сам се и даље трудио. Јер, никад се не 
зна. Можда ми се и посрећи.

Почео сам са припремама. Почео сам са распитавањем 
о навикама и особинама свог потенцијалног улова. Распитао 
сам се како се зове, колико има година, где излази, с ким се 
дружи, шта воли, а шта мрзи...

Полако сам кренуо да припремам терен и упознајем свој 
плен.

А онда је уследио несвакидашњи догађај. Она је пришла 
мени. Она је мене ловила. Ја сам био плен. Нисам могао да 
се опасуљим и дођем себи. Када сам готово хтео да јој се 
добровољно предам и кажем јој: 

„Узми ме. Твој сам. Ради сам мном шта год ти се прохте. 
Мој живот је у твојим рукама.“, она ми је поставила питање.

„Да ли си читао „Малог принца“ ?“
„Шта !!!“ – запрепашћено сам упитао
„Да ли си читао „Малог принца“ ?“
„Да ли је то нека шала.“
„Е, ништа извини. Погрешила сам“
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Док сам дошао к себи, она је већ нестала. 
„Мали принц“. Опет!!! Шта је са тим малим принцем? 

Да ли је могуће да сам га опет испушио на исту фору? Зашто 
баш њих две да ме питају за Малог принца? Зар је то толико 
битно? Зашто ме нису питале за било коју другу књигу? За 
„Алхемичара“, „Ивицу и Марицу“, „Пут којим се ређе иде“, 
„Благо цара Радована“, „Зелену чоју“, „Сплеткарење са 
сопственом душом“, „Женски родослов“, „Игру стаклених 
перли“, „Плави чуперак“, „Арарат“, „Сто година самоће“, 
„Ловац у житу“ или било коју другу?

Не! Оба пута је морао да буде „Мали принц“. Једном 
може бити случајност. Али двапут? То већ нешто говори.

Из тог разлога решио сам да прочитам „Малог принца“. 
Нисам смео себи да дозволим да по трећи пут доживим исту 
ситуацију. Желео сам да видим где грешим и шта заправо не 
контам у вези с тим Малим принцем. Одмах сам отишао у 
књижару и купио књигу. Књижицу, боље речено. Морао сам 
да сазнам шта се то крије у тој књижици.

Прочитао сам је за два сата и коначно сам дошао до 
закључка. Коначно сам схватио.

„Мали принц“. „МАЛИ ПРИНЦ“! 

„МММАЛИИИ  ПРРРИНЦЦ !?“ 

Жене !!! Ко ће њих разумети ?
Шта им је значило то питање? 

Ни дан данас не могу да одговорим на то питање.
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ШВАЛЕРИСАО БИХ СЕ ЈА, АЛ’ ... *

Решио сам да коначно почнем да се швалеришем. Доста 
је било. Не могу више да издржим. Мислим да је петнаест 
година моногамије и уздржавања довољно. Чак и превише. 
Толико од мене. Довољно је мог жртвовања. Сада је ред на 
неког другог.

Са друге стране, кад мало боље сагледам читаву 
ситуацију, сви око мене се швалеришу. Трпају се где год 
и кад год стигну. Једино се ја правим паметан, моралан и 
веран, па се нећкам и не дам. 

Свакако да постоје хиљаде образложења којима бих 
могао да оправдам то што се до сада нисам швалерисао. 
Међутим, постоје исто толико аргумената која иду у прилог 
швалерацији. Оно што је извесно, јесте да свако треба да 
има неки издувни вентил преко којег ће да празни сву своју 
негативну енергију и фрустрације, и самим тим одржава 
своју психу у нормали. Неко пије, неко пуши, неко скита, 
неко се коцка, неко се дрогира, неко се швалерише... Ја 
ништа од тога. Ма постао сам папучар сто посто. Са посла 
правац кући и одатле ни макац. Одласке на пијац, бувљак и 
мегамаркете не рачунам. То је све зарад куповине намерница 
које ће, у повратку из набавке, бити подвргнуте мом 
специјалном третману. Да видите само како кувам, перем 
судове, бришем прашину, пајам паучину, рибам плочице и 
ламинат, усисавам... Научио сам чак и зимницу да спремам. 
Ма, супруг за 21. век, кад вам кажем. 

Мој друштвени живот је прича за себе која није ни вредна 
помена. Нигде не излазим и ни са ким се не виђам. Једини 
одушак и ужитак проналазим у гледању ТВ-а и повремено 
сурфујући по нету. И тако годинама. Али, једноставно 
више не могу да живим таквим животом. Свако има свој 
праг толеранције. Ја сам, изгледа, тај праг коначно прешао. 
Морао сам под хитно да променим свој живот. Морао сам 

*  Објављено на блогу аутора
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да нађем неки издувни вентил, у супротном бих пукао као 
пренадувани балон или бих пак направио неки белај.

Зато сам и решио да се упустим у швалерацију. Зарад 
добробит свих. Са друге стране, зашто су сви остали 
паметнији од мене? Шта њима фали? Швалеришу се где 
год стигну и лепо им је. Њихов брачни(а) друг(арица) им 
неверу враћа невером и ту је круг затворен. Сви су срећни 
и задовољни. И нон-стоп су у центру пажње. Сви о њима 
причају.

„Јесли ли чула/чуо са ким се швалерише? Лажеш! 
Немогуће, уопште не делује тако. А ту ми глуми неку финоћу 
и поштење.”

Хоћу и ја да будем у центру пажње. Хоћу и ја да се о мени 
прича. Хоћу и ја да будем тема трачева. Јер, чим се о теби 
прича, значи да још увек трајеш. Чим те нема у причама, чим 
те нико не спомиње значи да је твоје време прошло, да више 
не привлачиш пажњу. Чим људи крену да пролазе поред тебе 
као поред турског гробља, то значи да те је време прегазило. 
Зато и хоћу да се упустим у швалерацију. Да докажем да моје 
време још није прошло. Али, пре него што кренем у акцију, 
потребно је да предузмем неке драстичне кораке. 

У свом том вишегодишњем мировању и неделовању 
поприлично сам се угојио. Знао сам да са вишком килограма 
нема ништа од швалерисања. Жене не воле трбуљане. 
Поготово оне без кинте. Сфера њиховог интересовања су 
свакако они млади, згодни, развијени мацани који могу да 
задовоље све њихове сексулане фантазије. А уз то ако још 
имају и кинту, онда је то прави џек пот. С обзиром на то да 
нисам био један од поменутих, редуковао сам своју исхрану 
и почео да џогирам свакодневно. Морао сам под хитно да 
се отарасим појаса за спасавање у пределу стомака. Џогирао 
сам ујутро пре посла и предвече. Али тешко ми је падало 
то трчање. После двеста до триста метара благог трка био 
сам мртвосан. Душа ми је на нос излазила. Кашљао сам, 
гушио се, мањкало ми је кисеоника. Знојио сам се као прч. 
Вртело ми се у глави. Имао сам утисак да ћу пасти у несвест. 
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А поврх свега био сам гладан као пас. Стомак је свој бунт 
исказивао све учесталијим и све гласнијим крчањем. Био сам 
на пакленим мукама, али сам ипак одлучио да истрајем. 

Након одређеног периода, када сам набацио мало 
кондиције, кренуо сам са теретаном. У теретани сам био 
на новим мукама. Тек тада сам увидео колико сам физички 
ослабио. Урадио бих десет трбушњака, три склека и петнаест 
пута дигао тегове од двадесет килограма и не бих могао да 
се саберем и покупим. Једва бих отишао кући из теретане. 
Ноге су ми клецале. Руке дрхтале. Упале мишића трајале су 
по неколико дана. Имао сам осећај као да су ме цео дан тукли 
бејзбол палицама. Али нисам хтео да одустанем. Знао сам 
да нема успеха без труда и одрицања. Знао сам то и трипут 
недељно вежбао и одлазио у теретану. После пар месеци 
видели су се и први резултати. Коначно сам могао да пређем 
на фазу два – набацивање новог стајлинга.

Као и сваки прави мушкарац, обдарен сам великом 
количином длака чак и на местима на којима то не желим. 
Некада је то било еротично и одраз мушкости, али ова 
нова времена и појаве неких мушкараца које себе називају 
метросексуалцима и осталим алцима наметнула су нам 
неку нову моду. Тело без длака. Као женско. Нема длака 
на грудима, испод мишке, у ушима, у носу, на препонама, 
леђима, анусу, интимном делу...

Ја длакав као горила никако се нисам уклапао у 
тај бездлакави свет. А жене ко жене, прате моду. Неће 
оне длакавог Балканца крај себе. Хоће нежног и глатког 
мушкарца, који неће да их гребе док их мази и бамбуса. Знао 
сам да мора да се отарасим тих длака под хитно. Заказах 
третман и одох у салон лепоте. Не можете ни да појмите 
на каквим сам све мукама био. Поред длака без којих сам 
остао, претрпео сам још многе разне тертмане, исто тако 
болне. Депилирање врелим и хладним воском, бријање, 
стругање пета, сечење ноктију и сређивање заноктица, 
цеђење митисера и бубуљица, чупање обрва... Ма, дошло ми 
да насред третмана кажем „Јебеш све то, није швалерација за 
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мене” и да устанем са тог климавог стола на којем сам тешко 
одржавао равнотежу и свом снагом се трудио да не паднем и 
избламирам се још више. Али третман се коначно завршио 
и ја сам имао потпуно нови изглед. Свакако да нисам знао 
како се треба понашати и о чему треба водити рачуна док 
се тело не привикне да функционише без свих тих силних 
длака. Букнуо сам по целом телу. Био сам црвен као да сам 
се бацио у кључалу воду. Ма не могу да вам опишем муке на 
којима сам био. Морао сам чак и боловање да отворим док 
се реакција на третман није смирила и повукла. Тек тада сам 
схватио колико швалерисање може да буде болно.

По опоравку, онако ћосав и бездлакав, био сам спреман 
да пређем на фазу три – оглашавање да сам се поново пустио 
у промет. То је била једна од најтежих фаза, јер је тешко 
вратити се у игру након силних година паузирања. Оно што 
ми је свакако ишло у прилог, јесте чињеница да су данашње 
жене и девојке биле много либералнијих схватања. Биле удате 
или не, већина њих била је заинтересована и расположена за 
разне врсте афера и прељуба. То је сад тако било у тренду, 
а оне су више од свега желеле да буду у складу са временом 
које влада. Тако су се и облачиле. Кратке сукње, вруће 
панталоне, дубоки деколтеи. Па шта ако се види целулит, 
поморанџина кора, салце. Сва роба била је изложена, па ко 
воли нека изволи. Има за свачији укус! Ја најпре нисам знао 
одакле да почнем. Са свих страна су кренуле да ме опседају 
бујне груди, витке ноге, јабучасте гузе... Где год да сам се 
окренуо, видео бих гузице, сисе и ноге. Као да су све жене 
и девојке сазнале за моје намере па брже боље похитале ка 
мени. А њихове сисе, ноге и дупета само су поскакивале, 
бацакале се и таласале и на тај начин ме дозивале да их што 
пре поседујем. Нађох се у чуду колико је лепих и једрих жена 
и девојака било у нашем граду. Најчудније је било то што 
раније нисам примећивао сву ту лепоту. 

И тако, у тој својој фази рекламирања а уједно и лова, 
сео бих у неку башту кафића у центру града, наручио пиће, 
избацио на сто набуџени привезак са кључеивима од аута, 
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смарт телефон који би нонстоп типкао, пипкао и изигравао 
неку фацу. Није имало везе што је тај набуџени привезак 
са кључем од аута заправо био кључ од неке шклопоције 
са којом сам свакодневно кубурио и трошио паре на силне 
поправке. Није имало везе што сам тај смарт телефон узео 
на двогодишњи кредит и тиме максимално угрозио своје 
платежне способности. Битно је било да делујем као неко ко 
је успешан, на нивоу, имућан, јер жене падају на те фазоне. 
Да бих ту чињеницу и потврдио, а и да бих деловао још 
убедљивије, почео сам да се тако и понашам. Шепурио сам се 
као ћуран. Ширио се и лактао и нон-стоп штрапацирао тамо-
амо. Шмекао многе припаднице лепшег пола, неке и частио 
пићем, што је још више погоршавало моју и овако лошу 
материјалну ситуацију. Али, требало је нешто и жртвовати 
да би се нешто и добило.

Од тада је прошло неко време. У међувремену сам схватио 
да швалерисање није баш онакво како сам замишљао да јесте. 
И оно је са протоком времена метастазирало у неке нове 
облике мушко-женских, женско-женских и мушко-мушких 
односа и све то више и није имало толико везе са сексом. 
Данас је све то више личило на неке пословне аранжмане 
него на класичну прељубу, неверство. Лова је искварила 
и уништила сву драж и саму суштину швалерисања. Па 
вас сада питам, шта се то десило? Где је она стара добра 
швалерација препуна секса, страсти и пожуде? Није ваљда 
све постало само пуки интерес, користољубље, пословна 
трансакција? Или је швалерација то одувек и била? Блажи 
облик проституције. 
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ПРСТ *

У основној школи са мном у разреду била је једна 
веома смешна, необична и добродушна девојка. Њена 
необичност и атипичност манифестовалa се у томе што је 
њој све било смешно и што није био неки тежак подухват 
насмејати је. Међутим, права хистерија, лудило и урлање 
од смеха настало би онда када би јој неко показао прст. И 
небитно је било да ли је то био средњи прст, мали, домали, 
палац или кажипрст, она, чим би видела прст усмерен 
ка њој, почела би неконтролисано да се смеје. Смех би 
постајао све хистеричнији, гласнији и заразнији што би 
прст био дуже показиван. На крају би морала да побегне 
од показитеља прста, јер на други начин и не би могла да 
престане са смејањем. Међутим, многи неваљалци од нас су 
у тим тренуцима трчали за њом са упереним прстом у њеном 
правцу не дајући јој прилику за бекство, а она би све брже 
трчала у намери да побегне и притом се све гласније смејала 
што је изазивало смех у читавој школи. Наставници су њено 
смејање објашњавали једног глупом народном изреком: 
„Смеје се ко луд на брашно”.

Најбоља фора била је за време часа. Неко би јој показао 
прст, а она би почела хистерично и заразно да се церека. Па 
то су биле пишијаде! Живи упиши. Убрзо би сви почели да 
се смеју. Она, ми ученици, а понекад и наставници. Међутим, 
неки наставници нису ималу смисла за хумор. Чим би 
кренула писка и смејурије, а са тим тотални распад система, 
избацили би са часа њу, показивача прста, њу и показивача 
заједно, цео разред или би они једноставно изашли из 
учионице, а ми бисмо наставили да се смејемо ко луди на 
брашно испруженом прсту.

Нисам је видео нити знао шта се са њом дешава више 
од петнаест година. После тог силног протока времена, 
на послетку је ипак сретох. Чим сам је угледао сетих се 

*  Првобитна верзија приче објављена на блогу аутора
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показивања прста. И уместо да јој упутим неко клише 
питање типа како је, шта ради, где живи, шта има ново, чиме 
се бави, показах јој прст. Она ме погледа онако збуњено и 
изненађено, па након пар секунди поче да се смеје онако 
хистерично као што само она зна. Смејала се она, а смејао сам 
се и ја. Као две будале. Стајали смо на сред улице и смејали 
се испруженом прсту. Да нас је неко видео, помислио би да 
смо одлепили. Или да нас је можда ударила сунчаница. Она 
ме изненада загрли, пољуби у образ и рече: „Будала си био, 
будала и остао. Баш ми је драго што сам те срела”. Док ми је 
то говорила, и даље се смејала. Није могла да престане, јер 
сам и даље држао испружен прст у правцу ње... И ја сам се 
смејао, јер ми је било драго да је још увек била она девојчица 
каквом је и памтим. Након доброг смејања свратили смо у 
кафић на по једну кафу и чашицу разговора. Евоцирали смо 
успомене из школских дана и само смо се смејали. На крају, 
када је дошло време да свако крене својим путем, уместо да 
је поздравим и да кажем како ми је драго што сам је видео 
после толико времена и сличне клише форе, ја опет испружих 
прст испред њене фаце. Она је издржала једно пар секунди 
и поново почела хистерично да се смеје. Ја такође. Сви из 
кафића нас зачуђено погледаше. Сигурно су се питали који 
нам је андрак па се тако смејемо. А ми се нисмо обазирали. 
Изашли смо из кафића смејући се све гласније. Тек када сам 
склонио прст, она престаде са смехом. Том приликом се и 
поздрависмо и свако крену својим путем.
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БАЛОНИ *

Увукла ми се под кожу једна девојка, да нисам знао шта 
да радим. Као да ме је омађијала. Изгубио сам разум и полако 
почео да губим и душу. Друге девојке ме више нису занимале. 
Нити сам на њих више и обраћао пажњу. У мислима ми је 
била само она, иако она мене није ни примећивала. 

Без обзира на ту чињеницу, одлучно сам решио да она 
мора да буде само моја и ничија више. Моје звезде, моје 
сунце, моје небо, моје море, мој свет, моја планета, мој 
космос, моја фантазија… И тако кренух у акцију без обзира 
за њену незаитересованост за мене.

Шта је мушки его, мислимо ми да је довољно бити само 
духовит, рећи коју лепу реч и све је готово. Е па није! Мене та 
девојка никако није прихватала. Ја сам се руководио геслом 
да „Не успева убав него удав”, али то гесло, у мом случају, 
било је контрапродуктивно у тој мери, да ме је та риба са 
временом замрзела из дубине своје душе. Једном приликом 
тако ме је спустила и свашта ми рекла, да сам готово пропао 
у земљу од срамоте. Мислим да бих много лакше поднео да 
ме је јавно ишамарала, пљунула у фацу, шутнула из све снаге 
у међуножје него што ми је рекла те речи. Тада сам се уверио 
да је језик најубојитије средство. Повукао сам се, јер сам и 
сам сконтао да сам претерао.

Игром случаја моје друштво крену са константним 
дружењем са њеним друштвом. Родише се ту неке ситне 
љубави, симпатије и слична стања. Здрава атмосфера, супер 
зајебанција, позитивизам у правом смислу те речи, али чим 
бисмо се она и ја нашли у истом времену и на истом месту, 
негативна енергија би само почела да куља и квари свима 
расположење. Једноставно, та девојка је показивала тоталну 
нетрпељивост према мени. Нервирала се, осећала се лоше. 
Није могла да сакрије нити да контролише тај анимозитет 
према мени. И то се осећало у ваздуху и ширило као зараза. 

*  Првобитна верзија приче објављена на блогу аутора
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Ја сам то сконтао и повукао сам се и из друштва. Нисам 
желео да се она осећа лоше због мене. Нисам желео да својим 
присуством другима кварим расположење и атмосферу. 
Повукао сам се зарад свих, да би они могли да буду срећни и 
заљубљени. И да не будем баш ја тај „партибрејкер”.

Време је пролазило. Ја сам максимално избегавао 
ситуације да се сретнем са том девојком. Не због себе. Због 
ње. Нисам желео да је бедачим и чиним несрећном. Зезао 
сам се ја и даље, али она ми је још била у срцу, мислима, 
души…

Ближио се њен рођендан. Добро сам то знао. Заправо, 
знао сам све о њој. Спремала се велика журка. Њене 
ортакиње ми више пута напоменуше да она прави журку. Да 
ли из разлога да дођем или да не дођем? Решио сам: нећу 
да идем. Нисам желео да јој покварим и најлепши дан. Већ 
сам планирао да цео тај дан и ноћ преспавам. Да брже прође 
време. Док сам нервозно тумарао по кући и нервирао се што 
нећу ићи на party, зазвонио је телефон. Била је она. Рече да 
за пар сати прави рођенданску журку и да обавезно дођем, 
али да се не глупирам, било шта уфуравам или трипујем 
у вези са тим позивом, да не дајем себи лажну наду… 
Нешто нисам био убеђен да је позив био од срца, али ипак 
сам решио да идем. Спремих се на брзину и одох у град 
да купим поклон. План је био да купим парфем. Међутим, 
то је био клише поклон. Морао сам јој поклонити нешто 
што јој нико неће поклонити. Нешто што јој нико до тада 
није поклонио нити ће јој икада поклонити. Морао сам јој 
поклонити своје искупљење. Нешто што ће поништити сву 
ону негативну енергију коју је осећала када би ме угледала, 
нервозу претворити у осмех а лоше расположење у еуфорију, 
„down“ у „high“… Питао сам се шта би то могло да буде и 
шта заправо треба да урадим. И онда сам се досетио.

Купићу балоне. Само где пронаћи балоне у време 
ембарга у малој провинцијској варошици где не ради ништа 
и ничег нема? Тада није било Кинеза на сваком ћошку, 
као данас, па да за пар тренутака решим проблем. Одох 
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на бувљак и почех упорно да тумарам по импровизованим 
тезгама манично тражећи балоне. Коме су тада били потреби 
балони? Егзистенција је била доведена у питање а ја сам као 
сумант, од тезге до тезге, понављао једно те исто питање: 
„Имате ли балоне, да, да, балоне?“.

По куповини балона отрчао сам кући и бацио се на 
посао. Циљ ми је био да поред парфема (Cacharel Lou Lou) 
поклоним и сто балона, нормално надуваних. И кренух да 
дувам балоне. Тешко иде. Смрди она гума као, да не кажем 
шта. Упитах се у једном тренутку од чега ли су направљени 
ови балони, те толико базде. Више пута хтедох да се 
исповраћам, али издржах некако. А тешко су се и дували. 
Надувах седам-осам комада а цркао сам као да сам претрчао 
петнаест километара. Видех ја да ће ово бити тежак посао и 
да ћу окаснити на рођендан. Нисам желео никог да зовем у 
помоћ. Била је то моја мисија. Моје искупљење. Мој дар. Пар 
сати изгубих на надувавање балона. Потрошио сам „тону“ 
ваздуха у том свом креирању поклона. Уста више нисам 
осећао. Као да ми је неко дао анестезију у уснама, језику… 
Све утрнуло. Чини ми се да је и говор постао тежак. По 
завршетку са балонима, а пре самог поласка на рођендан, био 
сам суочен са једним другим проблемом. Како да, до ђавола, 
те јебене балоне пребацим на журку када је журка била на 
другом крају града??? Месец фебруар, хладно, снег, ветар. 
Нађох неке џакове па трпај балоне у њих. Кад оно шипак. По 
седам-осам стане у један џак. У ауто стане, како год окренеш, 
педесетак, значи мораће у два-три наврата да се пребацују. 
Била ми је прекопотребна помоћ. Одох до ћалета (нека му је 
лака земља) и објасних му у чему је реч. Ћале без оклевања 
устаде и оде да упали кола да се загреју. Жешћи минус. Посао 
је то. Ћале возио, ја сувозач. У гепеку, на задњем седишту, 
напред, под ногама, свуд су били балони. Стигосмо близу 
куће где је био party. Извадих џакове са балонима и стадох да 
чекам другу туру. Ћале оде по другу туру балона. Ја остадох 
да чекам на ветрометини и чувам балоне. А ветар је дувао, 
маме му га! И кости су ми се смрзле. Борио се са џаковима 
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да не побегну. Да ме је неко видео у том тренутку, гарант би 
помислио да сам запалио из луднице. Јебено суботње вече, ја 
на пустом друму ратујем са гомилом балона и смрзавам се. 
Ма, сцена за филм. Довезе ћале и другу туру балона, поможе 
ми да их донесем до одредишта и он потом оде кући.

Отворих врата party-ja. Стајао сам на улазу. Да ветар 
не одува балоне. Журка мало замрла. Хоће то понекад, кад 
се људи друже сваки дан па све постане стереотип. Она се 
појави. Поклоних јој парфем, изљубих као баба унуче, и то 
би то. „Е сад долази други део поклона” рекох јој, а она ме 
погледа онако бело. Дохватих џакове са балонима и почех 
да их убацујем у просторију где се одвијала журка. Сви су 
ме гледали са чуђењем. Нису знали шта се дешава. Овај 
флипнуо сигурно су сви помислили. Али чим сконташе 
шта то заправо чиним пунећи просторију гомилом балонa, 
људи почеше да звижде, урлају, скачу, завијају. DJ одврну 
неку луду ствар, нека буде „Jungle boogie” и крену лудило… 
Подигао сам журку за 1000%. Сви су ми прилазили, тапшали 
ме по рамену, смејали се и добро се проводили. Она исто 
тако. Приђе ми и погледа ме својим плавим окицама. Била 
је срећна. Било јој је драго што сам дошао. Била је хепи 
што сам њену журку начинио другачијом од свих осталих 
журки. А мени бљутав укус у устима од балона. Попио сам 
пиће, поседео једно петнаестак минута и кренуо кући. Стао 
сам на излазна врата и још једном погледао шта се дешава. 
Сви су се лудо проводили. Људи су бацали балоне свуда по 
просторији, скакали, смејали се, лудо проводили. Она је 
еуфорично скакала вртећи високо у ваздуху повећи балон. 
Само сам се насмејао, изашао напоље и упустио у коштац 
са ветром…
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ДЕВОЈКА МОГ ДРУГА

Један мој ортак смувао супер женску. Права секс бомба! 
У правом смислу те речи. Висока. Витка. Лепа ко сан. Сисићи 
за медаљу. Гуза као јабука. Ма, ништа за одузети и додати. 
Био он пресрећан због тога. А ко не би! Многи такозвани и 
самопроглашени градски фрајери и мангупи су пиздели због 
тога. Као, није она за њега. Њој треба нека фаца попут њих. 
Ма, шупци и ништа више од тога. Мени је некако било драго. 
Можда због чињенице што сам се и ја ложио на њу. Можда 
само због мог друга. А можда што сам знао да се дружила са 
пар другарица које су и те како биле занимљиве и привлачне. 
Иако нису биле њен калибар, свакако су биле вредне пажње 
и труда. А заједнички изласци у град су само отварали и нове 
комбинације и могућности за мене. Са друге стране, чим си у 
друштву лепих девојака, све очи су упрте у тебе. Како мушке 
тако и женске. Скаче ти цена и рејтинг. Нарочито у очима 
женског света.

Постепено кренусмо ми да се дружимо и заједно 
излазимо у град. Она је волела да се дружи са мном. То су ми 
у више наврата рекли и она и мој друг. Била јој је занимљива 
моја прича. Свидео јој се мој фазон и моје понашање. Чак 
је и она све чешће потенцирала да заједно излазимо у град. 
Међутим, то заједно није подразумевало и њене другарице 
због чега сам прилично пиздио. Држала их је подаље од свог 
дечка и мене, не знам из којих разлога. Можда није желела 
конкуренцију. Ја сам у више наврата безуспешно покушавао 
да је наговорим да у некој наредној прилици поведе и неку од 
другарица којој бих се максимално посветио. Никада то није 
урадила. Наши заједнички изласци подразумевали су само 
нас троје. Никаква другачија комбинација није долазила у 
обзир.

Како је време полако протицало, и наше дружење 
постајало све чешће и присније, неминовно се створи нека 
хемија између нас двоје. У пар ситуација сконтао сам да 
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она заправо са мном све чешће флертује и све отвореније 
и смелије ми се набацује. Наравно, када мој друг није био 
присутан. Правио сам се да ништа не примећујем, али сам 
био на пакленим мукама, јер нисам знао како да се понашам. 
Границу је прешла једне вечери када нам је алкохол помутио 
разум. Био је неки 1. мај. Ко ће се сетити после толико 
година! Град је био препун студентарије која је дошла кући 
да напуни батерије на маминој, домаћинској кухињи. Тад су 
били најбољи проводи у граду. Кафић је био препун. Добра 
музика је пичила у највеће. Ортак, његова риба и ја, као и 
већина у кафићу, гуркали смо се, правили себи простор у тој 
гужви и гибали се у ритму музике. Зезање је било на нивоу. 
Ортак, због велике количине унетог пива, морао је да оде 
до тоалета. А пробити се кроз ту масу људи до wc-а, био је 
заправо прави подухват. Чим се он изгуби из видокруга, она 
се приби уз мене. Осећао сам њене чврсте груди припијене 
баш у пределу испод срца. Почела је да их трља о моје тело. 
Ја сам се прилично узбудио али ипак нисам реаговао.

„Свиђаш ми се. Много ми се свиђаш”, рече ми.
„Е, прилично смо попили. Мислим да није у реду.”
Она ништа није одговарала, већ се само смешкала. 

Одједном осетих њену руку на свом поносу. Он је, невезано 
за мој ум и мој покушај самоконтроле, у моменту одреаговао 
на њен додир. Имао сам осећај као да ме је ударила струја. 
Језа ми је прожимала читаво тело. Погубио сам се. А она 
руку није склањала већ ме је нежно чешкала и гледала ме 
похотно право у очи. 

“Твој вршњак се не слаже са тобом. Он се баш примио 
на мене. Види како је чврст.”

Ништа нисам говорио, јер нисам знао шта да кажем. Био 
сам прилично узбуђен. Једва сам се уздржавао да не кренем 
да је додирујем и мазим рукама свуда по телу, страсно да је 
љубим, да јој растргнем ту оскудну одећу коју је носила на 
себи и продрем у њу усред тог кафића без обзира на масу 
људи која нас је гурала и добро се проводила. Дошло ми је да 
искочим из сопствене коже. Једва сам се контролисао. Шта 
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човеку може да уради само пар додира. Чудо једно!
У међуврему видосмо да се ортак враћа из тоалета. Она 

је само склонила руку са мог поноса и одвојила се од мене. 
У том тренутку када се одвојила од мене, имао сам осећај као 
да ми неко откида део тела. Руку, комад меса, или пак срце. 
Био сам тако непотпун и тако огољен одвојен од ње. У мени 
је завладала некаква празнина. Као да сам изгубио душу и од 
мене остала само љуштура. Чак је и мој вршњак негодовао 
на једини начин на који он заправо може да негодује. Ортак 
се некако пробио до нас и она га је по доласку страсно 
пољубила. Док га је љубила, нон-стоп ме је прострељивала 
погледом. Мени је у том тренутку вече било упропашћено. 
Рекох им да идем мало напоље да се издувам и да ћу се брзо 
вратити. Отишао сам кући.

Сутрадан, у послеподневним сатима, позвах ортака да 
видим шта ради. Рече ми да је цео дан слободан и да је баш 
планирао да ме позове да изађемо негде на кафицу. Нагласи 
ми да му девојка неће бити ту, јер има неке неодложне 
обавезе. Прихватио сам позив. Хтео сам да му кажем за 
синоћна дешавања. Знао сам да му неће бити право и да ће и 
мени то много тешко пасти, али морао сам да му кажем.

Седели смо у кафићу, а он није престајао са причом. Био 
је опчињен и очигледно врло врло узбуђен.

„Синоћни секс је био невероватан. Ова мала је луда. 
Можда зато што је била пијана. Секс мог живота. А какво 
тело тек има. Ухххххх!” 

Ја сам само ћутао и јео се у себи, а он је и даље причао 
само о њој.

„Потпуно ме је слудела. Полако губим разум за њом. Чак 
и размишљам да је запросим. Мислим да је она, она права. 
Зато сам те и звао да те питам шта ти мислиш о томе?”

Нисам му ништа одговорио. Нисам смогао снаге да му 
кажем оно што стварно мислим. А нисам желео да га лажем. 
Док сам гледао какву еуфорију и ерупције одушевљења 
доживљава док прича о њој, жалио сам га што живи у 
заблуди. Са друге стране, када бих му рекао истину, сигурно 
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би се посвађали и више не бисмо били пријатељи. Он би 
то погрешно схватио. Схватио би то као моју љубомору, 
пакост и злонамеру. А ко зна шта би му она све испричала у 
самоодбрани. Свакако да бих ја био тај који је спопада, дрпа 
је и набацује се кад год му се укаже прилика. Свакако да 
бисмо се посвађали, зато сам ја све време ћутао.

Попили смо кафу и ја сам отишао кући као попишан и 
још више сјебан.

Покушавао сам нешто да радим само да је избацим из 
главе. Није ми полазило за руком. Џаба сам, по ко зна који 
пут, сређивао своју собу, пуштао музику, покушавао да 
гледам неки филм, читам неку књигу. Она ми није излазила 
из мисли. Нон-стоп ми је пред очима била она сцена када се 
прибија уз мене и како ме безобразно и безобзирно чешка 
у оној маси људи. Сувишно је рећи да сам био прилично 
узбуђен. Оно што ме је враћало на земљу и хладило моју 
узбуђеност и страст, свакако била је чињеница да је она била 
девојка мог доброг пријатеља који је био лудо заљубљен у 
њу и који је имао намеру да је запроси.

Зачуло се тихо куцање на вратима. Помисилих да је 
мајка или отац, чисто да виде шта радим и да се јаве. Рекох 
да је слободно и врата се отворише. На вратима је стајала 
она. Обучена у хеланке у којима се оцртавала свака линија 
њених витких ногу, прелепе гузе и интимног дела, и кратку 
тесну мајчицу дубоког деколтеа само је још више узбуђивала 
машту и прљаве страсти мушких очију које би је посматрале. 
Изгледала је као оне зечице из Playboy-a. Док сам дошао себи, 
она је већ ушла у собу, пришла ми и пољубила ме у образ. 
Опет сам осетио удар струје. Опет ми је језа прожимала цело 
тело. Само сам ћутао а она се онако безбрижно баци у кревет 
и леже.

„Па, где си, бре, ти друже, а? Што побеже синоћ онако?! 
Није то у реду од тебе.” Крену она са благим провокацијама.

„Пре једно три сата био сам на кафи са твојим дечком.”
„Знам, рекао ми је. И ја сам му рекла да вечерас нема 

шансе да се видимо, јер имам неке неодложне обавезе.”



ggg

112 d

НИТОГЕН - Миљан Ристић

Насмејала се похотно и неваљало, гледала својим 
бистрим окицама и вртела прамен косе око прста. Нисам 
могао да одвојим поглед са њеног предивног и презгодног 
тела. Упијао сам је погледом и дивио се таквој лепоти. Она 
је то све видела и због тога је, чини ми се, била прилично 
задовољна. Поврх свега ја кренух са причом.

„Чекај, бре, женска главо, шта радиш ти то?! Такве 
ствари нису зајебанција. Знаш да сам данас хтео да му кажем 
за оно синоћ.”

„За оно синоћ? Шта се, бре, трипујеш, само сам те 
зезала и ложила.”

„Само си ме ложила. Шта ћеш онда овде?”
„Дођи. Немој да квариш атмосферу.”
Промешкољила се на кревету и руку спустила на 

међуножје. Ја сам само стајао изнад ње и гледао је шта ради. 
Нисам могао да се померим према кревету, ка њој, иако сам 
то желео из дубине душе. Нешто ми није дало.

„Не могу. Он ми је добар друг и много те воли. Не могу.”
„Не можеш! Кажи боље да немаш муда. Он ти је добар 

друг. Шта ми глумиш ту неку финоћу и савест овог друштва. 
Ова прилика ти се пружа само сад и никад више. Мислиш да 
нисам видела како ме гледаш. Знам да ме желиш.”

„Желим те више од свега, али ти си његова девојка.”
„Која сам ја глупача.” Бесно је скочила из кревета 

простреливши ме погледом. Када би поглед могао да убије, 
то би био тај њен поглед. Толико је љута била.

„Твој друг је будала, хоће да се жени, али ти си још већа 
будала од њега. Са њим ћу врло брзо да раскинем, чисто да 
знаш. Нервира ме и иде ми на живце. Ово није морао нико 
да зна”. Излете из собе и снажно залупи врата за собом. 
Затресла се цела кућа, а ја сам и даље стајао на истом 
месту. Нисам могао да поверујем шта се све то одиграло 
у тих неколико минута. Да нисам можда сањао? Брзо одох 
до прозора желећи још једном да је видим. Гледао сам како 
нестаје у ноћ и дивио се лепоти која се полако удаљавала од 
моје куће, а самим тим и од мене. 
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Дан-два касније она је раскинула са мојим другом. Он 
је пао у депресију и повукао се у осаму. Није излазио неко 
време. Она, једноставно, није патила због тога. Наставила је 
својим путем. Мењала је момке и разарала им срца, душу и 
животе када би их напустила. Мени више није желела ни да 
се јави када бисмо се случајно срели. Само би спустила главу 
и правила се да ме не види или не познаје. Било ми је криво 
због тога, али се ипак нисам нешто много узрујавао. Нија 
она била једина на свету. Било је предивних девојака, колико 
ти душа жели.

Прошло је више од годину дана. Нисам је видео све 
то време нити сам било шта чуо о њој. Другар ју је после 
извесног времена преболео и утеху тражио и нашао у некој 
другој девојци. Ја сам исто тако врло брзо заборавио оне 
сцене из кафића и моје собе и фурао свој фазон, и своју судбу 
тражио у наручјима и међуножјима многих девојака. И све 
тако до...

Било је рано јутро, пар сати до свитања. Полако сам 
пешачио ка кући. Предност живљења у малим градовима. 
Нисте везани за градски превоз већ након ноћног изласка 
кући одете лаганица пешака.  Још једно бурно вече 
приводило се крају. Прилично припит имао сам намеру да до 
куће отпешачим најдужим путем само да бих се што више 
истрезнио и избацио алкохол из себе. То ми је некако постала 
рутина. Дуга ноћња шетња по повратку кући. Зачух сирену 
аута иза себе. Нисам се освртао. Пар тренутака касније 
зачух женски глас како ме дозива. Окренох се. Била је то она. 
Седела је у новом ауту.

„Где си пошао? Идеш кући? Да ли ти треба превоз? 
Хајде, упадај!”

Претрчао сам улицу и попут муње улетео на предње 
сувозачево седиште. Нисам ништа рекао већ сам у оном 
полумраку аута погледом упијао њено савршено извајано 
тело. Дуге витке глатке ноге присијавале су се у том полумраку. 
Кратка фенси сукњица је и те како добро завршавала своју 
сврху. Деловала је савршено. Тесна мајца само је још више 
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изражавала њене лепе и велике груди. Знала је како да се 
обуче и да мушкарце доведе до лудила. То сам знао од раније. 
Али те вечери сам имао утисак да је била лепша него икад. 
Само сам ћутао, гутао кнедле и дивио се њеној лепоти. Када 
су нам се срели погледи одједном ми пред очима, у делићу 
секунде, прострујаше сва она дешавања у вези са њом. Као 
да сам убрзано гледао филм. Филм у коме су главне улоге 
били она и ја. Из момента сам се узбудио и погубио.

„Имаш ли ти намеру да затвориш врата или ћеш само 
тако да блејиш у мене.”

Затворих врата, а она даде гас. Очекивао сам да ме одвезе 
до куће. Већ сам размишљао да је позовем на кафицу и, ако 
ми се укаже прилика, да одмах делујем. Међутим, она није 
скренула у улицу која је водила ка мојој кући. Ја сам само 
ћутао и размишљао куда ме то вози. Појачала је музику на 
радио касетофону. Возила је ка излазу из града. То сам одмах 
сконтао. Идемо на неко мирно место ван града, помислих. 
Као у америчким филмова. Мој вршњак је одмах одреаговао 
на то сазнање. Био сам прилично срећан и узбуђен. Ко се 
надао таквом завршетку вечери? Рука ми је склизнула на 
њену глатку ногу. Почео сам да је мазим дланом шаке по 
бутини и полако руку да приближавам њеној забрањеној 
зони, њеном центру универзума. Она ме само ухвати за руку, 
склони је са своје ноге, насмеја се и рече:

„Полако. Стрпи се мало. Сад ће да стигнемо. Пусти ме 
да возим. Деконцетришеш ме. Нећеш ваљда да се слупамо.”

Само сам ћутао и задовољно се смешкао. Чињеница 
да сам био у колима, поред ње и да идемо негде где ћемо 
бити сасвим сами деловало ми је готово невероватно. Са 
друге стране то ми је само потврђивало чињеницу да је она 
заправо гајила нека осећања према мени. Нешто је сигурно 
привлачило када је она, после више од годину дана, прва 
начинила корак и она мене старовала и покупила. Могла је да 
има мушкарца кога код је желела, а она је те ноћи изабрала 
баш мене. И то после онакве моје испале! Био сам и више 
него изненађен.
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После једно петнаестак километара скренула је са 
главног пута на неки земљани путељак. Били смо прилично 
удаљени од града. Никад раније нисам ишао толико далеко 
да бих био насамо са неком девојком. Обично бих изабрао 
неко мирно место много ближе граду. Али, нисам се бунио. 
Она је водила игру. Зато сам је и пустио да води игру. Ауто 
се зауставио. Са леве стране путељка било је огромно 
дрво са бујном крошњом. Повукла је ручну и угасила ауто. 
Пут је даље водио према шумици која се једва назирала у 
мраку. Главни пут се уопште није видео. Био је заклоњем 
бујним крошњама дрвећа и осталом вегетацијом. Били смо 
сакривени од свих погледа. Сами самцати.

„На овом месту сам изгубила невиност. Ти си други 
мушкарац који је овде са мном. Зато смо и дошли овде. Ово 
место ми је посебно значајно.”

Није стигла да заврши реченицу, а ја сам је већ заскочио. 
Љубили смо се дуго и страсно. Сисала ми је језик, усне, 
гризла за образ, уво, врат. Моје руке су је миловале по целом 
телу. Желео сам рукама да опипам и осетим ту лепоту. Желео 
сам да сваки милиметар њеног тела осетим чулом додира. 
Мазио сам њене ноге, гузу, сисе, међуножје. Полако ми је 
откопчавала панталоне и зграбила за мушкост. У том тренутку 
сам потпуно одлепио и почео да кидам одећу са ње. Мини 
сукњу, тесну мајчицу, гаћице. Грудњак. Она се није бунила. 
Можда је било мало грубо, али за тили часак обоје смо били 
потпуно голи. Више ништа није било између наших голих 
тела. Никаквих препрека и граница. Нисам могао више да се 
суздржавам. Желео сам што пре да продрем у њу. Да је узмем 
жестоко и сурово. Што пре. Да се коначно спојимо. После 
толико времена, чежње и уздржавања. Да коначно будемо 
два бића а једно тело. Да напокон будемо два тела и једно 
биће. У свој тој пожуди, страсти и узаврелој атмосфери, она 
ми се некако искобеља из загрљаја и крену са причом. Најпре 
је нисам разумео шта прича, јер готово нисам био при себи 
од узбуђености и страсти, али на крају ипак сконтах шта ми 
говори.
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Није желела да има секс у колима већ испод дрвета 
поред којег смо и били паркирани, јер је испод њега изгубила 
своју чедност и постала жена. Зато смо и дошли ту. Био сам 
поносан због тога. То је само говорило колико сам јој значио 
у животу. Иначе чему толика вожња. Могли смо да се карамо 
и код мене кући, у wc-у кафића или у мраку паркића...

„Е, у гепеку имам ћебе и шаторско крило. Узми их из 
гепека и направи лепо месташце испод крошње дрвета. Ја 
ћу понети јастуче”. Чим је то рекла окренула се ка задњем 
седишту, дохватила јастуче и ударила ме по глави. 

„Хајде, шта чекаш? Пожури! Још мало па ће да сване. 
Немамо пуно времена”. Поново ме удари јастуком по глави 
и страсно ме пољуби. 

Изађох из аута го као од мајке рођене. Кренуо сам ка 
гепеку. Од гласне музике која се чула из аута нисам чуо 
звук закључавања врата. Гепек је био закључан. Рекох јој 
да откључа гепек да бих узео ћебе а она је упалила ауто. 
Кренух ка вратима сувозача и покушах да их отворим. Била 
су закључана. Она се смејала. Само ми је махнула, послала 
пољубац и дала гас. Ауто је кренуо, а ја, изгледа, нисам 
капирао шта ми се то заправо дешава. После једно педесетак 
метара ауто се заустави. Помислих да се враћа и насмејах се. 
Она изађе из аута, потпуно гола. Није имала шта да обуче и 
да је хтела. Све сам поцепао и стргао са ње у заносу страсти. 
Кренула је да виче.

„Сад смо 1:1. Да видиш како је кад те неко испали”. 
Показа ми средњи прст, седе у ауто и настави даље у правцу 
шумице. 

После пар минута ауто се више није видео. Изгубио се 
у шуми. Нисам знао шта да радим. Већ је почело да свиће. 
Чекао сам још пар минута у нади да ће се можда вратити. Мој 
вршњак још увек није контао шта се дешава. И даље је стајао 
уздигнуто. После пар минута када сам видео да је нема, 
отишао сам до дрвета испод којег је она наводно изгубила 
невиност, одломио једну грану да бих имао чиме да покријем 
своју нагост и упутих се назад ка главном путу. Нисам желео 
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да идем ка шумици, јер нисам знао куда води тај пут. Упутио 
сам се ка граду. У међувремену је почело да свиће. Ваљда 
неће много људи да ме види? Још је било прилично рано. 
Колико ми треба до града? Три сата пешачења. Изашао сам на 
главни пут и наставио даље ка граду. И даље нисам веровао 
шта ми се догодило. Прилично свеже јутро и хладноћа, од 
које ми је, са времена на време, подрхтавало читаво тело, 
суочавала ме је са реалношћу и ситуацијом у којој сам се 
нашао. Молио сам Бога да ме не види неки познаник, знајући 
да ће у том случају читав град знати шта ми се десило. Из 
даљине зачух звук аутомобила. Светла су ми ишла у сусрет. 
Своју мушкост покрих одломљеном граном, погнух главу, са 
намером да сакријем лице и наставих пешачење. Пешачио 
сам ка граду. Ка својој кући. Ка светлима аутомобила.



ggg

118 d

НИТОГЕН - Миљан Ристић

ЈА САМ ЛЕЗБЕЈКА, СПАЛИТЕ МЕ НА ЛОМАЧИ

Зашто сам одлучила да напишем ову причу? Шта сам 
мислила да ћу тиме постићи? Једноставно нисам могла 
више да издржим, да трпим и кријем истину у дубини своје 
душе. Морала сам неком да кажем. Иначе бих прсла као 
пренадувани балон. Распрсла бих се на хиљаде комада. И 
више ме не би било. 

Са друге стране, истина као и свака истина, ма колико 
била порицана, неприхватана и изокретана, једноставно би 
временом испливала на површину. Зато је, можда, ово баш 
прави тренутак да испричам своју причу. Боље ја него неко 
други.

Оно што ме чини спокојном и прилично смиреном у 
свему овоме  јесте чињеница која ми говори да овим чином 
мој идентитет неће бити угрожен, чиме ћу свакако избећи 
могуће непријатне ситуације и реакције људи. Као аутор 
ове приче потписаће се мој добри пријатељ Миљан Ристић 
(многима познат као Канибал, а многима и као eXperiment). 
То је био мој услов да испричам своју причу. Да се не 
спомињу имена и да аутор буде неко сасвим трећи. Можда 
сам зато и скупила храброст и одважила се да то урадим. Да 
овако, инкогнито, признам себи и другима да сам лезбејка. 
Очигледно је да немам довољно храбрости и снаге да све то 
јавно признам, имајући у виду да је ово Србија. Можда би ме 
спалили на ломачи. Или каменовали до смрти.  За пример.

Пре упуштања у причу, најпре да разјаснимо пар ствари. 
Ја сам „срећно“ удата жена. Имам супруга кога волим и 
предивног синчића и ћеркицу за које живим. На први поглед 
живим типичан живот као 99% жена у Србији. У глобалу 
не разликујем се од просечне жене средњих година. Али 
све је то само привид. Илузија. Лаж. Обмана и самообмана. 
Иза паравана просечности и стереотипности крије се права 
ЈА. А ја добро знам и осећам да сам другачија. Да нисам 
просечна. Да нисам као 99% жена у Србији. Да сам изван 
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владајућих стереотипа и друштвено прихваћених клишеа 
и норми. Уплашена и збуњена, јер типични медиокритети 
имају прилично ограничена, незрела и примитивна схватања 
по питању хомосексуалаца па самим тим и лезбејки. Да су 
са тим својим погледом на свет и схватању живота спремни 
да униште и разоре све оно што је изван њиховог поимања 
стања ствари, све што је другачије и њима страно. Овом 
причом и такозваном својом исповешћу хоћу само да им 
назначим да схвате и макар на тренутак разумеју оно што 
осећам. То ће ми бити сасвим довољно. Надам се да ће након 
ове приче схватити да бити лезбејка не подразумева само 
секс са истим полом, бити феминсткиња. Сафизам је осећати 
ту страст, узбуђење, пожуду, љубав... У сваком тренутку. 
Увек. То сексуално усхићење, фатална привлачност, опијена 
заљубљеност, лудачка опседнутост… Иста су то осећања 
и емоције које доживљавају мушкарци према привлачним 
и атрактивним женама, односно жене према привлачним и 
пожељним мушкарцима. Исто то осећам и ја, само према 
истом полу. Оно што ме чини различитиом од хетеро, 
јесте што ме та моја општенеприхваћена природа доводи 
у незавидну ситуацију, да ја као таква морам да спутавам 
своје емоције и своје страсти колико год то могу само ради 
сопствене сигурности и личног мира. А то и те како утиче на 
друштвени, емотивни и лични живот и срећу.

Имам доста пријатељица и колегеница са којима 
контактирам како на послу тако и у приватном животу. Оне 
не знају да су ми много више од обичних пријатељица. Да 
их посматрам неким другим очима. Да кришом гледам у 
њихове дубоке деколтее, дуге, витке, глатке ноге, чврсте гузе 
утегнуте услед константног фитнеса и тренинга. Да сваки 
њихов додир у мом телу изазива револуцију, узбуђује ме до 
лудила, а ја им то не смем показати, јер би самим тим довела 
свој и живот своје породице у питање. Можда бих остала и 
без посла. Без пријатељица у сваком случају. Породицу бих 
изложила подсмеху и срамоти. Ко зна како би то схватили 
син и ћерка. Да им је мајка вештица. Проклета курва. 
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Неморалана болесна лудача.
Да ли мој супруг зна?
У животу сам имала само једно сексуално искуство са 

женом (девојком). Тада сам још била студенткиња. Била је то 
моја цимерка. Становале смо у некој шупици. Зима, хладно. 
Ја болесна. Лежим у кревету. Горим. Дечко са којим сам се 
виђала, ни да сврати, макар да ме позове. Долазио је само 
кад му се јебало. А ја тако слинава и кијава сигурно сам му 
била одвратна. Имала сам толико високу температуру, да сам 
бунцала. Цимерка је била даноноћно крај мене. Кувала ми 
чајеве, масирала ме, стављала облоге, хранила на силу да 
ме болест исувише не исцрпи. Била је тако брижна, нежна и 
стрпљива. Тако јој је стало. И у једном тренутку се десило. 
Биле смо голе и водиле смо љубав. Како се све то десило, ни 
сама не знам. Знам само да сам горела, да ли од температуре 
или од страсти. Знам само да ми је било предивно. Био је то 
оргазам какав до тада, а ни од тада, нисам доживела.

Цимерка се након недељу дана одселила и више је никад 
нисам видела. Највероватније ју је гризла савест, изједао 
осећај кривице. Данима сам размишљала о њој и о догађају 
који се десио између нас. И дан-данас се сетим ње и одмах 
крећу детаљне анализе њеног понашања и поступања према 
мени и ортакињама са којима смо се дружиле. Како сам ја 
све погрешно тумачила! Како је она заправо била несрећна и 
усамљена. Како је она заправо патила. Не бих желела да њен 
поступак схватите као да ме је сексуално искористила када 
сам духом и телом била слаба. Није била таква. Била је то 
једва дивна, нежна, љупка, добра, духовита особа, али ипак 
врло несрећна и тужна. Ниједног тренутка нисам зажалила 
нити се покајала због оног што се десило између нас две.

Ускоро сам упознала једног финог момка. Кренусмо 
да се забављамо и то израсте у праву љубав. Цимерку у 
потпуности заборавих. После краћег забављања, решисмо 
да своју љубав крунишемо браком. Пре самог склапања 
брака признала сам му да сам имала сексуално искуство 
са једном девојком, а он ми, онако као кроз шалу, рече да, 
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ако се ипак поново одлучим за секс са неком женом, у целу 
причу укључим и њега, јер ипак ћемо бити у браку и све 
треба да делимо. И добро и зло. Није ме схватио озбиљно. 
Врло брзо сам остала у другом стању. Родила прво синчића, 
а после годину и по ћеркицу. Обавезе око мајчинства ме 
преокупираше, слабо сам излазила, била узорна супруга и 
пожртвована мајка, и то ми је било довољно.

Међутим, деца брзо порастоше. Запослих се у струци. 
Почех да радим. Имала сам контакт са многим девојкама и 
женама. Такав је био посао којим сам се бавила. И одједном 
страст се родила. Избила је на површину као ерупција 
вулкана и у потпуности ме обузела. Почела сам колегенице 
да посматрам другим очима. Поклањала сам им више пажње. 
Трудила се да их разумем. Увек имала времена за њих и 
њихове проблеме. Била пажљиви слушалац, врло често и 
психотерапеут. Оне су ме заволеле као праву пријатељицу 
и постала сам омиљена колегеница и пријатељица за 
пожелети. Међутим, моји разлози су били много себичнији. 
Чезнула сам за њиховом блискошћу и друштвом. Биле су ми 
потребне. Волела сам их. Узбуђивале су ме. Желела сам да их 
поседујем целим својим бићем и телом. Али нисам смела да 
пређем ту границу. У више наврата моје понашање подсети 
ме на понашање моје бивше цимерке. Тада сам се први пут 
упитала: Да ли сам и ја постала лезбејка? Или, у некој другој, 
блажој варијанти, бисексуалка? У сваком случају, женско 
тело, женско биће, женска природа је почела све више да ме 
узбуђује, сексуално привлачи, полако али сигурно доводи 
до лудила. Сваки додир, свако обраћање, сваки осмех, сваки 
загрљај ме је стављао на паклене муке. Покушавала сам да 
спутавам те нагоне али никако нисам успевала. Сањала сам 
колегенице, пријатељице, познанице, случајне пролазнице… 
Мислила о њима даноноћно. Почела да правим пропусте на 
послу. Са супругом готово више да љубав нисам ни водила. 
Све чешће смо долазили у конфликте. Чак сам и децу 
почела да запостављам. Почела сам да се самозадовољавам 
замишљајући како водим љубав са свим тим женама и 
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девојкама. 
Добро сам знала да је преда мном један велики проблем, 

али нисам знала како да га решим. Са једне стране била је 
породица, супруг, два малолетна детета којима сам била 
прекопотребна, добро плаћен посао у којем је преовладавао 
женски свет, а насупрот тога моја пожуда, страст и потреба. 
Нисам знала шта да радим. Добро сам знала где живим и да 
би ме спознаја да сам другачија од већине демонизовала за 
сва времена. Изгубила бих све што имам и што ми значи. 
Тако разапета на невидљивом крсту између својих моралних 
начела и емотивих потреба, почела сам да лудим. Нисам 
могла више да спутавам своје нагоне и потребе. Размишљала 
сам чак и да нађем неку проститутку и добро јој платим за 
сексуалну услугу, али некако ми је све то деловало прљаво… 
Нисам желела да тражим љубавницу преко разних огласа 
или форума, јер то би само било продубљивање проблема. 
Можда није требало да се удам, оснујем породицу, родим? 
Можда сам пожурила. Можда је требало сачекати. Можда 
сам се и удала зато што сам одбијала да признам да сам 
другачија. Можда сам мислила да ћу тиме убити тај нагон, 
ту страст. Можда сам се надала да ће та света институција 
звана брак убити и тај осећај као што обично убија љубав. 
Ни схватала нисам да сам латентна хомосексуалка и да ће све 
то једног дана као ерупција вулкана избити на површину и 
направити хаос у мојој души, мом уму и мом животу. Можда 
је било крајње време да посетим психотерапеута. А да ли да 
изаберем жену или мушкарца?

На крају шта је било?
Ништа се није променило. И даље сам на пакленим 

мукама. Горим у свом личном паклу и потискујем своја 
осећања и нагоне за добробит свих. Када сам све сабрала и 
одузела, и о свему добро размислила, закључила сам да је 
тако најбоље и најбезболније. Када бих свима признала ко 
сам и шта сам, онда би патили сви они који ми значе и које 
волим. Моја деца, мој супруг, пријатељице, на послетку и 
ја. Овако патим само ја. Изабрала сам мање зло. Ваљда тако 
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мора. А причу сам написала само да бих се неком изјадала и 
да би ми било лакше. Да видите како се осећам и како је мени 
сваки боговетни дан.





prave
vrednosti
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ВЕРУЈТЕ У ДЕДА МРАЗА *

Ближила се још једна Нова година. Као што иначе бива, 
најузбуђенија су свакако била деца. Највише због поклона 
које ће добити. Да не спомињем одмор од школе и учења. Ми 
маторци смо некако почели Нову годину да доживљавамо 
као сваки други дан. Нестала је она драж и узбуђење које 
смо некад доживљавали док смо били млади и луди. Ваљда 
то иде са годинама. Или нас је ово сурово време, свакодневне 
бриге и проблеми, једноставно лишило могућности уживања 
у малим стварима. 

Да бих својим клинцима још више увећао ужитак и 
значај Нове године, а уједно да бих се и сам мало опустио 
и разонодио, сковао сам план са једним својим пријатељем 
како да се нашалимо са мојим клинцима. План је био да 
он телефоном позове мог млађег сина и да се представи 
као Деда Мраз. И позвао је. И јавио се клиња на телефон. 
Прво се изненедио, па уплашио, па се обрадовао и на крају 
поверовао. Причао он са Деда Мразом, богами, једно пола 
сата. Изрецитовао му је све могуће песме које је знао, лагао 
га како је био много добар, како је слушао маму и тату, како 
се не бије са старијим братом, како не прави лом… Рекао је 
још да ће бити још бољи ако му Деда Мраз донесе поклоне. 

Након неколико дана одох у продавницу и купих 
клинцима новогодишње поклоне. У току дана, док су клинци 
играли игрице на компјутеру, извадих из гепека аутомобила 
пакетиће и ставих их испред улазних врата. Позвах свог 
ортака, који се представљао као Деда Мраз и објасних му 
шта треба да уради.

Ушао сам у кућу и са супругом се придружио клинцима. 
Као фора да гледамо како играју игрице. Зазвонио је 
телефон. Јавио се млађи син. На вези је био Деда Мраз. 
Клинац, помало збуњен, отпоче разговор са Деда Мразом. 
По завршетку разговора, сав узбуђен и еуфоричан, дотрча до 

*  Првобитна верзија приче објављена на блогу аутора
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нас и рече да му је Деда Мраз рекао да ће пакетиће оставити 
испред улазних врата пошто су он и његов брат били много 
добри. Хтео је лично да им уручи пакетиће, али је много 
журио да и осталој деци подели новогодишње поклоне и да 
зато нема много времена, тако да ће им пакетиће оставити 
испред врата.

Клинци брже боље потрчаше напоље и, кад су видели 
поклоне испред улазних врата, почеше да скачу као 
ненормални. Старији син је сконтао о чему се ради, мада је 
и он био пресрећан. А млађи клинац од тог тренутка сваком 
кога види прича како му је Деда Мраз донео поклон, јер је 
био много добар. И сад верује у Деда Мраза. А ја сам био 
пресрећен и задовољан, јер је мала превара успела. Како је 
деци мало потребно да буду срећна! Пар слаткиша и нека 
играчкица и ништа више им није потребно. Кад би људи 
били као деца, свет би био много лепше и веселије место.

Зато, будите и Ви на трен дете, макар за Нову годину, 
верујте у Деда Мраза, можда ћете и добити нешто.
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АХ, ТА ИСТОРИЈА *

Беше понедељак. Тек што је дошао из школе старији 
клинац у један мањи ранац убаци књигу, свеску и оловку и 
запути се ка вратима.

„Где се то спремаш? Где идеш?” упитах га.
„Идем на допунску наставу из историје.”
„На допунску? Значи, имаш кеца из историје чим идеш 

на допунску?”
„Ма, немам кеца. И није допунска него додатна, 

погрешио сам.”
„Додатна, значи имаш петицу?”
„Немам петицу.”
„Па како то да идеш на додатне часове из историје?”
„Па, ја много волим историју.” рече клинац и истрча 

напоље из куће.
Мени мало беше чудно да клинац воли историју, јер 

га никад раније нисам видео да је учи. Увек сам морао да 
га терам да учи, поготову историју. Бубање му је тешко 
падало. Чак се пар пута и жалио на наставника историје како 
је много строг, како брзо диктира и много тражи... Али ко 
зна, можда се ситуација променила? Можда му је историја 
постала занимљива? Све бих то врло брзо заборавио да се 
читава ситуација, после пар дана, није поновила. Клинац 
је након школе поново отишао на часове историје. Е, ту 
постадох сумњичав. Родитељски страх или шта већ. Почех 
да пуштам филмове и да сам себи постављам питања. “Где 
ли иде? Да није почео да пуши, пије, дрогира се? Ко зна у 
какво ли је друштво улетео? И чему ли то измишљање за 
часове историје кад му ништа нисмо бранили? Слободно је 
могао да ми каже куда иде, сигурно му не бих бранио.”

Када је после пар дана клинац поново рекао да иде на 
историју, моје сумње су већ биле потврђене. Био сам убеђен 
да клинац нешто крије од нас. Да крије или да нас лаже. 

*  Објављено на блогу аутора
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Реших да првом приликом одем до школе и да поразговарам 
са разредним старешином, па чак и са наставником историје, 
уколико је то потребно. Какви су ти додатни часови сваких 
пар дана?!

И одох до школе. Нађох разредног старешину и 
кренусмо са причом. Оцене су биле добре. Није имао 
неоправдане изостанке. Из историје четворка. Видех да 
нема никаквих проблема, да је клинац добар ученик и да је 
разредни задовољан његовим успехом и владањем. Тек тада 
ми ништа није било јасно. Упитах разредног у чему је фора 
са том историјом, зашто клинац на свака два-три дана иде на 
часове историје. Наставник се само насмеја и рече у чему је 
ствар. Након тога и ја сам кренуо са смехом. И не само то. 
Био сам поносан на свог клинца. Подсетио ме је на мене када 
сам био у његовим годинама, само што је у мом случају било 
музичко, а не историја.

О чему је била реч? Услед великог интерсеовања 
ученика за историјом додатни часови одржавали су се три 
пута недељно. Цела помама око историје почела је када је 
тадашњи наставник историје отишао у пензију и када је на 
његово место дошла нова млада наставница. Неко девојче 
у касним двадесетим. Витка, висока, са свим атрибутима и 
квалитетима који треба да красе једну младу жену. Клинци, 
тазе пубертетлије и тинејџери почетници, откинуше за 
наставницом. Историја им постаде омиљени предмет. Сви 
хтедоше да уче историју. Редовни часови им нису били 
довољни. Зато је било потребно увести и додатне часове, 
и то три пута недељно. Толико је било интересовање за 
историјом.

Док смо разговарали, наставница историје прође покрај 
нас. Као да је чула да баш о њој разговарамо па је само хтела 
да потврди тврдњу разредног старешине. Када сам је угледао, 
почео сам да балавим. Нисам могао да одвојим поглед са ње 
све док ми је била у видокругу. Стварно страва женска! И ја 
просто пожелех да идем на те додатне часове. У том тренутку 
разумео сам свог сина као и све остале клинце. Разумео сам 
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их зашто су изгубили главу за том прелепом историчарком и 
зашто су сви желели да иду на додатну и допунску наставу. И 
тата би, сине. Ипак је историја учитељица живота.
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САМО ПРАКСА *

У склопу посла којим се бавим повремено одржавам 
практичну наставу неколицини студената у циљу њиховог 
упознавања са послом којим ће се можда бавити када заврше 
факултет. Тако је било и последњи пут. Одржао сам практичну 
наставу групици студената којима је то био саставни део 
едукације. Сврха праксе била је практична примена њиховог 
стеченог знања, као и лагано увођење у свет пословања и 
економије. И то је био мој основни циљ као ментора. Како су 
само били одушевљени мојим послом, мислећи како је баш 
cool то чиме се бавим. Ја сам се само кисело смешкао, јер сам 
у тим тренуцима препознао себе на почетку своје каријере, 
када сам и ја гајио такав елан и позитивизам не знајући за 
много тога што ће ме касније снаћи и натоварити на грбачу. 
Били су толико еуфорични, да су неколико пута изјављивали 
како једва чекају да заврше студије да би што пре почели 
да раде. Мени је у том тренутку некако било жао те деце. 
Било ми је жао што ће тај њихов елан, вољу, младост и снагу 
уништити, кроз пар година, сурова реалност и сам живот 
у Србији. Нисам хтео да им кварим расположење и убијам 
вољу и зато им нисам рекао да након завршетка факса, ако 
га сви заврше, многи неће радити у струци, да посла нема, 
да је криза велика, да ће, и ако се запосле у струци као 
претпостављеног (директора, менаџера, шефа, пословођу, 
газду...) имати неког кретена који ће своје фрустације лечити 
на њиховој младости, неискварености и амбицији... Нисам 
хтео да им кажем да ће за тај свој рад имати неадекватна 
примања, да ће једва спајати крај са крајем и да ће услед 
тога бити незадовољни. Нисам хтео да им кажем да начин 
на који сам им презентовао посао којим се бавим није начин 
на који ствари стварно функционишу. Нисам хтео да им 
кажем да сам, све док они нису стигли, покушавао да решим 
немогуће проблеме, да исправим све криве Дрине, победим 

*  Првобитна верзија приче објављена на блогу аутора
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све ветрењаче, отаљигам један Сизифов посао и коначно 
остварим ту Пирову победу. Нисам им рекао да је моје, сада 
насмејано, лице до пар тренутака раније било намрштено и 
забринуто. Не, нисам им рекао, јер то не би имало смисла. 
Они су заслужили много боље.

Због тога их нисам много кињио нити терао да раде. 
Једноставно дао сам им неколико пријатељских савета као 
старији колега, наглашавајући да то што сам старији не 
значи да сам паметнији, али да због те разлике у годинама 
ипак имам нека стечена искуства из којих сам извукао неке 
поуке које њима могу да користе. Рекао сам им да је период 
живота који тренутно проживљавају најбољи период у 
животу једног човека и да зато треба да се зезају и уживају 
максимално у животу, али да ипак треба да се труде и да уче, 
јер то је једини начин који води ка успеху. Рекао сам им да за 
њих још увек има наде и има будућности. Има, али можда не 
овде. И да треба да размишљају у том правцу. Да побегну док 
могу, док су још млади и док не формирају породицу и не 
изроде децу. И након тога сам одлучио да их више не смарам.

За крај праксе организовао сам један радни доручак 
са осталим колегама, где смо сви максимално настојали 
да се опустимо и да се зезамо. Након тога предао сам им 
претходно попуњене карактерситике и препоруке и на тај 
начин званично огласио крај праксе не рекавши им да ово 
што су видели и доживели није ситуација коју могу да очекују 
када се запосле, јер ово је била само пракса. Једна добра 
реклама мене као човека и професионалца и моје фирме као 
послодавца. У стварности је све много теже и мрачније. Али 
доћи ће време када ће то схватити. Не морам ЈА да будем тај 
који ће им то рећи. А можда ће се нешто у међувремену и 
променити. Томе се искрено надам.
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ПОРЕЗ (ПАЦОВИ)

Зачуло се звоно. Неко је био пред вратима. Изненеђен, 
похитао сам да их отворим, јер никог нисам очекивао. А било 
је прилично рано јутро, тако да ме је то још више изненадило. 
То је време када обично многи још спавају. Обично они 
лезилебовићи и беспосличари. Ја сам ипак био будан. Био 
сам у фази разбуђивања, да будем прецизнији. С обзиром на 
то да смо сада сви били проевропски оријентисани, у посету 
се није долазило ненејављено и у такве ране сате. Сви смо 
нешто покушавали да будемо фини. Али ипак било је још 
много оних који нису поштовали туђе време. 

Отворио сам врата и одмах је уследило дебело 
разочарање.

Петнаестак секунди касније, бесно сам их залупио и 
псовао као суманут.

Синчић који се играо у својој соби муњевито је излетео 
да види шта се дешава. Није дете навикло да слуша просте 
и вулгарне речи. Барем не у својој кући. Спомињење 
полних и других органа и довођење у везу са свим тим 
женским родбинским везама, деловало му је поприлично 
несвакидашње. Несвакидашње, јер ми смо настојали да 
својој деци дајемо позитиван пример. Сигурно је да је он 
већ чуо и много грђе псовке од оних које је, тренутак раније, 
његов отац изрекао у афекту. Али, ипак, није навикао да их 
чује у кући. Зато је и био зачуђен и радознао.

„Тата, шта се десило?!“ 
„Ништа се није десило.“
„Како ништа? Зашто онда псујеш?!“
„Па, изнервирао сам се. Морам да платим порез. И то 

поприлично.“
„Порез. Хм. Тата, шта је то порез?“
„Шта је порез?“
Иако имам звање „дипломирани економиста”, иако сам 

вршио наплату пореза свакодневно, био сам у недоумици 
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како да сину објасним шта је то порез. Како да му језиком 
детета објасним шта то значи. Да му простим примером дам 
најбоље објашњење.

Мозак је кренуо да ради пуном паром. А мисли су 
кренуле да севају као муње.

„Не наплаћуј порез да ти не би наплатили порез. Човек 
мора да умре и да плати порез.“

 Мислио сам да му кажем: „Знаш, сине, порез је оно што 
човек мора да плати држави. Рекет државе“. Али када бих му 
дао такав одговор, одмах би уследила још десетина питања 
на која можда и не бих знао да дам прави одговор. 

Из тог разлога удубио сам се у мисли настојећи да 
пронађем што простији, али сходно томе, адекватан одговор. 
Кренуо сам да замишљам ток разговора између сина и мене 
у вези са порезом и куда би нас то одвело.

Разговор би се отприлке одвијао овако:
„Знаш, најпре морам да ти објасним неке појмове да 

би ти све било много јасније. Као прво, да разјаснимо појам 
државе. Држава. Шта је то држава? То је, сине, ово где 
живиш. У њој си се родио. У њој ћеш одрасти. Али надам 
се да нећеш ту и остарити већ у некој много лепшој, бољој и 
срећнијој држави.“

„Значи, држава је наша кућа.“
„Јесте, држава је наша кућа и све друге куће. И оне лепе 

и оне ружне. И у њима живе многи људи. И добри и лоши. И 
лепи и ружни. И стари и млади. И држава све трпи. И држава 
их све чува и штити. Јер кућа за то и служи. Да чува и штити 
укућане од свих утицаја који долазе од споља.“

„Држава је једна велика кућа!“
„Да! Држава је велика кућа која стално треба да се 

надограђује и зида. Да се учвршћују темељи, ударају 
изолације и фасаде. Да се чисти од прљавштине и ђубрета. 
Кућа треба да се одржава да би што дуже трајала.“

„ А да ли може и држава да се прода као што се продају 
и куће?“

„Може, и многи то раде. Продају државу, сине. Али 
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најлакше је нешто продати и порушити. Да ли видиш да 
неки људи руше куће. Исто тако неки људи руше и државу. 
А то, сине, није добро. То је нешто неопростиво. Али то је 
најлакше што човек може да уради. Лако се продаје и руши. 
Тешко се гради и купује.“ 

„Тата, јуче сам видео миша у подруму. У нашој кући има 
мишева. Да ли у држави има мишева, пошто је и она кућа?“

„У свакој кући има мишева. То је нормална појава. 
Зато мишева има и у државној кући. Има оних мишића тек 
испилелих и нејаких, има дебелих маторих мишева, али 
много више има штакора, огромних гладних пацовчина. А 
знаш, сине, да су пацовчине веома прилагодљиве и отпорне 
животиње. Брзо се множе, брзо се адаптирају и тешко 
уништавају. Сине, наша држава је препуна пацова. Сваким 
даном их је све више. Само што у држави пацови не живе у 
мемљивим подрумима, сакривени у мраку. Државни глодари 
живе много луксузније и отменије у „de-luxe“ становима и 
вилама. Пацовчине са краватама и имунитетом.“

„Тата, ја мрзим пацове.“
„И ја их мрзим, али их се пазим и прибојавам. Знаш, 

сине, један пацов није опасан. Али, ако су у групи, пацови 
су онда веома опасни. Још ако су гладни. Онда су смртно 
опасни. Једу и своје. Слабе и нејаке. Све, само да преживе! 
А, сине, ови државни пацови су много гладни. Гладни и 
незасити. Него, пустимо се пацова. Питао си ме шта је то 
порез.“

„Да, шта је то порез?“
„Пошто сада знаш шта је држава, сада ћемо да објаснимо 

шта је то порез. Значи, рекли смо да је држава велика кућа коју 
чине све друге куће и зграде. У тим кућама и зградама живе 
и раде људи. И твоја кућа је део државе. Ти, твој брат, мама 
и ја смо део државе. Значи, наша кућа је део државе. Јесте 
да нам држава није ту кућу поклонила, дала или уступила. 
Она је сазидана у муци и зноју, уз много одрицања, грцања 
и напора. И она је наша. Наша, али и државина. Да би ти 
могао да живиш у њој, стално треба да дајеш паре држави 
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што имаш ту кућу. Да немаш кућу, не би плаћао порез, али не 
би имао где да живиш. Значи што мање имаш, мање плаћаш. 
Сада се, сине, све плаћа. Свака потреба. Нужност и луксуз. 
Држава све наплаћује. И то је порез.“

„Значи, тата, ако не платимо порез нама ће да узму 
кућу?“

„Неће, сине, да нам узму кућу, али морамо да платимо 
порез. Ако не платимо порез, доћи ће неке чике са краватама 
(од којих је неко можда миш или пацов) и узеће нам телевизор, 
компјутер или кола да би намирили порез.“

„Шта?! Само нек дођу! Ја ћу да им покажем. Средићу ја 
те проклете пацовчине.“

„Не, сине, не можеш ти то да средиш. Они ће доћи са 
полицијом (међу којима исто тако постоје мишеви и пацови). 
А порез мора да се плати. И платићемо порез. Немој да се 
секираш.“

„Сва срећа што не морамо да плаћамо порез на храну.“
„Порез се плаћа на све што можеш да помислиш. На 

храну, воду, играчке, одећу, обућу... На све. Ама, баш све! 
Плаћаш порез на ваздух који дишеш. На земљу коју газиш. 
Човек плаћа докле год је жив. И чак кад умре. Његови 
наследници плаћају порез за то што је мртав. Као што се за 
кућу у којој живе људи плаћа порез, тако се и за гробницу 
у којој људи труну, распадају се и све више постају заборав 
плаћа порез. Нема никакве разлике да ли си жив или мртав. 
Порез је вечан.“

„Ја мрзим порез.“
„Порез постоји у свакој држави. Без пореза нема 

државе.“
„Онда ја мрзим ову државу. Она је много зла.“
„Мали си ти још да схватиш.  Није она зла. Једноставно, 

то мора да буде тако. Шта мислиш, како твој тата и мама 
примају плату, деда и баба пензију? Шта мислиш, одакле 
држави толико пара да свима да плате и пензије? То је много 
људи. То је много пара.“

„Одакле држави толико пара?“
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„Од пореза, сине. Људи плаћају порез да би примили 
плату и пензију. И тако стално у круг. Све би било у реду да 
порези не скачу а плате и пензије не смањују.“

„А зашто се порези повећавају а плате смањују? Зашто 
се плате не повећавају а порези не смањују?“

„Сине, то би сви волели. Сви, сем оних пацова, о којима 
сам ти малочас причао. Због њих скачу порези. Због њих 
плате падају. Због њих народ нема пара. А пара има, сине. 
Има много пара. Само што сад паре немају људи већ пацови. 
Сад пацови имају паре.“

„Тата, иако пацови имају паре, ја не бих волео да будем 
пацов.“

„Не, сине, твој отац није пацов. Немој ни ти да будеш 
пацов.“

Док су ми ове мисли пролазиле кроз главу нисам ни 
приметио да је клинац већ одавно отишао својим путем и да 
се унајвеће игра. Он је већ заборавио шта ме је питао и сав је 
безбрижан и срећан уживао у свом детињству.

Ја сам отишао до њега и помазио га по коси.
Кренуо сам са причом:
„Сине, знаш да си ме питао шта је то порез. Сад ћу да ти 

одговорим шта је то. То је потпуно небитна ствар. Ти си још 
мали. И докле год не знаш шта је заправо порез, ти ћеш бити 
срећан. Зато уживај у младости и играј се. Кад порастеш, 
схватићеш шта је порез и схватићеш, као што сам ти и рекао, 
да је то небитна ствар.

„Важи, ћале“- довикнуо ми је клинац не обраћајући 
пажњу на оно што сам му управо рекао и не прекидајући са 
својом безбрижном игром. 
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ЗАМЕНА УЛОГА *

Ближио се крај још једне школске године. Био сам 
на трећој години средње школе. Сви су се ђаци радовали 
предстојећем распусту, лешкарењу од три месеца, лудом 
проводу и летњим авантурама. Сви сем мене. Имао сам 
закљученог кеца, из тамо неког стручног предмета. Закључен 
кец, јака ствар. Рећи ће неко. Нисам био први а сигурно ни 
последњи са закљученим кенџуром, али шта беше чудно у 
тој ситуацији? Чудно беше што су све моје остале оцене биле 
само четворке и петице. Да сам уместо тог кеца, на пример, 
имао двојку, био бих јако врло добар; да сам имао четворку, 
био бих одличан! А са кецом морао сам да идем на поправни 
испит.

Када сам рекао кући да ћу ићи на поправни испит, моји 
само што не добише фрас. Кева се одмах наперлита па заједно 
са стрином оде у школу да се расправља са професором који 
ми закључи кеца. Нормално, без мог знања.

Сутрадан, када сам отишао у школу, професор ме позва 
да поразговарамо насамо. Такво предавање ми је одржао, 
да само што не пропадох у земљу од срамоте. Свашта ми 
је рекао. Видех ја да је професор попиздео и да ће у августу 
бити прилично густо. Гутао сам кнедле и псовао у себи. А, 
руку на срце, ипак сам ја тог кеца заслужио. Кући направих 
хаос поводом одласка кеве и стрине у школу, јер највише од 
свега мрзео сам протекцију и ургенције. А сама ургенција 
изазвала је контра ефекат.

Распуст је почео и ја стартовах са учењем. Прилично 
сам се уфоњао видевши како је професор испиздио. Штребао 
сам сваки дан. Моје друштво оде на летовање. Ја нисам хтео 
иако ме и друштво и маторци наговараше да идем, да се мало 
опустим. Нисам отишао. Казнио сам сам себе. Књигу готово 
научих напамет. Ладно сам ја могао да предајем тај предмет.

И коначно дође август и тај поправни. Трема ме је 

*  Првобитна верзија приче објављена на блогу аутора
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разбијала. Нисам спавао целу ноћ. Шта ако окинем? Шта ако 
ме обори? Може ако хоће. Изађох пред комисију и кренух 
да извучем цедуљицу. Рука ми се тресла. Бацих поглед на 
намрштене професоре, прогутах кнедлу и изабрах цедуљицу. 
Знао сам да није било потребе за толиким страхом, али ђаво 
би га знао. Можда ме је професор замрзео због сталних 
испада и спрдњи које сам правио на његовим часовима. 
Можда је она непријатна ситуација коју су приредиле кева и 
стрина била само кап која је прелила чашу. Можда је дошло 
време за наплату, казна за сву моју зајебанцију и неозбиљно 
схватање професора и његовог предмета уопште. Људи су 
сујетни. Свашта је могуће. Погледах цедуљицу и паде ми 
камен са срца. Много лака питања. Нисам направио концепт. 
Нисам имао потребе. Одмах сам одговарао. Завршио сам 
за два минута. Добио сам четворку и годину положио са 
одличним успехом.

Али живот не би би живот да се није десило следеће. 
Године су пролазиле. Завршио сам средњу и вишу школу, 
факултет, запослио се и радуцкао. Постадох и ја неки 
фактор. Чуј мене, фактор. Човек постане некакав фактор 
и неки андрак чим је у ситуацији да људима помогне или 
одмогне. Одмах те људи више цене, само да би могли да те 
искористе. И нема везе да ли си човек или гњида. Битно је 
да си у ситуацији или на положају који неком може донети 
некакву корист. Одмах си добар другар, цењен у друштву, 
јуре те женске, скаче ти рејтинг и самим тим котирање на 
друштвеној лествици.

Једног дана, као утвара преда мном створи се мој 
професор. Није ме препознао. Као тинејџер имао сам дугу 
косу па ми то није било чудно. Био је нервозан и умушен. 
Видех да га нешто мучи.

„Добар дан, професоре,“ – рекох, а он се скамени чим 
ми је чуо глас. Ваљда га је препозано.

„Да ли ме се сећате, професоре?“ – упитах га онако 
цинички са благим осмехом.

„Ох, то си ТИ. Другачије делујеш. Нисам знао да овде 
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радиш.“
Професор се кисело насмеја, а расположење му се још 

више поквари. Крајичком ока снимих професорову руку како 
се стегла у песницу само да би могао да контролише њено 
подрхтавање. Тресао се од страха и неизвесности као што 
сам се ја тресао на поправном испиту. Изненадих се, али и 
разумех га. Ко зна какве су му мисли пролазиле кроз главу. 
Сигурно беху сличне мојим мислима из 1992. године док сам 
сав поплашен и погубљен стајао пред њим. Међутим, сада је 
била супротна ситуација. Сада смо заменили улоге. Сада је 
у мојим рукама био мач, а сечиво над професоровом главом. 
Подрхтавао је професор, јер су га мориле страшне мисли: 
„Шта ако сам злопамтило? Шта ако сам осветољубив? Шта 
ако сам решио да му се најебем кеве баш зато што могу?“

Наставих са причом:
„Не знам, професоре, да ли се сећате те већ далеке 1992. 

године и мог поправног испита?“
Чим сам то рекао професор пребледе и поче још више 

да се тресе. Више није могао да сакрије страх нити је могао 
да га контролише. Покушавао је нешто да каже, али речи се 
нису чуле. Почео је да тапка у месту и да као риба на сувом 
вапи за кисеоником. Тотално се погубио. Спустио је поглед. 
Није могао да ме погледа у очи. У једном тренутку ме беше 
жао и запитах се где ће ми душа, али наставих да га друкам:

„Видим да ме се сећате. Е, да Вам кажем ово. Био 
бих одличан да ми нисте закључили кеца. Нисам отишао 
на летовање. Штребао сам цело лето. Изгубио сам живце. 
Девојка ме је шутнула, јер је нисам водио на море. Маторци 
ударили силне забране …“

Професор готово да је пао у несвест. Облио га је 
зној. Очекивао је одмазду. Страшан суд од ученика. Као у 
мафијашким филмовима. Ученик убија учитеља. Ја се кисело 
насмејах и наставих са причом.

„Е, сад, професоре, шта да радим са Вама?“
Ћутао сам једно двадесет секунди, пекао га на тихој 

ватри, па наставих:
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„Седите, професоре. Нема потребе да стојите. И ево Вам 
рука. Ви сте прави човек и најбољи професор. То ми беше 
школа живота. Тог кеца сам заслужио. Да сте ми поклонили 
неку двојку или тројку, то не би било то. Многе сам ствари 
тад научио. Тек са ове дистанце видим који сте Ви лаф. Свака 
Вам част. Не брините се ништа. Све ћемо да завршимо. А 
сад ми реците је л’ може један виски и једна кафица да нас 
двојица попијемо онако са мераком.“

Професор се стропошта у масивну фотељу, обриса зној 
са чела и кисело се насмеја. Паде му камен са срца као и мени 
некада давно кад сам извукао ону цедуљицу са питањима.

Морао сам мало да га испрепадам. Беше јаче од мене.
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НИЈЕ СРАМОТА НЕМАТИ *

Као и иначе, у свакодневној рутини, отишао сам до 
супер маркета ради набавке намерница за предстојећи Ускрс. 
Гужва беше невиђена. Људи су се гурали са свих страна као 
да су желели да што пре потроше новац који никад нису 
имали довољно и који им је увек недостајао. У реду испред 
мене стајала је једна бакица и у корпи носила једну конзерву 
туњевине и једну банану. Беше ми мало чудно да неко купује 
само једну банану, али тек када сам угледао да бакица чврсто 
стиска у руци новчаницу од сто динара и нервозно цупка 
у месту, постаде ми јасно. Имала је само тих сто динара. 
Касирка, полу жена, полу робот, већ уморна од превелике 
гужве и целодневног стајања за касом, избаци бакин рачун. 
Рачун је износио стодванаест динара. Бака пружи новчаницу 
коју је до пар тренутака раније чврсто стискала у руци не 
капирајући да нема довољно новца, а касирка упорно више 
пута понови да је потребно још дванаест динара. Међутим, 
бакица као да је није чула. Нервозно се оствртала и није знала 
шта да ради. Било ју је срамота што нема пара и што је себе 
довела у такву ситуацију да сви виде како она нема. Можда 
је желела да остави банану или туњевину, али стајала је као 
паралисана. Највероватније је мислила да рачун неће бити 
толики. Нервозна касирка постала је нестрпљива и почела 
је грубим тоном да потенцира на тих 12 динара. Сви који су 
били у близини, почели су да се осврћу да виде ко то галами 
и ко то нема. Бака је сузних очију само ћутала и црвенела. А 
ја сам попиздео. Докле смо ми стигли као држава и народ! 
Да немамо пара за једну банану и једну туњевину! Дошло 
ми је да искочим из сопствене коже. Размишљао сам колико 
је тешка та старост и како смо сви ми, мање-више, постали 
социјални случајеви. Колико смо јадни и сиромашни. И у 
том тренутку се сетих. Неприметно испустих крај бакиних 
ногу новчаницу од педесет динара. Потапшах је по рамену 

*  Објављено на блогу аутора
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и упитах је да није можда новчаница крај њених ногу њој 
испала. Она ме је погледала збуњено ништа не схватајући, а ја 
сам се сагнуо (као сваки џентлемен) подигао новчаницу коју 
сам малочаст испустио и дао бакици. „Сигурно су Ваше“, 
рекох. Бака је ћутала, само ме гледала и махинално новац дала 
сада већ видно попизделој касирки. Касирка наплати рачун, 
врати кусур и настави са послом. Бака узе кусур и крену ка 
излазу. Пре него што је изашла, још једном је погледала ка 
мени и погледи нам се сусретоше. У том погледу препознао 
сам захвалност. Не знам зашто, али у том тренутку осећао 
сам се као говно. Можда зато што сам ја теглио две препуне 
корпе са многим беспотребним намерницама које ће за дан-
два завршити у канализацији или у смећу.

Није срамота немати. Срамота је што никог није брига 
што народ нема !!!
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КАПИЈА

Десило се у то у среду. Пред Ускрс. Сада у већ новом 
миленијуму. Већина хришћана тих дана била је прилично 
раздрагана и срећна због предстојећег највећег хришћаноског 
празника – Ускрса. У нашој кући владало је другачије 
расположење. Сви смо били тужни, сетни и забринути. Моја 
ташта је била на самрти. Своје задње дане проводила је у 
болу и патњи и нама је то тешко падало. Тог дана требало 
је да идем до Зајечара да пријавим испите на факултету. 
Отишао сам до супруге која је бдела над мајком, да бисмо се 
договорили шта да радимо. Шапутали смо тихо, у тежњи да 
нас болесница не чује. Предложио сам  да не би било лоше 
да при повратку из Зајечара свратим и позовем свештеника 
да дође да исповеди ташту. 

„Можда ће јој након тога бити лакше“, рекао сам. 
Приликом нашег шапутања ташта је, поред свог тог 

бола и патње, видела да се ми нешто домунђавамо. 
„О чему то причате ?”, упитала је.
„Па, треба да идем до Зајечара да пријавим испите. У 

повратку сам хтео да свратим до попа да га позовем да дође. 
Прекосутра је велики петак. Можда ће Вам бити лакше ако 
Вам прочита пар молитви.”

Одговарао сам са нелагодом и непријатношћу зато што 
је сврха звања попа била друга од оне коју сам рекао особи 
на самрти. Мислим да је и она то знала. 

„Иди позови га. Али, иди одмах. Сврати сад кад пођеш. 
Немој у повратку. Сад сврати. Можда га после не нађеш.” 

Кренуо сам ка излазним вратима кад ме је ташта позвала.
„Иди одмах по попа. Немој у повратку. Иди одмах!”
„Добро, хоћу”.
Изашао сам напоље и кренуо да отворим капију да бих 

изашао колима из дворишта. Тада је капија кренула сама од 
себе да се отвара. Дунуо је ветар и једна страна капије је 
под том налетом ваздуха кренула лагано, уз тиху шкрипу 



ggg

146 d

НИТОГЕН - Миљан Ристић

неподмазаних шарки, да се отвара. Неко није затворио капију, 
помислио сам. Али тек када сам пришао капији, видео сам 
да су се оба прстена кроз која се провлачио рајбер одвалила, 
да је рајбер пао доле и да капија зато није ни била затворена. 

Умреће, пролетело ми је кроз мисли. Смрт отвара врата 
да би могла да уђе, помислио сам, сетивши се приче коју сам 
негде некад чуо.

„Смрт пред вратима. У кући у којој треба да наступи 
смрт неког од укућана, врата се сама од себе отварају и на 
тај начин омогућавају несметан улаз смрти. На вратима 
и капијама дешавају се механички кварови. Кваре се браве. 
Пуцају катанци и рајбери и због тога се врата и капије не 
могу затворити и самим тим спречити неизбежно.“

 До тог трена нисам веровао у те приче.
Сео сам у ауто и упутио се у правцу цркве да бих нашао 

свештеника. У граду је била невиђена гужва. Град је био 
препун гастарбајтера који су из целе западне Европе нагрнули 
назад у свој завичај да проведу празник међу својима. 
Аутомобили су били тамо и где не треба да буду. Гужва и 
метеж беху на све стране. Колима сам само кружио и тражио 
слободно место за паркирање. После једно тридесетак 
минута кружења по граду и неналажења слободног места 
за паркинг, био сам принуђен да паркирам прилично далеко 
од цркве. Тек тада сам сконтао да би много боље било да 
сам од куће дошао пешице него што сам провозао десетину 
километара и паркирао се на већој удаљености него што је 
била сама удаљеност куће од цркве.

Нашао сам свештеника и саопштио му ситуацију. Рекао 
је да ће што пре отићи. 

Упутио сам се ка колима. Осећао сам растерећење, јер 
сам пронашао свештеника. Стварно сам се надао да ће јој 
након читања молитве и исповедања бити лакше, да ће се 
опоравити и да ће доживети да види унуче које је било на 
путу. Али никако из мисли нисам могао да избијем разваљену 
капију која се сама отвара.

Сео сам у кола и кренуо на пут. 
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Била је гужва тако да ми је требало мало више времена 
него обично да изађем из града. Возио сам уз брдо које је 
водило ка отвореном путу. Само да прегурамо ово брдо 
па кад га нагазим има да пршти, мислио сам. Али у том 
тренутку наилазио сам на нераван пут. Нагазио сам кочницу 
да бих мало успорио. Нисам возио брзо, али ипак сам хтео 
да успорим. Кочница је само пропала до дна. Кола нису 
успоравала, а кочница је отказала. Прилично сам се уплашио, 
јер је ауто отказивао послушност. Како нисам ишао великом 
брзином, лако сам се зауставио. 

Кроз тело ми је пролазила језа. Био сам узнемирен 
и уплашен.  Враћале су ми се речи таште, која је лежала у 
кревету и била упорна да ме наговори да свратим у цркву пре 
пута а не после. Ја сам колима обишао око десетак километара 
док нисам нашао место да паркирам. Да сам одмах кренуо за 
Зајечар, са тих десет километара већ бих изашао на добар 
и прав пут и сигурно бих нагазио гас, јер сам једноставно 
такав возач. Ко зна шта би се десило са мном да су кочнице 
отказале при брзини од стодвадесет-стотридесет километара 
на сат.

Можда ми је ташта управо спасла живот. Али како је 
знала?! Да ли је све то била пука случајност? Или су то 
пак биле оне појаве за које не можемо дати објашњење? 
Полако сам се вратио кући. У међувремену свештеник је 
већ био, исповедио је и отишао својим путем. Саопштио 
сам присутнима шта ми се десило. Сви су били зачуђени и 
изненађени. Нисам отишао за Зајечар. Ташту нисам ништа 
питао поводом тога и да ли је нешто ипак наслућивала, а 
то ме је копкало и није ми давало мира. Била је на тешким 
мукама и борила се за живот, тако да нисам хтео да је 
замарам својим мистеријама и дилемама. Било би потпуно 
неприкладно. Искрено сам се надао да ће се опоравити, 
имајућу у виду да се ближио највећи хришћански празник и 
да је божји заступник био да очита пар молитви за њен спас. 
Надао сам се да ће бити прилике да попричамо о данашњим 
дешавањима. Када се опорави и мало ојача. 
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Те ноћи, на Велики четвртак, ташта је умрла. Сахрањена 
је на Велики петак. Свешетник нам је рекао да је сигурно у 
рају. Да на велике хришћанске празнике умиру само велики 
људи и да иду у рај. Ми смо му поверовали, јер она је била 
таква и рај је и заслужила. Нека јој је вечна слава.
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ЗНАК *

Вечито у некој јурњави хрлимо кроз живот. Нема се 
времена. Нема се пара. Много тога се нема. Можда зато 
и јуримо. Не држи нас место. Не знамо шта да чинимо са 
собом. Где да идемо и где да се денемо да би нам било боље. 
Вечита дилема. Међутим, у том маничном трку не обраћамо 
пажњу на ствари око нас. Трчимо кроз живот и он протрчава 
крај нас. Преокупирани, ко зна каквим мислима, као муве без 
главе, идемо својим путем, у правцу неизвесности, надамо се 
светлијој будућности не примећујући, због те силне журбе, 
многе бити и суштине. Знакове поред пута. Знакове који нам 
нешто поручују, говоре, упозоравају нас. Неко би то назвао 
„ситни наговештаји судбине”. Други „Божје смернице”. 
Трећи „провиђење”. Четврти „пуке случајности”. Пети 
„глупости”.

Међутим, уопште није битно како ћемо их назвати. 
Битно је да их на време уочимо и схватимо упућене поруке и 
да сходно томе поступамо и делујемо.

Пре извесног времена, скоро цео дан провео сам у 
општини. Регистрација за ауто који сам наследио од оца била 
је пред истицањем, тако да сам био принуђен да се упустим 
у обрачун са администрацијом МУП-а ради замене таблица 
и саобраћајне дозволе. Иако ретко возим тај ауто, јер имам 
новији, бољи, често ми је био од користи када се ишло на 
пецање, у природу, када је требало да се превезе нешто 
кабасто... И док сам чекао у превеликом реду у којем су сви 
били бесни и нервозни, бацих поглед на саобраћајну дозволу 
желећи да на тај начин убијем време и смањим нервозу. Благо 
је рећи да сам тада доживео шок. Није ми било јасно како то 
раније нисам приметио. Како је тако очигледа ствар могла 
да ми промакне годинама уназад?! Можда све то има везе са 
малопре поменутом животном јурњавом, али опет ми није 
било јасно. Ја сам на бројеве и датуме увек обраћао пажњу. 

*  Објављено на блогу аутора
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Саобраћајна дозвола истицала је на дан смрти мог оца.
Чињеница која је говорила да је дан смрти мог оца био 

и дан престанка важности саобраћајне дозволе његовог аута 
деловала ми је апсурдно и невероватно. Још невероватније 
деловала ми је чињеница да ја то нисам приметио, а већ 
сам годинама уназад регистровао ауто на своје име. Имао 
сам осећај као да ме је неко ударио маљем у главу. Уз све 
то несносна гужва и још несноснија врућина отежавала је 
изазвану конфузију и запрепашћење. Мањкао ми је ваздух, 
грчила су ми се плућа, имао сам утисак да ћу се угушити. 
Међутим, сада ми је све имало смисла. Догађај од пре пет 
година у виду флеш бека поче да ме шиба...

Ћале смештен у болницу. Доктори рекоше биће све ок. 
Ја кренуо на неодложан пут његовим колима. Још нисам 
имао свој ауто. Пређох једно педесетак километара кад 
ауто поче да отказује послушност. Поче да трза, да се гуши, 
губи снагу... Нон-стоп се гасио а потом још теже палио. 
Из милионитог покушаја! Некако се довукох до Зајечара. 
Сконтао ја шта се дешава. Ћалетов ауто је негодовао. 
Није ми дао да одем. Као да је осећао (машина да осећа, 
глупо је и помислити тако нешто) да његов господар бије 
тешку битку, можда најтежу у свом животу, и да треба 
да се вратим да будем уз њега.

Нађох неког мајстора и, после сат и по поправке, он 
отклони квар. Наставих са путовањем. Али ауто је и даље 
одбијао послушност. После десетак километара поново се 
угасио. Опет знак. Тада сам већ био сигуран да морам да 
се вратим, да ми НЕШТО не да да одем, да је сам полазак 
на пут био погрешан избор и да се зато кола и гасе. Тај 
квар никако нисам преписивао случајности, јер не верујем 
у случајности. Знао сам да је у питању био мој отац. У 
том тренутку зазвони ми мобилни телефон. Био је то мој 
стриц (очев рођени брат). Рече ми да отац мора хитно на 
операцију, да му није нимало добро и да би требало да се 
вратим... Нисам му рекао да имам проблема са аутом и да је 
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питање када ћу стићи. Међутим, за право чудо, ауто упали 
из цуга и ја кренух назад. Престао је да цима, да се гуши, 
гаси. Притискао сам папучицу до даске. Никад га тако брзо 
нисам возио. Журио сам. Желео сам да стигнем што пре. 
Било ме је страх да не закасним. Хтео сам да будем уз њега 
када сам му најпотребнији, када му је најтеже, када је 
најугроженији, али, на жалост, закаснио сам. Мој отац је 
умро док сам путовао. Нисам стигао на време.

Пет година након очеве смрти, када сам у саобраћајној 
дозволи прочитао датум његове смрти, написао сам ову 
причу. Био је то ЗНАК који ми је он послао са неке друге 
стране. Ја сам га тако схватио. Да треба да напишем ову 
причу. Зато сам је и написао.

Можда ми је отац поручивао нешто сасвим друго? Ко 
ће то сад знати. Ја сам то тако схватио. Нека ова прича буде 
омаж мом оцу.

Тата, нека ти је лака земља и вечна слава. Надам се да 
ти је тамо много боље и да заправо можеш да „видиш“ да 
смо добро и да идемо само напред, да смо постали добри, 
поштени људи баш као што си нас ти учио и васпитавао да 
будемо, да су твоји унучићи лепи, здрави, срећни и весели 
клинци и клинцезе, прави мангупчићи ... Волим те и знај да 
ми је много жао што ниси више међу нама, иако ћеш ТИ увек 
бити ту... уз нас...
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Након прве деценије XXI века хладне главе можемо 
закључити да су се у српској књижевности истакле (и дакако 
одвојиле) две приповедачке реке. Прва је свакако Његово 
Величанство Роман, док је друга, гледано са обале лаика, 
несвакодневних, ненавикнутих, несталних, читалаца, нешто 
мутнија и мања - Прича. Што је наравно погрешно јер прича 
је оно од чега се почиње. Причу је могуће и целу запамтити 
као и песму (али о њој други пут), а роман не. Свет ће 
вероватно и нестати са причом, или у причи.

Проповетка, дужа прича, краћа прича, прича у разном 
облику, изгледу и делу. И у овој књизи ради се о причи. 
Наиме, ову збирку могли бисмо назвати Блогопричама. 

Миљан Ристић након две већ објављене збирке прича, 
„Увертира“ и „ДемоНкратија“, кроз неготински сутон, 
суморну и апатичну измаглицу провирује са трећом збирком 
„Нитоген“. У њој се налазе већ обљављене и јавности 
доступне приче на ауторовом блогу, али и нове. Без жеље 
за обљашњењем о појму речи блог, можемо закључити 
да блогови постоје као форме са различитим садржајем, 
личним виђењем појединаца или групе. Што се тиче 
књижевне блогосфере (илити блогодходника) осврнуо бих 
се на цитат писца и блогера Саше Радојчића, који каже: 
„Блог се указује као вентил за изражавање оног личног у 
доба којим доминира масовно и системско, оног неспутаног 
у окружењу које је подвргнуто строгој регулацији, и оног 
тренутног и аутентичног гласа једне индивидуалности 
упућене другима, у условима све снажније и све суптилније 
медијске манипулације. У остваривању потенцијала блога 
као нове књижевне и комуникацијске форме, запажа се 
стална амбиваленција између индивидуалног и приватног, 
слободног и архаичног и комуникативног и површног“.

Аутор кроз три поглавља ниже (препричава) своје 
догодовштине, сећања и маштања везана за њ и свој град 
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у виду кратких и нешто дужих блогоприча. Не осврћући се 
толико на приповедну дистанцу, известан отклон од догађаја, 
без урањања у бит колективних и личних трагедија, лутања, 
љубави, страхова  и патње. Не показујући интресовање за 
дубље гребање по површини сукоба појединаца и његовe 
малограђанске средине, историје и порекла, по времену 
отуђења и усамљености савременог света, Ристић шара 
својим блогопричама по сивилу нитогенских улица. Готово 
грдећи лоше навике својих суграђана, сваким даном све 
видљивију дехуманизацију, обест локалних моћника, 
деградацију родитеља, бивших пријатеља и познаника. 
Објашњавајући још на почетку порекло и значење речи 
Нитоген, демистификује субкултуру његових житеља 
и ноћног живота, излажући сопствену нагост, своје 
незадовољство, страхове и сумње, разочарања, али и шале, 
радости и смех. Збирка прича „Нитоген“ није суморна и горка, 
како би многи очекивали, поготово становници Нитогена. 
Она је осврт уназад, са задовољштином у садашњем времену. 
О ономе шта смо били, шта смо могли бити, а шта смо 
постали. Веровању у праве вредности. Малим радостима, 
задовољствима у на први поглед обичним стварима. Добру 
и, наравно, злу. Исмејавању навика робовског потрошачког 
друштва. Окрутном материјализму и новом божанству 
оличеном у маленом осликаном папиру званом новац. 
Губитку идентитета – препознатљивој индивидуалности. 
Свим проблемима „постмодерног“ човека. (Не)препознавању 
религијских симбола, древних знакова, на које често успут 
заборавимо јурећи кроз наборе сопствененог живота.

А шта је песник хтео да каже - он је све већ рекао. Нема 
скривене тајне међу редовима, тако вам је то.

Саша Скалушевић Скала
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Миљан Ристић рођен је 3. XI 1974. године у Неготину. 
Живи и ствара у Неготину. До сада је објавио две књиге 
постмодерних прича „Увертира” и „ДемоНкратија”, као и 
књигу дечије поезије „Екстра немирци” коју је посветио 
својим синовима. 

Већ дужи низ година успешно води три различита 
блога који су прилично читани, коментарисани а поједини 
текстови превођени су на светске језике. Његове приче 
објављиване су у више књижевних листова и публикација, 
као и е-магазинима, блоговима, порталима. Три године 
за редом текстови са његових блогова објављвани су у 
„Блогопедији” као најбоље интернет приче из регије. Писао 
је за више интернет магазина и блогова као почасни гост 
или сарадник. У интернет свету познат је као eXperiment, 
eXXXperiment ili Exxx. Под тим псеудонимом ствара на 
свом блогу exxxperiment.net, који је уједно и његов главни 
и репрезентативни блог. За остала два блога аутор жели да 
остане инкогнито, јер тако и делује.
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