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ВЕЋ ВИЂЕНО 

 
На столу лежи чинија млека. Око ње две 

кашике у рукама два брата. 

– Поделимо млеко – рече искренији. 

– У реду – рече мудрији. – Ти дели, а ја 

ћу да бирам. 

– Ево, овде је половина – одмери пош-

тенији. 

– Одлично – обрадова се искуснији. – 

Држи кашику на средини, док не поједем моју 

половину. Онда ћеш ти. Да се не гурамо. 

Лукавији се наднесе над чинију и, док је 

наивнији држао кашику на половини, посрка 

млеко. 

Кад глупљи угледа на дну празне чиније 

одраз властитих слутњи, јекну, пророчански 

надахнуто: 

– Знао сам! Исто као и прошли пут! 
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НАЈТУЖНИЈИ ДАН У МОМ ЖИВОТУ 

 
Од самог почетка је било сумњиво. У це-

лом крају ни једног детета да се игра на улици. 

Шта се може. Узмем лопту и шутнем је у 

зид. Она се врати. Опет шутнем. Опет се врати. 

Нигде никог. Шутнем неколико пута. 

Станем. Како то да баш никог нема? Чудно. 

Поново погодим зид. Ударац одзвања, 

прелама се у мени. 

Полако већ почињем са самосажаљева-

њем, кад, одједном, са трећег спрата, преко 

терасе, помаља се ћела комшије Вукмановића 

(пандур у пензији, доживотни председник кућ-

ног савета): 

– Јеси ли ти нормалан!? Шта лупаш ту! 

Знаш ли ти да је умро друг Тито?! Марш кући 

да гледаш сахрану!!! 

Трчим улицом, грцајући у сузама. 

У стану ме, на каучу, испред телевизора, 

чекају мама и тата. 

– Зашто се онај чика дере на мене? 

Не чују моје уплакано питање од влас-

титих јецаја. 
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МАТЕМАТИЧКИ КОМПРОМИС 

 

 
Два крвно завађена балканска племена 

преговарају на својствен начин: једни траже 

све, други не дају ништа! 

Нада, ипак, постоји: две паралелне полу-

праве секу се у бесконачности... 
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ДОГОВОР 

 
Амерички Херој, Немачки Хуманиста и 

Српски Патриота цртали су летњи дан до под-

не нову мапу света. И, за дивно чудо, предвече 

паде договор. 

Када сваки од њих узе оно што му не 

припада, око остатка није било спора. 
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ТАКТИЧНА ОБУКА 

 
– Добар дан, другови! 

– Добар дан, друже генерале! 

– Како је, другови? 

– Добро је, друже генерале! 

– Има ли ко шта да пита? 

– Нема, друже генерале! 

– Има ли каквих проблема? 

– Нема, друже генерале! Једино... Осим... 

Само што смо помало гладни. 

– Добро, добро. Има ли каквих других 

проблема? 

– Хладно нам је, друже генерале. 

– Добро, пусти сад то! Има ли још как-

вих проблема!? 

– Болесни смо јако, друже генерале. 

– Добро, де, остави се сад тога!!! Има ли 

још неки проблем!!!? 

– Нема, друже генерале! 

– Има ли ко шта да пита? 

– Нема, друже генерале! 

– Како је, другови? 

– Добро је, друже генерале! 

– Добар дан, другови! 

– Добар дан, друже генерале... 
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КО СЕ СМЕЈЕ ЗЛО НЕ МИСЛИ 

 
– А газда ми је још рекао: плата швајцар-

ска, посао чист, господски, све на дугмиће. 

Слободан дан, одмор, боловање – све по про-
пису. Пауза за доручак, кафу, ужину, ручак... 

Службени ауто, дневнице, бакшиш... Плату ћу 

да одвајам на страну. 

Слушам и гледам кума. Одрасли смо за-
једно, а увек ме изнова запрепасти својом ла-
комисленошћу. По ко зна који пут мења један 

посао за други, још гори. 

Ћале се никад не уплиће у разговоре са 

мојим гостима. Овог пута чини изузетак. Ви-

дим како му титра подругљив смешак на краје-
вима усана, док седа преко пута кума. Овај по-
јачава доживљај јер га сад слушају двојица: 

– Добро кажу људи: свако има својих пет 

минута. Идуће године у ово доба... 

– Слушај, куме! – матори се кези. Већ 

видим, пада жестока зајебанција. – Одмах не-
како после рата ми, омладинци, украдемо мало 

кукуруза, узмемо канап и дрвени сандук за 

брашно, па на канал, у трску поставимо замке. 

Дивље патке лете, круже изнад нас, и оне му-
ченице гладне. Најпосле, осмеле се паткице, па 

приђу оној нашој замки и почну да зобају. Ка-
ко прогутају зрно, два, а ми потегнемо канап и 

цап! ето ти вечере. Ухватимо ти тако, једном 
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приликом, мутави Тодор и ја две патке, спаку-

јемо замку, па хајде кући. Снег нападао, цича 

зима, а пут поледио, једва ходамо. Тодор сте-

г’о ону своју патку под пазух, а она мученица 

већ напола мртва, што од хладноће, што од 

страха. Сад ћу, вели Тодор, чим стигнем кући 

ову патку да средим, па хоп! у лонац, има супа 

да буде као сан. Онда ћу да направим макароне 

са пачијим месом. Ех, што је то ствар, прсте да 

полижеш. Остатак ћу да бацим на роштиљ, а 

један део у паприкаш. Батаци да се похују. 

Што претекне, просушићу на диму. Прича То-

дор, а патка се скупила, нема у њој триста гра-
ма. Кад, наједном, закорачи Тодор, ноге изле-
теше испод њега, пуче дупетом о лед, руке по-
летеше увис, а она паткица прхну небу под об-
лаке. Видиш лепо: маше крилима Тодорова ве-
чера. 

Ћале се кези док завршава причу, ја се 

суздржавам колико могу, а кум умире од сме-
ха. Лепо се заценио, па му сузе пошле на очи. 

Смеје се кум зато што је Тодору побегла 

патка. 
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СВЕ ЗА ДОБРУ ПРИЧУ 

 
„Мање пишни, више серни 

бићеш ближи постмодерни!” 

М. Митровић 

 
„Познатој Феминисткињи и Борцу За 

Мањинска Права, у јеку кампање против 

сексуалне дискриминације малолетних транс-

вестита, изненада поче да расте брада. 

– Дођавола! – јекну Позната Феминист-

киња. – Постајем мушко! Али, ко мари за то!? 

С брадом или без ње, бићу добар активиста за 

заштиту поларних медведа, аустралијских коа-
ла и сибирских тигрова. Увек има неког коме 

је потребна туђа помоћ! 

Еманциповане жене тешко праштају из-
дају. Три дана касније у кревету обријане Љу-

битељке Угрожених Врста освану крвава коњ-

ска глава...” 

 

– Одлично! – задовољно се насмеши Са-
времени Књижевник, завршавајући своју нај-
новију приповест. – Све је ту: модерни књи-
жевни поступак, лирски дискурс, трагање за 

новим изражајним формама, експеримент, ис-
корак у фантастично, спој литерарног и филм-
ског израза, онеобичавање... 
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– А самоиронија, тата, где ти је самоиро-
нија? – гукну трогодишња пишчева ћеркица са 

препуног нокшира. 

– Тачно! Видим ја нешто ми ту фали! – 

удари се Савремени Књижевник по челу. – До-
ђавола, постаћу феминисткиња! Ниједна жртва 

није довољно велика за добру причу! 
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СРЕЋА У НЕСРЕЋИ 

 
Сахрањујући уваженог покојника (о по-

којнику све најлепше) тужни скуп је, навукав-
ши образину жалостиве утучености, ронио 

омањи поток болних суза. 

Између два јецаја, поштоваоци лика и 

дела преминулог грађанина спазише на пок-

лопцу ковчега веселу пчелицу како упорно на-
ваљује на букет пластичног цвећа. Док је ува-
жени говорник држао дирљиво посмртно сло-
во, истрајна, марљива пчела је, не схватајући 

велику обману, изнова насртала на цветић од 

полимера. 

Између два уздаха ожалошћене светине, 

тршави дечак из првог реда, не могавши више 

да се обузда, прасну у громки, заразни смех. 

Говорник застаде и, прогутавши кнедлу, 

протрља дебеле, замагљене наочаре. Свеште-
ник се препаде и испусти кадионицу која звек-
ну о мермерну плочу. Покојникова љубавница 

се онесвести. Удовица врисну. Тужни спровод, 

погледом пуним прекора, натера збуњеног де-
чака да устукне. Пчела се и даље чудила веш-
тачком букету... 

Церемонијал-мајстор се једини прибра и, 

намигнувши преплашеном изгреднику, издаде 

команду за почасни плотун... 
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ИСТИНИТА ЛЕГЕНДА 

 
Идемо ти ми тако, идемо, кад, сунце ти 

калајисано, бану пред нас дивизија Немаца, и 

то не било каквих, бога ти пољубим, сваки 2 m 

и 130 kg, чудо једно, а нас шака јада, а још 

гладни, жедни, голоруки и напаћени, шта ћемо, 

куд ћемо, а ја ти командујем: правац поток и 

трас! у воду, залегај потрбушке, а вода ’ладна, 

земљаче, ’лебац јој њен, лепо видиш рибе дрк-
ћу од хладноће, накупило се то зиме, еј, сомо-

вима се све иње нахватало за бркове, а ја: зале-

гај! немаш куд, беда ти је то, брале мој, па оне 

пушке усправно, па диши на цев, глава испод 

воде, нема се ваздуха, па диши, пар сати ти ми 

тако, части ми моје, ко подморнице на перис-
коп сркућемо ваздух, срећа наша зелени ми, а 

зелен онај поток, а још и у лицу дошли зелени, 

дабоме, напрежемо се да позеленимо, да нас не 

открију, маскирање је то, баћо мој, није мала 

ствар, Прва пролетерска, еј, тако ти је то било, 

а ти, ако ми не верујеш, питај оне Немце да нас 

нису видели... 
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ЛЕК ЗА МИЗАНТРОПИЈУ 

 
„Упознај самог себе, 

и схватићеш бесмисао фразе: 

част ми је што смо се упознали.” 

С. Мартиновић 

 
Први комшија ми је вепар, други сом, за-

тим следе ној, лисица, коњ, гну, хијена... 

Тетка ми је сова, теча пуж, стрина и 

стриц – пар заљубљених пингвина. 

Ћале и кева су миш и слоница. Брат је 

кобац, његова жена жирафа, њихов клинац 

коала. 

Најбољи друг ми је какаду. Професор 

математике – туљан, а разредна кечига. 

Девојка ми је сијамска мачка. 

Ја сам по некима поларни медвед, док 

други тврде да сам типични шарени паун. 

Ако ми не верујете, погледајте мало паж-
љивије око себе. 

Кад препознате животиње у људима – 

разумећете, кад препознате животињу у себи – 

схватићете. 
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ALTER EGO 

 
Све је започело на семафору. Чекао сам 

да се упали зелено светло кад се поред мене 

зауставио аутомобил. Унутра сам видео – 

СЕБЕ. Сасвим дискретно ЈА се насмешио 

МЕНИ. Прошла ме је језа низ кичму. Наран-
џасто, зелено и аутомобил је кренуо, губећи се 

у непрегледној реци четвороточкаша. ЈА ми 

последњи пут махну и нестаде иза кривине. 

Нисам могао да покренем аутомобил читав ми-
нут, док су други возачи нервозно трубили у 

колони која се беше отегла. 

Неколико дана касније гледао сам фуд-

балску утакмицу на телевизору. У једном мо-

менту камерман је фокусирао МЕНЕ како 

сочно псујем, на трибинама. Не, није то био 

снимак. Радило се о директном преносу фуд-

балског меча. Следио сам се: на фудбалском 

стадиону, хиљаду километара далеко од МЕНЕ 

– ЈА сам пљуцкао семенке! 

Потом је уследио сусрет у трамвају, на 

плажи, у робној кући, на бувљој пијаци... Све 

чешће сам сретао СЕБЕ. 

Кад сам, коначно, ухватио МЕНЕ са мо-

јом женом у кревету, више нисам могао да из-
држим: пуцао сам седам пута... 
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Отад се више не срећем са собом. ЈА ме 

је напокон оставио на миру. И што је још за-
нимљивије: нико ме не терети за убиство! 
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СТАРИЈА ОД АМЕРИКЕ 

 
Ботаничари тврде да мамутске секвоје, 

заогрнуте у пирамидалне, четинарске круне, 

стражаре по планинским висовима и до четири 

хиљаде година пре него што заувек склопе сво-
је уморне, сиво-зеленкасте гране. То значи да 

се управо под једним од таквих игличастих 

џинова могао одмарати Мојсије на повратку из 

мисирског ропства. Под неким другим древ-
ним гигантом цар Давид је могао писати своје 

величанствене псалме у славу Бога, а под тре-
ћим дивом је можда и сам Христос проповедао 

своју племениту науку... 

Како би било лепо када би нека од тих 

метузалемских секвоја умела да говори. Могла 

би много тога да нам исприча о свом бурном 

животу. На пример, могла би да саопшти за-
дивљеном читаоцу да су западне падине 

Сијера Неваде у Калифорнији њено једино 

природно станиште на целој планети. А чита-
лац би се већ и сам досетио да у време Мојсија, 

Давида или Исуса – није била откривена 

Америка. Дакле, од приче ништа... 
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НЕ БАЦАЈ БИСЕРЈЕ ПРЕД СВИЊЕ 

 
– Паре или живот! – дрекну човек са ча-

рапом на глави. 

– Али, господине, ваш захтев је једна не-
логична конструкција – завапи жртва. – Он 

уопште не упућује на могућност избора. Ако 

вам понудим, на пример, паре, то још увек не 

искључује могућност да ми одузмете живот и 

обратно. Поставили сте непрецизно исказ и 

тиме задржали право избора за себе. Требало је 

да кажете: „ИЛИ ПАРЕ, ИЛИ ЖИВОТ!” На тај 

начин би једна опција искључивала другу и 

остављала могућност крајњег избора за жртву, 

а не за вас, јер... 

„Још један проклети интелектуалац. Ово 

ми је шести од јутрос” – помисли човек са ча-
рапом на глави и лагано повуче обарач, не 

схватајући ни једну једину реч. 
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ТРИ СПИСКА 

 
Грађанин Никифор Никифорович је имао 

обичај да не враћа своје дугове. Тако, једном, 

дође господин Семјон Семјонович и затражи 

свој новац, а Никифор ће на то: 

– Видиш, Семјоне, ја имам три списка. 

На првом су они којима морам хитно да вра-
тим дугове, на другом су они који могу мало да 

причекају, а на трећем су они којима никада 

нећу вратити паре. Ти си тренутно на другом 

списку, али, ако будеш још досађивао, преба-
цићу те на трећу листу. 

 
Грађанин Семјон Семјонович поступи 

разумно. 
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НЕМИЛИ ИНЦИДЕНТ 

 
Иван Денисович је пуних двадесет осам 

година био приљежни вегетеријанац. За то вре-
ме, бранећи права потлачених животиња, пос-
вађао се са две тетке, четворо даљих рођака и 

седморицом комшија. 

Најпосле, једног сасвим обичног дана, 

потпуно неочекивано, када се цела породица 

одмарала после обилног обеда са овсеним па-
хуљицама, жена Ивана Денисовича изненада 

поче да рже, потом продорно зањишта и избе-
зумљено одгалопира у купатило. 

Иван Денисович се тако гадно препаде, 

да моментално дограби зеленог канаринца из 

крлетке и, прогутавши га, благо подригну. 

А после су се већ сви претварали као да 

се ништа значајно није догодило. 
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ВЕРА И НЕВЕРА 

 
Аутобус се пење узаним, стрмим пути-

ћем према манастиру Острогу. Лево увис уз-

дижу се камене литице, десно уз саме точкове 

дубоки понор. У препуном аутобусу, једној по-
ловини путника се зноје дланови, а другој по-
ловини гузице. Сви ћуте и блену у голобрадог 

возача. Сад је он најважнији човек на планети. 

Чини се, ако неко гласно проговори, стрмек-
нуће се цео аутобус у провалију. 

Млади свештеник први пут походи Ос-

трог, па повео жену и двоје мале деце. Непри-
јатно му да ћути, осећа да je дужан да охрабри 

своју паству: 

– Не бојте се, браћо и сестре, пут јесте 

стрм и опасан, али чува нас свети Василије 

Острошки! Брине чудотворац Божји за своје 

ходочаснике! 

Гледају људи свештеника и мисле се: ла-
же поп, усро се и он, ал’ неће да призна. 

 

*** 

 

После преспаване ноћи у манастирском 

конаку, у шест ујутру, путници улазе у ауто-
бус. Једна баба кука: 
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– Аман, људи, ако бога знате, има ли ка-

кав други пут за назад? Нећемо ваљда опет 

оном козјом стазом? 

– Има, баба, има пречица, само ако мај-

стор врдне мало улево – шегаче се неки клин-
ци. 

Кад сви поседаше, вођа пута зађе међ’ 

путнике да их преброји. Млада попадија седи 

на свом седишту и шминка се, а од попа и де-
чице ни трага. 

– Где је отац? – запита водич. 

– Он је јутрос у три полако пешице са 

децом, да се прошета – слага попадија, па обо-

ри очи. – Чекаће нас на никшићкој магистрали. 

Сви се озарише. 

Одједном, као руком однесен, нестаде 

страх међу путницима. 
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АЛИБИ 

 
У адресару господина Антонија Ж. Ак-

сентијевића лежи записана гомила старих теле-
фонских бројева: пријатељи из детињства који 

су се већ одавно некуд одселили, другови из 

школе на чије годишњице матуре никад не иде, 

људи из војске које није видео од „скидања”, 

рођаци са којима одавно не говори, бивше де-
војке, ликови из случајних познанстава, умрли, 

нестали, заборављени... 

Оно мало људи које понекад позове нема 

у именику. Њихове бројеве зна напамет. 

Сваких пар година, кад купи нови адре-

сар и баци стари, пожутели, господин Антони-
је са расутих листова уредно препише све ове 

адресе и телефоне, сигуран у то да их никада 

неће позвати. 

Господин Антоније Ж. Аксентијевић та-

ко ствара савршени алиби за све изгубљене 

године. 
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ЧИЈИ ЈЕ ВЕЋИ? 

 
Четири уважена дисидента, четири поз-

ната борца за људска права из прохујалог вре-
мена страховладе и тортуре, надалеко чувена и 

призната изван граница своје покојне, дикта-
торске и недемократске државе, с нестрпље-
њем чекају да им службеник министарства 

унутрашњих послова донесе четири дебеле 

фасцикле у чијим корицама леже њихови вели-
ки дисидентски животи. Ту је све, цео живот и 

више од тога: ту су тајне, стрепње и чежње њи-
хових великих судбина, имена доушника који 

су их цинкарили властима, изневерена прија-

тељства, сaкривене судбине, неочекивани обр-

ти. Можда ће баш ту, у подруму злогласне по-
лиције, која наједном добија људско лице на-
место демонског, и бившим државним непри-
јатељима, а садашњим угледним грађанима – 

ветеранима у борби за људска права и слободе, 

допушта да прегледају своја досијеа, можда ће 

управо ту, на самом изворишту некадашњег 

зла, на кужном чворишту људске несреће, њи-
хова четири велика дисидентска живота доби-
ти свој пуни смисао, можда ће четири славне 

судбине бити коначно заокружене и предочене 

јавности на увид и поштовање. 

Тако размишљају четири велика диси-

дента док седе око тешког металног стола, 
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усред влажног подрума, осветљени пригуше-
ном светлошћу ниског лустера. Четири седоко-
са интелектуалца воде разговор о годинама ко-
је су прохујале, о заједничким тренуцима звез-
даног сјаја и тамног понора, о успоменама, љу-
бавима и пријатељствима из младости, а при-
том сваки од њих у себи стрепи шта га чека 

међу пожутелим страницама тајног животопи-
са. Ко ће се осрамотити и застидети, ко изнена-

дити, а ко поносити својом „неауторизованом 

биографијом”? Чији је најдебљи, чији означен 

са „строго пов.”, а чији, опет, најтањи полициј-
ски досије? Педесет година после пубертет-
ских дана, под крајње необичним околностима, 

поново искрсава некада опсесивно дечачко пи-
тање за четири пријатеља: чији је већи? 

Трапавог службеника још нема. Вероват-

но претура по прашњавој архиви и чека да се 

дебеле фасцикле појаве саме од себе. Недопус-
тиво! Недоумица раздире душу. Напетост рас-
те у срцима. Није мала ствар открити тајну на 

којој је човек засновао цео свој живот. Сад је 

то питање части, питање престижа и каријере. 

Цео живот на длану – summa summarum. 

Коначно се голобради чиновник појав-

љује на вратима. Али, шта је то?! Његове су 

руке празне! Дођавола, ништа се није промени-
ло! И даље су неспособни килавци на одговор-
ним положајима. 
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– Шта је било, момак? – први се огласи 

познати професор са лулом у зубима. 

– Зар још ниси пронашао наша досијеа? 

– обрецну се велики песник, гладећи дугачке, 

седе бркове. 

– Колико ти треба да пронађеш те папи-

ре, побогу човече? – љутну се намрштени, чу-
вени сликар. 

– Како би ти, синко мој, срушио дикта-

торски режим, кад ниси у стању да пронађеш 

бедна документа која ти, такорећи, леже пред 

самим носом? – подсмехну се славни фило-
зоф– антимарксиста. 

– Жалим, господо, али ви уопште немате 

досијеа – промуца, са нелагодом у гласу, млади 

службеник. 

– Како немамо!!!? Знаш ли ти ко смо 

ми!? – заграјаше у глас седе старине. 

– Не знам. Жао ми је ако сам вас разоча-
рао... – збуњени чиновник, поцрвеневши, кре-
ну натрашке према улазним вратима. – Збо-
гом... Опростите... 

Четири уважена дисидента занемеше. 

Шта сад? Како оправдати живот? Како прона-
ћи изгубљени смисао? Шта ако јавност сазна 

да немамо чак ни усрани полицијски досије 

који има сваки бедни, ситни џепарош? 

Четири стара блефера пребледеше, схва-

тивши, са зебњом у срцу, да је ово једна од 

оних партија у којој се одједном губи све... 
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Огорчени на пропалу државу која није 

била у стању чак ни да препозна властите 

унутрашње непријатеље, четворица Дон Кихо-
та кренуше у потрагу за четворицом Санча 

Панси. 
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ПЕТ МИНУТА 

 
Посећивао је стару, полуслепу мајку сва-

ке друге суботе. Тада је падао његов ред. На-
редне суботе би то чинила сестра са којом је 

одавно био у завади. 

И остајао је у посети тачно двадесет пет 

минута. Толико су му, између два састанка уп-
равног одбора, послови дозвољавали. 

И, док би улазио у родну кућу, имао је 

чудесан осећај да га прождире време. 

И тонуо је у таму замрачених прозора, 

окамењене мирисе црвоточног намештаја, уш-
тирканост белих столњака; утапао се у мемљи-
ве тепихе и старинске лустере, играчке из де-
тињства, брижљиво чуване фотографије са зи-
дова; гутале су га пожутеле књиге са полица, 

слике испуцалих боја, ледени дах незагрејаних 

соба... 

И увек би закаснио на наредни састанак. 

Ма колико се трудио да стигне на време, увек 

би каснио пет минута. 

И то кашњење је приписивао својој оп-
седнутости заустављеним временом у мајчиној 

кући. Током година навикао се на њега. 

И колеге из управног одбора су се на-

викле. 
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И – једне је суботе стигао на време. Био 

је то дан кад је мајку затекао мртву. Позвао је 

погребну службу. За то му је требало мање од 

двадесет пет минута. 

И никад није сазнао да је мајка, до пос-

ледње суботе свог живота, крала тих пет мину-
та на великом, старинском зидном сату, нави-
јајући га уназад. 
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ИГРА 

 
Сваки пут кад пођем у Београд, бака ми 

тутне у руке пар штриканих, вунених чарапа: 

– Понеси их на факултет! 

Бака живи у свом времену и факултет за-
мишља као седмоглаву аждају од које ми прете 

разне опасности. Чарапе су ту да ме чувају. 

Наравно, пошто више нико не носи вуне-
не чарапе, а ни зиме нису из бакиног времена, 

чим стигнем у Београд, чарапе стрпам у најни-
жу фиоку регала. 

Кад накупим десетак комада, седнем, за-
палим цигарету и полако их опарам. Следећи 

пут, кад кренем кући, прошверцујем до баки-
ног ормана неколико клупчади вунице. 

Она се прави да ништа не примећује. 
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СПОМЕН ПЛЕМЕНИТОЈ ДУШИ 

 
Мој деда, неписмени горштак великог 

срца, први пут је ушао у болницу у својој четр-
десет другој години. Том приликом, на опште 

чуђење лекара, инсистирао је да му се изваде 

оба потпуно здрава крајника. 

Три дана после успешно изведеног зах-

вата, уверен у безазленост операције, послао је, 

без зебње у срцу, моју маму (тада сасвим, сас-
вим малу девојчицу) да оперише опасно нате-
чене крајнике. 
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КУРШУМ 

 
Звали смо га Куршум, јер је био из неког 

забитог планинског села поред Куршумлије. 

Нико се није трудио да му запамти име. Стигао 

је са осталим регрутима, преплашен и озбиљан 

у науму да одужи своју обавезу према отаџби-
ни која је пуцала по лоше скројеним шавовима. 

Тек после неког времена приметили смо да 

Куршум има говорну ману и речник трогодиш-
њака. Оних пар стотина речи које је користио, 

биле су сиромашне, попут краја из којег је сти-
гао. Већи део дотадашњег живота провео је у 

планини, са стоком, говорећи немуштим, жи-
вотињским језиком. Људе је ретко сретао, још 

ређе са њима разговарао. 

У чети се тешко уклапао. Ћутао је, седе-
ћи по страни, и гледајући шта други раде. По-
кушавао сам да му се приближим кроз разго-
вор, али био је горштачки опрезан према свакој 

придошлици. Видео је у мени лопова који је 

дошао да му украде овцу. Ипак, после неког 

времена прихватио је разговоре, чинило ми се 

да им се и радује. Други су га заобилазили и 

било ми га је искрено жао. Премда, ни ја са 

њим нисам имао о чему да разговарам. Била ми 

је довољна чистота његове душе. 

Задиркивања и неслане шале су пратиле 

Куршума од првог дана. У околним земљама 
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беснео је рат у којем је наша држава тврдила 

да не учествује. И премда смо били безбедни, 

чувајући престоницу од ваздушних напада не-
пријатеља који није имао авијацију, осећали 

смо подмукло присуство рата. Били смо напети 

и свака шала је разгаљивала наше младе, обес-
не душе, жељне шареног живота. Понашали 

смо се надмено и сујетно, јер је скоро цела ге-
нерација уписала факултет. Једва пунолетни, 

мислили смо да је индекс потврда наше па-
мети. 

У војсци, том древном изуму беспризор-
них, постоји неписано правило да старији вој-
ници малтретирају млађе, уз прећутни благос-
лов старешина. Новопридошли регрути су збу-
њени и мисле да је то нормално. Одмах се 

прихвате рибања клозета, прања посуђа, чиш-
ћења спаваоница, уређивања дворишта... Посао 

и малтретирање имају вишеструку функцију: 

да младом, надобудном човеку докажу да је он 

овде нико и ништа, да му одврате мисли од ку-
ће и слободе и, напослетку, да у њему акуму-
лирају гнев који ће истрести на следећу класу 

војника. 

 
Једне вечери је Куршум, тада већ старији 

војник, остао сам у спаваоници са неколико 

млађих ремаца. Била је то идеална прилика да 

се неколико преплашених и огорчених дечака, 

предвођених једним умишљеним силеџијом, 
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освете за сва понижења у претходних неколико 

месеци. 

Коловођа који је са собом у војску донео 

малолетнички досије, почео је да виче на Кур-
шума да би га заплашио. Куршум је у трену 

премро од страха који га је начисто паралисао. 

Убрзано је дисао и испуштао испрекидане шу-
мове налик ропцу. Потом га је насилник нате-
рао да једе пикавце. Он је покорно узео пепе-
љару и заграбио из ње неколико опушака. Гу-
тао је пикавце и ширио ноздрве попут тихе, уп-
лашене животиње. У његовим мутним, сузним 

очима видео се огромни страх. Није се бранио, 

није протестовао, нити се свађао са мучите-
љем. Није умео ни да заплаче. Само је дрхтао 

попут листа на ветру и ширио дебеле, меснате 

ноздрве. Остали војници су ћутали. Неки су се 

чак и смејали. 

Малтретирање се поновило још неколи-
ко пута, а потом сасвим престало. Као да је на-
силник схватио своју грешку. Или му је на-
просто досадило. 

У бојазни да ме руља не одбаци, као и 

услед страха за властити понос, нисам помогао 

Куршуму којег су беспризорници понижавали. 

Касније сам се стидео због тога, али ме је било 

срамота да то признам себи. Кајање је остало 

до данас. И стид. 
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Упорно сам покушавао да се некако ис-
купим за властити кукавичлук пред Куршу-
мом. Доста времена проводио сам у његовом 

друштву, засмејавао га и шалио се са њим. Он 

је био ведар и безбрижан, као и пре. Није ми 

замерао што му нисам помогао када су га дру-
ги малтретирали. У ствари, он никоме ништа 

није узимао за зло. Његово праштање је био 

истински заборав нишчег духом. Као да му је 

насиље које је претрпео било нормално и сва-
кодневно. Или је можда насиље које је судбина 

спроводила над њим, створивши га таквим ка-
кав је био, било горе и веће од било какве ув-
реде које болесни људски ум може да смисли? 

Шта су представљали шамари, ћушке и погрде, 

наспрам ругања природе над људским бићем 

лишеним узвишене лепоте и интелигенције? 

Требало ми је много времена да схватим 

и насилника. Алфа силеџија се никада није ку-
пао са нама током годину дана војног рока. Да 

ли се плашио да ће бити исмејан? Да ли је из 

властитог страха који није умео да контроли-
ше, малтретирао друге људе око себе? 

Бог једини зна... А Бог је недоступан. И 

ћутљив – као и увек... 
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ПРЕКОБРОЈНА 

 
Труцкајући се по разлоканој калдрми, 

стари, предратни аутобус савлада последњи 

превој и застаде на врху заравни, брекћући ис-
прекидано испод зарђале хаубе. Пред путници-
ма се указа величанствени призор престонице 

у првом сумраку. Високи солитери намигивали 

су својим напола застртим окнима одушевље-
ној деци из малог планинског села која су по 

први пут у животу походила велеград на екс-
курзији. Намах проструја пригушени уздах пе-

десетак узбуђених грла и аутобус се муњевито 

сјури низ последњу падину, уронивши у град-

ску вреву. 

Пола сата касније деца су већ стајала на 

калемегданском платоу, постројена у редове по 

висини и узрасту. Испред строја малишана ко-
рачао је млади учитељ брижљиво зализане ко-
се, са белом ружом у реверу и, лупајући поне-
ку ћушку нестрпљивим изгредницима, објаш-
њавао сутрашњи програм обиласка знамени-
тости престонице. Када је, после неколико пре-
кида и грдњи упућених немирнијим дечацима, 

изнео план активности, учитељ објасни да ће, 

према ранијем договору, сваког ученика повес-
ти на преноћиште неко од београдских пиони-
ра и омладинаца који су се понудили да буду 

домаћини друговима из унутрашњости. 
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Мали Београђани, уредно очешљани и 

обучени у лепа, испеглана одела, предвођени 

својим наставницима, беху се већ окупили око 

придошлица, гледајући их радознало испод 

ока. Дечаци и девојчице, одрасли у сивилу 

београдских блокова, загледали су са интере-
совањем живопис шарених сељачких џемпера 

и приглавака, дубоке наборе антерија и чудес-
не преплете кожних опанака, док су деца ста-
сала између неба и земље укоченим ноздрвама 

удисала миришљаву уштирканост белих кошу-

ља и варошких одела. 

Испочетка деца су се посматрала ћутке, 

неповерљиво загледајући нове познанике, али, 

како је време пролазило, они мало храбрији 

почеше опрезно прилазити једни другима, па, 

најпосле, одједном, као да се познају читаву 

вечност, потекоше прича и кикот без зазора и 

станке, проструја искрена и непосредна ср-
дачност, како то већ бива код деце и нишчих 

духом. 

Док је ноћна тмина освајала Калемегдан, 

одјекну оштра команда и деца се разврсташе у 

редове, сада једни наспрам других – домаћини 

преко пута гостију. Директорица београдске 

школе одржа кратко слово и позва своје ђаке 

да изаберу по једног другара и поведу га својој 

кући на вечеру и преноћиште. Наста кратко 

комешање, испрекидано тихим дечјим жамо-
ром и заразним, пискутавим смехом. 
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Мала, мршава девојчица обучена у ис-

пране рите стајала је све време по страни, гле-
дајући у врхове својих подераних, пар бројева 

већих ципела. Олињали, на неколико места ис-
крпљени црни, мушки капут жалосно је висио 

на њеном слабашном телу, скривајући рахи-
тичне кости. Испод умашћене вунене мараме 

извиривало је неколико немирних, риђих чупе-
рака које су прозебли прсти, плави од студени, 

с времена на време упорно гурали назад под 

дебелу, искрзану тканину. Очи сиротице, упрте 

у тло, гореле су неким заумним, лудачким сја-
јем, док су се друга деца кикотала и гуркала. 

Након краћег премишљања неколико 

старијих омладинаца се одважише и стегнуше 

руку новим пријатељима. Према прећутном 

споразуму дечаци су бирали другаре, а девој-
чице другарице које ће угостити. После почет-
не стидљивости и остали малишани се најед-
ном осмелише и стадоше тражити себи парове. 

Намах сви заграјаше у глас и потрчаше једни 

према другима, измешавши се у гомили дечје 

вреве и цике. Сјединише се у ковитлацу ђачке 

капе са ознакама разреда и тршаве главе клем-
павих ушију, испреплетоше се изгуљени лакто-
ви и танушни прсти малишана. 

Када бука достиже врхунац, млади учи-

тељ се продра и издаде команду за збор у две 

врсте. Деца су се гурала, газила једна другу, 

спотицала се и падала, па се опет подизала и, 
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отресајући прашину, стајала у ред. После неко-
лико прекорних повика све се примири и ути-
ша. Сада је испред сваког дeтета на један корак 

раздаљине стајао његов изабрани гост. 

У трену кад тишина постаде непријатна, 

расплинувши се у обазриву стрепњу, сви се, 

као по команди, окренуше у правцу одакле је 

допирао тихи, испрекидани јецај. По страни, 

сама и напуштена од свих, стајала је уплакана, 

мала сиротица. Њен жалостиви, беспомоћни 

плач парао је згуснути мук јесење вечери. Де-
војчица је јецала скривајући рукама испијено, 

бледо лице, док су се сузе сливале низ образе и 

танки врат. 

Тек тад се испостави да је начињена гру-

ба грешка у организацији, тиме што се појавио 

један домаћин мање на расподели, па је једно 

дете из групе гостију остало – вишак. (Окрут-
ност рођена из најчистије искрености, како то 

већ бива код деце и животиња, била је неумо-
љива: деца нису изабрала најружнију и најси-
ромашније обучену девојчицу.) 

Непријатност би одмах разрешена тако 

што директорица ужурбано притрча уплаканом 

детету и загрливши га, уз усиљени осмех, теа-
трално изјави пред свима да ће најлепша и нај-
боља ученица бити само њен гост у наредна 

два дана. 

Неке ране остану заувек отворене да би 

нас својим болом и кужним задахом подсећале 
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на то да смо још увек живи. Док је, пред спава-
ње, уредно слагала подеране рите преко насло-
на столице, девојчица је квасила сузама дирек-
торичин мекани, миришљави кауч. 

 

Само су млада жена која се баш тад по-

рађала сама, негде на другом крају планете, 

старац који је у том тренутку умирао на болес-
ничкој постељи под сводовима своје раскошне 

палате и самоубица који је тог момента нами-
цао омчу на врат, само су они могли да схвате 

безграничну самоћу убоге, мале сиротице, пос-
ледње у реду, неизабране и сувишне за цео 

свет. 
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ТИТО 

 
Међу свим тим Елвисима, Сандоканима, 

Тарзанима и Брус Лијима, он се звао просто – 

Тито. Упознали смо га једног сасвим обичног и 

досадног поподнева, док смо се кликерали у 

сенци старе липе. Стао је подаље од нас, неко 

време ћутке посматрајући испод ока шта ради-

мо, потом је пришао и, показавши нам неколи-

ко трикова са стакленцима и праћком, пљунув-

ши једном ситно кроз зубе, онако како ми нис-

мо умели, и испустивши продорни звиждук из-

међу малих прстију обе шаке – купио нас је за 

сва времена. 

Тито је био родом однекуд са румунске 

границе, из неког малог села необичног имена. 

У наше место је стигао изненада, једног јесе-
њег праскозорја, заједно са родитељима, стари-
јом браћом, сестрама и мноштвом других зем-
љака који су надничили у пољопривредном 

комбинату, берући грожђе, јабуке и брескве. 

Њих стотинак становали су, заједно са пацови-
ма и голубовима, у старим, разваљеним бара-
кама од импрегниране даске, које су се насла-
њале на наше двориште. 

Испочетка смо се љутили на придошли-

це зато што су заузели напуштене зграде које 

су нам служиле за игру, али смо се временом 

навикли да, прилепљени уз ограду од плетене 
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жице, која је одвајала наше двориште од њихо-
вог, посматрамо свако јутро уморне неиспава-
не надничаре како тумарају око спаваоница, 

чекајући у реду за умивање испред камене чес-
ме у дну дворишта. Потом би се сањиви људи 

послушно пењали у приколице старих камиона 

и немо зурили у даљину, палећи цигарете или 

мљацкајући сендвиче са саламом, док би моћне 

машине бректале, спремне да их поведу на 

плантаже. 

Када би и последњи камион нестао у об-
лаку прашине, у баракама су остајала само му-
сава, весела деца и тек покоја мајка са одојче-
том у наручју или великим трбухом, која би 

спремала храну и искувавала веш на импрови-
зованом огњишту, сачињеном од наслаганих 

цигала и зарђалих плотни. Деца чији су роди-
тељи одлазили на рад у винограде и воћњаке, 

весело би се играла, трчећи и вриштећи по 

кампу, ослобођена родитељских прекора и 

грдњи. Понекад смо са занимањем гледали ту-
че којима би се завршавале веселе игре међу 

малишанима из барака. Нисмо се усуђивали да 

им приђемо све до дана када смо упознали Тита. 

Искористивши једну рупу у жици, Тито 

се први провукао кроз ограду која је до тада 

неприкосновено раздвајала наша два света и 

пришао нам док смо се безбрижно играли. 

Није му требало дуго времена да нас освоји 
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својом отвореношћу и једноставношћу. Отада 

је долазио сваки дан у наше цветно двориште. 

Била нам је занимљива његова одваж-

ност и отреситост одраслог човека, јер били 

смо у годинама када смо почињали потајно да 

опонашамо старије, верујући да би живот без 

свих тих непотребних конвенција, оличених у 

школским обавезама и породичним обзирима, 

био право уживање. Титу је све било тако јед-
ноставно и лако. Он није био оптерећен зама-
рајућом бригом и нежељеном пажњом родите-
ља, која нас је гушила и спутавала. Био је сло-
бодан и самосталан, баш онако како смо и ми 

сами одувек желели, али никад нисмо имали 

храбрости да будемо. 

У пар недеља дружења научио нас је да 

крадемо птичја јаја из крошњи дрвећа, да игра-
мо клиса и труле кобиле, да пецамо жабе на 

лист боквице, да правимо свирале од зове, да 

звиждимо и пљуцкамо ситно, кроз зубе, и још 

хиљаду других корисних ствари које су нам 

обојиле детињство. 

Тито је био непресушни извор свакоја-

ких авантура и доживљаја које нам је препри-
чавао увече, уз логорску ватру коју је налагао 

грањем и сувом кукурузовином. Заједно са ро-
дитељима и другим рођацима, он је, од раног 

пролећа па све до касне јесени и првих мразе-
ва, крстарио друмовима и пољанама у потрази 

за каквим бедно плаћеним послом. Шта све 
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његове црне, немирне очи нису виделе на тим 

узбудљивим путовањима: храбре гутаче ватре 

и луде возаче мотора који се врте у круг по 

унутрашњој страни великог бурета, пркосећи 

гравитацији и судбини, бркате жене, смешне 

кепеце и дебеле змије смотане око нежних вра-
това плавокосих лепотица, мађионичаре који 

извлаче буљуке белих зечева и голубова из 

својих цилиндара, шарене папагаје док псују 

пролазнике и пијане мечке које се веру уз бан-
дере... Тито је видео све оно због чега је вреде-
ло живети. 

Причао нам је Тито о авиону двокрилцу 

за прскање усева и храбром авијатичару Тале-
ту, који пилотира тако ниско поврх кровова и 

крошњи да људима лете шешири са глава; о 

томе како га је једном провозао у својој моћној 

летелици; о људима који одгоре, из аероплана, 

личе на сићушне мраве док миле по златножу-

тим њивама; и о кућама налик на кутије шиби-

ца, а ми смо га задивљено слушали, отворених 

уста и разгорачених очију пуних злобне неверице.  

Искрено смо му завидели на таквим аван-

турама, јер наша путовања сводила су се на 

одласке до најближег града, где смо повремено 

ишли код лекара или у куповину, и на свега 

пар посета бљештавој престоници, зачињених 

једним одласком у зоолошки врт и двема 

шетњама по калемегданској тврђави. И то увек 

у присуству родитеља. Стидели смо се чак и да 
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причамо Титу овако безначајне доживљаје. 

Уместо тога, препричали бисмо му неко пог-

лавље из романа Карла Маја или Марка Твена, 

приписујући га сопственој пустоловини. Тито 

није умео да чита, па смо били сигурни да ни-

када неће открити нашу превару. 

Почетак нашег дивног пријатељства био 

је нагло прекинут у једно тмурно, јесење пред-

вечерје. 

Отац се изненада вратио кући са терена 

један дан раније и затекао нас како се играмо у 

дворишту са Титом. Био је уморан и зловољан 

због некаквих проблема на послу. Пришао нам 

је без речи и погледао нас прекорно. У трену 

смо прекинули игру, схвативши да нешто није 

у реду. 

Отац је потом строго погледао Тита и 

упитао га шта он тражи овде. Тито је збуњено 

зурио у врхове поцепаних патика „албанки”. 

Ми смо, отворених уста, немо пиљили у тату, 

слутећи некакву велику несрећу. Отац се затим 

накашљао, да би својим речима дао већи зна-

чај, и ухватио Тита за руку, показавши му ка-

пију. Наредио му је грубо да више не долази и 

да нас не узнемирава. Држи се твоје черге, 

грмео је отац, а не туђих дворишта и кућа. 

Тито се збуњено трептао, очекујући да 

ћемо га узети у заштиту, али брат и ја, уплаше-

ни очевим тешким речима, остадосмо неми. 

Било нас је срамота и хтели смо да заплачемо, 
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али нисмо желели да цмиздримо пред Титом. 

Уместо тога оборисмо главе доле, према црној 

земљи, очекујући да нас све скупа прогута од 

стида. 

Тито је немо стајао још један трен, а он-

да нагло потрчао ка капији, кријући лице у ша-

кама. Брат и ја устремисмо поглед ка оцу. Он 

је збуњено стајао насред дворишта, подижући 

руку и заустивши да каже нешто, што свакако 

више није имало никаквог смисла. Учини нам 

се да му у углу ока нешто заискри. 

Било је прекасно за било шта. Ништа ви-

ше није могло да промени тај један једини тре-

нутак велике срамоте: ни очево извињење Ти-

ту, ни колачи које му је однео сутрадан у бара-

ку, ни позиви на вечерње гледање телевизије, 

ни пушка коју му је направио од дашчица и 

канапа, ни горко, искрено кајање... Штета је 

била непоправљива. И трајна. 

Када смо се недељу дана касније опраш-

тали од Тита, који се селио, заједно са родите-

љима и другим Циганима, на југ, у бербу дува-

на, стајали смо немо пред другом којег, слути-

ли смо, више никада нећемо видети. Ћутали 

смо, не налазећи прикладне речи за растанак. У 

ствари, једва смо чекали да се мучно опраш-

тање што пре заврши. Неподношљиви терет 

притискао нам је немоћне груди и одузимао 

нам дах. Осећали смо се пред Титом као лопо-

ви који су му украли нешто драгоцено. Заувек. 
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ИЗБОР 

 
Наравно да није било онако како смо за-

мишљали. У причама никада не буде онако ка-

ко замишљамо у животу, јер је сваки живот 

много невероватнији од било које приче. 

У сиротиште (како ружна и тешка реч) 

стигли смо после исцрпљујућег, вишемесечног 

бирократског замајавања. Проверили су нам 

све што је могло да се провери, а да никоме ни-

је пало на памет да завири у наше душе. Соња 

и ја нисмо имали деце и, попут свих несрећних 

људи на овом свету, жудели смо за оним што 

нам недостаје, немајући јасну представу о 

предмету наше жудње. 

Деца у сиротишту незаинтересовано су 

се играла, трчкарала и вриштала наоколо. Оче-

кивали смо да ће нас неко од њих, као у ста-

рим, овешталим скаскама или јевтиним ниско-

буџетним филмовима, молећивим погледом 

наговарати да баш њега усвојимо. Мислили 

смо да ће нам се по уласку у дом буљук мусаве 

деце обесити око врата, али, наравно, децу није 

било брига за двоје преплашених незнанаца. 

Извадили смо слаткише и играчке које 

смо претходни дан купили за ову посету. Вас-

питачица курвинског изгледа, коју је цела 

представа веома замарала, позва децу да узму 

поклоне. Одмах дотрча неколико најснажнијих 
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и најдрскијих дечака који отеше из наших руку 

све што смо донели. Соња и ја се погледасмо. 

Ови нам се свакако нису свиђали јер су се по-

нашали попут одраслих људи. А ми смо жуде-

ли за децом. Неисквареном, добродушном, 

малом децом. 

Погледасмо наоколо, у сва четири угла 

великог дневног боравка. И даље нико није об-

раћао пажњу на нас. Секси васпитачица је тип-

кала поруку на свом скупоценом мобилном те-

лефону. Скоро да се ништа није дешавало. 

У углу су се смејале две девојчице. Ок-

ренух се према Соњи: 

– Шта мислиш? – показах јој очима на 

девојчице које су се играле својим луткама. 

Соња, као и увек, није знала шта да мис-

ли. Старија девојчица мора да је имала око пет, 

шест година, млађа можда годину, две мање. 

Обе су биле плаве и веома су личиле једна на 

другу. 

– Можда су сестре – прошапутах опрезно. 

– У том случају не бих волела да их раз-

двајамо – Соња се ражалостила. – Знаш да не 

можемо да узмемо двоје деце. То би било пре-

више за нас. 

Сложио сам се, и додао да је за нас пре-

више и једно дете, јер живели смо дванаест го-

дина сами, и нисам био сигуран да ће ми про-

мена одговарати. Није била сигурна ни Соња, 

али она је желела дете више од било чега 
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другог, а Соња када нешто жели, не размишља 

о последицама, нити узроцима своје жеље. Нај-

после, она је и донела одлуку да усвојимо дете. 

Мене је било срамота да се противим. Сви на-

ши пријатељи су имали децу и било је више 

него мучно слушати све те приче о првим зу-

бићима, корацима и изговореним речима, о 

свим тим малим свињаријама које су смешне и 

занимљиве једино родитељима. 

За столом је седео дечак и играо се плас-

тичним фигурицама војника. У моје време иг-

рали смо се оловним војницима. Сада је све 

пластично и лажно. Дечак је био буцмаст и 

симпатичан. 

– Погледај оног малог, како је сладак – 

огласи се Соња – Хајде да попричамо с њим. 

– Али, Соња, зар није мало превише црн, 

мислим црнопут. Рекао бих да је... знаш на шта 

мислим. 

– У праву си – Соња се поколеба и од-

врати поглед на другу страну. – А онај тамо, 

онај мали што седи на дрвеном коњу. Баш је 

занимљив. Погледај само какве образе има. 

Дечак је незаинтересовано зверао око се-

бе. У једном тренутку му се приближи други 

малишан и гурну га са коња. Буцко се ухвати 

за дрвени рукохват и поново наскочи на коњи-

ћа, ударивши притом другог дечака песницом 

у стомак. Намах се просторијом проломи плач. 
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Васпитачица тутну телефон у џеп и под-

викну коњанику да престане. Потом приђе уп-

лаканом дечаку и чучну пред њега да му обри-

ше сузе. Узана сукња јој се повуче нагоре и 

откри ноге све до бутина. Била је нападно згод-

на, као у порно филмовима. Порно-васпитачи-

ца која јаше престареле штићенике, осмехнух 

се, и одмах постидех зато што размишљам о 

свињаријама у тренутку док покушавам да пос-

танем отац. 

Соња се није смејала. Била је разочарана 

буцмастим коњаником. 

– Он је злочест – најзад проговори – не-

ћемо њега. 

– У реду – сложих се са њеним мишље-

њем као и увек – попричаћемо са неким дру-

гим дететом. Овде их има барем двадесетак. И 

свако може бити наше, уколико нам се допадне. 

Разроку девојчицу са протезом нисмо 

узимали у обзир. Било нас је срамота да то от-

ворено кажемо једно другом, али Соња и ја 

смо се разумели и без речи. Исти случај је био 

и са мршавим, бледуњавим дечаком за којег 

нам је васпитачица рекла да болује од астме. 

Иако нам га је било неизмерно жао, болесно 

дете нисмо могли да узмемо. Бојали смо се да 

нисмо довољно способни да водимо рачуна о 

терапијама, лековима, контролама и свему ос-

талом. Ма како то звучало окрутно, усвојити 

болесно дете било је подједнако бесмислено 
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као и купити робу са грешком. Мислили смо, 

кад већ можемо да бирамо, треба да донесемо 

најпаметнију одлуку. 

После неког времена приметили смо јед-

ног дечака који је све време цртао дрвеним бо-

јицама. Био је сладак, лепо развијен, зуби су 

му блистали када би се насмејао. Имао је паме-

тан поглед, био је миран и видело се да је лепо 

васпитан. Пришли смо му и помазили га по 

глави. Погледао нас је љубопитљиво. Цртеж 

који је лежао испред њега био је предиван. 

– Баш си лепо нацртао кућицу, дрво, сун-

це и остало – Соња је била одушевљена. – Како 

се зовеш, мали? 

– Живадин. 

– Баш лепо име – процеди Соња кроз зу-

бе и кисело се насмеши. 

Знао сам да јој се име не свиђа. Али име 

може да се промени. Премда, када сам мало 

боље размислио, можда је промена имена усво-

јеног детета компликованија од самог усвоје-

ња. Проћи изнова кроз све то – било је нешто 

најгоре што би нам се могло десити. 

Док смо размишљали о усвојењу, поку-

шавали смо да схватимо у шта се упуштамо. 

Осећали смо да усвајањем детета не можемо 

аутоматски постати родитељи. Добро смо 

знали да ћемо прескочити све оне важне ства-

ри које очеве и мајке чине родитељима. Ћута-

ли смо да је лако волети властито дете, јер кад 
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волиш своје дете – волиш самог себе, једним 

делом. Волети туђе дете није било немогуће, 

али је та љубав другачија од љубави према 

властитом детету. Волети туђе дете на начин 

како се воли своје – то је већ било немогуће за 

обичне смртнике и грешнике какви смо и сами 

били. 

– Соња, ако овако наставимо нећемо 

ништа урадити – најзад прозборих. – Узмимо 

прво дете које нам се свиди и готово... 

– У реду – Соња се одмах сложила, јер је 

и сама видела да смо већ дебело заглибили. 

Једна девојчица од седам, осам година 

стајала је поред нас и слушала наш разговор. 

Погледи су нам се сусрели. Осетио сам неку 

топлину. 

Коначно, помислих пресрећан, коначно 

се десило оно што смо подсвесно прижељкива-

ли. Дете је пронашло нас, уместо ми њега. 

Увек је лакше када други одлучи уместо 

тебе. Посебно када је ситуација тешка, готово 

безизлазна. Ето, пришло нам је дете и само 

што не проговори, само што не завапи: усвоји-

те ме, поведите ме са собом и извуците одавде, 

из овог грозног сиротишта! Дете је одлучило 

уместо нас. Тако је било боље за све. Усвојиће-

мо га и знаћемо да је то чин милосрђа, наше 

искупљење пред Богом у којег смо одувек мис-

лили да верујемо. 
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Дете је, међутим, ћутало и хладно нас 

гледало. Није молило да га усвојимо, нити се 

било чиме трудило да нас освоји. Само нас је 

љубопитљиво посматрало и ћутало. Били смо 

јој чудни и занимљиви, и то је било све. 

– У реду – шапнух Соњи – узмимо ову 

девојчицу. Видиш да нас је она сама изабрала. 

Соња није знала шта да каже. Видео сам 

да јој се девојчица свиђа, али је била неодлучна. 

– Ко је мала? – упитах васпитачицу тихо. 

– Како се зове? Одакле је? Ко су јој родитељи? 

Хтео сам да сазнам све одједном, хтео 

сам у трену да пређем немогући пут очинства 

од првог плача у породилишту до првог дана у 

школи. Хтео сам да неко други одлучи уместо 

мене. Хтео сам да окончам мучни избор. 

Васпитачица позва мене и Соњу у стра-

ну. Девојчица је и даље стајала на истом месту 

и нисмо хтели да чује наш разговор. 

– Тамара има седам година. Иде у први 

разред. Здрава је и весела девојчица – васпита-

чица је безвољно листала некакве картоне са 

подацима о деци. 

– А родитељи, ко су јој родитељи? – про-

муца Соња као да је читала моје мисли. 

– Мајка ју је родила када је имала шес-

наест година. Оставила је Тамару одмах после 

порођаја и удала се негде у иностранству – вас-

питачица је декламовала у једном даху. – Никада 
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је више није посетила, нити се јављала. Отац 

јој је непознат. Тужно, зар не? 

– Тужно, заиста тужно – сложисмо се 

углас. 

– Ко може да остави овакво дете? – до-

дах запањено. – Каква је то жена, побогу? 

Заиста каква је то особа, помислих у се-

би, каква је то мајка која може да остави овако 

дивно, беспомоћно створење? Морална наказа? 

Умно поремећена особа? Наркоманка? И какво 

потомство таква особа може да остави иза 

себе? 

Отровна мисао ми је већ сврдлала по гла-

ви. Заиста, какво дете може да роди таква ниш-

тарија која је у стању да остави свој пород на 

милост и немилост судбини? Да ли такво дете 

може да буде боље од својих родитеља? 

Болела ме је глава од свега. Видео сам да 

се и Соња лоше осећа. 

– Сада идемо – промуцах збуњено – али, 

доћи ћемо сутра... 

Соња прихвати руку спаса: 

– Идемо, идемо одмах! Морамо да раз-

мислимо о свему. Морамо да се саберемо... И 

да мало размислимо... 

Знао сам да сутрадан нећемо доћи. Знао 

сам да нећемо доћи никада више. 

У нама је нешто умрло. 

А мислили смо да то ни немамо. 
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МАРИЈИНО СВЕТИЛИШТЕ 

 
Улазећи у Маријин дом увек сам имао чу-

десни осећај да ме прождире време. Корачају-

ћи дугачким, леденим ходницима оронуле ста-

ре куће, удисао бих рески дах незагрејаних со-

ба које су ме вребале напола одшкринутим 

вратима; тонуо бих, намах, у таму замрачених 

одаја, окамењене мирисе црвоточног намешта-

ја и уштирканост белих столњака; утапао сам 

се у мемљиве, дебеле тепихе и старинске лус-

тере; вребале су ме пожутеле књиге у кожним 

повезима, сложене на масивним, дрвеним по-

лицама; очаравале раскошне слике испуцалих 

платна... 

Ма колико се трудио да пожурим у пов-

ратку кући, моја опседнутост заустављеним 

временом у Маријином дому доводила је до 

чудесне појаве временске декомпресије, која 

би резултирала редовним закашњењем. Мајка, 

која би ме слала код Марије неким ситним пос-

лом, да позајмим мало шећера, неколико каши-

чица кафе или да јој вратим какву ситницу, 

увек се љутила што касним. 

Сећам се свог првог одласка у Маријин 

дом. Било је то пар недеља по нашем досеље-

њу у улицу Дивљих кестенова. Половина ства-

ри нам је лежала нераспакована у гаражи и још 

увек нисмо били упознали све комшије, кад је 
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Марија позвала сестру и мене на колаче. Игра-

ли смо се на улици, трошећи последње остатке 

детињства, кад нам је доброћудна старица мах-

нула смежураном руком да приђемо њеном 

прозору. Угледавши њено топло лице, намах 

смо заборавили брижна упозорења родитеља о 

опасностима разговора са непознатим људима. 

Док смо сестра и ја укочено седели једно 

поред другог у гостинској соби, осврћући се 

срамежљиво око себе и загледајући испод ока 

тајанствену кућу у коју ћемо касније много пу-

та улазити, бака Марија се радосно смешила. 

Фини сплет нежних борица око очију и уста 

намрешкао би се сваки пут када би старица 

нешто изговорила. Чинило се да Марија не уме 

да разговара другачије него кроз смешак. Сит-

ног раста, мршава и нежна, готово прозирна, 

Марија се лако кретала по гостинској соби пре-

пуној старинског намештаја. Ходала је сигурно, 

са тацном у руци, нудећи нам слатко од рибиз-

ли. Потом би изнела тањир са колачима и села 

испред нас, задовољно посматрајући како мљац-

камо. Њене прекрштене, смежуране старачке 

руке притом су мирно почивале на крилу, по-

дижући се тек повремено да би поправиле уво-

јак немирне, сребрнкасте косе скупљене у пун-

ђу на темену или наместиле дебеле наочаре ко-

је би клизнуле са танког носа. Сваки час би нас 

запиткивала да ли су колачи укусни, да ли је 

сок довољно сладак, да ли смо жедни или 
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уморни, хоћемо ли још мало да узмемо, да ли 

нас нешто боли... Понекад ми се чинило да Ма-

рија не разговара са нама, већ са неким дале-

ким обрисима драгих сенки. Тада би гледала 

некако кроз нас и, док би нас мазила по глави, 

у углу топлог ока заискрила би суза. У Марији-

ном сетном погледу наслућивао се чемер про-

хујалих година о којем смо кришом слушали, 

поткрадајући забрањене родитељске разговоре 

уз поподневну кафу. 

Нама, деци из улице, изнад свега био је 

занимљив Маријин дом са својим лавиринтом 

великих, укусно намештених соба, препуних 

старог намештаја од ораховине и ружиног 

дрвета, са високим таваницама, оперваженим 

барокним преплетом гипсаних рељефа, из ко-

јих су израњали велики кристални лустери, са 

дугачким, тајанственим ходницима препуним 

огледала и уља на платну у тешким, раскош-

ним рамовима патинастих прелива, са светлим, 

кружним мермерним степеништима, претрпа-

ним каљевима разбокореног цвећа. Маријина 

кућа је за нас децу представљала забрањени, 

скривени свет препун тајни, у који смо радо 

урањали, бежећи од сурове и прозаичне сва-

кодневице живота наших родитеља. 

У поткровљу старе куће, на крају мрачног 

ходника, налазила се једна соба у коју нас 

Марија никада није пуштала. Тајанствена ода-

ја, увек закључана и скривена од знатижељних 
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дечјих очију, изазивала је у нашим срцима 

неописиву радозналост и побуђивала најдубља 

маштања. Говорили смо међу собом о тој соби 

као оличењу свих наших снова, скривеној 

жудњи свих неостварених дечачких авантура. 

Један једини пут усудили смо се да 

уђемо у чудесну собу. Искористивши Марији-

но гостопримство, сачекали смо тренутак када 

смо остали сами у кући и, не могавши више да 

издрживо велику неизвесност која нам је онес-

покојавала срца, одлучисмо да крочимо у заб-

рањени свет Маријиних тајни. 

Узели смо свежањ кључева који је висио 

на зиду у кухињи, и у три корака већ смо били 

у поткровљу. Уденувши велики, црни кључ у 

чудесну браву, одшкринули смо тешка собна 

врата и завирили у Маријино светилиште. 

Била је то дечја соба старичиног сина 

јединца, за којег смо чули да живи негде да-
леко, у некаквој снежној, суровој земљи, преко 

дебелог мора, сада већ као одрастао човек, који 

има своју породицу и који није долазио кући 

још од Великог рата, „због политике” или не-

чег сличног, што нас тада није много занимало. 

Ушавши у забрањени свет окамењених успо-

мена, остадосмо без даха. 

Тачно наспрам улазних врата, уз сами 

зид, стајала је раскошна, застакљена витрина 

од махагонија. Ослоњена на благо повијене 

ногаре, оплемењене китњастим дуборезом, 
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лежала је на храстовом паркету, углављена из-

међу ноћног сточића и мајушне дрвене колевке. 

На њеним преградама, као на иконостасу, биле 

су поређане пожутеле породичне фотографије 

у тамним, дрвеним рамовима: мали син док се 

блажено смеје у колевци, откривајући прве 

секутиће, потом, нешто старији, док чини прве 

неспретне кораке потпомогнут брижним ру-

кама које израњају негде изван кадра, одмах 

поред, обучен за први дан у школи, са ђачком 

капом и блузом на којој се јасно оцртавају 

ознаке разреда и одељења, мало даље, сада већ 

као матурант озбиљног лица са првим маљама 

изнад усана и, сасвим до ње, као војник у ши-

њелу, загрљен са друговима, негде у зимском, 

планинском логору... 

У средњем реду Маријиног „иконостаса” 

стајала је заједничка слика снахе – странкиње 

и унучади које Марија никада није упознала. 

На фотографији су унуци старији од свог оца у 

колевци, обучени у плава морнарска оделца, 

зачешљани и насмејани. На другој слици цела 

породица обедује негде у природи, на трави. 

Лица су им насмејана и задовољна, док додају 

једни другима сендвиче и корпице са воћем. 

При дну полице, у позлаћеном раму, ле-
жала је фотографија покојног Маријиног мужа 

у железничарској униформи, са шапком на 

глави. Исту такву слику, само нешто мању, 

гледали смо често на зиду дневне собе, где је 
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висила међу урамљеним гобленима и сликама. 

Насмејан и загледан негде у даљину, подиг-

нуте леве обрве и штуцованих танких брчића, 

Маријин супруг као да није много марио што 

је, у својој прераној смрти, остао вечито млад, 

такорећи, исписник сину који се, један ред ни-

же, скрштених руку и нехајно забачене главе, 

наслања на скупоцени аутомобил. 

Десно од витрине, тачно изнад ноћног 

сточића, висила је на зиду Маријина црно–бела 

фотографија са венчања. Ретуширана, озбиљна 

лица младенаца укочено су зурила негде изнад 

објектива. Младожењина широка кравата на 

тачкице, младин прозирни вео и букет вештач-

ког цвећа између њих, уметнути невештом 

руком фотографа, наговештавали су животни 

очај који ће запљуснути породицу у потоњим 

годинама. Поред фотографије висила је икона 

светог Георгија на коњу, са танким копљем у 

руци које завршава негде дубоко у разјапље-

ним чељустима дебеле аждаје. Испред иконе 

тињало је и пуцкетало мајушно, позлаћено кан-

дило. 

Ноћни сточић испод кандила био је пре-

трпан свим оним ситницама које чине једно 

срећно детињство. Као да је неки немирни, 

тршави дечак управо изврнуо поставе џепова 

својих кратких панталона, на сточићу и у ње-

говим фиокама, лежали су окрњени стакленци, 

дрвена праћка, једно огледалце, неколико 
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оловних војника, мала сликовница, десетак 

дрвених бојица, пар вунених рукавица и мнош-

тво других предмета које, у великој журби, 

нисмо стигли да прегледамо. 

Лево од витрине са фотографијама, тач-

но испод „Сеобе Срба” у патинастом, рељеф-

ном раму, лежала је колевка са меком дечјом 

перином и јастуком, преко којих је било прос-

трто ткано, шарено ћебенце. На први поглед 

видело се да су постељина, као, уосталом, и те-

писи на поду, тешке, ноћне завесе на прозо-

рима и округли, хеклани столњаци који су пок-

ривали преостали намештај у соби, брижљиво 

и редовно чишћени. Цела соба је изгледала као 

да је из ње управо изашао Маријин мали син, и 

као да ће се сваког часа однекуд вратити. 

Овај чудесни осећај заустављеног напе-
тог тренутка, откинутог од вечности, омам-
љивао нас је у својој лепоти и ми смо га прож-

дирали зажареним очима и удисали немоћним 

грудима које су хтеле да препукну од великог 

узбуђења. Желели смо да откинемо што већи 

део Маријиног забрањеног света и унесемо га 

у наше мале, безначајне животе. Маријин „ол-

тар” и „иконостас”, кандило и колевка који су 

славили вечити Божић, опијали су нас својом 

тајанственошћу. 

Касније смо се стидели што смо разот-

крили Маријину тајну и, мучени грижом са-

вести, нисмо се више усуђивали да крочимо у 
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њено светилиште, потајно се надајући да ће 

нас Марија једног дана сама одвести у пот-

кровље и показати своје благо. 

Она то никада није учинила. Тако упоз-

насмо кајање. 

Наше чудесно сновиђење, проткано Ма-
ријиним успоменама, било је нагло прекинуто 

једног сивог јесењег поподнева док смо се вра-

ћали из школе, претоварени ђачким бригама и 

неузвраћеним љубавима. На увек отвореном, 

најдражем прозору улице Дивљих кестенова, 

није нас дочекало мило старичино лице. 

Прозор је био затворен, а дворишна капија ши-

ром раскриљена. Наоколо се тискао неки не-

познат, ужурбан свет. Рекоше нам да је Марија 

умрла. 

Били смо у годинама када човек не ве-
рује у смрт. Нисмо себи признавали њено под-

ло присуство чак ни сутрадан, док смо кора-

чали у малој поворци која се лењо ваљала 

уским уличицама према градском гробљу. Био 

је то вероватно највеселији спровод који је 

улица Дивљих кестенова икада видела. Иза 

скромног ковчега, не рачунајући седог свеш-

теника, пар комшија и неколико сипљивих 

старица, корачала су и весело поскакивала 

готово сва деца из наше улице. Дечаци и 

девојчице кикотали су се и жалили покојницу 

на свој дечји начин који не познаје васионску 

тугу људског самооплакивања. Живот је за нас 
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био далеки, потмули тутањ безбрижног спо-
која, који тек треба да прерасте у победоносни 

поклич радосне љубави. 

Смрт је била негде другде. 
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СЕДАМ КАМЕНЧИЋА  

СА ХРИСТОВОГ ГРОБА 

 
Попут седморице племенитих младића 

из Ефеса који се склонише у мрачну шпиљу 

пред Децијевим прогонима и, према једном 

сведочанству, преспаваше на влажној кострети 

три стотине девет година, да би, пренувши се 

из вековног сна, оставили потомству наду у 

буђење; слично нареченој седморици легендар-

них спавача са брда Целиона, лежали смо ме-

сецима који наликоваше годинама и нас седмо-

рица нишчих провинцијалаца у влажној орону-

лој кући на ободу старог радничког насеља. 

Између два предавања или испита, уз 

мутну светлост собне светиљке, поред хрпа ис-

цепаних књига и пожутелих бележница, снева-

ли смо ново доба и новог човека. У спаваоници 

од тридесетак квадрата проводили смо тескоб-

не ноћи, да би се у освит дана размилели сваки 

на своју страну до наредног починка. 

Престарели за редовно студирање, које је 

укључивало домски смештај и стипендију, сна-

лазили смо се и довијали на све начине не би 

ли привели крају мучно школовање прекинуто 

Великим ратом. Студирали смо разне науке и с 

различитим успехом, окићени орденима или 

официрским чиновима, скоро сви са ранама на 

души, демобилисани и непотребни младој 
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држави. Највећи проблем био нам је смештај у 

граду претрпаном дошљацима и ослободиоци-

ма. После дугог трагања нас седморица про-
нашли смо стан код Олге, драге старице којој 

су оба сина погинула негде на Сремском фрон-

ту, пред сам крај рата. Њен скромни једносо-

бaн стан чиниле су кухиња са малом трпезари-

јом и оставом, купатило и једна пространа, 

светла соба. 

Код госпође Олге често су се мењали 

станари. Једни би одлазили, пронашавши бољи 

смештај и остајући дужни по неколико кирија, 

а други би долазили из унутрашњости и одмах 

молили газдарицу да их причека за станарину. 

Бака Олга је свима излазила у сусрет. Заправо, 

никада нам није било јасно због чега је уопште 

и држала подстанаре у свом скромном, тескоб-

ном дому, кад је могла лепо да живи од издаш-
не пензије која јој се следовала као мајци па-

лих бораца. Осим тога, чинило нам се да гос-

пођа Олга готово ни не троши новац јер је жи-

вела скромно, готово испоснички. Одевала се 

једноставно, најчешће носећи стару, изношену 

одећу од пре рата, а хранила се само сувим 

хлебом и некаквим чорбицама од зеља, копри-

ве и других трава. Од шпајза, који је био тако 

мален да је у њега могао да стане само гвозде-

ни, војнички кревет и једна столица без насло-

на, Олга беше уредила своју самотничку кели-
ју. Ту је спавала између две молитве и читала 
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житија светих. Једном, када су је станари пита-

ли зашто не оде у неки манастир и тамо прими 

монашки постриг, кад већ ионако живи калу-

ђерски, Олга је само одмахнула руком, рекав-

ши да је недостојна такве милости. 

Преко дана би одлазила на гробље где је 

уређивала напуштене гробове незнанаца, пле-

вила траву или брисала накривљене спомени-

ке, обрасле маховином и бршљаном. Понекад 

би се задржала цео дан у гробљанској капели, 

помажући црквењацима и појцима, који се бе-

ху навикли на њено тихо присуство. 

Кући је стизала тек предвече, мало пре 

нас, да би заложила камин и приставила чај ко-

ји нам је служила из великог руског самовара, 

разасипајући топлу, миришљаву течност у бе-

ле, порцеланске шољице. То су били једини 

тренуци које смо проводили заједно. После то-

га би уморни подстанари одлазили на починак, 

распоређујући се по каучима, помоћним лежа-

јевима и душецима на поду. Навикнути на сва-

којаке ратне недаће, нисмо се много обазирали 

на недостатак комфора. Било нам је само важ-
но да положимо преостале испите и тако се 

укључимо у изградњу младе државе. 

Долазили смо тих послератних година у 

престоницу са свих страна и били смо разли-

читог порекла и националности, али само једне 

вере у бољу сутрашњицу и новог човека, осло-

бођеног старих предрасуда. Бака Олга је знала 
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да смо скоро сви комунисти и није нам никада 

отворено причала о религији, већ је то чинила 

опрезно, са осећајем за меру. Говорила је у па-

раболама попут Исуса јер је, баш као и Он, 

гледала пред собом прости пук спреман на 

поругу и линч. 

За Божић, Ускрс или Аранђеловдан, Ол-

гину крсну славу, износила нам је кољиво и 

вино, нудила нас свакојаком храном и слатки-

шима, а ми смо халапљиво јели, смејући се 

примитивним народним обичајима. Нарочито 

смо ми Срби предњачили у исмевању и пору-

зи. Остали подстанари су опрезно ћутали. Бака 

Олга је све то знала али се претварала да не 

чује и не види нашу дрскост. Никада нам није 

замерала на незнању или непажњи, никада нам 

није приговарала због непоштовања њеног 

дома. 

Госпођа Олга је сав новац од кирије, који 

би јој преостајао након плаћања месечних ра-

чуна, односила у цркву и прилагала за душу 

својих покојних синова којима се ни гроб није 

знао. Више пута су је свештеници молили да 

то не чини јер су знали да живи скромно, али 

она се није обазирала на њихове молбе. Новац 

јој није био важан. 

Само је једну жељу имала Олга и за њу 

је живела током свих удовичких, самотничких 

година. Сањала је да пође на хаџилук у Свету 

Земљу, да прође стопама Via Dolorosa и 
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дотакне челом Спаситељев гроб, пре него што 

заувек склопи уморне очи. Сакупљала је у ту 

сврху новац годинама, одвајајући га и слажући 

у дрвени сандук, под дебеле хрпе одеће и старе 

постељине. Оданде је паре вадила често, дају-

ћи позајмице студентима који новац обично не 

би враћали, па се сума наизменично повећава-

ла и смањивала. Увек је само мало недостајало 

за далеки пут и ми смо већ мислили да се Олга 

никада неће одважити на ходочашће и да јој 

недостатак новца служи само као вешт изговор 

за властиту неодлучност. 

Када нас је једног јутра све сакупила у 

трпезарији и рекла да сутрадан креће на хаџи-

лук, још увек нисмо веровали, мислећи да су 

то само пуста маштања беспослене старице. 

Ипак, када је предала кључеве од стана мени 

као најстаријем подстанару, схватили смо да се 

не шали. 

Отпутовала је сутрадан, пре свитања, и 

нисмо је видели пуна два месеца. 

Већ смо се били навикли на њено одсус-

тво, када се једног предвечерја изненада поја-

вила. Била је уморна и исцрпљена, а, опет, не-

како подмлађена и препорођена. Из њених сет-

них очију зрачио је чудесни мир. 

Причала нам је те вечери дуго, као у не-

каквом заносу, о Јерусалиму и Витлејему, о Га-

лилејском језеру и Мртвом мору, о Кани, Ка-

пернауму и Маслинској гори, а ми смо је немо 
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слушали, опијени чудесном причом. Занимали 

су нас предели и градови које је видела, храна 

коју је пробала и људи које је упознала на нео-

бичном путовању, а кад би почела да говори о 

вери, грубо смо је прекидали, смејући се и зби-

јајући неукусне шале. 

После неколико часова, кад нам прича 

већ беше досадила, пођосмо на починак, задо-

вољни што смо прекратили још једно мучно, 

подстанарско вече у великом граду, без преби-

јене паре у џепу. 

Олга нас позва да причекамо још који 

тренутак и гурну руку у велики, кожни кофер 

који је носила са собом на путовање. Сачекас-

мо из пристојности, слутећи да је опет у пита-

њу нека старичина смешна ујдурма, кад она, 

одједном, извади са дна кофера прегршт свет-

луцавих каменчића. Вратисмо се на места, оче-

кујући неку занимљиву причу. 

Олга нам рече како јој је понестало нов-

ца за куповину поклона тамо, у Светој земљи, 

и како нам је донела по један каменчић са 

Христовог гроба на дар. Од срца се насмејас-

мо. Никад до тад нисмо добили камен на пок-

лон. 

Ја се први нашалих, питајући Олгу да ли 

је црква Христовог гроба насута шљунком кад 

у њој има толико камења. Госпођа Олга пре-

ћута моју заједљиву примедбу и исприча нам 

да је цео храм поплочан мермером, гранитом и 
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другим племенитим каменом, а да је каменчи-

ће узела напољу, у близини Голготе која је сва 

под сводовима велелепне богомоље. 

Олга потом раздели сваком подстанару 

по један каменчић. Неко узе камен из пристој-

ности, неко ни не стиже да је одбије, збуњен 

необичним даром. На крају бака Олга пружи 

руку и према мени. Погледах у округли камен-

чић који се пресијавао на старичином длану. 

На трен ми се учини да сви зуре у мене и оче-

кују да виде шта ћу учинити. Збуњено устук-

нух и завртех главом. 

– Не, ја не могу да примим ваш поклон – 

промуцах несигурно. 

Олга се зачуди, али се брзо прибра, 

обори очи и повуче испружену руку. Ја се за-

црвенех. 

Одједном завлада непријатна тишина. 

Сви су се осећали нелагодно. Моји цимери за-

то што су узели своје каменчиће, а ја зато што 

сам грубо одбио поклон. Само је Олга изгле-

дала прибрано док је замотавала преостали 

камен у марамицу и спремала се да га гурне у 

џеп вуненог прслука. 

– Дајте мени његов каменчић – изненада 

се огласи Агим. – Узећу га за мајку. Она ми је 

причала да је Иса Пејгамбер највећи пророк 

после Мухамеда. Биће јој драго да има нешто 

са његове џеназе. 
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Сви се окренусмо према Агиму, студенту 

ветерине из неког села поред Ђаковице. 

Заустих да нешто кажем, али се уједох за 

језик. Било је касно за било какву исправку. 

Агим узе каменчић из Олгине руке и 

стрпа га пажљиво у унутрашњи џеп своје изно-

шене, поцепане јакне. Остали се згледаше и, 

наједном, као по команди скочише на ноге. Би-

ло је време за починак. 

 
*** 

 
Те вечери нисам заспао. Превртао сам се 

целу ноћ на старом, умашћеном отоману који 

је несносно шкрипао. Чини ми се да та несани-

ца траје до данашњег дана. Понекад, када се 

након пола века сетим свега, помислим куда би 

ме живот одвео да сам те вечери прихватио 

пружену Олгину руку. Да ли пропуштене при-

лике могу заувек да промене људски живот? 

Да ли бих и са тим каменом у џепу прошао из-

бегличку голготу од родне Метохије до колек-

тивног центра или би ми се Господ смиловао 

да умрем на свом огњишту? Да ли бих данас 

имао шта да понесем са собом у мучно, дожи-

вотно избеглиштво? 
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ДОСИЈЕ „СУДЊИ ДАН” 

 
„Лако је научити животињу, 

лако је научити простака, 

али је тешко научити онога 

ко је ненаучен већ постао 

учитељ другима.” 

Владика Николај 

 
1. 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Обласном комитету бр. 1588/8– 5, 

16. април 1985. год, строго пов. 

 
Ученик Тодоровић Немања рођ. 26.05.1972. 

год. у Неменикућама, од оца Лазара и мајке 

Милеве рођ. Станковић, дана 15.04.1985. год. 

на часу српскохрватског језика иступио је са 

неприхватљивим и назадним идејама, директно 

подривајући наш социјалистички систем. 

Именовани је тога дана, радећи писме-

ни задатак на тему „Техника и наука на прагу 

XXI века и њихов утицај на развој нашег соци-

јалистичког друштва”, изнео низ компромиту-

јућих чињеница на рачун нашег самоуправног 

система. У свом задатку испољавао је песими-

зам у погледу развоја социјализма, говорећи о 
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некаквим религиозним небулозама, везаним за 

наводни судњи дан и тобожњи други христов 

долазак, и све у том смислу... Излагање овог 

назадног црквеног учења изазвало је велики 

скандал и видно узнемирење код других уче-

ника. 

Горепоменути ученик одраније је пока-

зивао извесне знаке недовољно развијене 

друштвено-политичке свести и приликом раз-

говора са својим вршњацима више пута је пок-

ретао назадне религиозне теме. Једном прили-

ком, на моју провокацију од кога добија рели-

гиозна сазнања, одговорио је да га у томе поду-

чава баба, помало и маћеха, али и отац, друг 

Лазар, иначе председник ССРН МЗ Неменику-

ће, што нарочито забрињава и баца нову свет-

лост на цео случај. Том приликом је омладинац 

Тодоровић још изјавио следеће: „У мојој кући 

се одувек потајно слави свети никола и свеш-

тенику се редовно плаћа парохијал”. 

Препорука: обратити пажњу на то с 

ким се састаје и на којим местима се креће ом-

ладинац Немања Тодоровић. Дискретно га пра-

тити и бележити исказе. 

 

КГ– ТИГАР 1065– 443 
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2. 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ 

СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Ученик: Тодоровић Немања   

    15.IV 1985. год. 

 

Техника и наука на прагу XXI века и њихов 

утицај на развој нашег социјалистичког 

друштва 

 

Сваки технички и научни проналазак 

носи у себи напредак, а истовремено и читав 

низ лоших и штетних ствари. Човек је такав 

створ да штагод лепо и паметно замисли пог-

решно уради. Мисли да је користан, а углав-

ном прави штету и себи и природи. 

Давно, у праисторији, човек је пронашао 

ватру и точак да му помажу и користе у сва-

кодневном животу. Али са ватром су дошли 

пожари, а са точком саобраћај. Алфред Нобел 

је измислио динамит да се њиме рудници ми-

нирају и руда вади, а човек од тога направио 

оружје, па побио стотине милиона других љу-

ди. Када се појавио дизел – мотор индустрија 

је почела нагло да цвета, а са индустријским 

развојем и природа је почела да страда. Сад се 

воде ратови за црно злато, асфалтирају пољане 

и пропланци, а птица и цвећа је све мање. 
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Електрична енергија је, осим електрификације 

и лагодног живота, донела термоелектране и 

површинске копове, мртве реке, загађену воду 

и ваздух, потопљене кањоне... Атомска енерги-

ја требала је све ове недостатке да отклони, али 

је, уместо тога, донела Хирошиму и Нагасаки. 

Мислим да ће у том XXI веку, ако га 

уопште и буде, човек сам себе начисто да 

уништи. Постоје и докази за то. У Светом Пис-

му пише, у књизи Откривења, да ће пропаст 

света неминовно доћи, само се не зна тачно ка-

да. Ту пише још и ово: десиће се страшне олу-

је, поплаве, суше, пожари и земљотреси, води-

ће се дуги ратови и мртви ће завидети живима 

(све се ово већ дешава у наше време), а потом 

ће доћи антихрист, рођен од ђавола и блудне 

девојке и владаће целим светом неко време. То 

може да буде, рецимо, председник Америке, 

генерални секретар Уједињених нација, рим-

ски Папа, или неко други тако моћан. Анти-

христ ће владати својим следбеницима преко 

неких научних достигнућа, као што су телеви-

зија, телефонија, радио, само што ће то бити 

још савременије и згодније да се прати сваки 

човек на сваком месту шта ради и о чему мис-

ли. Цео свет ће постати једно велико село, а 

тим селом ће владати најгори од најгорих љу-

ди, према којем су Наполеон, Хитлер и Стаљин 

мала деца. Антихрист ће обележити своје след-

бенике посебним знаком, даће им сва земаљска 
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блага да му се поклоне и већи део човечанства 

ће поклекнути и предати душу ђаволу. Они ма-

лобројни који остану верни Господу, биће про-

гањани и мучени, неће моћи да продају ни ку-

пују, биће обесправљени и умираће од глади и 

патњи. Благо оном ко не дочека ова времена. 

Биће то последње кушање грешног људског 

рода после којег ће доћи Исус Христос по дру-

ги пут на земљу, међу људе, савладаће звер и 

бацити је у окове, па ће онда да суди живима и 

мртвима по делима њиховим. Тад ће бити све-

опште васкрснуће мртвих и људи ће ићи у Цар-

ство небеско или у огањ вечни, у зависности од 

тога какви су били у земаљском животу. 

Тако ће бити на крају света, само што ни 

анђели на небу не знају када ће то бити тачно и 

нико други не зна осим Бога на небесима, али 

ја мислим да ће то бити сигурно баш у том XXI 

веку, а то све зато што већ имају неки знаци, то 

јест, суше, земљотреси и ратови свуда по свету 

и људи који све више греше, а не кају се. 

Тако ће да буде у XXI веку. 

 

недовољан (1) Д. Стефановић 
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3. 

 

ПРИЛОЗИ ПРОБЛЕМАТИЦИ ШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА У СВЕТЛУ ИСКОРЕЊИВАЊА 

НАЗАДНИХ ДРУШТВЕНИХ ПОЈАВА 

 

(Делови стручног рада објављеног у 

„Просветној делатности”, гласнику просветних 

радника Србије, бр. 183, год. 1985.) 

 

...јер данас и овде наше социјалистичко 

школство нема само образовну функцију, него 

је неопходно да нагласимо и његову васпитну 

улогу. 

Приликом рада са децом из руралних, за-

осталих подручја педагози се сусрећу са број-

ним и тешко искорењивим појавама верске за-

туцаности. Ученици доносе из својих породица 

религиозна предубеђења услед непросвећенос-

ти родитеља и утицаја средине, те тако веома 

често падају у примитивни верски занос, који 

се негативно одражава на њихов даљи психо-

физички развој и изградњу друштвено-поли-

тичке свести... 

 

...У својој дугогодишњој педагошкој прак-

си сусретала сам се више пута са екстремним 

случајевима назадног хришћанског поимања 

стварности од стране појединих ученика. На-

вешћу неколико типичних примера верске 



89 

затуцаности међу сеоском омладином: у јед-

ном малом, планинском селу на Златибору, у 

којем сам службовала шест година као настав-

ница српскохрватског језика, поједини учени-

ци не би долазили на наставу уколико би тог 

дана падао неки од великих хришћанских праз-

ника, за ускрс би доносили у школу фарбана 

јаја, а на моје упорне сугестије и објашњења да 

се ради о примитивним, превазиђеним обичаји-

ма одговарали су да их томе уче родитељи. 

Сликовит је и пример тринаестогодишњег уче-

ника Н.Т. који је, приликом израде писменог 

задатка на веома подстицајну и занимљиву те-

му: „Техника и наука на прагу XXI века и њи-

хов утицај на развој нашег Социјалистичког 

Самоуправног Друштва”, своје виђење трећег 

миленијума обојио црним тоновима религиоз-

ног бунцања. По његовом виђењу XXI век ће 

људском роду донети сигурну пропаст услед 

„грехова човечанства” и „судњег дана” који 

нам предстоји. Ученик даље говори у свом ра-

ду о „другом христовом доласку”, „васкрсењу 

мртвих” и другим „есхатолошким” бесмисли-

цама, па се оправдано може поставити питање 

ко је крив за овакво скретање младог Н.Т. који 

је, иначе, одличан ученик и веома узоран омла-

динац. Оцена недовољан коју је ученик добио 

за свој писмени рад, као и упућивање код школ-

ског психолога на разговор само су почетне, 

недовољне мере за превентивно сузбијање 
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сличних појава. Неопходан је студиознији рад 

по овом питању, као и координисана акција 

културно-просветних установа. Смемо ли скрш-

тених руку да гледамо како црква упропаштава 

омладину и да не реагујемо на овакве прово-

кације?... 

 

...Веома је тешко борити се са верском 

пошасти јер је она дубоко укорењена у свест 

необразованих, припростих људи. Борба про-

тив цркве представља за нас просветне радни-

ке један од приоритетних циљева у оспособља-

вању младих нараштаја за будуће радне задат-

ке. То је једна херојска, гигантска битка која ће 

нас коначно сврстати у ред развијених, соција-

листичких народа... 

 

Титово Ужице, 1985. год. 

проф. Драгиња Стефановић 

 

 

4. 

 

МИШЉЕЊЕ О ПСИХИЧКОМ СТАЊУ 

УЧЕНИКА НЕМАЊЕ ТОДОРОВИЋА 

 

Ученик Немања Тодоровић у току до-

садашњег школовања показивао је одличне ре-

зултате приликом тестова провере психофи-

зичких способности. У настави се истиче 
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изванредним резултатима у савладавању школ-

ског градива, као и примерним понашањем. 

Међутим, пажљивим посматрањем и 

праћењем у периоду од месец дана, у току ко-

јег је са учеником подробно вођен разговор у 

више наврата, све у циљу давања стручног 

мишљења о психичкој уравнотежености горе-

поменутог ученика, дајем следеће мишљење: 

Ученик Тодоровић показује знаке дубоке 

религиозне психозе, изазване обузетошћу ми-

том о „судњем дану”, као и знаке благе инте-

лектуалне заосталости, проузроковане среди-

ном у којој је одрастао. 

На ученику се рефлектују извесни пси-

хички поремећаји изазвани траумама из најра-

нијег детињства (смрт мајке, одрастање уз ма-

ћеху, очев алкохолизам...) 

Достигнућа савремене психопатологије 

стоје на становишту да се овакви психотични 

напади код млађе деце лече комбинованом ме-

тодом која изискује дужи рад, те стога препо-

ручујем интезивно посматрање у наредном 

временском периоду. 

 

      

     Школски психолог 

15.05.1984. год.     Слободан М. Живојиновић 
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5. 

 

„ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК” – бр. 3874 од 

25.05.1985. године, 

рубрика: „Веровали или не” 

 

Пре извесног времена у сеоцету Н. на об-

ронцима Златибора избила је права паника 

међу локалним становништвом када је процу-

рила „поуздана информација” о наводном дру-

гом Христовом доласку. Да апсурд буде већи, 

све је потекло из основне школе „Народни хе-

рој Гвозден Смиљанић – Уча”, када је један од 

ученика, очигледно на наговор неког старијег, 

међу друговима проширио гласине о доласку 

„судњег дана”. Деца су разнела вест по кућама, 

причајући родитељима о скорој „пропасти све-

та”. Убрзо је сваки засеок имао своју верзију 

„пророчанства”, што је резултирало масовним 

покољем ситне и крупне стоке. Наиме, плаше-

ћи се да ће ионако све пропасти, сељаци су 

поклали сву прасад, јагњад и телад, гостећи се 

седам дана. Сада, кад су схватили да су подло 

обманути и упропаштени без сточног фонда, а 

од „пропасти света” нема ништа, златиборски 

сељаци интезивно трагају за извором дезин-

формација, како би му они сами пресудили пре 

„судњег дана”. 

 

А.Р. 
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III ПРИЧИНЕ 
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СТВАР МЕРЕ 

 
– Свети владико, како да верујем у Бога 

кад не знам колико је висок тај твој Бог? 

– Шта је висина? 

– Вертикално одстојање тачке од хори-

зонталне равни. Заједно са ширином и дужи-

ном преставља три димензије тела. 

– Како се мери та твоја висина? 

– Mетрима. 

– Шта је метар? 

– Четрдесетомилионити део Земљиног ме-

ридијана. 

– Ко је то израчунао? 

– Човек. 

– Може ли човек да се роди без мисли о 

метру? 

– Може. 

– Значи, није Бог створио метар, него 

човек. 

– Тачно. 

– Како онда Творца човека да измериш 

човековом творевином? 

– Тешко... 

– Никако! 

 

– Свети владико, како да верујем у Бога 

кад не знам колико је тежак тај твој Бог? 

– Шта је тежина? 
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– Производ масе тела и убрзања земљине 

теже. 

– Како се мери та твоја маса? 

– Килограмима. 

– Шта је килограм? 

– Маса једног кубног дециметра воде на 

четири целзијусова степена. 

– Шта је дециметар, шта један, а шта 

кубни; шта је вода, шта степен, а шта Цел-

зијус? 

– Али, свети владико, у Паризу постоји 

еталон килограма направљен од иридијума и 

платине... 

– Ко је то направио? 

– Човек. 

– Може ли човек да живи без знања о ки-

лограму? 

– Може. 

– Значи, није Бог измерио килограм, него 

човек. 

– Тачно. 

– Како онда да извагаш људском мером 

Онога Kоји ће да вага целом људском роду? 

– Тешко... 

– Никако! 

 

– Свети владико, како да верујем у Бога 

кад не знам колико времена траје тај твој Бог? 

– Шта је време? 
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– Време је редослед догађаја који се до-

живљавају као прошлост, садашњост и будућ-

ност настајања и пролажења тих догађаја. 

– Како се мери то твоје време? 

– Секундама, сатима, данима... 

– Шта је секунда? 

– Секунда је 1/86.400 део трајања обрта-

ња Земље око своје осе. 

– Да ли је дан изделио човек уз помоћ 

својих инструмената? 

– Јесте. 

– Може ли човек да умре без спознаје се-

кунде? 

– Може. 

– Значи, није Бог прорачунао колико тра-

је време, већ је човек израчунао секунду да би 

укалупио редослед догађаја? 

– Тачно. 

– Како онда бедном секундом властитог 

трајања да измериш Божју вечност постојања? 

– Тешко... 

– Никако! 

 

– Али, свети владико, како да верујем у 

Бога кад га никад нисам видео сопственим 

очима? 

– А јеси ли својим немоћним очима ви-

део Јужни пол, структуру језгра атома, или 

унутрашњост властитог срца? 

– Нисам. 
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– Ипак верујеш да постоји Антарктик, да 

електрони круже око протона и да ти срце има 

две преткоморе и две коморе? 

– Верујем. 

– Зашто верујеш кад ниси видео својим 

очима? 

– Не могу људске очи све да сагледају! 

– Тачно... То је одговор на сву твоју сум-

њу. 
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СИРОТИ МАЛИ ВРАПЦИ 

 
„Не продаје ли се пет врабаца 

за два динара? и ниједан од 

њих није заборављен пред Богом. 

А у вас је и коса на глави избројена. 

Не бојте се дакле; ви сте бољи од 

много врабаца.” 

Лука 12.6– 7. 

 
Једном приликом, ловећи патке заједно 

са неким странцима, чуо сам ловачку причу о 

највећој хајци која је икад организована на 

планети. С обзиром на стару навику ловачког 

соја да туђе успехе приписује себи, може се 

оправдано сумњати да се ова ловачка прича 

могла одиграти и било где другде. Догађај је 

толико истинит да имам потребу да се унапред 

извиним што нећу бити у прилици да ишта 

измислим у циљу подизања естетског нивоа 

приче, него напротив, доста тога прећуткујем 

да би ми лакше поверовали. 

Прича почиње одлуком Великог Вође 

лично, који у заносу леве идеје наређује да се 

широм свих провинција отпочне са ловом и 

уништавањем сиротих малих врабаца. Унут-

рашњи непријатељи младе државе беху ућут-

кани, а спољашњи отклоњени, па је једина 

опасност претила од глади. Пиринач, који је 
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одувек представљао главни састојак исхране, 

није рађао у довољним количинама, помоћ ни-

је стизала, јер није ни тражена, а латифундиј-

ска производња није могла да се модернизује. 

Зато је Централни комитет партије донео одлу-

ку да се производња повећа на једини могући 

начин: уништавањем врабаца који су волели да 

зобају пиринач. Рачуница је била проста: сваки 

врабац мање значио је зрно више на пиринча-

ним пољима, за изгладнелу нацију. 

У ту сврху формиран је нарочит комитет 

за борбу против пернатог непријатеља. Широм 

земље млади активисти су агитовали на јавним 

трибинама о потреби уништавања џивџана, 

економисти су правили рачуницу о томе коли-

ко хиљада тона риже заврши у врапчијем изме-

ту, ангажовани песници су певали о херојској 

борби за свако зрно пиринча, организовани су 

слетови и митинзи на којима су дељене праћке, 

лукови и стреле, као и брошуре о штетности 

врабаца. Најпосле, у тренутку великог надах-

нућа, сам Велики Вођа дошао је на генијалну 

идеју: сваком грађанину који убије сто врабаца 

биће додељена ударничка значка. 

Народ, жељан одликовања и гладан пох-

вала, похита у поља и шуме, са џеповима пу-

ним камења и праћкама око врата, јер свако је 

желео да се окити значком врапцоубице. Тих 

дана престадоше сва спортска и друга такмичења, 
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натицало се само у једној дисциплини – убија-

њу врабаца. 

Трчали су пионири и пионирке по рас-

цветаним пропланцима, нишанећи у штеточи-

не из хладних оружја свих калибара; газиле су 

босоноге жене пиринчаним плантажама, раза-

пињући у ваздуху фино испредене мреже у ко-

је су се заплитали душмани; најхрабрији омла-

динци су се пентрали по дрвећу и уз стрехе ку-

ћа, растурајући гнезда и таманећи голуждраве 

птиће. Навуче на себе врапчији род велики 

гнев славољубиве нације. 

У то време није се могао видети грађа-

нин без праћке, лука и стреле или дуваљке са 

отровним стрелицама, нити се могао замисли-

ти политички скуп на којем није говорено о за-

вери врабаца у борби за пиринчана поља. Про-

лазили су улицама млади, насмејани партијци 

са гроздовима врабаца нанизаним на дугачке 

канапе; поштени сељаци су одлазили пут гра-

да, високо уздигнутог чела, окићени букетима 

џивџана повезаних за ноге; могле су се видети 

чак и часне старине, додуше са симболичним 

уловом, како, са штапом у руци, хитају у об-

ласне комитете да пред другове одгоре победо-

носно истресу свој плен. Оданде су се многи 

враћали са сјајном значком на грудима, неки и 

са по две, или чак три одједном. 

Било је, међутим, и разочарења, кад су се 

грађани који нису знали да броје, мислећи да 
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су остварили магичну цифру, враћали без знач-

ке. С друге стране, дешавали су се примери 

дирљивог другарства, кад су позајмљивани 

прекобројни врапци да би и друг из разреда до-

био значку, као и примери велике љубави, где 

су заљубљени омладинци поклањали омладин-

кама прекрасно аранжиране букете мртвих 

птичица. Бивало је, пак, и покушаја подвале, 

приликом којих су неки несавесни грађани хте-

ли да на име врабаца протуре неке друге, слич-

не птице. Тако је забележен и случај једне бабе 

која је напаковала десетак тек излеглих пилића 

међу врапце, у жељи да се окити значком. Ра-

зуме се да се дешавао и велики број несрећних 

случајева по птичји свет, те тих дана забуном 

или недовољним познавањем фауне настрада и 

мноштво сеница, ласта и црвендаћа. 

Врабаца нестаде врло брзо. Подстакнути 

мудрим предлогом Великог Вође и гоњени же-

љом да понесу значку врапцоубице – ударника, 

грађани ослободише своја пиринчана поља од 

подлог лопуже. 

Најпосле, кад и последњи врабац неста-

де, нацији се обрати Велики Вођа лично, иска-

зујући велико задовољство одзивом грађана и 

успехом аграрне реформе. 

Време до прве жетве нација проведе у 

грозничавом стању ишчекивања. Према свим 

рачуницама очекивао се рекордан род пиринча. 
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Међутим, брижљиво чувана тајна до које 

је дошла група владиних научника, само месец 

дана по завршетку акције уништавања врабаца, 

најзад је изашла на видело у току жетве. Спе-

цијална врста, по злу чувеног рижиног црва, у 

недостатку свог природног непријатеља – врап-

ца, намножила се до те мере да је преполовила 

род пиринча. Тако је, уништењем једног про-

тивника револуције и аграрне реформе, ство-

рен други, још опаснији. По ко зна који пут се 

показало да непријатељ никад не мирује. 

Централни комитет се хитно састаде да 

размотри шта даље. Уништавати црве било је 

немогуће због тога што су остајали скривени у 

класју пиринча, као и због импозантне попу-

лације. 

После дужег већања и смакнућа целог 

тима научника који је руководио истребљењем 

врабаца, најзад би одлучено да се, у циљу ус-

постављања природне равнотеже, хитно увезе 

из иностранства неопходна количина пернатих 

црвождера. У ту сврху би отпослата хитна де-

пеша суседној, пријатељској земљи, са молбом 

за испоруку серије контигената њихових вра-

баца. 

Сада се комшије номади, наоружани мре-

жама налик на оне за хватање лептира, разми-

лише на коњима дуж широких степа и висо-

равни. Железничке пруге су тих дана биле нап-

росто закрчене композицијама џивџана. Возови 
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су хитали, прелазећи границу без заустављања, 

под окриљем ноћи. Пошто међу суседима сла-

бије беху продрле револуционарне идеје, знач-

ка је била слаба мотивација, па је за сваких сто 

ухваћених врабаца додељиван транзистор на 

батерије. 

Тако Велики Вођа вишеструко увећа 

производњу и извоз радио-апарата, а истовре-

мено обнови врапчију популацију, што је опет 

све резултирало масакрирањем црва и враћа-

њем пиринчаних приноса на нормалу. 

Те године је пар стотина хиљада грађана 

умрло од глади због преполовљеног приноса 

риже, експеримент са врапцима је пропао, али 

се идеја одржала до данашњег дана. 

Једино што данас у земљи Великог Вође 

више не живе домаћи, већ увозни врапци, само 

што то нико не примећује. 
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БОЛЕСНИ САН 

 
„Здрави су и нормални само 

обични људи, људи масе.” 

А. П. Чехов 

 

На лудачко место о којем хоћу да вам 

причам дошао сам луксузним аутобусом, у ту-

ристичком пакет-аранжману. Паркирали смо се 

иза зграда на које су се наслањале трибине, 

изашли напоље, протегли се и освежили хлад-

ном водом са чесме. 

Док сам пио, помислих: Боже, како је то 

чудно да је ова вода тако бистра, јер били смо, 

то се сасвим јасно разабирало, надомак самог 

рата. Одувек сам се питао како то да у рату, 

кад на све стране људи гину, толика проливена 

крв не замути воду у њеном вечитом, кружном 

кретању. На овом свету је, изгледа, или преви-

ше воде, или премало крви кад земља успе све 

то да прогута. 

 
Гомила идиота око мене шкљоцала је 

фотоапаратима и ширила некакве проспекте. 

За њих је све ово био само још један добар 

спектакл. За мене сан. Болесни сан. 

Поведоше нас до трибина које су необично 

подсећале на оне танане железне конструкције 



106 

са грубим, дебелим даскама, по хиподромима 

или лошијим фудбалским стадионима. Зачас 

нас распоредише по седиштима у десетак редо-

ва. Седох скроз позади, на најузвишеније мес-

то са најлепшим погледом. 

Био сам на Нашој страни. Преко су били 

Њихови. Делила нас је, а можда и спајала река. 

Чудесна река. Необично плитка и необично 

широка, напета баш као и људи на њеним оба-

лама. Кад мало боље размислим, и та река је 

била некако жива. Осећали смо је свуда око 

нас. У нама. 

Из мутне, узбуркане воде дизала се саб-

ласна магла. Завлачила се у ноздрве, под косу, 

клизила низ врат и кичму, попут језе. Наоколо, 

на голим гранама стабала, седеле су, злосутно, 

без гласа, окамењене црне птице. Повремено 

би по која кап росе, реметећи тишину, пала са 

дрвећа на труло лишће прострто по влажној 

земљи. 

Погледах горе, у небо. 

Наоколо је све мирисало на смрт. 

 

Људи око мене су седели мирно. Њихова 

папирната лица, савршено безизражајна, нису 

показивала страх, нити чуђење. Нису показива-

ла ништа. Питао сам се: Како се не плаше мет-

ка са супротне стране, јер, сви су то поуздано 

знали, био је рат. Они су, међутим, спокојно 
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седели, пушили, причали и посматрали шта се 

дешава преко. 

А тамо, на другој обали реке, на исто-

ветним трибинама, седели су слични посматра-

чи и гледали нас. 

У трену помислих да се можда на овом 

чудесном месту људи сусрећу са родбином, 

пријатељима, драгим особама са супротне 

стране. Али није било тако. Сви су ћутали или 

разговарали међусобно – нико са људима пре-

ко реке. 

 
Гледали су они нас, гледали ми њих, не-

тремице, пажљиво и са интересовањем, као кад 

човек загледа властити лик у огледалу. 

И са Наше и са Њихове стране реке, на 

самим трибинама, а и поред њих, јасно су се 

видели наоружани људи како се шетају и пос-

матрају непријатеље. Наши наспрам Њихових. 

До зуба наоружани. Крвно завађени. На неве-

роватно блиском растојању. 

Чудно је било и то што нико не пуца на 

противника. Још чудније што ником од при-

сутних све ово уопште није било необично. 

Помислих, Боже, ко је овде луд – ја, или 

сви остали. Или смо, што ће најпре и бити, сви 

луди на свој начин. 

Лево од мене седео је средовечни госпо-

дин у вечерњем оделу, са полуцилиндром на 

глави. Личио ми је на укопника. Уосталом, кад 
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мало боље размислим, сви наоколо су личили 

на укопнике. 

Нисам више могао да издржим. Запитах 

га зашто нико не пуца. 

Погледао ме је, рекао бих, зачуђено, по-

мало тужно, вероватно изненађен неочекива-

ним питањем. Ипак ми објасни: 

– Видиш, синко, нико неће први, јер је 

тешко почети. А кад се једном почне, онда је 

све лако, јер има своје логичко оправдање. Ла-

ко је убити тек ако мислиш да знаш зашто уби-

јаш. Не знам да ли ме разумеш. Изгледаш ми 

као да ниси одавде. 

– Не, нисам – промуцах збуњено. – Из 

далека сам! 

– Ако негде дубоко у себи пронађеш ма-

кар и један добар разлог због којег ћеш поже-

лети да убијеш, биће ти много лакше када то 

једном и учиниш. Не морамо ми њих да напа-

дамо да бисмо их победили. Овако је много 

занимљивије и ефикасније. Чекамо ко ће први 

да попусти, да зацвили, да замоли за помоћ, да 

од чекања падне мртав... Убити човека – то је 

тек пола посла. Треба га уништити! До краја! 

Није ми баш све сасвим било јасно: 

– А зашто се сви ови људи окупљају овде? 

– Желе да осете рат изблиза, да га оми-

ришу и ослухну, а, опет, и да се осећају безбед-

но, да не ризикују живот. Видиш, договорили 

смо се са непријатељем да ово место направимо 
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у заједничком интересу. И ми, и они волимо да 

дођемо овде на тачку додира, на сам пупак ра-

та, да бисмо гледали како је непријатељу теш-

ко, како се пати и лагано умире. Погледај само 

како су им лица измучена и бледа! Скапавају 

од глади, а неће то да признају. Пази, синко, 

шта ти кажем! На овом лудачком месту реши-

ће се рат! Овде ће неко први посустати, клек-

нути и закукати, запомагаће за помоћ. Понизи-

ће се док буду тражили корицу хлеба коју ми 

бацамо псима и тек потом ће да изгубе рат. Тад 

ће доћи коначна победа! 

– А зашто се они преко окупљају? 

– Из истог разлога као и ми! 

 

Ствари су почињале полако да ми буду 

јасне, али сам се и даље чудио: 

– И сви ови људи се окупљају на овом 

лудачком месту само да би видели како је они-

ма преко тешко и како се пате? 

– Него шта! – погребник исколачи очи на 

мене. – Чим виде како је онима преко реке 

много теже него нама, одмах и властита мука 

изгледа мања, бива подношљивија. 

Мој саговорник презриво окрену главу 

на другу страну. Заморен разговором, више ни-

је желео да ми објашњава ствари за које је, 

очито, мислио да су саме по себи јасне. 
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Дубоко замишљен зурио сам испред се-

бе, у празно кад ме из дубоке летаргије за трен 

трже топот коњских копита и пљусак воде. 

Низ реку, укосо, према супротној обали, 

јездио је, летео у пуном галопу предиван вра-

нац. На лепом, сјајном врату, на сапима и нога-

ма, оцртавао се грчевити напор напетих миши-

ћа, док се грива лепршала и мрсила дуж кичме. 

Свака жила, тетива и препона била је напета до 

пуцања. Уистину, био је то величанствен при-

зор. 

Одједном, заглушујућа паљба запара ваз-

дух. Зраком се проломи дивљи њисак. Осетих 

како ми се крв леди у жилама. 

Доле, у мутној узбурканој реци отицала 

је крвава вода од вранчевог непомичног тела. 

Наши су убили коња јер је хтео да пре-

бегне преко, Њиховима. 

– Шта му је то требало? Као да је преко 

боље! – изјасни се господин до мене. 

– Можда је овај коњ знао нешто више од 

нас? – помислих гласно. – Желео је слободу, 

жудио за дивљином, али његов проблем је био 

у томе што су овде Наши, а преко Њихови. 

Слободног простора већ одавно нема. 

Сви се окренуше према мени, зачуђеног 

и љутитог погледа. 

– Човече, сувише компликујеш! Слобода 

је овде, на нашој страни. Тај коњ је издајник и 
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заслужио је смрт! – довикну неко из разјарене 

гомиле, спремне на линч. 

Доле су вукли крваву лешину кроз плит-

ку реку, назад, на Нашу Земљу. 

 

Време нам је било истекло. Морали смо 

да пођемо, јер је долазила нова група туриста – 

посматрача. 
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САВРШЕНИ ЛАВИРИНТ 

 
„Бесплатног сира 

има само у мишоловци.” 

 
Данима смо копали ровове. У круг. По-

том смо их спајали мањим попречним ровови-

ма. Тако смо плели паукову мрежу око себе – 

за непријатеља. 

Киша је све време непрекидно лила. Чи-

нила нам је посао лакшим јер је размекшавала 

тврду земљу. Отежавала нам је јер смо стално 

били мокри. 

Спремали смо се за непријатеља као да 

знамо све о њему. Нисмо знали ништа. Осећа-

ли смо његово тешко подмукло присуство. 

Нисмо га видели. Чекали смо га. Није га било. 

Чудесан осећај опседнутости будућим 

крвником или будућом жртвом, свеједно, једна 

нарочита присност са извесношћу наступају-

ћих тренутака доводила нас је до усхићења. 

Мислили смо последњу мисао управо гиљоти-

ране главе док лети доле, у прашину. 

Зелена трава постепено пожути. Прекри 

је суво лишће, лишће прекри снег, испод рас-

топљеног снега изби нова трава, па ново свену-

ло лишће, нови снег и тако неколико пута. 

Пролазиле су године и ми се већ бејасмо свик-

ли на наше ровове. Тачније, заволесмо их. Само 



113 

нам понекад није било јасно зашто нас нико не 

напада, јер било је, у најмању руку, нелогично 

имати ровове, а немати непријатеља. 

У једном моменту помислисмо да смо се 

претерано добро укопали, те се непријатељ 

плаши да крене. Закопасмо и преградисмо не-

колико ровова, обрушисмо пар бедема. На на-

шој пауковој мрежи појави се рупа. 

– Нека рупе! – повика неко од нас. – По-

мислиће да је довољно велика да се провуку 

кроз њу, па ће се заглавити. 

– А, шта ако се ипак провуку? – усуди се 

други да посумња. 

– Немогуће! Наша је мрежа савршена. 

Тачније, с том пукотином, сад када је нагриже-

на, она је још савршенија јер пружа лажну наду. 

Генерално гледано у нашим редовима 

није било места сумњи. 

Прошло је још неколико година а да се 

ништа значајније није десило. 

Једног дана, сасвим неочекивано, појави 

се на хоризонту црни зид. Окруживао нас је, 

чинећи квадрат, са севера и југа, са истока и 

запада. У почетку се једва примећивао јер је 

био сасвим низак. Наредних је дана, међутим, 

растао све више. Из сата у сат. 

Гледано из наше перспективе, из ровова, 

зид убрзо поста виши од човека, потом од 

дрвећа и на крају нам заклони поглед на окол-

на брда. У једном трену зид нас одвоји од неба. 
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Остаде само модри исечак високо горе, изнад 

наших ровова. Завлада ноћ и дан се скрати на 

свега пар секунди у којима су зраци сунца, под 

правим углом, могли да нас огреју. Нама у ја-

ми било је и то сасвим довољно јер смо знали 

да у том делићу времена сунце сија само за 

нас. И никог другог. 

Престројисмо се и прилагодисмо новим 

околностима. 

Опколише нас, дакле, са свих страна и 

тако изгубисмо и последњу прилику да угледа-

мо непријатеља. Ипак, чудили смо се нашим 

душманима: зар су толико глупи да граде не-

пробојан бедем око нас и тако нам помажу у 

утврђивању, јер зид је био беспрекорна зашти-

та од њиховог напада. У комбинацији са на-

шом пауковом мрежом од ровова, овај нови 

зид је чинио савршени лавиринт – ЛАВИРИНТ 

БЕЗ ИЗЛАЗА. 

– Timeo Danaos et dona ferentes! – рекоше 

неки од писменијих. Нисмо разумели, дакле, 

нисмо ни обраћали пажњу. 

Од самог почетка смо схватали неопход-

ност редовног одржавања бедема јер се време-

ном појављивала понека напрслина или оште-

ћење. Зато смо оформили посебан тим најспо-

собнијих и највештијих стручњака за крпљење 

и запушавање рупа, пукотина и процепа. 

Непријатељ није поклањао пажњу одр-

жавању бедема, али ми смо прозрели њихову 
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лажну равнодушност, прожету освајачким на-

мерама. 

Приликом једне од многобројних поп-

равки обрушише се скеле несрећним случајем 

и том приликом погибе неколико врхунских 

стручњака за крпљење и састављање. Одасмо 

им почаст подизањем спомен-биста на неколи-

ко централних места нашег лавиринта. Такође, 

назвасмо известан број ровова именима њихо-

вих жена, деце и унука, родбине, пријатеља, 

комшија, љубавница и других им блиских осо-

ба. Преостали ровови остадоше безимени јер 

још нисмо имали довољан број хероја, јунака и 

других заслужних грађана. 

Школу за нашу децу сместисмо у један 

од најсувљих и најлепших ровова. Назвасмо је 

по учитељу, једином којег смо имали. Он, у 

ствари, није ни био прави учитељ, али је од 

најранијег детињства то жарко желео. То је би-

ло, међутим, сасвим небитно с обзиром на си-

туацију у којој смо се налазили. Наставни план 

и програм нови учитељ прилагоди околности-

ма у потпуности. Непрегледно мноштво учења, 

теорија и закона који су излазили из оквира на-

ших потреба, укинусмо и избацисмо из образо-

вања младих нараштаја. 

Било је, на пример, потпуно бескорисно 

и бесмислено учити децу да је земља лопта, 

како су некад нас учили. За нас је она сад била 

квадрат од ровова и зидова и то је било сасвим 
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довољно. Чему проучавати шта је изван, кад је 

сасвим довољно непознатог и унутра. 

Школовање тако поста приступачно сва-

ком: и сиромашном и богатом, и глупом и па-

метном. Неста слабих и одличних оцена, доб-

рих и лоших ђака, кажњавања и награђивања, 

неста бежања са часова јер се није имало куда 

побећи. 

У болници која се налазила у суседном 

рову, одмах до школе, имали смо само једног 

лекара. Заправо ни он није био баш прави ле-

кар. Некада је студирао медицину, па је разо-

чаран напустио школовање. 

Наш доктор одмах укиде све болести, 

осим оних које је познавао, тако да смо се осе-

ћали здравствено много боље јер смо имали 

неупоредиво мање шансе да се разболимо или 

умремо. Није било потребе за лековима, које 

ионако нисмо имали, умирало се природно и 

здраво – онако како је Бог рекао. 

Захваљујући томе што је био једини, наш 

доктор је био и најбољи, тако да и ту неста-

доше разлике – сви смо се лечили код најбољег 

лекара. 

У јединој кафани служио је једини коно-

бар једно једино пиће које смо имали. Нестадо-

ше разлике између пијаних и трезних. Није би-

ло вересије, бакшиша, фајронта, туча и нереда. 

Свако је имао свој властити сто и на њему 

своје властито, бесплатно пиће. Идеал беше 
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остварен: нико никог није частио, а сви смо се 

гостили. 

Имали смо своју фабрику, продавницу, 

берберницу, своју пекару, гробље, рудник, сво-

ју њивицу и црквицу, шуму са дрворедом, 

парк, свој трг и раскрсницу, биоскоп и позо-

риште, трафику, своја кола, бицикл, лопту, пса, 

мачку... Укратко, имали смо све што нам је би-

ло потребно, од свега по један примерак – и то 

нам је било сасвим довољно. 

Нестадоше све разлике које су нас до тад 

притискале и обележавале и живот поста неве-

роватно лак и угодан. Остварише се многи сно-

ви. Свако је био неко значајан и познат, јер је 

био једини: једини пекар, једини кувар, фри-

зер, сликар, писац, а опет имали смо сви скупа 

све што нам је било потребно. Сви смо били 

најбољи, све смо имали најбоље и, уопште 

узев, све је било најбоље, премда није имало са 

чим да се упореди. Ја сам изабрао да будем нај-

бољи у идејама, да будем најпаметнији у на-

шем маленом царству, те тако остварих свој 

давнашњи младалачки сан. 

Лавиринт нас је и даље штитио и ми смо 

спокојно живели своје велике животе. 

Тако је било дуго времена, више се не 

сећам ни сам колико, јер смо и време били уки-

нули. Игнорисали смо и остале мерне једини-

це. Нису нам биле потребне. Међутим, једног 
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дана, сасвим изненада, наш лавиринт задеси 

несрећа. 

Тло је подрхтавало, ровови се обрушава-

ли, а зидови у даљини се њихали попут паучи-

не на ветру. Дубоко, из утробе земље, допира-

ла је до нас потмула грмљавина. Све се уско-

витлало и усталасало, падали смо један преко 

другог, устајали, па се опет стропоштавали, 

тумбали, збуњени и немоћни, не схватајући 

шта нас је задесило. Био је то снажан земљо-

трес. У једном трену, кад потрес достиже врху-

нац, земља болно јекну и задрхта, тло се под 

ногама расцепи и раздвоји на два неједнака 

дела. Средином је зјапила дубока, мрачна про-

валија без дна. Били смо заувек подељени. Још 

нас је само заједничка несрећа спајала. Раздво-

ји се и зид – наша заштита и сигурност. Увуче 

нам се у срца и домове велики немир. 

Нарастајући ужас обузе оне што остадо-

ше на мањем делу. У њиховим редовима завла-

да паника, безвлашће и сумња у исправност на-

ше борбе. Осећај напуштености и изолованос-

ти, мисао да су изиграни и препуштени судби-

ни, доведе до тога да постадоше слаби и колеб-

љиви. 

Одлучисмо да их казнимо, те се од њих 

одвојисмо високим зидом, овога пута унутраш-

њим. Као одговор и они изградише зид са своје 

стране. О подизању моста над понором није 

било ни говора. 
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Она провалија без дна међу нама остаде 

на истом месту, само што је сад била дубља 

или је била виша, не знам ни сам. Дотад већ из-

губисмо из вида сваку меру. 

После извесног времена зачусмо запома-

гање и лелек са друге стране унутрашњег зида. 

Лагано су цркавали. Ми смо без њих могли, 

они без нас никако. Све што је било витално и 

неопходно за живот остаде на нашој страни. 

Шта им је, рецимо, могао помоћи музеј (иначе, 

празан јер смо историју тек стварали), кад нису 

имали шта да једу (кувар је био наш човек)? 

Или, од какве им је користи био песник (без 

иједне песме), кад најбољи пекар (човек који је 

једини знао да умеси хлеб) остаде на нашој 

страни? 

Убрзо изнад њиховог дела ровова зале-

пршаше први лешинари. Постепено су умира-

ли. Постепено, али не и достојанствено, јер на-

послетку поклекоше. Не могавши више да из-

држе, обрушише спољни зид и предадоше се 

непријатељу. 

Зли језици кажу да сад одлично живе 

међ’ туђином, али то напросто не може бити 

истина. 

Како год било, овде прича добија неоче-

киван и трагичан ток. 

Подмукли непријатељ, све ове године 

притајен, искористи нашу неслогу и нахушка 

бившу браћу на нас. Једино су они, наши 
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дојучерашњи саборци, људи који су знали наш 

језик и културу, навике и обичаје, нашу мисао, 

једино су они, знајући како дишемо, могли да 

нас систематски униште. Они и нико други. 

Затегнуше огромни, црни покров преко 

ивице зидова, заклонивши нам небо. Само су 

наша бивша браћа знала колико нам је значио 

онај тренутак, оних неколико секунди дана у 

којима је сунце сијало само за нас. И само су 

они знали како ће нам бити тешко ако га изгу-

бимо. 

Завлада вечити мрак. Нестаде светлости 

и ватре. Све се умири и стаде, престаде да га-

миже и хода, да плива и лети, да се рађа и раз-

множава, цвета и ниче. Охлади се земља, зале-

ди вода, устаја ваздух. Све се поремети, изок-

рену и изопачи. Тумарали смо рововима изгуб-

љени, сударали се у мраку, бесциљно ходали и 

спотицали се, обневидели и заблудели. 

Настадоше тешки дани, те се окуписмо 

по први и последњи пут да се посаветујемо. Ту 

ја изнех једини разуман предлог. Најбоље је, 

рекох, да у општем интересу сви одреда извр-

шимо самоубиство и да остане у животу само 

један од нас, најпаметнији и најбољи, који ће 

достојно представљати све остале и који ће, 

кад дође повољан тренутак, подићи нацију из 

пепела и обновити наш лавиринт. Није било 

друге јер са преосталим резервама хране и воде 

могао је опстати само један човек извесно време. 
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Веома се изненадих кад једногласно изаб-

раше баш мене. Неоспорно је, рекоше ми, да 

само највећи и најбољи може да изнесе тако 

храбар и мудар предлог и да се у толикој мери 

жртвује у интересу нације и човечанства уоп-

ште, нудећи смрт у залогу за будући живот. 

Изљубисмо се, опростисмо и сви поска-

каше у ону јаму без дна, а ја остадох на челу 

свог изумрлог народа, да сачекам повољан тре-

нутак и, самооплодњом, изнова изнедрим своју 

нацију. 

И, ево ме сад, овде, у чувеном лавиринту 

у којем су се многи изгубили, а готово нико 

пронашао, где записујем дана мрачног, месеца 

тмурног, а године смутне и варљиве, у час поз-

ни, горку судбину мог народа и његове борбе, 

да је сачувам од заборава и овековечим за сва 

времена. 

Не знам шта ће бити са мном, у послед-

ње време дувају неки неповољни ветрови, ло-

ше је време за нашу ствар, а ја седим и надам 

се. Нада је лековита и хранљива. Заварава глад. 

А, осим тога, мислим. То ми је позив. Мислим 

да нисам негде погрешио јер сам другачије све 

ово замишљао. Али, то напросто не може бити 

истина јер, само је један прави и истински пут 

– пут праведника. 
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