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НА СВО ЈУ РУ КУ
Ја сам вам ма ло она ко, на сво ју ру ку. Ни је баш да сам скроз-на скроз на о пак, то ипак 

ни је оти шло та ко да ле ко, ви ше му до ђем ми мо све та. Осо бе њак. Та кав сам се за де сио.
Ка ко? За што? Је сам ли ис по ру чен у не ис прав ном ста њу, с фа брич ком гре шком, а 

без га рант ног ли ста и пра ва на по вра ћај? Или је до ква ра до шло у по то њем пе ри о ду, 
услед не пра вил ног ру ко ва ња мо јом лич но шћу? Ко ме па дам на ду шу? Оном ко ји ме је 
пра вио или оној ко ја ме је ро ди ла? Ко је на чи нио про пуст у мо јој об ра ди? Да ни сам 
по ву као на оног уја ка, шпри ца ног у мо зак? 

Да ни сам за ме њен у по ро ди ли шту? Да ме ни је не ка ба би ца, за кин ту, ува ли ла уме-
сто ис прав ног фа бри ка та? Сва шта се по тим по ро ди ли шти ма зби ва. Би ло је слу ча је ва, 
пи са ло је по но ви на ма, по ми ња ло се на те ле ви зи ји, да се, уз до вр ше не по ро ди ље, 
швер цу ју и оне ко је би тек да зач ну са из ве сним док то ром, про чуо се тај по ле кар ским 
и љу бав ним ве шти на ма, по при влач ној по ја ви, као да је си шао с ре кла ме, уз дах ну ла 
је, че жњи во, не јед на при пад ни ца жен ског по ла, укљу чив ши и оне, игром при ро де, 
за то че не у му шком те лу и оде лу.

Те шка пи та ња, жуч но пре тре са на на пре те жно за ва ђе ном по ро дич ном са ве ту. Уз 
круп не ре чи, на ко стре ше не оп ту жбе, за је дљи ве увре де. Уз за гр ца ва ње и за це њи ва ње.

Раз ма тра ни су нај о длуч ни ји ко ра ци. Пред ла га но је и да се мој слу чај под не се по-
ли циј ским сна га ма на раз ма тра ње, али од то га ни је ис па ло ни шта. Не ко се до се тио да 
је ра зум ни је за о би ла зи ти ста ни ште ре да и ми ра, ка да те јед ном та мо, би ло ка квим 
по во дом, при бе ле же, ци ма ју те за све и сва шта. Оби је, ре ци мо, не ко тра фи ку у твом 
кра ју, а они од мах те бе на ис пит: је си ли шта ви део? Је си ли шта чуо? По ли ци ја је ва зда 
глад на са рад ни ка, хра ни се сва ким ко јој пад не под ру ку. Бри га њих да ли си при ја вио 
или су те при ја ви ли. Ако си при ја вио, још го ре по те бе. Учи нио си јед ном, учи ни ћеш 
по но во, ра чу на ју на тво ју при ја вљи вач ку при ро ду.

На по ро дич ном са ве ту се ни до чег ни је до шло, тај са вет се и др жи да би за пе тља-
ло, не рас пе тља ло.

А и да се про ко па ло до ка квог узро ка, ка ква ко рист? Био бих и да ље ова кав ка кав 
је сам, ни мр ви цу дру га чи ји. Че му се, он да, гња ви ти узро ко ва њем? Узро ци су пре це-
ње ни. Ка да ка квог дру шка на спу сте под зе мљу, бо ли га бри га да ли је жи вот из ње га 
ис те рао ме так или га је иси са ла бољ ка. На исту му мр твач ку по сле ди цу иза ђе. Чвр сто 
сто јим на том ста но ви шту, ду бо ко сам се уко пао, чик не ка ме не ко по ме ри.

Уста но вио сам за што се то ли ко тру да ула же у оно што не да је пло да – узрок про-
из ла зи из узо ра, а без узо ра се не мо же.

Да све де мо, та кав сам ка кав сам, зах те вам да се мо ја осо бе ност узме у об зир, дра же 
ми је да бу дем на сво ју не го на ту ђу ру ку. Би ло би ми кри во да ме по бр ка ју са из ве-
сни ма ко ји ни су ни ова кви, ни она кви. Не мо жеш да им по хва таш ни фор му, ни фар бу.

ГЛАСОВИ

Де јан Си мо но вић
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Шта фа ли уја ку што је шпри цан у мо зак? Ни шта му то ни је сме та ло да ју ри сој ке. 
Ко ри сти ло му је, на про тив.

Мо ја осо бе ност се ува жа ва, у том по гле ду не мо гу да се по жа лим. За по твр ду, мо гао 
бих да, из не ис црп не ри зни це свог ис ку ства, из не сем број не при ме ре и хит нем вам 
их у ли це. Ни сам од оних ко ји бле бе ћу у пра зно.

Ево јед ног од све жи јих.
„Ти си ком пле тан иди от!“, фрк ну ла је на ме не Фру штук Алек сан дра, а све се ва као 

су тон си вим очи ма. Да се од тих му ња не што не за па ли? При лич но хар ти је ти не се ву че 
сву да на о ко ло, не тре ба јој мно го да пла не. Шта ће мо он да?

Опа ска је би ла ла ска ва, али не са свим тач на. Не ма ни чег и ни ког ком плет ног на 
овом све ту, ни Спи ри дон Ага то но вич ни је из у зе так, што да кри јем. Сву где и сва ком 
по не што фа ли. Ма кар ка кав си ћу шан де лић. Ме ни, узми мо, фа ле че ти ри зу ба, оста ли 
су на ме сту.

Хар ти ја ни је бук ну ла, али мо је си ро то ср це је сте, уже ле ло се љу бав ног ог ња, шта 
ли? У гру ди ма ми са мо буб ња, као ште дро на ло же на пећ.

Шта ћу, слаб сам на кре мен жен ске, ме ку шне ми баш и ни су по во љи.
Не бих вам ов де по тан ко опи си вао Фру штук Алек сан дру, ца ри цу и го спо да ри цу 

мо га ср ца. До вољ но ће би ти ако из ја вим да су јој сви те ле сни де ло ви на ви шњим на-
цр том пред ви ђе ном ме сту. Ко га за ни ма да и лич но ждрак не, не ка свра ти до пред у зе-
ћа, чи јег смо по слов ног ме ха ни зма са став ни део и ја мо ја љу бље на. Дру га чи је не иде. 
Не ћу јој ка чи ти сли ке по сва ка квим мре жа ма, да је та мо про ду ци рам, сви ма на увид. 
Ми слим, мо ја је, не сва чи ја.

Ми смо, да не лу та те, у Млеч ног пу та број 4. Ла ко ће те нас на ћи. У бро ју 6, тик до 
нас, угне здио се Фа кул тет за фи скул ту ру, фри зе рај и ме наџ мент. Из над ове обра зов не 
уста но ве леб ди ба лон са да сом ко ји ди же те го ве, вра го ла сто на фри зи ра ном да мом и 
на о штре ним по слов ним све том. Пре ко пу та нас, пе то спрат ни ца, сти гла је до кро ва, 
али ни ка ко да се тим кро вом и по кри је. Пр вом ин ве сти то ру по не ста ло па ра, дру гог 
при хап си ло, тре ћи се још ни је на шао.

Пе то спрат ни цу по здра вљам сва ког ју тра, при до ла ску на по сао: „Здра во, гра ђе ви но!“, 
до ба цим јој, при ја тељ ски. Оста јем без од го во ра. Не за ме рам јој, си гур но се, си ро ти ца, 
за ми сли ла над сво јом не до вр ше ном суд би ном. Ма да је ова ко бо ље, не вр зма ју се по 
њој, не га зе јој по уну тра шњо сти.

Ми смо, да на гла сим, успе шно пред у зе ће. Ни је код нас као код не ких да пла те ка сне 
го ди на ма, ако за о ста ну ме сец или два, не ви ше. Не ћу вас упо зна ти са об ла шћу на шег 
по сло ва ња, то је нај стро же чу ва на по слов на тај на. А по слов на тај на је за ме не све ти-
ња. Ни сам раз ли вен, не бих се из ла нуо ни да ме го ли ца ју по го лим та ба ни ма. Ни сам 
од оних ко је свр би је зик па не мо гу да се сми ре док га не по че шу, не го се све вр по ље 
и ми го ље.

Мо је рад но за ду же ње ни је тај но, али је по вер љи во, та ко да ни у ње га не мо гу да 
вас упу тим. Ипак, од шкри ну ћу вам вра та са зна ња, уме сто да их за лу пим пред ва шим 
це ње ним но сом, ко ји вас ва зду хом снаб де ва, то је нај ви ше што мо гу да учи ним за вас. 
У по ве ре њу, ни сам нај круп ни ји зуп ча ник, али би без ме не све ста ло. То ли ко са мо је 
стра не. За оста ло ће те мо ра ти да се са ми до ви је те.
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Има оних ко ји се бе до не су на по сао, као ка кав апа рат. Ис кљу че се чим пре ко ра че 
по слов ни праг, а укљу че онај апа рат ко ји су до не ли, па апа рат од ра ди сво је. По ис те-
ку рад ног вре ме на, де ша ва се обр нут про цес.

Ја се, на про тив, у рад не ак тив но сти уно сим чи тав, свим ср цем и свом ду шом, свим 
мо згом и оста лим ор га ни ма, да их ов де не на бра јам, по тан ко су опи са ни у сва ком 
ана том ском атла су.

Идем и да ље од до де ље них ми за ду же ња. Ула жем не ма ли труд да по зи тив но де-
лу јем на по слов ни про цес и окру же ње. Ста рам се да их уна пре дим. Увек има по не што 
да се уна пре ди. Уна пре ђи ва ње је за кон. Ко тап ка у ме сту, на за ду је.

Мо ји на по ри, пред ви ди во, на и ла зе на от пор и не ра зу ме ва ње око ли не, што је нај-
бо љи до каз да сам на до бр ом пу ту. Уз не ми ре се, чач неш ли ов де. Ус ко ме ша ју, дир неш 
ли та мо. До ђе и до збр ке, има и за бу не. А за што? За то што су на ви кли на стал но јед но 
те исто па по шан др ца ју кад им се то јед но те исто ма кар ма ло из о кре не.

Та да ме ча сте ра зно ра зним ре чи ма. Упи јам их пом но, сва шта са знам о се би, от кри-
јем сву мно го стра ност сво је лич но сти, об да ре не мно штвом сва ко ја ких осо би на. Дра го 
ми је да се та ко све срд но за ни ма ју за мо ју осо бу, ми ло ми је што сам пред мет нај па-
жљи ви јег про у ча ва ња.

Ка да ми до ја де, пре се цам их ча роб ном реч ју:
„Спро во дим ре фор ме!“, од се цам као да сам ма ло час ис ко ра чио из те ле ви зо ра.
Ча роб на реч има тре нут но деј ство. По ме ту се, уше пр тља ју, чим је ба цим на њих. 

Си шло им ср це у пе те, од се кле им се но ге од сил ног стра ха.
По спо соб но сти да обра зло жим сво је по ступ ке, мо гао бих да се угу рам ме ђу ру ко-

во де ћи ка дар, али не ћу. Ни сам им ја да ди ља, да их во дам за ру чи цу. Не ка се во да ју са ми.
От кад су ме по го ди ле оне му ње, из као су тон си вих очи ју, раз бук та ла страст ми не 

да ми ра. Удо во ља вам јој у ма шти. Об да рен сам рас ко шном ма штом, не тре ба ју јој 
фил мо ви у ко ји ма дун да сте цу ре соп ћу, дах ћу, сте њу и је че, упо слив ши све те ле сне 
отво ре, про дук тив ност на за вид ном ни воу.

Стра сти, на па сни ци, ма шта ипак ни је до вољ на. Ма му за ме, от па до ше ми сла би не. 
Зах те ва да јој сме ста удо во љим, а ја, опет, ни сам чо век бр зо плет, не про ми шљен. Све му 
при сту пам с пла ном. Ни шта без до бре при пре ме, ка ко, по во дом спорт ских до га ђа ја, 
во ле да ка жу на те ле ви зи ји.

При вр же ник сам ТВ при јем ни ка. Има ту сва шта да се ви ди, чу је, на у чи. Про зор у 
свет, не ка же се џа бе. Ле по ти се ја на лак тим на тај про зор, ра ди уна пре ђе ња, опле ме-
ње ња и обо га ће ња сво је лич но сти. Тај про зор ми је и по да рио ону ча роб ну реч, до 
ме се ца му хва ла.

Нај бит ни је је ода бра ти пра ви лан при ступ.
На ба вио сам блок че у ко је за пи су јем ка кве све ко ра ке тре ба пред у зе ти. Би ће ту и 

по при лич них, жа ло сних, али ну жних жр та ва са мо је стра не.
Мо ра ћу, ето, да се од рек нем свог ун тер ци ге ра и за ме ним га за при ли ци и по ду хва-

ту при клад ни ји веш. У том ци љу сам кре нуо у из ви ђа ње, оби ла зим рад ње. С мр ша вим 
ис хо дом. Му шкар ци су у тр го вач ком сми слу за по ста вље ни, пред сто ји им му ко трп на 
бор ба за по тро шач ку рав но прав ност.

Мо ра ћу да по спре мим ка вез у ко ме пре би вам, као при пи то мље на град ска жи во ти-
ња. Ка вез је снаб де вен стру јом, во дом, гре ја њем, опре мљен на ме шта јем и уре ђа ји ма. 
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Има све што је нео п ход но да град ска жи во ти ња не уги не али је, за жен ско око, у не-
до лич ном ста њу. А то по спре ма ње је те шка гња ва жа, не до стој на чо ве ка ко ји др жи до 
свог до сто јан ства.

Не ма ри, за рад стра сти сам и ту жр тву го тов да при не сем.
„Ста ни ма ло, Спи ри до не Ага то но ви чу, ста ни ма ло!“, ци мам се бе за ру кав. „Ти ми слиш 

да ов де оба виш на ре че ну рад њу?“
„А где дру где?“
„Је ли ти то па мет но?“
„Што не би би ло?“
„А по сле?“
„Шта по сле?“
„Ако не ће да оде?“
„О том по сле ће мо по сле, кад до ђе на днев ни ред“, ућут ку јем оног дру гог. 
Та ко ја се бе про пит ку јем и опо ми њем, дво ји ца су, ипак, му дри ја од јед ног. Зна се, 

ко ср ља, врат кр ља.
Црв ми се, ме ђу тим, уву као у ср це. Шта ако ми се усе ли? До бро, не ће од мах, али 

ма ло по ма ло, оста ви јед ну ствар чи цу, па дру гу, пре спа ва јед ну, па две, па три но ћи, и 
ето је. Же не су ве ште у за по се да њу про сто ра. Ча ском се одо ма ће, као ку чи ћи и ма чи-
ћи. Шта за по сед ну, ти ме и за го спо да ре и уре ђу ју по сво ме. Тре ба их по ста вља ти да 
упра вља ју оку пи ра ним те ри то ри ја ма.

А код ме не, мо ли ћу ле по, ме ста не ма. Жи вим са со бом, да кле, већ смо не ко ли ци на. 
Те шко се под но си мо, гло же ња су стал на, сва ђе не из бе жне. Др жа ва нас, исти на, во ди 
као јед но ли це, при глу па је за по тан ко сти, огра ни че на за мно го стра но сти. При том се 
во ди и прак тич ним раз ло зи ма, кад си у јед ни ни зна ко га да хап си и ко га да опо ре зу је.

А го спо да ри ца и вла дар ка ср ца мо га је га ба рит на. Осо ба од фор ма та. Све би нас 
сти сну ла. При гње чи ла. Ко зна ко ли ко ва зду ха тро ши. А ме ни ва зду ха тре ба. 

Смо тре ни је је да зо ву стра сти удо во љим ван до ма свог.
Где?
На по слу? – ето пр ве по ми сли. Та мо смо већ ску па. Те шко да би ишло. На шао би се 

не ки из го вор за оста нак удво је, ка да сви оду, за то ће мо ла ко, у из го во ри ма се ни ка да 
не оску де ва. Ипак, да ли би смо ус пе ли да се оса ми мо? Шта ако за о ста не још не ко да 
за вр ши оно што у то ку да на ни је сти гао? То је чак ве о ма ве ро ват но, код нас је рад но 
вре ме све рас те гљи ви је, ни је рет ко и да се за но ћи, што ја одо бра вам, иа ко ми у овом 
слу ча ју не од го ва ра. Шта ће мо он да? Да, ко ле ги јал но, по зо ве мо ту осо бу да нам се 
при дру жи? Не до ла зи у об зир, не при ста јем да де лим. Ту су, за тим, чу ва ри ко ји се мо-
та ју по згра ди, шпар та ју, про ве ра ва ју да не ко не што не зди пи или не по чи ни ка кву 
дру гу не по доп шти ну на уштрб фир ме. Ра зу мљи ва ме ра опре за, има ов де сва ка квих. 
Због та квих су на ка че не и ка ме ре ко је по кри ва ју сва ки ку так. Хва та ју на де лу не са мо 
зло тво ре, не го и за бу шан те. Мо је ме ђу њи ма ви ше не ма. Укло ни ли су је, по ди гла се и 
по при лич на џе ва око то га. По ста вио сам је из нај бо љих на ме ра, да по тан ко из а на ли-
зи рам рад ни про цес, у свр ху уна пре ђе ња, на ме ре ми ни су при зна те, без гра нич на је 
људ ска не за хвал ност.

Рад но ме сто је, уо ста лом, све ти ња, пред ви ђе но је за по сти за ње и над ма ши ва ње 
рад них учи на ка, не за до се за ње лич ног за до вољ ства.
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Где он да?
Хо тел ска со ба, си ну ло ми је. Ни шта при род ни је, ко ли ко пу та су та кве зго де при ка-

за ли на те ле ви зи ји, а те ле ви зи ја је скла ди ште жи вот них по у ка и под у ка.
Не што ми, ипак, хо тел ска со ба не за гре ва ма шту. Не ка ко ми је – бљак. Хо тел ска 

со ба и не ки та мо Јо ца Јо цић, у ре ду. Али хо тел ска со ба и Спи ри дон Ага то но вич? Не 
иде, па не иде.

Хо тел ску со бу сам за вр ља чио пре ко ра ме на.
Ре ше ње је, ка ко се то зби ва у де тек тив ским фил мо ви ма, би ло пре но сом. Да се 

спо так неш о ње га. И пру ћиш ко ли ко си дуг и ши рок. 
Не до вр ше на ри ђа гра ђе ви на, бин го! Шта ћеш уз бу дљи ви јег ме ста. На ба ви ћу не ки 

ма драц, па удри до зо ре.
Ал’ сам из мо згао, сва ка ми част. Ни не ки му дри јаш с ма лог екра на не би бо ље.
По што је пи та ње ме ста успе шно ли кви ди ра но, оста ло је да се пред мет стра сти 

при ве де на ме ни.
Ца ри ца и го спо да ри ца мо га плам те ћег ср ца још ни је упо зна та са ви со ким по ло жа-

јем ко ји је у овом нео п ход ном жи вот ном ор га ну за у зе ла. Ни ти се тог по ло жа ја слу-
жбе но при ми ла. Ни сам се из ја шња вао, да не тр чим пред ру ду. Не ка пр во при пре ме 
од мак ну од по чет ка.

Са зре ло је вре ме, куц нуо је час да се пре ђе и на ту фа зу. Од ба цив ши пре пад, не 
при ли чи мо јој смо тре ној при ро ди, од лу чио сам се за из о кол ни при ступ.

Про ђем та ко по ред ње ног сто ла и зна чај но, али по ти хо да не по зва ни не чу ју, из у стим: 
„Ех, кад би смо ми не што...“ И још зна чај ни је на миг нем. И та ко ви ше пу та у то ку да на, 
ви ше да на за ре дом.

Фру штук Алек сан дра, им пе ра тор ка мо ја, ни шта. Бле не у онај мо ни тор, по глед не 
одва ја.

Не раз у ме? Или се пре тва ра?
Мо жда ни сам био до вољ но ја сан у ис ка зи ва њу сво јих на ме ра? Ре ших да бу дем 

од ре ђе ни ји. Оно ми мо же да се ту ма чи и ова ко, и она ко. Као да се од но си на све нас 
ов де, или та ко не ка ко. Об у хва та пре ви ше.

„Ех, кад би смо не што... нас дво је...“, по на вљао сам у про ла зу, стра стве ним а ма зним 
ша па том. Ни на ми ги ва ње ни је из о ста ло.

Опет ни шта.
Да ни је оно не што пре ви ше око ли шно?
„Ех, кад би смо нас дво је... не што... у оном сми слу“, су зих про стор за мо гу ћа ту ма-

че ња.
Без у спе шно.
Од бих да се пре дам. Раз мо трио сам си ту а ци ју са свих стра на и из вео од го ва ра ју ће 

за кључ ке, а све у сми слу уса вр ша ва ња стра те ги је и так ти ке. И то ви ше за кључ них 
ко ма да, ни је ну жно да вам их све пре до чим. Са за кључ ци ма не тре ба шкр та ри ти, не 
ква ре, не ће се ба ци ти.

Тре ну так је рђа во иза бран, то је. Усред сре ђе на на по сао, мо ја иза бра ни ца, ца ри ца, 
им пе ра тор ка, об не ви ди и оглу ви за све оста ло.

По ку шах да јој при сту пим на ход ни ку.
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Био сам бо ље сре ће.
„Мак ни ми се с пу та, иди о те!“, за гр ме. За и гра ше и оне му ње у су тон.
Ср це ми пре мре.
При ме ти ла ме је! По но во ме је при ме ти ла!
На пре ду је мо! На пре ду је мо! Про би ли смо лед!
На пре дак је био зна ча јан, али не до во љан. По слов ни про стор је и на ход ни ку чи нио 

сво је.
По ку шах исто на при ла зу згра ди, по ме ла ме је по гле дом.
Ни је би ло дру ге не го да се при бег не очи глед ни јим и не по сред ни јим сред стви ма. 

Ре чи су ипак ре чи, а де ла су де ла. Упо слио сам и ру ке, не са мо је зик. С ме ром, да ка ко. 
Ја и у стра сти све чи ним с ме ром, не дам јој да ме по не се.

По сле ди це су би ле нео че ки ва не.
„Шта да ра дим с то бом, Спи ри до не Ага то но ви ћу?“, над нео се над мо ју суд би ну ни ко 

дру ги до Јо ца Јо цић, онај са пра шња вом хо тел ском со бом и бра шња вом хо тел ском 
љу бав ни цом.

Ја, с том чи ње ни цом сте већ упо зна ти, ни сам Ага то но вић већ Ага то но вич, раз ли ка 
је огром на, али не вре ди, не ке је не мо гу ће од ви ћи од ћу ћо ре ња.

На по слу, Јо ца Јо цић ми до ђе као не ка кав над ре ђе ни. Или то са мо та ко из гле да. У 
ствар но сти сам мо жда над ре ђен ја ње му, не он ме ни, али се то не ви ди, исти на је сти-
дљи ва, не во ли да се по ка зу је. Док об ма на сви ма ска че у очи – ви ди ме, ви ди ме! 

Уо ста лом, ако је над ре ђен, за што на ра ме ни ма не ма ни тра ке, ни зве зди це? Као у 
вој сци. У вој сци не ма дво у мље ња, онај са ма ње тра ка ду жан је да се по ко ра ва оно ме 
са ви ше, а тра ка ши су сви од ре да ду жни да се по ко ра ва ју они ма са зве зди ца ма. Уре ђен 
си стем, не ма шта. Ште та што се ни сам по све тио вој ном по зи ву, па со вао би ми. С дру-
ге стра не, не во лим мар ши ра ње и штра па ци ра ње, не ми ле ми се пуц ња ва и бу ка. И у 
ра ту уме да бу де не згод но. Те не по год но сти су ме и од би ле од по зи ва ко ји би, ина че, 
био по мо јој ме ри ши вен.

„Овог пу та си пре те рао, Спи ри до не“, уз ди ше Јо ца Јо цић, не раз у мем за што, ни сам 
му ја хо тел ска љу ба зни ца.

„И ра ни је су ми се жа ли ли на те бе...“
Жа лио?! Ко се жа лио?! Име на под нео н ку! И по во дом че га? Да не на вр ће на ону 

ка ме ру ко ју су ми ски ну ли? Ту бих ја имао ви ше осно ва да се жа лим од би ло ко га. Или 
на оне ка бло ве ко је сам пра вил ни је по раз ме стио, па из ве сни ни су уме ли да се сна ђу?

„Шти тио сам те, по кри вао, а за што?“, хук нуо је Јо ца Јо цић.
„Због сво је пре и спољ не до бр о те, ето за што. Ску по ме је ста ја ла та до бр о та, јед ном 

ће ми до ћи гла ве.“
Ра жа ло стио се Јо ца Јо цић над со бом. Ра жа ло стих се и ја над њи ме. Та кав сам, са жа-

љив. Не шкр та рим са осе ћа њи ма.
Шта ћу ако ми се рас пла че? Ни па пир них ма ра ми ца при се би не мам.
„Овог пу та си пре кар да шио, на зло ће иза ћи“, ба цио се Јо ца Јо цић на ме не, уме сто 

у плач. Сва шта је на дро био али сам све то за бо ра вио, не ча се ћи ча са.
Бра нио сам се ћу та њем, на то имам те ле ви зиј ски по све до че но пра во. Мо гао сам и 

ја чим аду том да тре снем о сто, али ни сам хтео да се офи рам, чу вао сам га за ка сни је.
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„Не го, мо ли ти Фру шту ко ви цу да по ву че при ја ву“, при вео је хо те лаш по ен ти сму-
ше ну го во ран ци ју.

Ту смо, де ли јо, то те ко ље, ра за би рам шта је. Ба цио си око на го спо да ри цу ср ца 
мо га па би да ме укло ниш с пу та. И њу би у хо тел ску со бу, је ли? И то не ку јеф ти ни ју, 
да при ште диш, знам ја те бе.

„Гле дај не ка ко да је уми ло сти виш, да те по ште ди“, при ди же се Јо ца Јо цић, као, за-
вр ша ва са мном, али се ја не дам.

„Ре фор ми сао сам ме ђу људ ске од но се“, по те жем ча роб ну реч.
Јо ца Јо цић се уки пио у ра стро је ном не ра зу ме ва њу. Ни шта ме то не чу ди. Жа ло сно 

је опа ла моћ по и ма ња. То је због ових ком пју те ра, што да на пре жеш мо жда не ви ју ге, 
уздаш се да ће они да се по му че уме сто те бе.

Овог пу та ча роб на реч ни је си ту а ци ју пре о кре ну ла у мо ју ко рист. Ис по ста ви ло се 
да ни она ни је све моћ на.

Бри га ме. Да мо лим не ћу, не ка ме Фру шту ко ви ца го ни до не бе ског су да, ако тре ба. 
Из бри сао сам је из свог ср ца, ни че тврт бу ре ка ни је вред на. Пла мен стра сти сам уга сио 
ве др ом нај ле де ни је бу нар ске во де.

Не ка ме ис те ра ју, про си ћу по ули ца ма, шта фа ли. Про стрем по њав че, на ба цим не-
ка кве пр ње, нај мим не ко жгеп че, ту рим кар тон ску ку ти ју по ред се бе па за ва пим. На-
ва та ла би се не ка па ри ца, ако ме бра ћа про сја ци не оте ра ју.

Ка кво жгеп че, ка кво по њав че?! Где сам ја то уо бра зио? Не мо гу ми ни шта. Не мо гу 
без ме не, ја сам зуп ча ник без ко га би све ста ло. Не са мо да би ста ло, не го би се раз ле-
те ло у па рам пар чад.

Ако они не мо гу без ме не, ја мо гу без њих. Осу ди ћу их сво јим од су ством, про стре-
ли ме за мам на за ми сао. За мам ни ја, им по зант ни ја и од бив ше го спо да ри це мо га ср ца.

По фи о ка ма су оста ле да ча ме га ће са по но сно уз диг ну тим сту бо ви ма и нат пи си ма: 
„Ју ри шник“, „Уда р ник“, „Зе мљо тре сац“, и слич ним. Не ка их, по слу жи ће дру гом при ли-
ком. Ма драц се, ме ђу тим, по ка зао тре нут но упо тре бљив. По пео сам га у не до вр ше ну 
гра ђе ви ну, за ча со ве од мо ра. Из ње, дво гле дом осма трам бив ше пред у зе ће. Са на сла-
дом че кам ње гов суд њи час. При вид но, све је по ста ром. Али при вид је са мо при вид. 
Исти на је, зна мо, сти дљи ва, ра до се кри је.




