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МУ ЗЕ НЕ ЋУ ТЕ
– Ми слиш ли ти икад на пи са ти при чу о ме ни?
На кон ду гог (и при лич но ири тант ног) гр го ље ња ис пљу ну пе ну шац од зуб не па сте, 

од ме ри ме дуж но сне си ме три је и из не на да упи та упра во – То! Ла ко је сад ку ну ти ђа-
во ла, по кро ви те ља свих жи вот них три ца и ку чи на, ко ји ме је, ето, на те рао да уђем за 
њом у ку па ти ло. Тек та ко, с не ба, па пи та њем под ре бра! При зна јем, био сам ти ме 
по ме тен, јер је вр ло до бро зна ла (па ми то че сто и пре ба ци ва ла) да сам за де се так 
го ди на про би ја ња кроз бе ле хар тиј ске сме то ве из сво јих би са га ис тре сао са мо пет, 
шест при ча до вољ них тек за снис хо дљи во под стре ки ва ње при ја те ља, док о не кој 
гр ле ној по хва ли кри ти чар ских бе го ва ни је би ло ни ре чи.

– От куд ти сад па то?, по ку шах до би ти на вре ме ну и пре ву ћи не ја ке, ви ња ком уљуљ-
ка не тру пе у по след њи ша нац од бра не.

– Ето, тру биш по ка фа на ма да си пи сац, жу љаш пр сте на та ста ту ри, а ни кад ни шта 
о ме ни, ни му ка је та, ваљ да би’ ја тре ба ла, је бем му ле бац, би ти не ка ква ин спи ра ци ја!

– Ни је књи жев ност, дра га же но, ли ста же ља, па про тр љаш не ку ствар, и ето го то ве 
при че – по ку шах се ис по мо ћи иро ни јом.

– Шта год да је сте, код те бе је мр тво пу ва ло – од бру си она бри шу ћи се пе шки ром 
и иза ђе из ку па ти ла не баш ста ло же них те ле сних и жив ча них крет њи. 

Из нер ви рах се да пук нем, јер ко ји то му шка рац, про зван за мли та вост, мо же об у-
зда ти бес: „Знаш шта, ски ни ми се са...“! Од не куд ми у ми сли до ђе „са плат ног спи ска“, 
па се се тих да је, на кон про шлог уза јам ног пич ка ра ња, бе сна као три ри са, по ла пла те 
оста ви ла у пар фи ме ри ји. Про ви рих за њом, сми шља ју ћи на чин ка ко да јој се уми лим, 
јер смо од ње них при ма ња у су ду, а не од мо јег прч ка ња по па пи ру – жи ве ли. Жу стро 
је обу кла ха љи ну, на зу ла ан ти лоп чи зме и уз пре те ћи тре сак вра ти ма сту шти ла се низ 
па ди ну сте пе ни ца. 

До бро би ти не ће!
Ре ших, увре ђен до ко ри ца, да ипак по ку шам, јер сам све јед но ди гао ру ке од то га 

да спи са тељ ством при скр бим ишта ви ше од ми ра у ку ћи. Оче ки ва но, ишло је тра ља-
во, и на че ти ри но ге, све че ти ри кру те. Об ле тао сам као ку кац око па пи ра, раз ми шљао 
ода кле да поч нем и до кле да стиг нем, од ба ци вао јед ну по јед ну мо гућ ност, и, на кра-
ју, по свом до бром оби ча ју – за дре мао. Сан је са мо пре ме та чи на по вла сти тој под све-
сти, али и у буд ном ста њу ни сам сми слио ни шта па мет ни је но да се из ва лим на тро сед 
и шки љим по ТВ про гра ми ма спу шта ју ћи си дро у ту учма лу лу ку.

Као да ни су про шли то ли ки са ти, ушав ши у стан и ба ца ју ћи те шки ка пут на тро сед, 
од мах ме осло ви: – Има ли не што?

– Има пе нал на Ма ра ка ни, окре нух на ша лу, ма да грч ње них уса на ни је имао на ме-
ру пре мет ну ти се у би ло ка кав осмех. 

ГЛАСОВИ

Пре драг Ж. Ва ја гић
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– Знаш ли ти да је Ма јин муж...
– Онај ди ри гент ски пе дер? – до ба цих.
– Да, упра во он, и ни је пе дер не го ди ри гент ко ме ти ни си ни до па ли це до ра стао. 

Да кле, он је Ма ји на пи сао сим фо ни ју за кла вир и ор ке стар „Те ме мо је љу ба ви“, пре-
див на му зи ка, су зе да ти кре ну, и гор ње и до ње, сва ку но ту под ко жом осе тиш. А, чу ћеш 
ти још: Љу бин кин Бра ца на пра вио брод у бо ци, је дре њак, с ње ним име ном, улиц као 
га, ла ки рао, ено је хва ли се по це лој фир ми. Са мо ја ни шта не мам, де сет го ди на и ни-
ка кав знак па жње. А да сам ја не ка бе шти ја, па ни по ја да, не го би мно ги умет ник по-
же лео да ме ове ко ве чи, и то у ви ше по за – за вр ши та јан стве но, али, куд смем у ова ко 
пре лом ном тре нут ку бар ка ти по љу бо мо ри.

И, та ко је по че ло!
На ред ни да ни пре тво ри ли су се у не ку вр сту хлад ног ра та ко ји је под ра зу ме вао 

ми ни мум ре чи, мак си мум на пе то сти и сред ње жа ло сну ат мос фе ру. На мер но би ми 
по тро ши ла сву во ду из бој ле ра, ко шу ље сам на ла зио нео пе гла не (до ка фи ћа сам, мо-
гао, сре ћом и у атлет-ма ји ци), а вр ху нац је био кад сам скло нио по кло пац те шке шер-
пе и, же љан не чег „с ка ши ке“, на дну лон ца на шао тек кон зер ву сар ди не са ума ком у 
рај чи ци. Умо чио ме враг у не во љу! Та ко се да ље ни је мо гло, па јој јед ног ју тра, смрк-
ну тог као не бо над Дре зде ном, об ја вих: 

– Да нас по чи њем да пи шем при чу о те би!
– Ствар но, ви диш ка ко се мо же кад се хо ће? – за шу шка тре па ви ца ма, цмок ну ме 

(по сле от при ли ке сто го ди на) у образ, уда ри ми јед ну клем пу (знак да је баш раз не же-
на) и од ле пр ша на по сао. 

Тог да на се око ме не ни је ви ше пле ла па у ко ва мре жа ли те рар них ул ти ма ту ма, па 
ма ло одах нух, а ми слим да је из ли шно ре ћи да ми, у по гле ду при че, ни шта па мет но 
ни је па да ло на са су ше не бра зде мо зга. Спр же на зе мља, де фи ни тив но! Исте но ћи, ме-
ђу тим, док сам с му ком по ку ша вао да про кр вим пр сте при те шње не гу мом ње них 
га ћа, пре ки ну ме у по ла по сла: 

– Не мој да би по ми њао це лу лит, при па зи да ти се не омак не не што та ко! И на пи ши да 
се до бро..., знаш већ, у кре ве ту, али на ђи не ки леп ши из раз, за ба шу ри ма ло, кô На бо ков!

Про гу тах кне длу схва тив ши да она не оче ку је не ку по вр шну цр ти цу из жи во та, већ 
при чу од три ки ле у ко јој би се чак и на ша ин ти ма рас кре чи ла пред за јар ца ним чи та-
о ци ма. Ка ко то она, до мо је га, за ми шља? Знам да ни кад ни је би ла не ка ро ман тич на 
ду ша, али ни сам се баш на дао да ће се да ти раз вла чи ти по по сте љи ни, ма кар и за 
по тре бе бе ле три сти ке. Про ђе ме, на рав но, во ља за сек су ал ним по тан ко сти ма, али она 
то, не ка ко и не при ми ка зна њу, већ за ро ни у те о ре ме:

– Ако већ пи шеш о на шој љу ба ви, мо раш се до та ћи и те ле сно га. А, опет, џа ба бес-
пре кор ни ка рак тер ко ји ми, на дам се, не ћеш ус кра ти ти, ако и у кре ве ту ни сам „Змај 
од но ћа ја“, зе мљо трес за тво ја ја ја – по ен ти ра ри мом ко ја јој из ма ми гла сни смех, 
ка ко и до ли ку је кад те сти си уле ћу у ме та фо ру.

– Ти, ето, це диш ре чи као да за њих пла ћаш гло бу, па ваљ да, мај ка му ста ра, о ро-
ђе ној же ни ни је про блем пи са ти. Са мо не та лен то ва ни пи шу о бе ло свет ским пи зде ка-
ра ма, ви ди Ал ба ха ри ја, ви ди Пе ки ћа, од њи хо вих же на не мо же се оста ти, а опет то 
до бро ра де, да све пу ца и им по ну је.
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Опет, да кле, пре ба ци ва ње, у то ме је, ба рем, би ла до бра. За ме ра ла ми је, ре дом и 
са ма њим ва ри ја ци ја ма, да сам: лењ, нео д го во ран, за па ра зит ство и ал ко хол ство рен, 
за љу бљен у чвор свог пуп ка, па си ван и ту роб но те жак, пре ви ше нер во зан... 

– За брак је по треб но дво је, из вла чи ла би за ко ни тост, а за соп стве ни мрак си до-
во љан и сам.

Ни смо има ли де це јер је она би ла трај но ода на ћиф тин ском по слу, ка та стри ра на, 
ка ко сам злоб но твр дио, за по ро дич ни жи вот. У по чет ку код ње ми је би ло све по та ман: 
мла да, ам би ци о зна, дрч на, по не што и обра зо ва на, увек на шти кла ма и спрем на на 
скок. Вре ме ном, ло гич но, по чео сам да при ме ћу јем ка ко: пре де бе ло ма же усне, ка ши-
ком је де са ла ту, ме ша ћи ри ли цу и ла ти ни цу у укр ште ним ре чи ма, нај ви ше се пе тља у 
оно што нај ма ње зна, ра си па (до ду ше, свој) но вац, а ску пља око се бе углав ном фо ли-
ран те по сно бов ском афи ни те ту. Све то би се да ло сва ри ти да ни је би ла та ко нео по-
ја но твр до гла ва, иму на на све кон тра ар гу мен те ко јих се у пра вом ча су ни сам ни до-
се ћао. По што су го ди не учи ни ле сво је, што је би ла ма ње згод на, ви ше се тр ћи ла и 
пу ћи ла, ми сле ћи да је то са мо ме ни јад но, а дру ги ма, без из у зет ка, уз бу дљи во и иза-
зов но. Стал но се са не ким так ми чи ла и упо ре ђи ва ла, пре ме ра ва ла сво је ста ту сне пар-
це ле, укњи жа ва ла про стор ко ји јој је, на рав но, ро ђе њем и др ско шћу при па дао. Да сам 
имао хра бро сти одав но бих јој ре као да сам је упо знао као мач ку у џа ку, не ко вре ме 
имао по сла са мач ком, а сад је од све га остао са мо ма стан џак. Али, по што хо но ра ри 
ни су сти за ли (а и за шта, кад сам пи сао стра ни цу по го ди шњем до бу), под ву као сам се 
под њен нов ча ник и гле дао да што ма ње мла тим пра зну сла му иде ал ног жи во та ко ме 
сам још ми слио да сам до ра стао.

За спах сво де ћи тај ту жни би ланс. У по ла но ћи ње ни не жни пр сти за пу ши ше ми нос, 
па је два, и на иви ци гу ше ња, ухва тих ва здух и ко ма де им пе ра ти ва: 

– За при ја Ци цу на пи ши да ми ни кад не на пла ћу је фри зу ру и да за јед но иде мо на ба зен.
По сле по ла са та, опет по ку шај гу ше ња: – Ма ли Ко ста нек бу де ма стер, сра мо та је, 

то ли ке го ди не. Мо жеш да на пи шеш и да сам га под у ча ва ла фран цу ском, а да знам и 
ен гле ски.

Ур не бе са на ноћ! Тек на кон што је вр ло ра но оти шла на по сао, до че пах се не ка квог 
сна. Из ну рен, про бу дих се ка сно, ви ше из ба у љах из кре ве та не го што се ра са них, кад 
за зво ни те ле фон.

– Хеј, ћао, не бих да те пре ки дам, али ре ци ми да ли си раз ми шљао о си са ма?
Уз бу на, по че ла је да ми за ла зи у сно ве и та мо по стро ја ва мо ју ноћ ну кли јен те лу?! 
– Ка квим, бре, си са ма? – упи тао сам, пра ве ћи се већ и луд.
– Па, мо јим, ко њу, не мој да би на пи сао да ви се или не што слич но, не го, нек бу ду, 

она ко, мла да лач ке, као што и при ли чи му зи.
– Аа, бре, ни сам ти ја Хен ри Ми лер!
– Знам да ни си, али, она ко, ред је, не мој да ме бру каш пред ко ле га ма, до бро?
– До бро... (Баш и ни је!)
– И не мој да за бо ра виш мо ју ма му!
– Ка кве си се би же ле ла го спо ђа ма ма, мо лим те ми ре ци!
– Не се ри, не го ле по на пи ши да је док тор агро но ми је, да ме вас пи та ла у тра ди цио-

нал ном ду ху, да сам из ста ре гра ђан ске по ро ди це, а не не ка до шља ку ша.
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– А хо ћеш за др жа ти сво је кр ште но име, или из во ље ваш не ко звуч ни је, Ло ли та, или 
та ко не ко?

– Пу ши ки та! Пи ши, чо ве че, не мој да се за је ба ваш са мном, ја сам до бра док сам до бра!
До бро... тек сад ни је!
То ком по по дне ва пре шла је на SMS при ти сак, от при ли ке по овој аген ди:
13,21 (обје кат над зо ра на WC шо љи че ка по род „чре ва сво је го“) – Не по ми њи Мо-

кро но ге, на пи ши да сам с Вра ча ра.
14,15 (обје кат гле да бокс) – Пи ћу ис кљу чи во цр ве но ви но у тво јој при чи, на ђи на 

не ту не ку ску пу мар ку, да ба рем ту не ште дим.
14,19 (обје кат по ку ша ва да из ва ди ви шњу из бо це ше ри ја) – Оми ље но је ло су ми 

па чи ја пр са!
14,22 (обје кат до шао до ви шње) – У со су од по мо ран џе. 
15,59 (обје кат чач ка уши др шком на о ча ра) – Као, пре о тео си ме он не ког Шва бе, 

ко ји има јах ту, али ја не ћу па ре, не го љу бав, ка пи раш?
16,00 (обје кат се збла нуо) – Ди трих му је име.
16,06 (обје кат про у ча ва са др жај уши ју) – Ди зај нер ка сам на ме шта ја и не гу јем те 

по сле па да са ко ња у Аско ту, где смо се и упо зна ли.
16,35 (обје кат хо ће да ска че с те ра се) – Имаш у пред со бљу, у ла ди ци, је дан бе де-

кер чић из Па ри за, што ми ку ма до не ла, про у чи, хо ћу ме де ни ме сец на Је ли сеј ским 
по љи ма, ма кар у при чи ми то мо жеш при у шти ти!!!

С по сла се вра ћа с пу ном вре ћом пред ло га:
– А да имам не ко ку че, то би би ло баш от ме но?
– Хо ћеш бул до га, па да га ви кен дом при ма мо у трој ку?
– Нее, пу дли цу не ку, као Мил ки ну, са мо пуф на сти ју, до да де ки но ло шки од луч но 

– дај да ви дим шта си сро чио?
– Ни сам ни шта, је беш ме цео дан, сва ку ми ми сао сец каш на фрон цле! Уби јаш ми 

ин спи ра ци ју, ка ко да ра дим под при ти ском?
– Е, мој со ме, мно го си се ти ус кур чио, и, бре, и олов ка омек ша у тво јим ру ка ма, 

не мој сад да ме зе знеш, гор ке ћеш су зе ро ни ти... кро ко ди лу је дан – ре че, на пра ви 
јед ну од сво јих га дљи вих гри ма са (ка та ло шки број 57) и за кљу ча се у со бу, па, от при-
ли ке, пет пу та...

Ни је ишло. И да ни су би ва ли све гор(ч)и. Сад већ ни је има ла ни ка квог об зи ра, гу-
ра ла ме, по ма ло се и на сла ђу ју ћи, у све ду бљу ства ра лач ку кри зу, до ка зу ју ћи да не 
вре дим ни пи шљи ва бо ба. От при ли ке на кон ме сец да на тог гри ло ва ња на ва три про-
зи ва ња и пре зи ра, кад сам већ хтео да диг нем ру ке од све га и ко нач но се ма нем би ло 
ка квог пи са ња, а по себ но оног у брач но-те ра пе ут ске свр хе, ука за се зра чак на де, сти-
дљив као љу би чи ца око Са вин да на...

То ка сно пре под не, ме ђу тим, ни је мно го обе ћа ва ло. У ку хи њи за те кох по дло сер-
ви ран до ру чак – вир шлу са два ку ва на ја ја на од го ва ра ју ћим ме сти ма. Јед на од ње них 
про во ка ци ја, по ми слих јет ко, али глад се ни је оба зи ра ла на сим бо ли ку. И, он да, ис под 
та њи ра на ко јем је ле жао тај аран жман угле дах по ру ку ис пи са ну на по ле ђи ни ра чу на 
за во ду: Хеј, ка жи дра гич ка, на пи са ла сам при чу о на ма!! По тре фи ла сам те у бру цу, 
је два че кам да је про чи таш.
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Као да је, од јед ном, бла гост бож јег ли ца за си ја ла кроз бруј цр кве них зво на ко ја ми 
грм ну ше у гла ви. Осе тих го ле мо олак ша ње, на кон ко јег ме пец ну ше две круп не су зе 
(до бро, мо жда су то би ле тек – кр ме ље) у очи ма: Има прав де, ето, све се на до бро 
окре ну ло. Ни сам мо гао да ве ру јем да ће се на ши бла ги и ле њи да ни вра ти ти, да смо 
из ове кри зе иза шли ја чи, до бро, мо жда не од суд би не, али од хи ро ва, сва ка ко!

Се тих се ста рог бри га ди р ског хи та „У ту не лу, усред мра ка, си ја фла ша од ви ња ка“, 
и, на сме јан око уши ју, одох до фри жи де ра да, ча ши цом сво је сва ко ју тар ње уте хе, про-
сла вим овај из не над ни обрт. А та мо, за ле пље на упра во ис под гр ли ћа бо це, још јед на 
по ру ка:

„Е, да, при ча је тре нут но код мог адво ка та, чим је он про у чи, до ста ви ће ти је. Ужи-
вај у се би и што пре се но си да ље од ме не. Док се не исе лиш, би ћу код ма ме! Жи ве ли 
и збо гом!“




