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ПОД ВИГ ЗА СВА ВРЕ МЕ НА
У мом дје тињ ству ни је по сто ја ла Ги ни со ва књи га ре кор да, а да је сте, он да би мој 

стриц си гур но био за пи сан у њој са под ви гом ко ји ни ко ни ка да не ће над ма ши ти. Ова-
ко се ње го ва сла ва ни је про ши ри ла да ље од на шег гра ди ћа, иа ко су мно ги за кљу чи ли 
ка ко је ТО за Ри пли ја, по пу лар ну ру бри ку о иш ча ше ним, не вје ро ват ним до га ђа ји ма 
ши ром пла не те у По ли ти ки ном за бав ни ку. 

Због то га ре кор да су стри ца у на шем гра ди ћу зва ли Пр до ња, што ње му ни је сме-
та ло, јер се по но сио сво јим не сва ки да шњим да ром и не за бо рав ним под ви гом. Из 
исто га раз ло га су ње го вог си на сви, па и учи тељ, зва ли Пр до њин син ра ди је не го име ном 
или пре зи ме ном. За раз ли ку од свог оца, он се мно го је дио због на дим ка, али је то 
крио, јер је знао да би га још че шће зва ли та ко ка да би им по ка зао ко ли ко га то из лу-
ђу је и по ни жа ва.

На од слу же њу вој ног ро ка, стриц је са вла дао мно ге вје шти не, па и да ши ша и бри је 
дру ге, зви жди кроз ри јет ке зу бе, сви ра на че шаљ, пу ца ве ли ким џам ба ским би чем, а 
и да бес ко нач но пр ди, че му га је под у чио је дан дрч ни Ма ке до нац. Кад год би се нај е ли 
вој нич ког па су ља, а Ма ке до нац је уви јек тра жио ре пе те, крат ки по сли је по днев ни од-
мор у за јед нич кој спа ва о ни за три де се так ре гру та био је окон ча ван ње го вим ра фа ли ма. 
Кре ве ти су би ли на спрат и мој стриц је спа вао ис под ње га, па су до шли на иде ју да 
му он от кри је ка ко му то по ла зи за ру ком, па да по ду пла ју паљ бу. Стри цу ни је тре ба ло 
ду го да и сам кре не с пуц ња вом на свој па суљ ни ма шин ге вер, да му је учи тељ че сти тао 
на бр зи ни и при знао ка ко је он то мје се ци ма увје жба вао, а он је го то во из пр ве успио. 
Сви ма су се по пе ли на гла ву тим глу пи ра њем са за јед нич ким пр де њем, али ни су оду-
ста ли ни кад су им па ли ли па пир ме ђу пр сти ма да во зе ноћ ни би цикл, па ни кад су их 
ће бо ва ли.

Стриц се чак усу дио да Мит ка иза зо ве и на пр де ћи дво бој, што је ње гов учи тељ ра до 
при хва тио, си гу ран у по бје ду и бокс ци га ре та ко ји ће че та ку пи ти бо љем пр до њи. При-
су ство ва ли су му сви вој ни ци из њи хо ве че те ко ји то га да на ни су има ли из ла зак у град, 
а так ми ча ри су се до го во ри ли да по ред сва ке бан де ре ста ну и прд ну, ко јих је би ло, 
што за елек трич не, што за те ле фон ске жи це, сто ти њак по ре да но уз два-три ки ло ме тра 
ду гу огра ду гар ни зон ске ка сар не. Гу бит ник је тре ба ло да бу де онај ко пр ви од у ста не, 
или не ус пи је да то оба ви ка ко ва ља, што зна чи до вољ но гла сно. Али у том ме чу, ко ме 
се пу бли ка ви ше сми ја ла не го на при ред би ко ми ча ра ко ји су не ку не дје љу по сли је 
то га би ли до пу то ва ли из глав ног гра да, ни је би ло ни по бјед ни ка ни гу бит ни ка, јер су 
обо ји ца так ми ча ра из др жа ли до по сљед ње бан де ре, а он да отр ча ли ка нај бли жем 
мо кром чво ру на по ли го ну, ужа сну ти ми шљу да ће се гад но осра мо ти ти пред сви ма 
ако не из др же до чу чав ца. 
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Њи хо ва вој нич ка сла ва до жи вје ла је вр ху нац на до че ку Но ве го ди не у гар ни зон ској 
тр пе за ри ји. Ко год је имао не ки та ле нат или вје шти ну, при ја вио се да то до сад но му-
шко ве че учи ни за ни мљи ви јим и се би и сво јим са пат ни ци ма. Та ко су Мит ке и мој стриц 
до би ли тро днев ну по ште ду да би увје жба ли тач ку о ко јој ни су ни ко ме ни шта хтје ли 
да ка жу и во ди тељ ју је на ја вио као из не на ђе ње ве че ри. Пр во су упа ли ли дви је сви-
је ће и уга си ли свје тло, а он да, кад су му зи ча ри од сви ра ли туш, бр зо сву кли пан та ло не 
са стра жњи ца, на пе ли се и уга си ли обје сви је ће. У на ста лом мра ку до хва ти ли су ми-
кро фо не и стра жњи ца ма без гре шке од тру би ли ме ло ди ју: „Сад не знам шта је сре ћа 
то, без љу ба ви све је пу сто...“, Мит ке ду ва ју ћи ви ше, та ње то но ве, а стриц га је пра тио 
ни жим, ду бљим. Вој нич ки ор ке стар је на ста вио ме ло ди ју, а у са ли је за вла дао ур не бес. 
Сви су апла у ди ра ли, ви ка ли да хо ће још и „Бис! Бис!“, ду го др же ћи на ру ка ма мог стри ца 
и Мит ка, ко ји су се је два ис ко бе ља ли. Тач но у по ноћ је по но во уга ше но свје тло и упа-
ље не сви је ће, а Мит ке и стриц су их још јед ном сло жно по га си ли. 

У зо ру су вој ни ци тра жи ли да им пр до ње од сви ра ју Ти ши ну, али је они још ни су 
би ли увје жба ли и бра ни ли су се да не би би ло по пе-есу, да је то ме ло ди ја за пред ве-
чер је, а не за бу ђе ње, и не би да уно се по мет њу у стро га пра ви ла вој не слу жбе.

* * *

Од сво јих вој нич ких на ви ка стриц се ни је од у чио ни кад се вра тио ку ћи и ње го ви 
уку ћа ни су вр ло бр зо упо зна ли ње го ве гу зне спо соб но сти, ка ко их је зва ла ње го ва 
мај ка. „Ка да си већ про пр дјо, зар ни си мо го остат у вој сци бар још ову зи му, цр ни си не, 
па да се не смр за ва мо би жећ ван од те бе!“, гун ђа ла је ста ри ца, јер дру ги су мо ра ли да 
ћут ке отр пе ње го ве смра до ве.

По ро ди ца је би ла ве ли ка и сви су се пре ко да на ску пља ли у со би ко ју је гри јао ли-
ме ни фи ја кер-шпо рет, на ко ме се крч ка ло ва ри во и про ку ва вао веш, а ба ба у шер пи 
ко ка ла бо дљи ка ве бу љав це и пе кла на плот ни за сје че но ке сте ње за мно го број ну уну чад. 
Уз шпо рет се об је до ва ло, пи ла ка ва, су ши ле се пе ле не и одје ћа, же не ве зле и пле ле уз 
на род не пје сме сa ра ди ја, стриц играо ми це са ком ши јом, а кад ком ши ја оде сво јој ку ћи, 
стриц би не ми ло срд но на док на ђи вао све што је про пу стио док се ус те зао пред њим. 

За ви је сти на ра ди ју, или не што дру го што је ње му ва жно, да би то слу шао на ми ру, 
стриц лу пи дла ном по Ко сма ју и пу сти го лу ба, ка ко је на ви као да зо ве сво је кућ не пр-
де же, а уку ћа не оба ви је сти: „Кр чи ра дио! Ни је на стан ци!“ Кад би се при ми је ти ло ка ко 
не што смр дуц ка, он би ау то ри та тив но ре као да је нај вје ро ват ни је шу фе ри ца опет 
при го ри ла над шпо ре том, или по ки пи ла ва ре ни ка. Они би му и по вје ро ва ли да од мах 
ци је ла со ба не за во ња на ки се ло и отва ра ли су у жур би вра та и про зор, да про луф ти-
ра ју про сто ри ју, а он ви као да за тво ре. Стри на му кроз ма ра му, ко ју је ста ви ла на уста 
и нос, ка же да ће се сви по да ви ти од то ли ког смра да, а он их три јум фал но под сје ћао 
шта му је ре као док тор Бал ва но вић, чи ји су ме ди цин ски са вје ти ува жа ва ни у на шем 
гра ди ћу ко ли ко аје ти и су ре: „Ре ко је мен’ док тор Бал ва но вић да од смра да ни ко ни је 
цр ко, а од про ма хе се ни број не зна!“ Ни шта им дру го ни је пре о ста ја ло не го да по-
бјег ну у со бу без шпо ре та, а не ки би спас по тра жи ли и на кућ ном пра гу, под стре хом 
с ко је су ви си ле ле де ни це.
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До био је по сао у оп шти ни, да над гле да це ста ре ко ји су на си па ли ру пе ма ка дам ских 
дру мо ва у оп штин ској над ле жно сти. Ка ми он је са шљун ка ре раз во зио и ис тре сао на 
сва ких сто ти њак ме та ра ка ме ни це и шо дер у хр пе с ко јих су их они у тач ка ма во зи ли 
од ру пе до ру пе и за рав на ва ли из ло ка ни друм. Кад је до ла зио у кон тро лу, стриц би, 
умје сто по хва ле, прд нуо над сва ком ру пом ко ја је по ње го вој про цје ни би ла до бро 
за тр па на, а раз га ла мио би се гдје би на и шао на фу ше рај.

Пред сјед ник оп шти не га је уви јек по зи вао на са стан ке и, ка да би се ди ску си је оте-
гле у не до глед, на миг нуо би му да пу сти Ти хо ми ра, ка ко су њих дво ји ца зва ли стри чев 
без гла сни пр деж, а стриц га је још од вој ске звао пуц њем са при гу ши ва чем. У тре ну 
би за смр ди ла ци је ла са ла за са стан ке и сва ко је, по цр ве нив ши од по ми сли да је сум њив 
и на га ђа ју ћи ко би то мо гао би ти, жур но од ла зио пут сво је кан це ла ри је. Кад оста ну 
са ми и отво ре про зор, друг Ма цу ра би га урот нич ки под сје тио: „До зво ље но је прд нут 
у дру штву гдје је ви ше од двој’це. Тад се, бра те, сви сра ме, јер сва ко сум ња на сва ко га.“

„Знаш шта, пред сјед ни че“, ре као би стриц, са вла ђу ју ћи сми јех, „уви јек ми је оста ло 
не ја сно ка ко то да људ’ма вла сти ти пр деж не смр ди, а ту ђи уту ши.“

„Ти да прд неш у бе го вом во ћа ру, чи тав би во ћар за смр дио!“, то бо же при је кор но 
од го ва рао му је пред сјед ник Ма цу ра.

На исти на чин је рје ша вао и гу жву у во зу кад зо ром пу ту је у За греб – пу сти Ти хо-
ми ра на сло бо ду, ако тре ба при дру жи му још јед ног, и ку пе се за час ис пра зни, да 
оста не мје ста и за спа ва ње. Јед ном је воз ка снио, па се он на пио у ста нич ној бир ти ји 
и за бо ра вио да ку пи во зну кар ту, те је мо рао да се са кри је у ну жник. Кад је кон дук тер 
за лу пао на вра та, ви чу ћи да отво ри и по ка же кар ту, стриц је са мо пу стио Ти хо ми ра и 
од шкри нуо вра та, а кон дук тер од ју рио у на ред ни ва гон, си гу ран да се уну тра не кри је 
си му лант без би ље та за пут нич ки.

Мо гао је стриц да свој пр деж скра ћу је и про ду жа ва ка ко је хтио и ка да су их на кур-
су Пр ве по мо ћи за оп штин ске слу жбе ни ке на у чи ли да от ку ца ју скра ће ни цу SOS, он ју 
је од мах из вео на свом ин стру мен ту. „Успје шно, ја шта, и то већ из пр вог по ку ша ја“, 
по хва лио се уве че стри ни. 

Че сто је по ку ша вао и њу да на у чи тој сво јој вје шти ни, али су пру га ни је хтје ла да га 
слу ша, ни ти да се упу шта у те бу да ла шти не, ка ко је го во ри ла кад на ва ли да је на го ва-
ра. На кра ју му је оста ја ло са мо да исми ја ва ње но од би ја ње и још ви ше је на је ди про-
ста клу ком: „Хеј, пр ду ља! Ка кав је гушт што ра диш то кри шом? Же не б’ то још бо ље 
из вод’ле . Оне има ју дво цјев ку! У јед ну ци јев иде ме так, а ба рут ни га со ви из ла зе на 
дру гу! Чу до!“ 

* * *

Тог да на сам играо по кла пе са вр шња ци ма на пи ра ми дал ним сте пе ни ца ма је ди не 
бан ке у на шем гра ди ћу, за тво ре не не дје љом као и ду ћа ни, на углу Је же ви це и глав не 
ули це. Пра шња ви и озно је ни, уда ра ли смо дла но ви ма по сли чи ца ма фуд ба ле ра и по ку-
ша ва ли да их окре ће мо на ли це, кад нам се при шу њао мој стриц и прд нуо из све сна-
ге, да смо се упла ши ли као од пе тар де. За мла та ра ли смо ру ка ма да рас тје ра мо смрад, 
ко ји нас је шти пао за нос као да је не ко смр вио смр дљи вог мар ти на или рас тр љао 
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ора хов лист, стри чев син је по цр ве нио као бул ка, а он нам се сми јао све до вра та су-
сјед не згра де, у чи јем је при зе мљу би ла бир ти ја. На ста ви ли смо да се пре га ња мо око 
на ших фуд бал ских идо ла, пра ве ћи се да не чу је мо још је дан ње гов ра фал, са да са 
вра та Ло вач ког ро га, ко јим је по здра вио већ по при лич но пи ја но дру штво уну тра и, 
на ви као да о праг та ре бла то са обу ће, стру гао ђо но ви ма иа ко је су ша би ла већ ци је ли 
мје сец. 

За не сен у по кла пу и сли чи це фуд ба ле ра од ко јих ми се по ла ко а си гур но де бљао 
џеп на ко шу љи, ни сам слу шао удар це ча сов ни ка са тор ња ка то лич ке цр кве иа ко сам 
обе ћао мај ци да ћу се вра ти ти за ру чак, али ми се чи ни да је био про шао до бар сат 
кад су се по но во, са тре ском, отво ри ла вра та бир ти је и на њих на хру пио стам пе до 
го сти ју. Усред го ми ле ста јао је мој стриц, ко шу ље раз др ље не на че ки ња стим гру ди ма, 
на кри вље не бе рет ке и ци га ре те за ли је пље не на до њој усни. Јед ни су ви ка ли: „Мо же!“, 
дру ги: „Не мо же!“ Не што шко ло ва ни ји до да ва ли су: „Не ма те о ри је!“, а они дру ги уз вра-
ћа ли: „Е, па, да ви ди мо!“

На бр зи ну смо по ку пи ли ра су те фуд ба ле ре, а оне ко ји су од ле тје ли са сте пе ни ца 
бан ке, га зи ле су сан да ле, ши ми ке и бо си та ба ни мно штва ко је се љу ља ло око мог 
стри ца. На до њој усни му ви ше ни је би ла ци га ре те, а и бе рет ку је ски нуо са озно је не 
и ри јет ке ко се, те је гу жвао ша ка ма.

„Хо ће мо ли одав де по че ти?“, упи тао је стриц и сви му у хо ру од го во ри ше: „Та ко је 
– од сте пе ни ца бан ке!“

„Па до ћу при је!“, под сје ти их Пе ле, нај ве ћи за љу бље ник у фуд бал у ци је лом на шем 
гра ди ћу, иа ко ни је ни ка да у жи во ту шут нуо лоп ту. Не дав но је по ло жио ис пит за фуд бал-
ског су ди ју и та ко кру ни сао сво је ве ли ко по зна ва ње пра ви ла нај по пу лар ни јег спор та 
у гра ди ћу.

„Ма, склон’те се, љу ди, већ јед ном!“‘, по но во про го ври Пе ле, са да знат но гла сни је, 
али не до вољ но да га сви чу ју. „Хо ћу сло бод ну ул’цу, да нам ни ко не сме та!“

Они бли жи Пе ле ту и стри цу по че ше да се уда љу ју, по ти ску ју ћи и дру ге на је дан или 
дру ги тро то ар, осло ба ђа ју ћи њи ма дво ји ци што ши ри про лаз сре ди ном ули це. По ми-
слио сам да ће се то стриц так ми чи ти с њим, али кад је пр ви пут прд нуо а Пе ле из свег 
гр ла вик нуо: „Је дан!“, а ру ља са оба тро то а ра до да ла: „Али ври је дан!“, по том на пра вио 
два ко ра ка и по но во прд нуо, а Пе ле ово га пу та уз вик нуо: „Је дан-два аа!“ и за пи сао у 
но тес цр ве них ко ри ца, схва тио сам да је Пе ле са мо су ди ја у овом ме чу, у ко ме ће се 
стриц бо ри ти сам са со бом. Као ана бад – па да ми на па мет гла ди ја тор ко ји се у рим ским 
аре на ма бо рио са сво јом сјен ком, ка ко нам је не дав но при чао на став ник исто ри је, 
ко јег сам та ко ђе угле дао у ма си што се ме шко љи ла дуж тро то а ра.

Ни ми, до ко ни дје ча ци на сте пе ни шту бан ке, ни смо хтје ли да из о ста не мо из ове 
све оп ште не дјељ не за ба ве у глав ној ули ци. По ку пи ли смо из пра ши не из га же не сли-
чи це, по пра ви ли но га ви це за вр ну те из над ко ље на и ста ли у сто пу да пра ти мо мог 
стри ца и су ди ју ко ји је гла сно бро јао стри че ве ко ра ке и још гла сни је ње го ве пр де же: „Је-
дан-три ии, је дан-че ти ри ии, је дан-пе е ет...“, дру гу ци фру упи су ју ћи у но тес. Са мо се стри чев 
син дво у мио, а кад сам му мах нуо да нам се при дру жи, и он се свр стао у на шу ко ло ну.

Ра ја на оба тро то а ра је би ва ла све број ни ја и пље ска ла је стри цу за сва ки де се ти 
пр деж, а пр ву стот ку по здра ви ла је и гла сним хра бре њем. Ви дјех и не ко ли ко сво јих 
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на став ни ка. С њи ма је и Ап сол вент, ка ко зо ву сту ден та ко ји је по сли је мје сец да на ра-
да у Гим на зи ји ју че до био от каз и чи је смо ја пан ке, на о ча ре за сун це и ко шу љу ве за ну 
у чвор на ми ши ћа вом тр бу ху, гле да ли са за ви шћу. Дво ји ца де жур них ми ли ци о не ра 
ума ло да за у ста ве шет њу, али су по сли је крат ког пре ми шља ња од лу чи ла да се мир но 
при дру же су гра ђа ни ма и са мо из ви је сте над ле жне, по го то во кад чу ше да је па ра ду 
ор га ни зо вао на чел ни ков зет. 

Упи тах се шта ту тра жи глу во ни је ми ће ваб џи ја, кад не мо же чу ти ни стри ца, ни 
су ди ју. Иза ле ђа му угле дах и глу во ни је мог бра та, об у че ног у сви ле не ди ми је и жен ску 
блу зу од да ма ста, на ру ме ње них обра за и уса на, са бље шта вим мин ђу ша ма и ко вр џа-
вом пе ри ком, ко га је улич на гун гу ла из ма ми ла на свје тло да на. За чу ђе но су обо ји ца 
зурилa у стри че ву прат њу, ко ја не обра ти па жњу ни на „жен ског ним ца“, ка ко му ште-
ри је зо ву Ће та ви ног бли зан ца што се обла чи у жен ску одје ћу и скри вен у ку хи њи ци 
ми је си нај у ку сни је ће ва пе у гра ди ћу, ни ти се ико на кло ни дру гом бли зан цу, ко ји сва-
ког ју тра пе че те ће ва пе, а не дје љом по под не ски да ма сну ке це љу да је брат опе ре и 
осу ши, а он жу ри на фуд бал ско игра ли ште да об у че дрес са бро јем је дан и пре о бра зи 
се у те шко са вла ди вог гол ма на и мај сто ра за па ра де на Бор че вим утак ми ца ма.

По ла зни це кро јач ког кур са ис тр ча ше на праг АФЖ-а, ка ко град зо ве кро јач ку рад њу 
пре пу ну се о ских дје во ја ка што мје се ци ма уче да кро је и ши ју по му стра ма, те пе гла ју 
и пје ва ју као да су на мо би. Али су ту и за ста ле, про пе те на пр сте, раз ма ху ју ћи пе гла ма 
на пу ње ним же ра ви ца ма и за гле да не за ко ло ном из ко је ово га пу та ни ко ни је по гле дао 
ни на њи хо ве гру ди у де кол ти ра ним ке це ља ма, ни ти им ишта до ба цио. 

Кро јач Тоб џи ја, не ка да шњи пр во ли га шки фуд ба лер, ко ји је ра дио и не дје љом, спу-
сти ће пе нак на свој „Мод ни са лон“ и хи тро су сти же ма су. Са сте пе ни ца фри зе ра ја 
про ви ри ва ле су же не са ви кле ри ма у ко си, ме ђу ко ји ма пре по знах са мо учи те љи цу 
Ме ри му. Му зи ча ри у ба шти Град ске ка ва не пре ки ну ше ру чак и при тр ча ше ко ло ни на 
де сном тро то а ру, оста вив ши са му пје ваљ ку да од го ни му ве и осе од не до је де не ри бље 
чор бе у та њи ри ма на сто лу ис под сто љет не ли пе по ред ули це. До ни јев ши бу нов ној 
пје ваљ ки бље шта ву ба кар ну џе зви цу и фил џан на сто, ис пред ње се про пи ња ла на 
пр сте шан ку ша Ми ља – тац ном нат кри љу ју ћи очи да бо ље ви ди, дру гом ру ком је др жа-
ла вла жну кр пу за бри са ње шан ка и гун ђа ла: „Овај на род је скроз-на скроз по ма ’ни то.“

За пла ше на на ро дом ко ји се ла га но при бли жа вао, ста ра Ци ган ка Ми тра устук ну иза 
ћо шка Рај ко ве књи жа ре, бла го др му са ју ћи ди је те што јој се рас пла ка ло у на руч ју, а 
ко је је по су ди ла од ком ши ни це за благ дан ско про сја че ње. „По дој’ га, Ми тро, да не 
пла че!“, вик ну за њом гр ба ви Че до, слу жбе ник у оп штин ском ка та стру, ко ји и не дје љом 
но си би је ле на ру ка ве и де бе ло пен ка ло у џеп чи ћу, да укра си ко ко ши је гру ди. Утом се 
отво ри ше вра та ки на и ма ло број на пу бли ка из ми ли са ма ти не је на по днев ну свје тлост, 
жмир ка ју ћи и тр ља ју ћи очи као да су уну тра спа ва ли. По жу ри ше и они да нас стиг ну, 
пред во ђе ни Са мим Со мом, чу да ком ко ји је до био тај на ди ма ка кад је, на про јек ци ји 
Сам со на про тив сил ни ка, по ви као са бал ко на: „Жи вио Сам Сом!“ и ко ји до ла зи у ки но 
са мо на ма ти не је, кад су кар те јеф ти ни је. Не ки за ста ше по ред Ми тре да јој оста ве у 
дла ну ку сур ко ји су до би ли на би ле тар ни ци, а си пљи ви дим ња чар Фа хро да аст ма ти-
чар ском пум пи цом освје жи гр ло и до ду ва плу ћа.
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У тре нут ку кад на де сној стра ни угле дах пра во слав ног, а на ли је вој ка то лич ког 
по па, из џа миј ског ми на ре та се огла си му је зин по зи вом на по днев ну мо ли тву: „Ал ла-
ху уек бер! Ла ил ла ха ил ла лах...“, у че му му се од мах при дру жи ше и му је зи ни са оста лих 
дви ју бо го мо ља, али то не збу ни ни ти оме те мог стри ца у пр де њу и ње го вог при ље-
жног су ди ју. Је ди но су се хо џе при зва ле па ме ти и, при те гав ши би је лу ах ме ди ју око 
цр ве ног фе са, сва ки по жу ри сво јој џа ми ји на по днев ни на маз, у че му им се не при-
дру жи ни је дан вјер ник из ко ло не.

Не ко ли ко при сти глих би ци кли ста је сја ха ло и гу ра би ци кле иза на ших ле ђа, гун-
ђа ју ћи што им се не скла ња мо. Стриц се не за у ста ви ни ти пре ско чи да прд не на дру ги 
ко рак ни кад из Бри јач ке за дру ге изи ђо ше на са пу ња ни друг Ма цу ра, а за њим и цен-
тар фор Ки шмић, ко ји је до ла зио да га об ри ју и на ми ри шу ко лоњ ском во дом пред 
сва ку утак ми цу Бор ца на до ма ћем те ре ну. Иза њих дво ји це, као у ни је мом фил му, 
бри це из ви ја ше вра то ве и ши ри ше ру ке са рас кло пље ним бри тва ма и за пје ну ша ним 
чет ки ца ма. Ви дјех ка ко је пред сјед ни ку оп шти не кли знуо пе шкир ис под бра де и пао 
у пра ши ну, те по жу рих да се про би јем по но во на че ло стри че ве пи о нир ске че те. 

Са про зо ра на спра ту Ви јећ ни це син фо то гра фа Ра ду ло ви ћа је шкљо цао оче вим 
апа ра том, да усли ка мог стри ца и су ди ју, а кад смо му мах ну ли, он обо ри објек тив 
пре ма на шим раз дра га ним ли ци ма. У том тре нут ку не ко ми с ле ђа ћу шну ка пу и би ми 
кри во што ће се на фо то гра фи ји овје ко вје чи ти мо ја ну ла ри цом оши ша на гла ва. То да 
се сва ког ље та мо рам оши ша ти на го ло је нео по зи во на ре ђе ње мог ша ша вог оца и 
мо ји дру го ви га због то га зо ву Есе со вац, а ка да им се не бих при дру жио на тро то а ру 
пред бан ком, не ко би уви јек за кљу чио: „Не че кај мо га, си гур но се Есе со вац вра тио са 
те ре на.“ Ни шта лак ше ни је ни они ма чи је оче ве на зи ва мо бољ ше ви ци ма, по ми слих 
кад ви дјех Ман ки ја с ње го вим оцем. Иа ко га је отац, на став ник ру ског је зи ка, чвр сто 
др жао за ру ку пред њи хо вом ку ћом, Ман ки се отр же и уско чи ме ђу нас, не об зи ру ћи 
се на оче ве по ви ке да се вра ти: „При ди сју да, при ди сју да, ду рак адин!“

При мје ћу јем у том мно штву и све ве ћи број же на, ко је су ву кле пре пу не зем би ље 
и бо шче с Ма лог пла ца, као и же не ко је су по сма тра ле до га ђај са про зо ра и бал ко на 
ста рих јед но спрат ни ца. Вра ча ра Ај ка је мла та ра ла ша ре ним ди ми ја ма као да пле ше 
и сте за ла у на руч ју би је лу ко кош, оба ве зан на ту рал ни хо но рар за сва ку ње ну ви до-
ви ту услу гу, а њен унук Ке мо зва ни Пи ле ли зао је сла до лед и пра вио се да нас не ви ди, 
ни ти чу је на ше до зи ва ње. Ли це лу дог Рај ка на је би ло из ма за но цр ве ном и цр ном кре-
мом за ци пе ле, а Зла ти ји на уста раз ву че на у сми јех од ува до ува и ње ни из ба че ни 
зеч ји сје ку ти ћи и вуч ји оч ња ци су ми и овог пу та иза зва ли ла ку је зу. Ки се ла, ко ја је 
по шла на по сао у ну жник на ау то бу ској ста ни ци, па зи ла је да ни ко га не за ка чи ме тлом 
и кан том са пр ља вом кр пом. 

Пр ви пут угле дах пр са те бе го ве уну ке без шмин ке и ци пе ли ца са ви со ким шти кла-
ма. Упор на шкри па ме је при си ли ла да се окре нем на тре ну так и иза нас ви дјех улич-
ног сме тла ра Сал ку са ду бо ком кан том мон ти ра ном на точ ко ве би ци кла – јед но ме је 
фе лу га би ла то ли ко ис кри вље на да се гу ма че ша ла о кан ту из ко је су из ви ри ва ле 
др шке бре зо вих ме тли. За Сал ком се шу њао и ре жао чо пор скит ни ца, оче ку ју ћи да 
им до ба ци остат ке ка квог је ла, или бар хар ти ју ма сну од бу ре ка. Ово га пу та их ни ко 
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ни је шу ти рао, а иза њих се кла тио ше па ви Ђу ро, ли че ћи на па сти ра ша ро ли ког људ-
ског ста да ко је ју ри на со ли ло.

Про це си ја је већ би ла пред Оп шти ном, а мој стриц је и да ље ла га но ко ра чао и на 
сва ки дру ги ко рак јед на ко гла сно пр дио а Пе ле бро јао и за пи си вао. Пред хо тел, у пар-
ку пре ко пу та оп штин ске згра де, ис тр ча ло је осо бље ре цеп ци је и не ко ли ко збу ње них 
го сти ју, док су оста ли го сти по о тва ра ли про зо ре со ба и по ку ша ва ли да схва те шта се 
до га ђа на ули ци. До ју ри ше и оба чу ва ра хо тел ског пар кин га, и бр ка та го спо ђа из мје-
њач ни це, со ба ри це и ко но ба ри це. Је дан оса мље ни гост је др жао у ру ка ма та њи рић 
са шо љи цом ка фе и пи јуц као осло њен о го лу ждра во ста бло пла та на.

Стри че ва ци пе ла, број 48, ста де на пр ву да ску ун ског мо ста и он још гла сни је опа-
ли по сљед њи ћо рак из стра жњег ма шин ге ве ра, а Пе ле три јум фал но ус клик ну: „Три ста 
пе де сет пет!“ 

Сви ста до ше и за му ко ше на тре ну так. То стриц ис ко ри сти да гла сно, ка ко би га сви 
чу ли, упи та: „’Оће мо л’ у Ка у ре?“

Јед ни по ви ка ше да је би ло до ста спрд ње, док дру ги, очи то ма ло број ни ји, сво јим 
одо бра ва њем под стре ки ва ше стри ца да на ста ви и мо стом да из во ди сво ју му зич ку 
тач ку, ка ко је ре као мој на став ник му зич ког и ди ри гент град ског хо ра, да се ни по што 
не за у ста вља до дру ге оба ле и се ла са истим име ном као наш гра дић, чи је жи те ље још 
од тур ског вак та зо ве мо Ка у ри.

Стриц окре ну ле ђа мо сту, а не ко од оних што су би ли за то да се пр де ње на ста ви 
до суд њег да на, ре зиг ни ра но за кљу чи: „Па да, не мо’ш ти прд’ти по Ка ур’ма !“, а дру ги 
до пу ни: „За то по Бо сни, бо лан, мо реш и прд’ти и срат кол’ко ’о’ш!“

„Овај би ла ко мо гао и ку глу зе маљ ску да опр ди!“, за кљу чи гла сно гим на зиј ски про-
фе сор ге о гра фи је и осни вач фе ри јал ног са ве за, дру штва из ви ђа ча, по кре та го ра на и 
ша хов ског клу ба, сте жу ћи ка ри ра ну цр но-би је лу ку ти ју под ми ши цом и ша хов ски сат 
у ша ци, без ко јих га ни ко ни ка да ни је ви дио на ули ци, јер се не зна кад се све мо же 
на ба са ти на до ко ног су гра ђа ни на, или уче ни ка ко ји ви ше во ли да га ге о гра фи чар ма-
ти ра не го да га по ша ље на по прав ни.

Стри цу при ђе по сло во ђа Ло вач ког ро га, по ди же ли је ву ру ку да ути ша свје ти ну, а 
дру гом сти сну стри че ву де сни цу и вик ну да га сви чу ју: „Не ће мо да ље! Ча сно си по бе-
дио!“ Иа ко се још при је де се так го ди на при же нио ћер ки-је ди ни ци на чел ни ка ми ли-
ци је, овај Ср би ја нац и да ље је го во рио ека ви цу, а ка ву звао ка фом.

„Дај, бо лан, Цвјет ко, да им још и Ужич ко од тру бим, да ни су јур ца ли џа ба за мном“, 
за мо ли стриц свог са го вор ни ка, по пут дру гих ње го во пре зи ме Цвет ко вић скра тив ши 
и ије ка ви зи рав ши у пај та шко Цвјет ко.

„Тру би, ва ла, кад ти је во ља!“, до зво ли по сло во ђа и стриц по че по ла ко, па све бр же 
да пр ди по но та ма по пу лар ног ко ла и мно ги ста до ше да се хва та ју за ру ке и ђи па ју 
пре ма мо сту, а пра ши на да пур ња на све стра не ко ис под те рет ња ка. Чак је и бла гај-
ни ца из апо те ке, Ма цу ри на дру га ри ца, при тр ча ла и труп ка ла та мо-ам о на сво јим сло-
нов ским но га ма, а за њом и ви жља ста по па ди ја у штрам пли ца ма, не ма ре ћи за шти кле 
на ко ји ма је до та да хо да ла као по ле ду.

Не знам ко ли ко се у тој та ра па ни чу ла стри че ва му зи ка, али се ко ло по ве ћа ва ло и 
та ла са ло на све стра не, ши ри ло се и су жа ва ло, а кад ко ло во ђи не ши ми ке лу пи ше по 
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да ска ма, свје же обри ја ни друг Ма цу ра, још ми ри шу ћи на ко лоњ ску во ду бри це Се ли ма 
и за гле дан у сво ју озно је ну и за ја пу ре ну су пру гу, про де ра се на сав глас: „Ма је сте л’ 
сви по луд’ли ? ’Оће те мост да ми сру ши те! На зад!“

За ди ха на Ма цу ри на дру га ри ца ода ла ми му жа смрк ну тим и те шким по гле дом, а 
ко ло се на гло за ло ми и кре ну пре ма Оп шти ни, кроз пра ши ну ко ју су игра чи ма ло при-
је ус ко ви тла ли. На ке цу је ска ку та ла Ај ка са би је лом ко ко шком по диг ну том из над гла-
ве и ди ми ја ма ко је су се та ла са ле на све стра не око ње ног ста рач ког стру ка. И Пи ле 
је по ска ки вао, не би ли сти гао ко ло и ухва тио ба бу за ди ми је, али му је она стал но 
из ми ца ла. А кад се и ми, дје ца, при кљу чи смо у ђи па њу, хва та ју ћи озно је не ру ке сво јих 
оче ва у ко лу, стри че во ду пе од сви ра по сљед њи акорд.

„Ова ко ћеш да нам сви раш и у Ђу ри ним сва тов’ма!“, обра ти се стри цу ве се љак ко ји 
ми је био окре нут ле ђи ма.

„Хај де, Ђу ро, док смо ор ни за игру и ве се ље, да те же ни мо са Зла ти јом!“, пред ло жи 
Сал ко Ка ра ме ла, хва та ју ћи за руч ке сме тлар ску кан ту на точ ко ви ма.

 „Ви то пра ви те ра чун без крч ма ра!“, пре ки де их стриц. „Пр во пи тај те ље по ти цу да 
ли је и она за брак!“

„Ни мо ја ма ти се ни је уда ва ла, па јој ни је ни шта фа ли ло“, за му мла пр ко сно усје дје-
ли ца Зла ти ја.

„А ни Ђу рин отац се ни је же нио, или бар не са Ђу ри ном мај ком“, оба ви је сти нас 
ша љив џи ја окре нут ми ле ђи ма.

„Де, бо лан, Цвјет ко, до дај то ста кло ра ки је, да спе рем гр ло!“, стриц се окре ну на-
чел ни ко вом зе ту. „Ти би ме пу стио да црк нем од же ђи!“ 

Стриц от пи до бар гу тљај и фла шу пру жи Пе леу, ко ји је с га ђе њем са мо про сли је ди 
до нај бли же ша ке.

По сло во ђа Ло вач ког ро га и стриц су не што раз го ва ра ли, али то се ви ше ни је чу ло 
од жа мо ра што је бу јао у го ми ли иза њи хо вих ле ђа. Он да су се за гр ли ли и по шли на-
зад, пра ће ни Пе ле ом и ру љом ко ја по че да се ра зи ла зи, пред ла жу ћи углас Пе леу да 
но тес де по ну је у Оп шти ни, за бу ду ћи град ски му зеј. Код то па, ко ји је је ди ни остао 
чи тав у гра ди ћу по сли је ру ше ња тур ске твр ђа ве и био по ста вљен на угао пар ка, ци је ви 
окре ну те ка Оп шти ни – да опа ли кад гра ђа ни ма до зло гр ди град ска упра ва, што се 
ни ка да ни је до го ди ло у ових сто го ди на про те клих од ње го вог из ли је ва ња у сул тан ској 
лив ни ци – стриц по тра жи по гле дом свог си на и ме не, па кад нас угле да, до вик ну нам 
да по ђе мо с њим и Ср би јан цем, скре ћу ћи ка Ма лом пла цу. С на ма дво ји цом и Пе ле 
на ста ви да тр ча ка ра иза њих.

Осмје ху ју ћи се уче ни ца ма ве чер ње шко ле, ко је су нам ма ха ле са про зо ра на пр вом 
спра ту пред рат ног Меј те фа, и пла зе ћи се мом ци ма ко ји су пу ши ли на дру гом про зо ру, 
сти го смо на го то во пра зан Ма ли плац, око чи јих на хе ре них те зги се не ко ли ко Ци ган-
чи ћа игра ло шу ге. Угле дав ши нас, гр ла ти Шем со ста де да по ка зу је и хва ли све моћ ни 
„са фун за све ма ле и ве ли ке фле ке“. На на ше не из мјер но за до вољ ство, за у ста ви смо 
се по ред го ми ле лу бе ни ца. 

Ср би ја нац се окре ну Пе леу и ре че му да га под сје ти ко ли ко је би ло пр де жа. Пе ле 
отво ри но тес и зва нич ним гла сом од го во ри: „Укуп но три ста пе де сет пет!“ 
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„Ако то по де ли мо на де сет, ка ко смо се до го ври ли при кла ђе њу“, под сје ти се по-
сло во ђа и ста де да ра чу на, „за ра дио си три де сет пет и по ки ло гра ма, што до ђе, бре, 
пет лу бе ни ца од се дам ки ло гра ма. Бег ни је ци ци ја, ка ко се то код вас ве ли, па нам, 
Оме ре, дај пет нај ве ћих лу бе ни ца.“ Омер га је збу ње но гле дао, не вје ру ју ћи да не ко 
од јед ном то ли ко па за ри, па упи та: „Је л’ то за бир ти ју, га зда?“ „Ни је за Рог, бре, не го за 
Пр до њу, а ја пла ћам“, љут ну се што мо ра да му об ја шња ва. „Де, рас тре си, бре, то тво је 
бр до и би рај ми нај ве ће!“

Омер се по му чио да рас ту ри хр пу а да му се лу бе ни це не раз би ју и не от ко тр ља ју 
под ту ђе те зге. До да вао је јед ну по јед ну круп ну, а по сло во ђа Ло вач ког ро га би рао, док 
се нај зад не од лу чи за свих пет. 

„Ода кле си их на ба вио, Оме ре?“, уми је ша се Пе ле, тек да се зна ка ко је и он још ту. 
„Као и сва ке го ди не, бо лан, то ти је сом бор ски бо стан, пр ва кла са!“, од го во ри Омер, 
чу де ћи се шта га овај пи та. „Омер на ба вља са мо нај бо ље!“

Про да вац им от ки ну са су ше не ло зи це, уви је не по пут пра се ћих ре пи ћа, и ваг ну 
јед ну по јед ну на ста ром тур ском кан та ру са та њи ром и гво зде ном ку глом, до би за 
њих ли је пе па ри це ко је про тр ља иза уши ју, да му ци је ли дан бу де бе ри ће тан.

„Је л’, по ште но?“, упи та Цвет ко мог стри ца, а Пе ле од го во ри: „Ја шта не го по ште но.“ 
Стриц пр де из све сна ге и све ча но из ја ви: „Лу бен’це  су нај бо љи ли јек за ка ме нац у 
бу бре гу, бо љи и од пи ве. От ка зу јем сва пр ђе ња до даљ њег и пре ла зим на пи ша ње!“ 

По сло во ђа се окре ну и по жу ри ка бир ти ји, а стри чев син и ја згра би смо дви је не што 
ма ње лу бе ни це. Стриц на по кон вра ти бе рет ку на про ће ла ву гла ву, узе под ми ши це 
дви је нај круп ни је и пред ло жи Оме ру да му пе ту чу ва до су тра. Омер клим ну гла вом 
да при ста је, али Пе ле ре че да ту лу бе ни цу он мо же по ни је ти до стри че ве ку ће и, не 
че ка ју ћи ње го во сла га ње, са гну се и с му ком је по ди же.

„Паз’де да ти не иса пад не!“, упо зо ри га стриц. „Био б’ ред, бу ра зе ру, да и ти с на ма 
да нас ужи ваш. Буј рум!“

Лу бе ни це су би ле по те шке и нас дво ји ца смо, ко ли ко год се тру ди ли да не за о ста-
је мо за стри цем и су ди јом, за ста ја ли на крат ко да пре дах не мо. Стри чев син ми се при-
ма че на углу Леп ти хо ра и ша па том се по хва ли: „Ука пи ро сам ја ка ко то ћа ле из во ди и 
мо гу да прд нем кол’ко год ’оћеш пу та, ал’ не ви ше од пет“, на што сам пра снуо у сми јех 
и је два за др жао све те жу лу бе ни цу да ми не ис пад не из за гр ља ја.




