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ДЕЧКОЊА

СЛУЧАЈНИ СУСРЕТ

Деч ко ња је слу чај но срео Жо зе фи ну, бив шу де вој ку са ко јом се раз и шао пре ме-
сец да на. За пра во, то се, за раз ли ку од не ких дру гих ства ри, де си ло на ње ну ини ци ја-
ти ву. И та ко су њих дво је је дан део пу та ше та ли и при ча ли о нео ба ве зним ства ри ма. 
Ка да су се ра ста ја ли, Жо зе фи на му је ре кла да он пре бр зо хо да.

А он да су се ру ко ва ли.

ДВО БОЈ

Кон тро лор уђе у град ски ауто бус. Ме ђу пут ни ци ма се на ла зио Деч ко ња. По ми-
слио је: Је би га. Ни је мој дан! Кон тро лор ухва ти не ко ли ко кли на ца без кар те и по ша-
ље их до сред њих вра та. До ђе до Деч ко ње и по гле да га. Овај по гле да кон тро ло ра, 
ко ји за тим про ђе по ред Деч ко ње не за тра жив ши кар ту. 

Сва ки од њих дво ји це иза ђе на сво јој ста ни ци и сва ки на ста ви жи ве ти до по след-
њег да ха.

ВЕ ЧЕР ЊА ИН ТИ МА

Би ло је ве че и Деч ко ња је ше тао гра дом. За стао је крај јед не ку ће и про ви рио 
кроз про зор. Ви део је не ког чо ве ка ко ји је ушао у со бу и упа лио те ле ви зор. Уду био се 
у гле да ње не ког фил ма, па ни је при ме ћи вао Деч ко њу. Овај од лу чи да се за др жи још 
ма ло. Уско ро је на и шао При ват ни Кло шар и при дру жио му се. За њим је до шла Жо зе-
фи на. Па Кан це ла рац... 

По сле не ког вре ме на, око про зо ра се ску пи ла гру па од де се так љу ди ко ји су гле-
да ли те ле ви зи ју. И да их је не ко та да пи тао: Да ли се са да осе ћа те као код ку ће?, ве ру-
јем да на осно ву од го во ра не би пре по знао оно га ко ји има тет ку у Не мач кој.

НИ ЈЕ ТЕ ШКО БИ ТИ ФИН

Мр тав пи јан, Деч ко ња је ба у љао цен тром гра да. До ву као се до кан те за сме ће, ис-
пе глао се у њу и на ста вио да ље. 

А ста ри је го спо ђе су се окре та ле за њим и го во ри ле: Бо же! Ка ко је са мо ле по вас
пи тан!

ГЛАСОВИ

Бојан Самсон
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КА КО ИС КУ ЛИ РА ТИ НЕ КО ГА КО ЖЕ ЛИ  
ДА ПО СТА НЕ КОН ДОР?

Док је ула зио у ауто бус ко ји је ста јао на по чет ној ста ни ци, Деч ко ња је осмо трио 
ли ка ко ји је ста јао по ред вра та. Био је нео бри јан, не ка ко ис пи јен, но сио је пр ља ву 
жу ту ма ји цу. Убр зо се и он на шао у ауто бу су. Из ва дио је све ску и олов ку, те по чео 
про ве ра ва ти код пут ни ка да ли има ју кар те. По ма ло збу ње ни, љу ди су ва ди ли кар те 
из џе по ва и по ка зи ва ли их ли ку са све ском. Ка да је при шао Деч ко њи, овај му се на-
сме ши и ре че:

- Из ви ни дру же, али да нас не мам кар ту. Мо жеш ли ми опро сти ти?
Лик упи ше не што у све ску, уз вра ти осмех Деч ко њи и на ста ви да ље да про ве ра ва. 

Ка сни је га је не ки ће ла вац же сто ко опсо вао, на кон че га је овај па жљи во осмо трио 
ће лав ца, упи сао не што у све ску и сео на пр во се ди ште.

А Сам сон ка же, тек да ка же:
Увек се на ла зиш на не ком
спи ску, же лео ти то или не!1

КА КО ИС КУ ЛИ РА ТИ ЏО НА ВЕЈ НА?

Док је при ла зио са мо по слу зи, Деч ко ња је на ле тео на При ват ног Кло ша ра. Овај га 
је на мр го ђе но по гле дао и гур нуо де сну ру ку под ка пут. Деч ко ња је по ди гао ру ке и 
вик нуо:

- Мо лим те, по ште ди ме! Ни сам на о ру жан.
- Имаш сре ће, деч ко! Да си ко јим слу ча јем имао уто ку код се бе, оја дио бих те на 

ли цу ме ста!
Ве ро ват но би и Џон Вејн у ова квој си ту а ци ји ура дио исто, по ми сли Деч ко ња и уђе 

у са мо по слу гу да ку пи мле ко.

ЗА ША КУ ПА ТЕ ТИ КЕ

Као и сва ког по не дељ ка уве че, Деч ко ња је са Кан це лар цем цу гао пи во ис пред 
дис кон та. Од јед ном се пред њи ма ство ри чо век са за кр ва вље ним очи ма, по зна ти ји 
као При ват ни Кло шар. 

- Бра те, јел’ имаш не ку кин ту? Тре ба ми за пи во.
- Имам, ал’ не ћу да ти дам.
- За што, бра те?
- Чуо сам да у Швед ској љу ди на ули ци да ју ло ву са мо они ма ко ји не што ра де: сви-

ра ју, игра ју или пле шу.
- Ево, ја ћу да ти от пе вам не што.

1 Ова кав на чин по ен ти ра ња пре у зет је из пе снич ке збир ке Ка ран тин Ра ше Ли ва де.
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- Мо же. Јел’ знаш не ку ствар од Ел ви са При сли ја?
- Аууу, ту сам ти слаб, бра те! Ако хо ћеш, мо гу да ти од зви ждим Бе то ве но ву Па те

тич ну со на ту, то знам.
- У, су пер! То ни сам чуо још од ча со ва му зич ког у основ ној! – ре че Деч ко ња ма-

шив ши се за нов ча ник, па се се ти да ње го ва по след ња па ра ле жи у ка си са мо по слу-
ге, по ло же на за пив ску ка у ци ју.

И док је При ват ни Кло шар зви ждао Па те тич ну, Деч ко ња схва ти ка ко је pat hos 
по стао то ли ко не по тре бан да га не би мо гао ме ња ти ни за пив ску ка у ци ју.

ДА ЛИ СИ ЗА И СТА ТА КО ДА ЛЕ КО?2

Ше та ју ћи пар ком, Деч ко ња ме ђу го ми лом раз ба ца них шпри це ва при ме ти мо бил-
ни те ле фон. Јед на по ру ка при мље на, пи са ло је на дис пле ју. Деч ко ња отво ри по ру ку и 
гла сно про чи та: Сре ћан сам што по сто јиш.

Ух, ово ли ко емо ци ја од стра не јед ног му шкар ца ипак не мо гу под не ти, по ми сли 
Деч ко ња и свра ти до пр ве рад ње са мо бил ним те ле фо ни ма.

А Сам сон ка же:
Љу бав је као ка сет на бом ба.
Ни је ство ре на да би обра ћа ла па жњу на по сле ди це.

ВИ ША СВЕСТ, НЕ СВЕ СНО

Сто је ћи за гле дан у нат пи се ино стра них свет ских ба на ка, Деч ко ња је раз ми шљао 
о свем том нов цу ко ји је про те као кроз ње го ве пр сте. А са да се део тог нов ца мо жда 
на ла зи у не кој од тих ба на ка – пад не му на па мет. У том тре нут ку он осе ти не ку ду бо-
ку по ве за ност са све том око се бе. И ни ка да ми се ви ше не ће вра ти ти, те шио је се бе 
Деч ко ња, не при ме ћу ју ћи кон до ра ко ји му се шу њао иза ле ђа.

- Деч ко, јел’ имаш кар ту?
- Не мам.
- А за што не маш?
- За то што сам ма ло пре ку пио сен двич, па сам остао без па ра.
- То те уоп ште не оправ да ва – над моћ но се сме шкао кон дор, увла че ћи де сну ру ку 

у уну тра шњост ки шног ман ти ла. На гла ви је но сио цр ни ше шир ши ро ког обо да.
- Ба рем ни ког ни сам убио!
- То те не спа са ва – про це ди кон дор, па из ка пу та из ву че дво цев ку скра ће них це ви, 

а он да је ис пра зни у прав цу се ди шта иза ко јег се са крио Деч ко ња.

Да ли је то ствар ност? Или је то сан?3

2 Стих из пе сме „Стој, Џо ни!“ бе о град ског бен да Пар ти бреј керс.
3 Стих из пе сме Ге ри ја Снај де ра „Но вац од ла зи уз вод но“.
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ТЕ О РИ ЈА ЗА ВЕ РЕ

Деч ко ња је дао крв за ана ли зу на HIV. Ка да је иза шао на ули цу, при ме тио је При ват-
ног Кло ша ра ко ји је ше тао и при чао сам са со бом. С вре ме на на вре ме би сум њи ча во 
по гле да вао љу де око се бе. Не ма сум ње, ово се сва ком од нас мо гло де си ти, за кљу чи 
Деч ко ња и свра ти до пр ве хам бур ге ри је. 

А Сам сон ка же, јер су му ре кли да та ко ка же:
Па ра но ја је као HIV. Не ма си гур не 
за шти те од је ба ња у здрав мо зак.

ЗЛИ ДУ СИ

Пре не ку ноћ сам са њао да је мој ор ма рић са хи ги јен ским при бо ром био осет но 
ре ду ко ван. Не ста ло је бри ја ча, пе не за бри ја ње и, на рав но, ко лоњ ске во де... Ух! Зар 
јед ном Деч ко њи да се то де си?!

За име бо жи је, ка ква се то си ла по и гра ва са мо јом му жев но шћу?!

УМЕ ЋЕ ЖИ ВЉЕ ЊА

Се дим са Кан це лар цем и Ње го ва ном на гај би. Гле да мо фуд бал ску утак ми цу. Кан це-
ла рац нам до но си чај и ко ла чи ће, из ви ња ва се на не ре ду у со би. Фран цу зи при ма ју 
пр ви гол. Кан це ла рац нам при ча о ње го вом ви ђе њу но стал ги је. Хо лан ђа ни во де са 2:0. 
Ње го ван пре при ча ва до жи вља је из де тињ ства. Фран цу зи сма њу ју на 2:1. На из ме нич но 
ре ци ту је мо по е зи ју. Хо лан де зи за би ја ју тре ћи гол. Пла че мо је дан дру го ме на ра ме-
ну. Ла ле по бе ђу ју Фран цу зе са 4:1. Сла же мо се да се ова ко не што не до га ђа че сто и 
да тре ба ра ди ти на ре при зи. 

Од у век љу ди по зи ва ју јед ни дру ге на кра ће или ду же вре ме.4

ЛО КАЛ НА ПО Е ЗИ ЈА

Ли ста ју ћи стра ни це ло кал ног књи жев ног ча со пи са, угле дах ту фот ку: под над стре-
шни цом од тр ске сто ји ло кал ни пе сник и чи та сво ју по е зи ју. Пре ко пу та ње га се ди 
ло кал ни књи жев ни моћ ник, и па жљи во слу ша. И он је пе сник.

Ве ро ват но раз ми шља: До бро је, још је дан ко ји ни је бо љи од ме не!

У ПРЕ ДВОР ЈУ ПА КЛА

Из пред со бља се огла си зво но. Деч ко ња на ву че ће бе и окре не се на дру гу стра ну. 
Опет зво но. На пра ви ћу се бле сав, па ће оти ћи, по ми сли Деч ко ња. И још јед ном се 
огла си зво но. До ђа во ла, ко сме та у шест ују тро?, про мр си Деч ко ња, те ту ра ју ћи и су-

4 Бон тон: уме ће жи вље ња, Зо граф, Ниш, 1998.
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да ра ју ћи се са ор ма ри ма. До ву че се не ка ко до вра та, отво ри их и угле да дво ме тра ша 
раз ро га че них очи ју. Ку пи Би бли ју! Ку пи Би бли ју!, ври штао је овај ула зе ћи у пред со бље 
и уно се ћи цр ну књи гу Деч ко њи у ли це. Овај се у бо ја жљи вом по вла че њу спо та као, 
пао на ле ђа, а за тим још јед ном при хва тио на се бе сву те жи ну све та, али ово га пу та у 
об лич ју про дав ца Би бли је. Овај је се део Деч ко њи на гру ди ма, те га уда рао по че лу 
цр ном књи гом, и да ље ви чу ћи: Ку пи Би бли ју! Ку пи Би бли ју!

И та ко је Деч ко ња ви део сво га бо га.

КО ЗА ТРА ЖИ, ДА ЋЕ МУ СЕ 2

Деч ко ња је ис пред рад ње цу гао пи во са Ње го ва ном и Кан це лар цем. На и шао је 
бес кућ ник, ко ји је сва ко днев но про сја чио. Зва ли су га 50th Cent. За тра жио је од мо ма-
ка не ку кин ту да ку пи хлеб. Е ви диш, а баш смо ми те бе хте ли да пи та мо да нам даш 
ло ву за пи во!, ре че му Деч ко ња. Овај за ћу ти, ма ши се за џеп и да мом ци ма до вољ но 
па ра да ку пе дра го це ну те ку ћи ну од хме ља. Ужи вај те мом ци!, ре че 50th Cent, окре не 
се и на ста ви да ја ше, док љи ља ни ла га но flat te ring and dan cing in the bre e ze.5

ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА ВО ЗНЕ КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ

Пре див на је!, по ми сли Деч ко ња по сма тра ју ћи де вој ку у град ском ауто бу су. Још 
ка да би се зва ла Жо зе фи на... Она је че ка ла да се отво ре сред ња вра та јер је же ле ла да 
иза ђе. Ипак, во зач је отво рио са мо пред ња вра та, и био је за у зет про да јом ка ра та 
пут ни ци ма ко ји су ула зи ли. Сви су мо ра ли пла ћа ти град ски пре воз у то вре ме те шке 
еко ном ске си ту а ци је. Она се уз не ми ри, као да ни је ве ро ва ла да ће се сред ња вра та 
ика да отво ри ти. Деч ко ња та да ду бо ко удах ну и за гр ми: Мај сто ре, јел’ мо гу сред ња?! 
Хи дра у ли ка се по кре ну и учи ни сво је. Она ле по од ле те из Деч ко њи ног жи во та по пут 
га вра на из пе сме јед ног аме рич ког пи сца.6

По ма ло ту жан, али и по но сан за то што је по кло нио сло бо ду во ље ној осо би, Деч ко-
ња уз дах ну, те шап ну: Ne ver mo re! И та ко све нас под се ти на јед ног дру га чи јег га вра-
на, плод има ги на ци је још јед ног аме рич ког пи сца.7

О, ко ли ко је са мо пти ца зло слут ни ца у ово вре ме свет ске еко ном ске кри зе! 

МИ НУ ЛИ РАД

Да нас сам на пе шач ком пре ла зу при ме тио При ват ног Кло ша ра ко ји је но сио огром-
не па ке те са рол на ма то а лет па пи ра. До бро је ка да чо век на у чи да пре по зна при о ри
те те у жи во ту, по ми слио сам док се де да уда ља вао у прав цу шу пе.

Да, та ко је то. Сло је ви тост жи во та је по пут ква ли тет ног то а лет па пи ра. Рет ко обра-
ти мо па жњу на њу док по вла чи мо во ду.

5 Сти хо ви из пе сме „Пе пе ин ски дан“ Јо ва на Жив ко ви ћа.
6 Пе сма „Га вран“ Реј мон да Кар ве ра.
7 Пе сма „Га вран“ Ед га ра Ала на Поа.
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РАЈ НА ЗЕ МЉИ

И ре че ка пи та ли ста Деч ко њи: 
- У вре ме свет ске еко ном ске кри зе игра мо же спа си ти те бе и ме не пре ве ли ке 

озбиљ но сти. Хај де да се игра мо ти и ја ми то ло ги је. За тре ну так, ја ћу би ти бог, а ти 
Со то на. Ти ћеш се по бу ни ти про тив ме не тра же ћи ве ћу пла ту и оства ре ње рад нич
ких пра ва, и при то ме ћеш има ти по др шку дру гих рад ни ка. Он да ћу јед ног од њих под
ми ти ти да те из да, а за тим ћу те от пу сти ти, шта ка жеш? 

- А шта ћу ја има ти од све га то га? – упи та Деч ко ња.
- Ти ћеш по ста ти део ми та – по ку ша ва ћеш не пре ста но да ме сврг неш са тро на и 

за у змеш мо је ме сто, и при то ме ћеш ху шка ти дру ге љу де да ти по мог ну у то ме.
- Хеј, то је пре ма ло! За слу жио сам ма кар уло гу у ре кла ми за не ки од тво јих про из во

да. Мо гао бих ма за ти ле ђа уљем за сун ча ње не кој пре пла ну лој ма не кен ки, на не ком пу
стом остр ву. Знаш оно – рај на зе мљи.

А Сам сон по ку ша ва да ка же:
Ку пуј уље и скла ди шти га у 
по друм, не што је ди вље у зра ку.8

ДУ ВАЧ КА СЕК ЦИ ЈА

Док су ду ва ли џо инт, Ње го ван, ко ји је на став ник по стру ци, ис при чао је Деч ко њи 
ка ко је био код про свет не са вет ни це на раз го во ру. Она је про чи та ла ње го ву рад ну 
би о гра фи ју, при ча ли су о ње го вом рад ном ис ку ству, ње го вим же ља ма и ин те ре со-
ва њи ма.

- На кра ју ми је ре кла да би би ло ле по ка да би ње на кћер ка има ла мом ка по пут ме не. 
– ре че Ње го ван увла че ћи још је дан дим ма ри ху а не.

- А шта си јој ти ре као? – упи та Деч ко ња пре у зи ма ју ћи џокс.
- Не што као: из ми ре сто ђа во ла ви ре. – про це ди Ње го ван кроз зу бе за др жа ва ју ћи 

дим у плу ћи ма.

А Сам сон ка же:
Ле по је ка да увек мо жеш 
по ду ва ти уз осмех за до вољ ства.

МА ШТО ВИ ТИ ШВЕР ЦЕР 2

- До бар си ти, Деч ко њо! Имаш по тен ци ја ла, то се од мах ви ди! Сви ђа ми се то 
што ра диш! На ста ви то да ра диш, по себ но он да ка да ти то при чи ња ва за до вољ
ство! И са мо још јед на ствар за крај: ви ше чи тај!

8 Не што је ди вље у зра ку – сло ган по пу лар не те ле ви зиј ске ре кла ме за уље за сун ча ње Cop per
to ne Be lu po, ко ја се при ка зи ва ла осам де се тих го ди на про шлог ве ка.
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ПЕ СНИЧ КИ TO UC HE

Ње го ван и Деч ко ња су се во зи ли град ским пре во зом. Ње го ван је но сио ман тил, 
ше шир и ци лин дар. При шао му је не ки кли нац и по чео да му се уно си у фа цу. 

- Шта је мај му не, шта се фо ли раш ту?! Хо ћеш пе сни цу, а?! Хо ћеш пе сни цу?!
- Пе сми цу? Ка кву пе сми цу же лиш да ми даш? Мо жда со нет? Или ка кву гло су? Да ли је 

у пи та њу кан цо на? Или не ка ба ла та? Мо жда фро то ла? Не ки рон до? Или чак еспи не
ла? – то пио се Ње го ван од ра до зна ло сти.

- А, мај му не је дан! – вик не кли нац и вра ти се на сво је ме сто, док Ње го ван за ви тла 
ки шо бра ном као ка кав сред њо ве ков ни ви тез ма чем.




