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КОПРА-КУЛТУРА
Ја вља ју ћи се вр ло че сто сво јој су пру зи из Њу јор ка на скајп, со фи сти ци ра ни муж и 

срећ ни отац је са мла дом же ном углав ном раз го ва рао о ко пра-кул ту ри. Па зар ни је 
та „ко пра“ део кул ту ре као што јој и са ма реч ка же? Алар мант на вест је гла си ла ка ко 
у Аме ри ци не по сто је, јер су из ли шне, чет ке за кло зет ску шо љу, већ во да, сво јим шам-
по ни зи ра ним са др жа јем спи ра и по след њи де лић из ме та без ика квих ме ха нич ких 
ин тер вен ци ја по ис тој. Мла да же на је би ла оду ше вље на, али је при ме ти ла ка ко је 
нео свр та ње на са др жај и фор му соп стве ног гов не та при лич но фру стри ра ју ће. Та да 
јој се, пре ко скај па су пруг по ве рио, да у Аме ри ци, и ако има ре дов ну сто ли цу, ану сно 
про из во ди ис кљу чи во не ка кве бра боњ ке, на шта је су пру га од го во ри ла: „То су ти стан-
дар ди зо ва на гов на!“ Он да је су пруг по ку шао да кон тро ли ше соп стве ни из мет, али му 
то ни је по ла зи ло за ру ком (још и ру ку да упо тре бља ва) и ре шио је да се не оба зи ре 
на ко пра-кул ту ру као у до ми ци лу, већ да је пре пу сти Оке а ну. Као па три о та, до пу то ва-
ће до сво је ве-це шо ље и упо тре би ће чет ку. 

Пот пи сни ца твр ди да су ови раз го во ри нај љу бав ни ји у ње ном ис ку ству при слу-
шки ва ња и мо тре ња. Па се при се ти ла јед ног од лом ка из ме мо а ра Ми ха и ла Сто ја но-
ви ћа о „есте ти ци сра ња“ у про та го ни зму ли ка Ра до ји це Пан ти ћа, ко ји је ре као: „Во лим 
увек да се освр нем у при ро ди ме ђу жбу но ви ма и да ви дим ка ко ми је гов но ле по.“

И мла да же на се по сле раз го во ра на скај пу при се ти ла сво је тра у ме из де тињ ства. 
Кад је би ла ма ла, ка ки ла је са бра том бли зан цем увек у исто вре ме. По гле да ла је са-
др жај из ње го ве но ше и уочи ла са вр ше но об ли ко ва ну пле те ни цу. Два де сет го ди на је 
по ку ша ва ла да по стиг не бра то вљев ре зул тат. Ни је ус пе ла, али је за то по ста ла ака дем-
ска ва јар ка.
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ДУХ СТЕ ПЕ НИ ШТА
Ка ко је го спо ђа ма ма? Ис па ла вам је див на па при ка из тор бе! Да ли се и ви пла ши-

те лиф та? Бр рр ррр, што је да нас хлад но, зар не? Је сте ли чу ли да је го спо ђа Јо ва но вић 
по вре ди ла но гу на кли за ви ци? Има те ли ши би цу? Да ли мо же те да ми по мог не те до 
дру гог? По ме ри те се, мо лим вас, де сно, мо рам да се др жим за ге лен дер! Је л’ и ви са 
гла са ња? Ка ко вам див но при ста је та љу би ча ста блу за, го спо ђо Ви до! Мо лим вас, го-
спо ђо Ми на, при др жи те ми ку чен це док от кљу чам! Мо жда ово ни је при ли ка, али при-
ми те мо је нај и скре ни је са у че шће! При па зи те, га си се све тло у ха у сто ру! Хо ће те ли 
јед ну мен тол бон бо ну? По љу би те де чи цу! Ру ко љуб го спо ђи ма ми! Тре ба ли вам по моћ? 
По се ти те нас по не кад! Марш у пич ку ма те ри ну, тво је ку че ми се опет усра ло на оти рач!

Ово је, до не из бро ји вог на бра ја ња, ДУХ СТЕ ПЕ НИ ШТА, ко је је као ме та-кул ту ро-
ло шку ла ку кон вер за ци ју про мо ви сао фран цу ски дух. Не са мо по во дом про ла зно сти 
жи во та и ње го вог, да кле, бе сми сла, већ по во дом ПРО ЛА ЗНО СТИ, ми мо хо да, слу чај-
них су сре та на сту би шту, ка да је упут но из го во ри ти ре че ни цу ко ја у крат ком су сре ту 
спа ја две осо бе и по том се за у век бри ше. 

Ли сци Фран цу зи ни су угра ди ли бон-тон у ову ла ку кон вер за ци ју ко ја с пра вом и 
раз ло гом тре ба да бу де увр шће на у књи жев ност при мар ног ама те ри зма и се кун дар-
ног про фе си о на ли зма. Ни шта леп ше од ослу шки ва ња гла со ва из ха у сто ра и ра ко шне 
по мет ње слу чај них су сре та ча ко ји из го ва ра ју ле пе фра зе на пу ње не пра зни ном, али 
ис пра жње не од би ло ка квог за зо ра.

Не кад је и „го вор те ла“ до во љан да ис пу ни или ис пра зни сти ле му ду ха сте пе ни шта. 
Са мо бр зо мет но по диг нут ше ши рић де сном ша ком го спо ди на, без ијед не ре чи. А он-
да мут но-бли ста ви по глед го спо ђе у ње го ве очи. Има те ли, мо жда, ши би цу? Лифт не 
ра ди, а ко је био за пра во, тај Да вид Па јић?




