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ДОПИСИВАЋЕМО СЕ

Ову при чу ми је ис при чао мој при ја тељ Цо не и мо лио ме да је не пу стим у про мет 
не ко вре ме, док се стра сти не сми ре, јер је ма ле на о ко јој је реч у при чи у ме ђу вре ме-
ну то ли ко по ра сла да се он сил но бо јао ка ко би мо гла не што да му на па ко сти, ако 
са мо от кри је да је он ду го, ду го, био за љу бљен у њу и да је и са да во ли, али не сме 
ни ко ме да ка же, јер се бо ји по кој не же не. При ча по ти че из ере ка да је зе мљом ха ра ла 
бо лест ко ја је би ла по зна та под име ном fa ce bo ok.

Цо не при ча, а ја пи шем.
Пре из ве сног вре ме на, не ду го, на ђох јед ну де вој чи цу. Миц по миц и збли жи смо се 

на тој да љи ни, ко ја и ни је не ка да љи на за ова кве осо бе, ка кве смо ма ле на и ја. Фејс је 
то. Ма да, и на феј су чо век мо же да се окли зне, да пад не, да се рас пу чи, го ре не го на 
ле ду. Не го да то са да пре ско чи мо, пу сти мо те ру жне при ми сли. Про ђе не ко вре ме, 
ме ни је све то ушло у гла ву и на сва дру га ме ста где то мо же да уђе. Идем та ко шу мо-
глав, не ви дим ни ко га, не чу јем ни ко га, не за ре зу јем ни ко га, не ма рим ни за шта. И 
да ље сам та кав. Она ка же да се то и њој до га ђа. На кра ју пи сма оба ве зно ми мет не оно 
цр ве но ср це, а ме не то стра шно па ли. И још ми ка же, Ја Вас ствар но во лим, па не ка се 
цео свет окре не на о па ко. Та ко ми ка же, не знам за свет, али ме ни се све окре ну ло. 
Ви ше и не раз ли ку јем, шта је ли це, а шта је на лич је. Кад уста нем лиц кам се као не ка 
ба ба, па бри ја ње, кре ме и кре ми це, ло си о ни, пар фе ми, све то пре не го сед нем уз ком-
пју тер, она ме не ви ди, али ја хо ћу да бу дем леп за њу. Ка да све то по свр ша вам, об у чем 
се, до те рам се, ни сам се та ко обла чио ни ка да сам био мо мак за же нид бу. Иза ђем као 
не што да ку пим у про дав ни ци иза угла и за бо ра вим шта сам оно хтео. Лу њам ули ца ма 
бес циљ но, про ла зни ци се под гур ку ју, ви дим да се не што до мун ђа ва ју, чу де се љу ди, 
раз го ва рам сам са со бом, чу дим се и ја, они се чу де ме ни, ја се чу дим њи ма, чу дим се 
и сам се би ка ко све то из др жа вам, а при ја те љи се чу де што сам по лу део, као да им се 
то ни ка да ни је де си ло, а мо жда и ни је. За љу бљен чо век сав се из гу би, а за љу бље на 
же на отва ра не бо. Сре тох ју че јед ног при ја те ља, ка жем му шта ми се до га ђа, а он ће: 
Ма ви дим ја да ти ни си онај. Не знам шта ми би, ни сам до тле имао тај оби чај, али овај 
пут ми се, ево, де си ло, из ва дих те ле фон и по ка зах му ви део сни мак, на сме ја на, ле па 
де вој чи ца, да ти па мет ста не, као што се ме ни де си ло, он за вр те гла вом, па ка же, Цо не, 
па ова је мла да, ко ли ко има го ди на, Три дест пет, на ша лим се ја, а он, Аууу, јад ни Цо не, 
па шта ћеш да ра диш са њом, на сме јах се, очин ски га по тап шах по ра ме ну и ре кох му, 
До пи си ва ће мо се.

ГЛАСОВИ

Стојан Богдановић



45

ЗА ШТО МЕ СТАЛ НО БО ЛИ ГЛА ВА

Био сам го ре у се лу. Пра зно. Др жа ва је за тво ри ла на ше се ло. За тва ра ју ре дом. Са-
мо да зна те, игра меч ка код стри ни ни, па до ђе и код чи чи ни. Мо ји при ја те љи гле да ју 
на фо то гра фи ја ма про паст. Је дан ми ка же, Пла че ми се... Дру ги са мо ћу те, сте гло их за 
гу шу. А ја, шта да вам ка жем, шта има ту да се ка же. Али ево је она од ју че, ка же ни сам 
ти ре кла, Ја сам из твог кра ја. За што ми то го во ри, са мо да ме чач ка. Иона ко ни сам 
мо гао спа вам. Лег нем си ноћ, оно ми се све вр ти, не мо гу да скло пим ми сао, са мо мо-
там. Ћу тим и ку њам, као бе сно псе то. Же на ви ди, из бе га ва да ми не што ка же. Гор ко 
ми у усти ма. От па да онај мал тер са цр кве Св. Ни ко ла ја, а ја се пи пам за гла ву, ми слим 
да ми от па да са гла ве, па се трг нем. И све та ко. Са мо се се бам. 

Уста нем. Као, се тим се јед не књи ге, Кон фу ци је, Ла о це, Чу анг це. Кад год ми је те шко, 
та мо на ђем не што да ме сми ри. Али не знам где сам оста вио књи гу. И увек кад не мо-
гу да на ђем не ку књи гу, нај че шће је о књи зи реч, али и не ке дру ге ства ри, ја оп ту жим 
же ну, Ти си је не где скло ни ла, а она, Мо жда ка да сам бри са ла пра ши ну... Али са да ње 
не ма. Не ма је же на, па не ма ни књи ге. Ко ће са да да на ђе књи гу, као да су она тро ји ца 
оти шла чак у Ки ну. Ма, она жу та књи га, тач но знам да је ту би ла. А ка да је то би ло, ка-
да је ту би ла, то не знам. Где ли је са да та књи га. Идем та ко бле сав из со бе у со бу. Књи-
ге сву да по сто лу и по па то су, по ред кре ве та... Ни шта чуд но, увек је та ко би ло, ни шта 
нео бич но. Ако је та ко, ја знам да на ђем сва ку књи гу, и ка да је мрак. Та ко је би ло, са да 
тра жим, тра жим, па сед нем да се из ду вам. Ни је од умо ра, од бе са. Кре нем по но во у 
по тра гу. Са пле тем се, не што сам обо рио. Не се ки рај те се, ни је ки не ска ва за. Шер па. 
Кад је то при лу па ло, ево је га зда ри ца, Па шта са да ту ма раш, ви диш ко ли ко је са ти, 
Знам, не го тра жим Ла о цеа, Ту је, не бри ни, зар ти баш са да тре ба, хај де лег ни, Ма, са мо 
да ви дим не што, До бро, ево по диг ни ове књи ге. По гле дам, Кор та сар, Ла о це, Пе соа,... 
Пи там, Па што си то ту ста ви ла, Ко ће ту да их на ђе, Хај де, хај де, узми ту књи гу, ви диш 
да сам при ти сла па при ке, ти во лиш пе гла не па при ке. Ето, та ко ми и тре ба, као да ни-
сам мо гао да по не сем је дан ка мен из Ве ли ког Бо њин ца. По нео сам са мо твр ду гла ву. 
Но сим у њој сво ју цр кву са ко је от па да мал тер. А мо ји при ја те љи се чу де, за што ме 
стал но бо ли гла ва. 

ТА КО СВА КЕ ВЕ ЧЕ РИ

Вра ти ла се. Не ка же где је би ла. Ни ко је ни шта и не пи та. Ди гла нос. Не ки ка жу, она-
ко за је дљи во, ишла је го спо ђа на мо ре, ко зна с ким је са да ишла. Про шле го ди не је 
ис пра ти ла му жа, а сад на мо ре. Онај јој ни је био до бар. Је два је че ка ла да га ис пра ти. 
Ру ку на ср це, по ште но га је ис пра ти ла. Три по па су се са пли та ла, јер су им се ман ти је 
умо та ва ле око но гу, на сва кој рас кр сни ци су мр си ли, ка ко је и ред. А и она се си та 
ис пла ка ла, не за њим, пла ка ла је над сво јом суд би ном. Али из гле да има Бо га, или она 
има сре ће. Кад не ко га хо ће. По је ди не же не се уби ше, и ни ко ме ни шта, а она, по гле дај 
ка ква је. Уго ји ла се као меч ка. Шта ли ти му шкар ци ви де, где су им очи. Про ме ни ла је 
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и фри зу ру. Ни је ви ше ни црн ка, офар ба ла ко су у пла во. Све тло пла во, очи цр не. Шмин-
ка дис крет на, ре као јој не ко да са да шњи му же ви во ле то. Не во ле мно го ка да се же на 
на фра ка. То има ју код ку ће. Уоста лом, ко ја се же на шмин ка за сво га му жа. Не ве ро ват-
но, ка ко је окрет на, не сме та јој те жи на. А и ха љи не су са да друк чи је. По кри ју све, 
за ка му фли ра ју, не ви ди се де бљи на. На ро чи то је ва жно да се не ви ди да има де бе ле 
но ге. А ни су ле пе ни тан ке но ге, па да же на из гле да као ко за. Све тре ба да бу де она ко, 
ка ко тре ба. Све то слу шам ов де, он де, а ка да чу јем, у сто ма ку поч не не што да ми ври, 
а у гру ди ма не што штре ца, ипак се уз др жим да им ка жем да је би ла са мном на мо ру. 
Што да не? Шта је ту ло ше? Ми смо сло бод ни љу ди? Тре ба ли да из и гра ва мо или да 
жи ви мо као два вам пи ра. Чар ши ји би то ви ше од го ва ра ло. На те ра ће ме да се од се лим. 
Оти ћи ћу у не ку ве ћу ва рош. До шло је вре ме да чо век мо же да бу де сам са мо ако жи-
ви у ве ли кој ва ро ши. Има та мо и оних ве ли ких ку ћа, ко зна ко ли ко има ју спра то ва те 
ку ће ри не, пу не су љу ди, и ни ко ни ко га не за ре зу је, сва ки чо век жи ви сам. Па и же не, 
да бо ме. То са да ни је ни шта. Жи ви же на са ма и са ма во ди сво је до ма ћин ство. За до ру-
чак, чај са ви та ми ни ма, за ру чак, ви та ми ни са ча јем, за ве че ру, ан ти де пре си ви, са 
ма ло ла га ног ча ја, да мо же да за спи. Има све, и тв, и пи-си. За ви си до че га јој је. Сед не, 
отво ри по шту, за тво ри по шту, отво ри пре тра ге, отво ри фејс. Га ђа не ко га. Ка да га по-
го ди, отва ра при чу. У ства ри две од јед ном. Јед ну при ча са со бом, псу је оно га та мо, 
ко мен та ри ше, уба цу је фот ке, пре пи су је из но ви на, из књи га из ча со пи са, са гу гла, и 
не ма двој ке, а ни ке ца, пу шта му зи ку, сме је се оно ме та мо и се би, на рав но он то не 
ви ди, а дру гу при чу пи ше оно ме та мо, он ви ди са мо гла дац, тј. сли чи цу ко ју је ис та кла 
са мо за ње га. А шта ра ди он, онај та мо? А то сам ја. Па и он ра ди исто. Од лич но се сла-
жу. Иду че сто на мо ре, ско ро сва ке ве че ри. Во ле мо ре и она и он. Он не во ли зи му. Њој 
не сме та зи ма, али ако он зап не, ићи ће и она на мо ре. Та ко ско ро сва ке ве че ри, поп-
ну се на фејс и во зе до ду бо ко у ноћ. А су тра се ра ди. Ра ди ко ра ди, ко не ра ди, не 
ра ди. Спа ва до под не, па уста не да се од мо ри.




