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ШУ ГАВ ЦИ
Ко се ка ра ња не сти ди, тај се без про бле ма ка ра у свим жи вот ним до би ма. А они ма 

код ко јих је ка ра ње мен тал ни блам, њи ма је про блем без об зи ра ко ли ко го ди на има-
ли. Мо ја мај ка је во ле ла и са пе де сет, чуо бих је кроз зи до ве.

Са ка пе та ном, ко ји из гле да ни је био њен ни во, као што ми је и са ма ре кла. Као што 
ни је био ни мој отац, прет по ста вљам, мо жда за то и је сте умро млад, ула жу ћи це лог 
се бе у тај очај нич ки чин. Во ле ли смо да пи је мо и је де мо ме со пр же но на бе лом лу ку и 
да се сва ђа мо као бе сни пси. Мај ка је за по чи ња ла те сва ђе, по себ но јој је за до вољ ство 
би ло да боц ка му шкар це док не би екс пло ди ра ли, и та да би кре ну ла дре ка. Мај ка је 
во ле ла да игра на ква р но. И та да би нас све об у зе ла ра то бор ност и хи сте ри ја. Гла со ви 
би нам по ста ја ли пи ска ви, а мо ја мај ка би ма е страл но и злоб но ту пи ска вост опо на-
ша ла. Ма ни се мај му ни са ња, жен ска гла во, го во рио би јој мој де да, али по не кад ни он 
не би мо гао да је кон тро ли ше. Ме не је ис цр пљи ва ла, ума ра ла, али сам с вре ме ном 
на у чио да је це ним, и са же на ма у мом жи во ту ни је би ло да на без не ка кве дра ме. Ако 
осе тим да же на не ма у се би спо соб ност да диг не дре ку или бар ма ло зло бе, ау то мат-
ски ми по ста је до сад на, као да јој ис цу ре све бо је. Иа ко сам за љу бљен у кон цепт крот-
ке же не, знам да је ни кад не ћу има ти. Мај ка нај ви ше во ли да се на пи је и да се пич ка ра, 
али с ким? Це ла по ро ди ца је по мр ла, оста ли смо још са мо брат и ја, а ми је из бе га ва мо 
пре ко те ле фо на. Ако и оде ку ћи, мој брат се из нер ви ра већ у пр вих по ла са та. Ме не 
др жи на си гур ној уда ље но сти, ја до ла зим још ре ђе, јер сам ста ра гу ја и по ста вио сам 
јој гра ни цу. Не ја вљам јој се да ни ма, у јед ном пе ри о ду ни сам с мај ком го во рио јед но 
го ди ну да на. По не кад кад раз го ва ра мо, не мо гу да јој ка жем ка ко се осе ћам. Кад хо ће, 
ду хо ви та је, при јат но је при ча ти с њом. На кра ју кра је ва, она и је сте јед на сим па тич на 
ка ла шту ра. Све тро је има мо не ко ли ко за јед нич ких ства ри ко је се рет ко на ла зе код 
дру гих љу ди. На ви кли смо на би ло шта, де си ло нам се от при ли ке све. Не ма об ли ка 
ка та стро фе ко ји нас ни је за де сио. Од де тињ ства смо ужи во гле да ли ства ри ко је се 
ви ђа ју са мо на те ле ви зи ји. Де да ме је во дио и у кла ни цу да ви дим ка ко се сто ка уби ја. 
Ви део сам и ка ко се ко љу сви ње и ни је ми би ло жао. Ни је ми би ло жао ни ја га ња ца, ни 
што су их уби ја ли од мах на кон што би их на не ко ли ко ми ну та до ве ли у ку ћу, на то пло. 
Он би их ди гао на зи да ну пећ, а они ни су мо гли ни да сто је на но га ма, кр зно им је би ло 
мо кро а сла ни ни ца на њи ма про зир на. Би ли су слат ки, круп них, цр них очи ју. Из во дио 
би их на по ље и уби јао, по сле их де рао и пра вио не ка кве ру жне ка пе ко је нам ни су ни 
уши по кри ва ле. Али смо пе че ну ме си ку сви во ле ли. Мај ка је во ле ла пра ву ствар, без 
пре не ма га ња. Ме со пр же но или на ро шти љу, са бе лим лу ком и го то во. Нер ви ра је 
ка пе та но во ком пли ко ва но и сло је ви то ку ва ње, нер ви ра ју је со се ви, ба ре ње, све што 
са кри ва жи во тињ ски укус. Мо ја мај ка хо ће да јој га бар хра на дâ ди рект но, ка ко тре ба. 
Или је бар хте ла, сад је у ме но па у зи и мо жда се ма ло сми ри ла. Су шти на је у то ме да 
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смо јед на по ро ди ца по но сних шу га ва ца. Ни јед но од нас не под но си мо но га ми ју. Под-
но си мо је, али нас му чи. Из је да нас ка ра ње, све тро је. Ка пе тан је имао пра во кад је 
ру шио вра та у на па ди ма па ра но је да се мо ја мај ка кре ше са епи леп тич ним Ци га ни ном 
из ква р та. Не ве ру јем да је имао раз ло га да се па ра но и ше, осим ал ко хо ла, али као да 
је имао. Мај ка му је то ја сно ста вља ла до зна ња, да би мо гла да се кре ше са це лим 
ква р том. Же не из кра ја су је, на кон што је мој отац умро, вре ба ле као ди вљу ли си цу. 
Сец ка ле су је на сит но, ша па том, ка ко оне то уме ју, са огра де по ред згра де. Све су би-
ле де бе ле или из му че не про ле тер ке, а мај ка про фе со ри ца, удо ви ца у три де сет пе тој, 
тан ка, пла ва. А кад би нам се не што по ква ри ло, му шкар ци би сви тр ча ли код нас да 
по мог ну, за вла чи ли се под ка ду, ту ра ли гла ве иза те ле ви зо ра, кре чи ли нам че тво ро-
соб ни стан. Мај ка их је по ји ла и хра ни ла и за при ча ва ла их. Има ла је не ки стил, пра ви ла 
се на ив на, пре тва ра ла се у де вој чур ка. И би ла је на ив на у сво јој лу ка во сти, и да нас је 
та ква. Јед ном ми је до шао друг из сред ње шко ле, а она нам да ла чај са ру мом, на ли ла 
и се би ша чи цу и ре кла нам да је са мо есен ци ја ру ма, као за ко ла че. Да Ге ра не по ми сли 
слу чај но да она пи је, али Ге ра је знао ка кав укус има рум, зна ли смо сви. Ма ло пец ка, 
као слат ка и аро ма ти зо ва на му ки ца. И ја сам знао да ми је да ла рум, и она је зна ла да 
ми да је рум, и мо жда је зна ла и да зна мо, али је опет из ве ла пред ста ву до кра ја. Сви ђао 
јој се бр ка ти Ге ра, а и она ње му. Мај ка се тру ди ла да ја стек нем при ја те ље, по на ша ла 
се пре ма њи ма као дру га ри ца. Они су се ску пља ли код ме не као у бор де лу, при ма ли 
пи ће, хра ну, гле да ли је оскуд но об у че ну. От кад смо би ли ма ли ви ђа ли смо је у под сук-
ња ма и без њих, у бе лим ба де ман ти ли ма, бле до ру жи ча сте то пле ко же. До во ди ла је и 
дру ге же не, не ка кве бед не пи јан ду ре ко је би јој по ма га ле да пре ме сти не ки ко мад 
на ме шта ја или би из и гра ва ле да ди ље мо ме бра ту. Јед ну сам и хтео да ка рам ка да сам 
иза шао из ка де мр тав пи јан и ви део је на по ду у тр пе за ри ји. Оне све шће ну од ал ко хо-
ла и по мо дре лог ли ца, по ку шао сам да је ка рам и ре кла ми је, кроз сан, да има не ку 
бо лест. Би ло ми је пет на ест го ди на и тек што сам сти гао са јед не од оних жур ки са 
ме ди цин ским ал ко хо лом и со ком из до за то ра. Не ка ком ши ни ца, Мо ни ка, за гла ви ла је 
у бол ни ци па смо јој ишли у по се ту. А пре то га смо се на пи ли. Ди гли смо дре ку у че ка-
о ни ци, је дан од нас је гур нуо не ку бо ле сну же ну на крај кре ве та да мо же он да сед не. 
Из ба ци ли су нас, не ких дво је су па ли низ сте пе ни це док смо си ла зи ли тр че ћи. Пи ша-
ли смо се од сме ха тај дан. И кад сам сти гао ку ћи, по сле ку па ња, ето ти ње на по ду. 
Био сам на па љен као лу дак, и то већ не ко ли ко го ди на. По цео дан сам се тр љао, као 
што ћу ви де ти и бра та не ко ли ко го ди на ка сни је ка ко се ше та по цео дан са ерек ци јом 
у га ћа ма. Бло ки рао би ку па ти ло, а ма ма га бе сно пре кли ња ла да отво ри јер ће се упи-
ша ти. Сви смо зна ли шта ра ди та мо и ни смо ни шта го во ри ли. Све тро је смо па ти ли од 
исте бо ле сти, али смо бар би ли са ми, нас тро је. Кад су се усе ли ли ка пе тан и ње гов син, 
ства ри су се ја ко ис ком пли ко ва ле. Ка пе тан је имао ши зо фре нич ну же ну и си на у пу-
бер те ту и гу био је па ре на по ке ру и на пи јао се, вој нич ки. Мо ја мај ка је ра чу на ла да 
има офи цир ску пла ту, да не за ла зи мно го ку ћи, де ло ва ло је са вр ше но. Ни је до бро 
про це ни ла, ни је раз у ме ла да се све ме ња и де гра ди ра. Ка пе тан, са но сом ма лим по пут 
дуг ме та, био је у сва ђи са бив шим дру гом из гим на зи је и са ака де ми је, ко ји му је био 
над ре ђе ни, ма јор. Јед ног да на је ка пе тан од био да са лу ти ра јер је иза ма јо ро вих ле ђа 
про ла зи ла пра ља њи хо ве је ди ни це, са кор пом за веш у ру ка ма. Ка пе тан је ре као да 



он не ће да са лу ти ра за ста ви у при су ству јед не пра ље. А ова је би ла ма јо ро ва шва лер-
ка и та ко се овај на ме рио на ње га, да га уни шти. Имао је не што у ру ка ву, не ке пре ва ре 
са ло ги сти ком, и при мо рао ка пе та на да оде у пре вре ме ну пен зи ју. По ку пио је ви ше 
пла та од јед ном, њих је бр зо спи скао, а по сле по јед ну пи шљи ву пла ту сва ког ме се ца. 
Да је са че као још јед ну го ди ну, оти шао би са оном ве ли ком от прем ни ном. То га је до-
крај чи ло, да срет не ста ре дру га ре на пар ти ји ре ми ја, а ови да има ју ве ћу пен зи ју од 
ње га. По ку шао је да на док на ди, по бе ђи вао у по ко јој пар ти ји, па опет гу био но вац. 
Мо ја мај ка би до ла зи ла да га по ку пи из до ма вој ске, ко ји је био на де сет ми ну та од 
на ше згра де. Мај ка ни је има ла ни трун ке сти да, ни је до зво ља ва ла да јој ије дан дру-
штве ни про то кол бу де пре пре ка. А он се пра вио увре ђен, као, по ни зи ла га је пред 
ко ле га ма, али мај ци је са мо би ло ста ло да га по ве де на пи ја цу и да се још ма ло пич ка-
ра. Кад би пу ца ли про зо ри, она је хва та ла још ве ћи за лет. Хва та ла је за лет кад би је 
овај уда рао, а она ври шта ла: Да ну у у у уц, до ђи, уби ме овај, исто као што је ври шта ла 
и оне но ћи кад ју је мој отац ба цио на ко ле на, др жао је за ко су и ту као. То је био мој 
тре ну так ини ци ја ци је у свет му шко сти, ако та ко не што по сто ји. Ушао сам у тр пе за ри-
ју и ре као свом оцу да иза ђе из мо је ку ће. Отац се на сме јао, ис пра вио ле ђа, још увек 
др же ћи мај ку за ко су, и ре као ми: Тво је ку ће? Јед ном је мај ка при ча ла не ко ме пре ко 
те ле фо на да ју је све укуп но пре ту као мо жда де се так пу та, али да га је увек хва та ло 
из ве дра не ба, из не ве зу ше. Јед ном је тре ба ло да иду код мо је ба бе и де де, ње них 
ро ди те ља, и та та ју је че као и по при лич но су ка сни ли. И она је не што ре кла, а отац, 
бам, по че да је мла ти пе сни ца ма и но га ма. И ње му је ста вља ла до зна ња да би се ту-
ца ла са сва ким му шкар цем на ко јег на и ђе. Или се осе ћао за ро бље ним, ђа во ће га 
зна ти, мо жда је био пе дер. На шао сам јед ном при ли ком не ка пи сма од не ког ње го вог 
дру га из пу бер те та, бан чи ли су по гра до ви ма у ко ји ма су сту ди ра ли и ту го ва ли за тим 
да ни ма. Мо жда су му шкар ци не кад та ко пи са ли јед ни дру ги ма, пе снич ким је зи ком, 
али је овај тип био пре те ра но по е ти чан. Се ћаш се оно кад смо се ку па ли, и све у том 
сти лу. Мој отац је и био фра јер, кад му ви диш сли ке са дру га ри ма, баш се ис ти че. 

Ство рио сам са вр шен си стем за са мо об ма њи ва ње. Уто нем у ми стич на ста ња у ко-
ји ма ми не ко из ду би не, не ко зна ча јан, на миг не и он да схва тим да имам од ре ђе не 
уло ге на овом све ту и да их и дру ги има ју. Има не чег та ко ле пог у на чи ну на ко ји се бе 
об ма њу јем. Јер, по сле мо гу да се од ле пим од би ло ко га, ка да се уло га окон ча. И не 
ви дим их као по зо ри шне уло ге, иа ко оне им пли ци ра ју и то у од ре ђе ној ме ри; он да ми 
се опра шта дво лич ност јер је и она део не ког ма стер пла на. Има мо уло ге у жи во ту, 
ег зи стен ци јал не – са јед ном сам мо рао да се су о чим ка да је тре ба ло по бе ћи од Мол-
да ва ца, јед ној сам мо рао да по мог нем да пре бро ди те те шке го ди не, два де сет ше сту, 
сед му, осму. Ако њих пре бро ди, по сле ће би ти до бро. Та ко се би го во рим ка да се ра-
ста не мо. По гле дај сли ке љу ди у два де сет пе тој, два де сет ше стој и по сле сли ке у два-
де сет де ве тој, три де се тој. Тад се ви ди да су до бро про шли. Сва ка ко се ви ди и про па-
да ње, код свих. Али да ни је би ло ме не, да јој ути шам на гон за пи ћем, да учи ним да се 
осе ти до вољ но до бро да се не сје бе у пот пу но сти, ка кво би јој ли це би ло у три де се тој? 
Све то не здра во са ло, отров ни про тест из људ ске је тре. Али, ово је све ша ла. Ни је о 
ли цу реч, у мо јим ми стич ним епи зо да ма реч је о ду хов ним ства ри ма. Да јој по мог нем 
да ис ко ра чи из кон фор ми зма. Да бу де жи вља и ау тен тич ни ја. Или не ке дру ге ла жи. Не 
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мо гу да се по хва лим фа бу ло зном ки том. Ни сам ни пре те ра но ви сок. Имам те ло ко јем 
увек фа ли де се так ки ло гра ма да бу де те ло ле пог му шкар ца. И тих де сет ки ла мањ ка 
чи не од ме не не у хра ње ног, про го ње ног му шкар ца. И ква р на сам сор та, де те ко је ур-
ла, пу бер те тли ја ко јем се је бе за све, збри сао сам кад сам се про бу дио као отац и муж 
и био сам, све у све му, глуп кад су же не у пи та њу, иа ко је сва кој још увек ста ло до ме не. 
Иде а ли зу јем их, по не кад их по сма трам као по ја ву са не ког дру гог све та. По не кад, док 
их ка рам, као да знам да ћу на кра ју умре ти и да су ми оне по след њи кон такт са жи-
во том. Да јем им све ово и по сле све по вла чим, обо га љу јем их. Као да ка мен чу гом 
уда рам ма ло, не ја ко пи ле у гла ву. Да сам баш се ро ња, мо гао бих да ка жем да сам то 
на сле дио од мај ке, јер ме је ро ди ла и оста ви ла на це ди лу. Али ни је од мај ке. Мо жда 
од де де, оца мог оца, уби це. Ка ко по не кад да ле ки љу ди из про шло сти по ста ју за ни-
мљи ви због сво је ге не ти ке. Знам да је он био та кав пре ма же на ма. Ишу тао би но ћу 
мо ју ба бу по све жу во ду из бу на ра. Ни је хтео из кан те, бу дио ју је из сна и слао по пре-
ми јум во ду. И да ни је ле жао на ро би ји због са у че сни штва у зло чи ну, мо жда би и мог 
оца од га јио да бу де моћ ни ји. Мо жда он да овај не би пре вре ме но еја ку ли рао да ка зни 
мо ју мај ку. Је ли мо гу ће да је то ра дио? Да је имао тај ма лер? Не ве ру јем, ми слим да 
мо јој мај ци, и да је мо гао да је ка ра да ни ма, не пре ста но, ни то не би би ло до ста. Ми слим 
да је би ла ру па без дна. Мај ци ни кад ни је би ло до ста. Увек је хте ла још јед ну фла шу 
вот ке, ни кад се ни је за у ста вља ла на вра ти ма ако би хте ла да нам зво ца. Ула зи ла би 
нам у со бу и зво ца ла над гла вом. Чи та ла нам је днев ни ке, ни је нам да ла да го во ри мо. 
Она не при ча са на ма, не при ча ни са ким, про сто при ча. По ста вља нам пи та ња на 
ко ја он да са ма од го ва ра. Мо је при ја те ље је то од у век за ба вља ло. Пи та ла би те: Шта 
ти ма ма ра ди?, а он да опет са ма од го ва ра ла: Е, шта ће, јад ни ца, бри ге, по сао. Мо жда 
је би ла анк си о зна, мо жда још увек је сте. Мо жда не би тре ба ло све да по сма трам с 
ме тра уда ље но сти од зе мље, по пут де те та. Али, та мо је мој пр ви жи вот, ко ји се одав-
но уто пио. Во лим да ку кам, али ми и не до ста је. Кад спо ме нем дом вој ске, пр во се се тим 
ка ко је ве че и ка ко идем са мом ци ма у парк ис пред је ди ни це, да пи је мо вер мут и пу ши-
мо ру ске ци га ре без фил те ра. Онај осе ћај го ле мо сти. Ка ко су да ле ко би ли на ши ма ју-
шни ре пе ри, ка ко је го ле ма би ла те ри то ри ја. Го ле ма, ка кву је још осе ћам у сно ви ма, 
кад идем до са мо по слу ге Спи кул. Да ле ко је Спи кул, на кра ју те ри то ри је. Та мо по чи ње 
не што дру го. Из ла зак из те ри то ри је, жи вот. И кад се вра тиш, све је ма ло. Ни кад ви ше 
не по ста не го ле мо. И вре ме по ста је злоб но. Пре је би ло сто го ди на до сле де ћег ле та. 
Од јед ног ле та до дру гог, про жи вља ва ли смо ве ко ве. Пре је дан био ис пу њен, дуг и 
ис пу њен. Сва ки дан је био ја ко дуг и ја ко ис пу њен. Уве че бих умо р но уз ди сао, уз ди сао 
од умо ра на кон та ко ду гог да на. Пру жао бих се на кре вет, на жу ља них жго ља вих но гу 
и уз ди сао. И за спао бих и кре ну ла би дре ка. Мо ја мај ка би за по чи ња ла свој про грам. 
Пр во мог оца, чак и на кон што је умро, па оне оста ле, оног ма лог, бу ља вог, па по сле 
оног круп ног му та вог Ци га ни на, епи леп ти ча ра. Мо ја мај ка је узи ма ла са мо та кве, не-
срећ ни ке. Шта јој мо гу, не мо гу да се љу тим на њу. Во лим је, ста ло ми је до ње, уз мог 
бра та, она је по след њи део мог ства р ног жи во та. Све што је усле ди ло по сле из ла ска 
из те ри то ри је је си му ла ци ја. По ку шај. Ни је жи вот у ко јем се осе ћаш во ље ним. Где те 
сви зо ву Да нуц и сви ма си драг. И по сле оста јеш Да нуц и сви ти се ле по сме шка ју. И 
где се сви по зна ју са сви ма и сви опра шта ју јед ни дру ги ма за то ка кви су. И где сви 
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јед ни дру ге је бу у здрав мо зак, али опра шта ју за то ка кви су. Ми слим да је та ко би ло, 
та ко се ја се ћам, по ста вља ли би ти та њир без об зи ра на то ка кав си. Јед ном смо Да ни ел 
и ја до шли но ћу пи ја ни и мај ка нас је по са ди ла за сто. Ба ца ла нам је хра ну у та њи ре, 
чор бу, па па суљ, али ни је нам да ла ми ра док ни смо све по је ли. А кад смо за вр ши ли, ја 
сам по чи стио дла ном та њи ре на па тос и вик нуо – по чи сти, ро би њо! Био сам бе сан на 
њу, не кад сам имао же љу да је уби јем. Али, ако је по ре дим са ве ли ким го спо ђа ма, са 
пре фи ње ним да ма ма, се рем се на та кве се бич не џу ке ле. Код нас су је ли ра зно ра зни 
па ће ни ци; не са мо мо ји при ја те љи, ко ји су још по не што и има ли. Да ни ел ни је имао 
мно го, јер је имао сла ба шног та ту ко ји им је сје бао жи вот и до вео их до про сјач ког 
шта па. Сви су код нас и пи ли и је ли. Вра та су би ла отво ре на, ако те по зна је мо, ула зиш 
без ку ца ња. Или ку цаш и од мах ула зиш. Не ки од њих су нас, по пут оне ма то ре пи јан-
ду ре ко ју сам хтео да ка рам, и по кра ли. А по сле смо их при ма ли на зад, без про бле ма. 
Мај ка их је на ла зи ла у дво ри шту цр кве. Та ко је про на шла и му жа, оног пре ка пе та на. 
Ни сам се уоп ште ве зао за ње га. За ка пе та на је сам, он је жив део ме не. Али тог Ци га-
ни на се не се ћам, се ћам се са мо да је био кру пан, де бео и све тлу цав. Мо жда ју је овај, 
му тав и де бео, је бао са ви ше љу ба ви? Мо жда је све то би ло од пи ћа. Мо жда је све што 
нам се де ша ва би ло од пи ћа. И мо жда су то би ле нај срећ ни је го ди не мог жи во та. Ко 
ка же да мо жеш би ти сре ћан и без пи ћа? Мо жда сам ја жу рио, мо жда ми се чи ни ло да 
се опо ра вљам са мо за то што сам оста јао жив. Али ко ка же да за ма ло сре ће не вре ди 
и умре ти? Ни шта ме дру го ни је усре ћи ло, ни кад ме ни шта ни је угре ја ло из ну тра. Мо-
жда кре са ње, мо жда тре ну так ка да ула зим у не ку же ну. Али, ни то не мо гу зна ти. Ни шта 
ме ви ше не мо же усре ћи ти. То сам на у чио и то раз у мем. Ни кад ви ше не ћу та ко про-
жи вља ва ти да не као он да. И та ко је да ле ко, та ко по то ну ло, да имам ути сак да ла жем. 
Имам ути сак да из ми шљам сво је де тињ ство, сво ју мла дост. Цео је жи вот та ко сме шан, 
та ко ја дан. Не ста је и оно ко смо за и ста. Оти шло је оти шло оти шло. Оти шло је оти шло 
оти шло. Оти шло је оти шло оти шло. Оти шло је оти шло оти шло. Имам же љу да ври штим 
од сре ће кад по ми слим на ово. Имам же љу да ври штим од олак ша ња кад по ми слим 
да сав бол од ла зи. Да ме ни шта не мо же има ти. Да је ово све. 

(С ру мун ског пре ве ла Оа на Ур су ле ску)

145




