ГЛАСОВИ
Мирољуб Тодоровић

ГАЈБА ЗА КЛЕБЕЦАНЕ
(Шатро жваке)

ЖЕШЋИ ЂАКОЛО
Седео сам са Слобом зрикавим у његовом кокошињцу. Пили смо глазговачу и пу
шили траву. Слоба ми је другар из образовке. Био је жешћи ђаколо. Генијалштина за
оне јебене предмете: математик у и физик у.
Седео је у блејари иза мене. Кад би ме профандери наболи да трчим сто метара с
препонама, да трокирам и глуво верглам, Слоба би ме често шаптањем вадио из буле.

ПРОТЕЗА
Жали се Паја Зец. Раскурцали му њупавце у некој макљажи па се сада кози. Не може
да клопа, а он воли добру манџу.
Отабао до кљоватора да види шта да ради. Кљоватор му повадио крњке и казао:
мора протеза. За протезу треба велика лова – кука Паја.
Шта да штрика. Мора да је зготови.

РОЂЕНДАН
Базарио сам боцу лаћо рубвиза. Данас је Сањин рођендан. Хтео сам да је ошошо
љим... Она готиви даће и кућне алдумаше. На њих се увек прима... Уосталом и заслу
жила је. Да није ње не знам како би фурао и махерисао кроз овај јебени живот.

ЦУКИШ ЧАВКА
Чим смо ушли у Маж у једна цукиш чавка стартова на Мунгоса и скемба га за рук у.
– Хоћеш ли да се забавиш? – певну мазно.
Мунгос, пријатно ошошољен навуче је на плућа и просу фору:
– Хоћу, крофно, али прво морам са овим мацаном, показујући чонтом на мене, да
прокњижим шему о једном важном дилу.
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МАЛИ МАРИНКО
Међу пајтосима пуштена је бува да Вања Пицопевац има малог маринка. Зато му,
каж у, жене брзо дају шут-карт у. Не може његов коњић-грбоњић да их задовољи.
До сада с маринком нисам имао проблема. Али ово је друга прича. Никад не знаш
кад ћеш и на какву дроцу да налетиш па да те опањкава и баца језичину на луде муве.
Узмем лењир и одем у купатило да маринка премерим и скинем могућу невољу с
врата.

МНОГЕ САМ ШТОСОВЕ КУПИО ОД ТЕБЕ
– Ти си видра, имаш добре вијуге као ја – певну Мунгос. Умеш да се снађеш у свакој
фрт утми. То је добро за наш клишерај јер морамо на бомбака да решавамо неготивне
кваке да не би упали у скењ.
– Признајем, у почетк у није било лаћано – одговорих – шљака је чупава. Треба се
стално чувати од пролећног сунца и мамурног курца. Многе сам штосове купио од
тебе. Ти си краљ Милан.

НАРКОСА ПРОК УЖИМ ОДМАХ
Уштопа ме код „Бајлонија“. Каже гладан је. Тражи ситниш да купи нешто за клопу.
Наркоса прок ужим одмах. Тресу му се шапе. Жмигавци прокишњавају. Не кужи у
тебе већ у страну. Глас му искидан. Штуца на резанце.
Жао ми га. Видим да је у дебелом чабру, дибидус калирао. Избунарим кебару и дам
му црвендаћа.

МИШ
Био сам трошан ко подгрејан леш.
Пос ле ручка само што сам се прућио на поподневно совкање, дошета ми у уво
вриска. Скочих из зембиља. Сања је у кухињи уждракала миша и утроњала се. Као
већина жена цвикала је од мишева. Не знам зашто. Ја их шмек ујем.
Пок ушао сам миша да га укебам, али оманух. Штурнуо ми је.
Мораћемо да набавимо мачк у.

ФИЛМСКА ГЛУМИЦА
– Има једна цукиш мачкица са којом сам почео да фурам – певну Мунгос, тапнувши
ме благо по офингеру. – Жели да постане филмска глумица. Већ је ћагала у једној ли
мунади. Вабнуо сам Џонија Плавог, из филмаџијске бранше, нашу сталну муштерију
за крек, да јој набарта нешто боље. Тврдо је обећао.
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У РУПИ
Не жикам како сам се нашао у тој рупи. Био сам нацевчен. Нисам видео белу мачк у.
Киснуо сам за неким сјебаним столом са флашом брље и наливао се.
У рупи је било мрачно и загушљиво као у кањи. Двојица кретена џоџала су преко
пута и ждракала у мене. Све ми је ишло на ганглије. Ждракање кретена посебно. Дигао
сам се, прифурао њиховом столу и изрокао им све по списку. Ћутали су спуштених
ћонти. Замахнуо сам онда руком да их ошајбуџим. Већи кретен диже котву, скемба ме
за рук у, а онда пеглом снажно жвајзну у фацу.
Пао сам као громом погођен и попио патос.

ТРИЛИНГ
Окренуо ми жицу Бора Клемпа да се видимо и разменимо жвак у. Нисмо се дуго
њушили.
Бора је био млад напаљенко кога сам једном приликом извадио из чабра. Од тада
је увек одвајао уво за моје савете.
Нагазили смо се у Мажи.
Кад сам дофурао Бора је већ седео и убио пиће.
– Који је проблем? – певнем.
– Знаш – он ће мењајући боју ко покварен семафор – био сам са неком дроцом и
од јуче поче доле да ме мучи. Пендрек ми помодрео, сврби, пече. Тешко пуштам певцу
крв. Цвикам да није трилинг.
– Ма, тришу ћеш лако да скинеш – узвратим – него табанај одмах код доце да није
неки још гори скењ.

ГАЈБА ЗА КЛЕБЕЦАНЕ
Зврцнуо ми Мунгос мобишком:
– Имамо жешћу ваљугу – испљуну – дофурај!
После вожње фолциком угиљасмо у нек у пљугару на крају Бегиша. Пљугара мрач
на и прљава. За столовима кисне неколико дебила.
– Каква је ово рупа – провалим буву Мунгосу – гајба за клебецане?
– Ништа не брини – одврати он – све је под контролом. Уловићемо овде два кила
чистог крека.
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