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ГАЈ БА ЗА КЛЕ БЕ ЦА НЕ
(Ша тро жва ке)

ЖЕ ШЋИ ЂА КО ЛО

Се део сам са Сло бом зри ка вим у ње го вом ко ко шињ цу. Пи ли смо гла зго ва чу и пу-
ши ли тра ву. Сло ба ми је дру гар из обра зов ке. Био је же шћи ђа ко ло. Ге ни јал шти на за 
оне је бе не пред ме те: ма те ма ти ку и фи зи ку.

Се део је у бле ја ри иза ме не. Кад би ме про фан де ри на бо ли да тр чим сто ме та ра с 
пре по на ма, да тро ки рам и глу во вер глам, Сло ба би ме че сто шап та њем ва дио из бу ле.

ПРО ТЕ ЗА

Жа ли се Па ја Зец. Рас кур ца ли му њу пав це у не кој ма кља жи па се са да ко зи. Не може 
да кло па, а он во ли до бру ман џу. 

Ота бао до кљо ва то ра да ви ди шта да ра ди. Кљо ва тор му по ва дио крњ ке и ка зао: 
мо ра про те за. За про те зу тре ба ве ли ка ло ва – ку ка Па ја.

Шта да штри ка. Мо ра да је зго то ви.

РО ЂЕН ДАН

Ба за рио сам бо цу ла ћо руб ви за. Да нас је Са њин ро ђен дан. Хтео сам да је ошо шо-
љим... Она го ти ви да ће и кућ не ал ду ма ше. На њих се увек при ма... Уо ста лом и за слу-
жи ла је. Да ни је ње не знам ка ко би фу рао и ма хе ри сао кроз овај је бе ни жи вот.

ЦУ КИШ ЧАВ КА

Чим смо ушли у Ма жу јед на цу киш чав ка стар то ва на Мун го са и скем ба га за ру ку. 
– Хо ћеш ли да се за ба виш? – пев ну ма зно.
Мун гос, при јат но ошо шо љен на ву че је на плу ћа и про су фо ру:
– Хо ћу, кроф но, али пр во мо рам са овим ма ца ном, по ка зу ју ћи чон том на ме не, да 

про књи жим ше му о јед ном ва жном ди лу.

ГЛАСОВИ

Ми ро љуб То до ро вић
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МА ЛИ МА РИН КО

Ме ђу пај то си ма пу ште на је бу ва да Ва ња Пи цо пе вац има ма лог ма рин ка. За то му, 
ка жу, же не бр зо да ју шут-кар ту. Не мо же ње гов ко њић-гр бо њић да их за до во љи.

До са да с ма рин ком ни сам имао про бле ма. Али ово је дру га при ча. Ни кад не знаш 
кад ћеш и на ка кву дро цу да на ле тиш па да те опањ ка ва и ба ца је зи чи ну на лу де му ве. 

Узмем ле њир и одем у ку па ти ло да ма рин ка пре ме рим и ски нем мо гу ћу не во љу с 
вра та.

МНО ГЕ САМ ШТО СО ВЕ КУ ПИО ОД ТЕ БЕ

– Ти си ви дра, имаш до бре ви ју ге као ја – пев ну Мун гос. Умеш да се сна ђеш у сва кој 
фр тут ми. То је до бро за наш кли ше рај јер мо ра мо на бом ба ка да ре ша ва мо не го тив не 
ква ке да не би упа ли у скењ.

– При зна јем, у по чет ку ни је би ло ла ћа но – од го во рих – шља ка је чу па ва. Тре ба се 
стал но чу ва ти од про лећ ног сун ца и ма мур ног кур ца. Мно ге сам што со ве ку пио од 
те бе. Ти си краљ Ми лан.

НАР КО СА ПРО КУ ЖИМ ОД МАХ

Ушто па ме код „Бај ло ни ја“. Ка же гла дан је. Тра жи сит ниш да ку пи не што за кло пу.
Нар ко са про ку жим од мах. Тре су му се ша пе. Жми гав ци про ки шња ва ју. Не ку жи у 

те бе већ у стра ну. Глас му ис ки дан. Шту ца на ре зан це.
Жао ми га. Ви дим да је у де бе лом ча бру, ди би дус ка ли рао. Из бу на рим ке ба ру и дам 

му цр вен да ћа.

МИШ

Био сам тро шан ко под гре јан леш. 
По сле руч ка са мо што сам се пру ћио на по по днев но сов ка ње, до ше та ми у уво 

ври ска. Ско чих из зем би ља. Са ња је у ку хи њи уждра ка ла ми ша и утро ња ла се. Као 
ве ћи на же на цви ка ла је од ми ше ва. Не знам за што. Ја их шме ку јем.

По ку шао сам ми ша да га уке бам, али ома нух. Штур нуо ми је.
Мо ра ће мо да на ба ви мо мач ку.

ФИЛМ СКА ГЛУ МИ ЦА

– Има јед на цу киш мач ки ца са ко јом сам по чео да фу рам – пев ну Мун гос, тап нув ши 
ме бла го по офин ге ру. – Же ли да по ста не филм ска глу ми ца. Већ је ћа га ла у јед ној ли-
му на ди. Ваб нуо сам Џо ни ја Пла вог, из фил ма џиј ске бран ше, на шу стал ну му ште ри ју 
за крек, да јој на бар та не што бо ље. Твр до је обе ћао.
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У РУ ПИ

Не жи кам ка ко сам се на шао у тој ру пи. Био сам на цев чен. Ни сам ви део бе лу мач ку. 
Ки снуо сам за не ким сје ба ним сто лом са фла шом бр ље и на ли вао се.

У ру пи је би ло мрач но и за гу шљи во као у ка њи. Дво ји ца кре те на џо џа ла су пре ко 
пу та и ждра ка ла у ме не. Све ми је ишло на ган гли је. Ждра ка ње кре те на по себ но. Ди гао 
сам се, при фу рао њи хо вом сто лу и из ро као им све по спи ску. Ћу та ли су спу ште них 
ћон ти. За мах нуо сам он да ру ком да их ошај бу џим. Ве ћи кре тен ди же ко тву, скем ба ме 
за ру ку, а он да пе глом сна жно жвајз ну у фа цу.

Пао сам као гро мом по го ђен и по пио па тос.

ТРИ ЛИНГ

Окре нуо ми жи цу Бо ра Клем па да се ви ди мо и раз ме ни мо жва ку. Ни смо се ду го 
њу ши ли.

Бо ра је био млад на па љен ко ко га сам јед ном при ли ком из ва дио из ча бра. Од та да 
је увек одва јао уво за мо је са ве те.

На га зи ли смо се у Ма жи.
Кад сам до фу рао Бо ра је већ се део и убио пи ће.
– Ко ји је про блем? – пев нем.
– Знаш – он ће ме ња ју ћи бо ју ко по ква рен се ма фор – био сам са не ком дро цом и 

од ју че по че до ле да ме му чи. Пен дрек ми по мо дрео, свр би, пе че. Те шко пу штам пев цу 
крв. Цви кам да ни је три линг.

– Ма, три шу ћеш ла ко да ски неш – уз вра тим – не го та ба нај од мах код до це да ни је 
не ки још го ри скењ.

ГАЈ БА ЗА КЛЕ БЕ ЦА НЕ

Зврц нуо ми Мун гос мо би шком:
– Има мо же шћу ва љу гу – ис пљу ну – до фу рај!
По сле во жње фол ци ком уги ља смо у не ку пљу га ру на кра ју Бе ги ша. Пљу га ра мрач-

на и пр ља ва. За сто ло ви ма ки сне не ко ли ко де би ла.
– Ка ква је ово ру па – про ва лим бу ву Мун го су – гај ба за кле бе ца не?
– Ни шта не бри ни – од вра ти он – све је под кон тро лом. Уло ви ће мо ов де два ки ла 

чи стог кре ка.


