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ГЛАСОВИ

Ми ро љуб То до ро вић

ША ТРО ПРИ ЧЕ

Кр виш бу ве

Би ло је ле по се де ти с Ба не том Му ца вим и одва ја ти уво за ње го ву жва ку. Ба не је 
умео го тив но да че шља је зик. Ма ло је тро ки рао, али то је да ва ло по се бан шмек ње-
го вој при чи.

Пи ли смо, тр ке ља ли и ва ља ли фо ре. На та пе ту је би ла она ра ја ко ју смо ђа ни са ли, 
по себ но пај то си. О сви ма је Му ца ви знао да про ва љу је кр виш бу ве.

Ма кља жа

До ги љао сам у гај бу пред зо ру. Је два сам одва јао та ба не, што од цир ке, што од ба ти на. 
Ма кља ли смо се са не ким гро ба ри ма у ка фа ни. Уз цир ку, реч по реч, и пи чвајз је 

бр зо по чео.
Не ки де бе ли мо рон ма зну ме пе глом по њу шци. Крв је по че ла да цу ри из сур ле и 

ба љо за. Је два сам је за у ста вио.
Сто јим са да у кло њи пред огле да лом. Рас кур цан кљун, окр пље на фа са да, ру ко тво-

ри не по ла бр њи. Је дан жми га вац за тво рен. У ти ква ри буб ња ко у ске ња ној тран џи.

Ке ре ћа ка ка

Фр ка ми је. Са мо што ис тр чах из гај бе на ули ци на ле тех на ми ну, ве ли ко ке ре ће 
гов но. Сје бах ску по цо ло ва не стар ке.

Бе гиш је пун џу ке ла. Сву да их шњу ра ју по ули ци, по пар ко ви ма, ке ро љуп ци. Ни ко 
не во ди ра чу на где ће њи хо ви љу бим ци да ис пра зне цре ва.

Град одав но кан ди ше на ке ре ћу ка ку.

Не му тим ви ше те ва љу ге

Што, бре, то ли ко штри каш жив це!? Џа бе ме да виш, тр ке љаш, ва диш маст на слам-
чи цу. Пун ми те ше вац. Ис пљу нуо сам хи ља ду пу та. Не му тим ви ше те ва љу ге. Ни је то 
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за ме не. Ни сам ви ше зми јо гла вац. Ута њио сам, офр чио. Тре су ми се ге па ви це. Ни сам 
ви дра ко не кад. Ни ри би зла ми са да го тив но не му ља. 

То је чу па ва жил ка. Тра жи ча ру гу. Тра жи до бре ви ју ге.
Не кад сам био у фа зо ну. Стреп то ми цин за шља ку. Сад дог ња ле квр ге. Не мам ви ше 

ни пе тљу, жва ћем га ће рон це. Фа ли чан сам и тро шан. Још ма ло ми тре ба, па да уда рим 
лу лом у ле ди ну.

Ду ба Дор ћо лац

Ка ко се зо вем!? Па рас ку жња ва ју ме у це лој крај ки. Ко ни је одво јио уво за Ду бу 
Дор ћол ца. Глав на сам фо ра на Бај ло ни ју. Да до ги љам. Да по мог нем. Фу рам и ко ли ца.

На пи ја ци ти је ма ли ми ли он ба ја тог на ро да: ке ше, ла пен ду си, ис ко пи не, со ве. Тре-
су им се ко ске. Је два сто је на пап ци ма. Кад ку пе ро бу не зна ју ни где ће ни шта ће. Ја 
стар ту јем. Узмем оно што па за ре и доч кам им до гај бе.

Убо дем та ко не што сит ни ша. Од то га жи во ти ња рим. И ни је ми не го тив но. Не жа лим 
се.

Мај стор за стро ге фо ло ве

Бра ца Ки нез био је краљ Ми лан, го ти вац од фра је ра, мај стор за стро ге фо ло ве, или, 
ка ко да нас ка жу, тај кун.

Имао је не ко ли ко го лу бар ни ка и кур бла чио с Ки не зи ма. Па да ла је до бра ло ва.
Бра ци на же на би ла је две бан ке мла ђа од ње га. Има ла је леп на ме штај и за но сно 

ме ша ла фан фу љом. Због ње не моћ не ша си је Бра ци ни по слов ни парт не ри па да ли су 
у де фект.

Ка ши ра ни из ка фи ћа

Кљин чи ли смо у јед ном фен си ка фи ћу и дрин ка ли бе сна пи ћа. Би ли смо жед ни и 
пант зе ров сок нас је бр зо узео под сво је. Ско ро смо се уле тви ли.

Ка да је ку стос до фу рао да на пла ти ни смо има ли до вољ но ло ве да цал не мо за цир ку. 
Ку стос нас је ћут ке ждрак нуо и од смр део. Вра тио се бр зо и до вео го ри лу. Био је то 

пар ни ва љак од ку ло ва ши тич не фр њо ка ли це. 
Од мах нас је уба цио у штран гли це. Ис пич ка рао нам је све по спи ску, а он да сво јим 

огром ним ру чер да ма згра био за ши је. Ни смо ни пи сну ли.
До ву као нас је до вра та, сво јом је бе ном шту лом кок нуо нас у бу љу и ка ши рао из 

ка фи ћа.
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Из ва ди ми пањ из ока

Ма не фар бај ме му до њо! Не ува љуј ми див ча жва ку! Не ште луј по е зи ју! Про ку жио 
сам те одав но. Ђа ним ка ко ди шеш. Жи кам те док ижи вља ваш ће лу.

Из ва ди ми пањ из ока. Про ва лио сам тво је ква ке. Пун си фа зо на као мач ка бу ва. На 
ли ру по ку ша ваш да ме про во заш, да ми уда риш ду плу ке глу. Не ће мо ћи. Не ку пу јем 
ви ше тво је фо ло ве иа ко си до бар во зач на бо ин гу.

Шев кар ник

Шев кар ник је у по ве ћој гај би ја ни на Зе ле ња ку. Др жи га бив ша соб на бу ва из хо тела 
„Ма же стик“, ку плер-мај ки ца – углан ца на ма то ра ко ка од пет бан ки. Га ји три кре ве та ре. 
Две блон ди не и јед ну га ра ву шу. Све го тив не бе де ви је. За ка ра ње ду шу да ле.

Стан чу га – ца кум-па кум. Три ма ња со ва жа, ме ки шло фи ња ци, те пи си, две кло це са 
туш-ка би на ма. Пи циг у ду плој облан ди. Пр сте да оли жеш.

Све ти је ту стро го зго то вље но. Зврк неш мо би шком. На ја виш се. Пев неш пре по ру ку, 
па до ле пр шаш. Он да оша цу јеш ша мли цу и во диш у сло бод ни со важ да умо чиш. 

Жле зду тр љаш оно ли ко ко ли ко пла тиш.

Ола ди те ти ква ре

У жва ка ри за руч ком по че ли смо да ди же мо ва тру.
По вод је би ла мју за за ко ју сам ре као да је смор на ко те сне га ће, а Са њи је од и гра ва ла. 

Пи чвајз је по чео да се за о штра ва. Био сам на дрн дан што хва ли за ме не не што без ве зно.
Ње на френ ди ца На та ша, ко ја је се де ла за су сед ним сто лом, при фу ра ла се и за грли-

ла нас.
– До ста је сва ђе – ис пљу ну ла је – из ги љај те и про ше тај те. 
Ола ди те ти ква ре. Би ће вам бо ље.

Но ги ра ла ме

– Да ли ме ђа ни шеш – ке ња То за Шпри цер – опа лио сам пич ком о бан де ру, оста-
ви ла ме же на и од ве ла де цу. Окр пи ла ме, уз гад не гла го ле, да не мо же ви ше да жи ви 
с иди о том. 

Био сам бу ђав. Пу но сам ло као. Тро шио на цир ку. Ди за ли смо ва тру. Де љао је. Ува-
љи вао јој див ча жва ке. Ка да је за па ли ла ви део сам у ка квој сам бу ли.

Од и грао сам стрип тиз. Уда рао сам ли ру да се вра ти. Го во рио да ћу се по пра ви ти. 
Да ћу пре ста ти да цир кам. 

Ни је хте ла ни да чу је. Но ги ра ла ме.
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Ни је ме по знао

Сре тох на ули ци свог бив шег про фан де ра. Оке ша вио. Офу цао се. Је два одва ја та-
ба не уз по моћ шта па. Ви ди се да је у оф сај ду. Тан ка ло ва. Ме ти ља ва пен зи ја. 

Ни је био ажда ја. Го ти ви ли смо га.
При фу рах му се. Од сви рах хим ну. Ни је ме по знао. У обра зов ки ни сам био фа кин. 

Ни сам се др ку нио и пра вио ва љу ге. А ни сам био ни мак си ђа ко ло. Сред ња жа лост. 
Та кви се не пам те.

Уз дру штво и пи ће

Не ма кла пе без пи ћа. Се ди мо, пре шпи ло ва ни пај то си. Цир ка мо, ме ња мо жва ку, 
гу жва мо не ком ка рак тер. Сви ма је зи ци без чво ра. Кро ји мо пла но ве за но ва бур ги ја ња. 
За фр ка ва мо се, тр ке љи ше мо фа зо не, кли бе ри мо. Ви ју ге нам уз дру штво и пи ће мак-
си мал но ра де.


