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Радислав Раша Папеш 

рођен је 1947. године у Београду, на Чубури. 
дипломирао је на Стоматолошком факултету.  

Пише кратке приче и афоризме. Заступљен је у више домаћих и 
страних антологија сатире. Превођен је на енглески, руски,  
немачки, пољски, бугарски, румунски и македонски језик.  

објавио је две књиге афоризама Маске ликују и Фундаментално 
дно, и обе су добиле књижевну награду „радоје домановић”.  

објавио је и књигу сатиричних прича Кинеска креда.  
двоструки је освајач „Златне кациге” на међународном фестивалу 

хумора и сатире у Крушевцу. добитник је годишње награде  
вечерњих Новости „Јован Хаџи–Костић” за новинску сатиру.  

добитник је награде „радоје домановић” за најбољу сатиричну 
књигу. освајао и многе друге награде.  

Живи и ради као стоматолог у Крагујевцу.
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{ „Цр не Ми сли” – спе ци јал на на гра да за цр ни ху мор – Во го шће 1988.

 При хва ти ли смо да нам  
го ри под но га ма.

 та ко нам је на ло же но!

 Ка да ми ста ве пи штољ на  
по ти љак ја по чи њем да  
ку бу рим са гла вом!

 При јат но! – ре че је ло  
љу до жде ру.

 Не кро фил не је бе жи ву си лу!

 Ср би ја има о па сне пеј за же.
 Чим ви дик за пу ца ми од мах 

по ле га мо.

 Ко хо ће бо ље ши ро ко му  
мин ско по ље!

 Жив се по јео!
 ако, бар ни је у мро од гла ди!

 Ги љо ти ни ра ни је сам са  
со бом на из ве сном ра сто ја њу.

{ Пр ва на гра да за а фо ри зме „Је же вог ху мо ра” 1988.

 Не су ди те о на ма на пр ви  
по глед. Ми смо за јед но  
ду же по сма тра ње.

 де да не схва та ви део и гре.
 он је пу цао у жи во.

 По ли тич ки нар ко ма ни  
у жи ва ју по ве ре ње.

 и сти на ће кад-тад и за ћи на 
ви де ло а ту се пу ца без  
о по ме не.

 ако је тај то рањ у Пи зи  
ствар но крив, тре ба да  
пад не.

 На зва ли су на род ма сом.  
лак ше је за ка лу пље ње.

 У век смо би ра ли нај бо ље. 
 Ни ја ме нам ни су дру ги 

ко па ли.

 За и сти ну не тре ба  
бити па ме тан.  
тре ба би ти до вољ но јак.

 ви со ко сте до гу ра ли. 
 ви дим вас као црну тач ку.

 Не го во ри он без ве зе он та ко 
и ми сли.

 Бо ри ли су се ра ме уз ра ме. На 
гла ве ни су сме ли да се о сло не.

 Не бри нем за на ше је дин ство.

 Нас је и ка да се би је мо  
те шко раз дво ји ти.

 Ко ли ко смо зу ба из би ли  
тра же ћи за јед нич ки је зик.

 Збу нио је и нај вер ни је  
след бе ни ке.  
Не мо гу да му уђу у траг.

{{
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 Пре жи ве ли смо ми и го ре, 
али као ово ни смо!

 
 У по моћ! – Мој жи вот ни  

по зив.

 та ко ти је у жи во ту бра те!
 има да ги неш да би жи вео!

 Ка ква са хра на!
 то тре ба до жи ве ти!

 тенк је су сти гао  
де мон стран та ко ји је том  
при ли ком био ком плет но  
им пре си о ни ран.

 да је наш про тив ник и о ле за 
са рад њу он би већ ди гао  
ру ку на се бе!

 Пред ста ва о на ма на о вом 
све ту од ла же се на о нај свет!

 Пра ви па три о та бра ни 
о таџ би ну у век ма где она би ла.

 ин те ли ген ци ја нам је  
лу ди ло!

 Крик је вр ста го во ра  
са по себ ним на гла ском!

 и ден ти фи ка ци ја је при ли ка 
да вам се при ја те љи на ђу у 
не во љи.

 По ли тич ки слеп ци не ви де да 
не ви де.

 Са хра на је од ло же на јер је  
са мрт ник баш са да на шао  
да се и жи вља ва.

 Мир но гле дам ка ко ми џе лат 
пот па љу је ло ма чу.

 Знам да за ме не не ма зи ме.

 Бом ба у ку ћи! Мир у ку ћи!

 При на би ја њу на ко лац ла ко 
се мо гло у твр ди ти ко се и  
ра ни је и сти цао.

 Ме не кре ми рај те!
 Си ту а ци ја у зе мљи је те шка!

 Ни је тај за џе ла та.
 Не уме тај са љу ди ма!

 ин фаркт, ка кав је та кав је, 
од ср ца је!

 Ко ово пре жи ви тај ће би ти 
мр тав.

 Ко стур је си же од чо ве ка.

 У о вој зе мљи жи ве још са мо 
они ко ји су ван зе мље.

 По ну ди ли смо гла ву ми ра!
 ру ка је би ла ма ло!

{ На гра да Ра дио Бе о гра да 1989. и 2003.

 У ско ро ће сти ћи но ва  
гар ни ту ра по ли ти ча ра из  
е пру ве те јер то мај ка ни је 
сме ла да ра ђа.

 Ка ин је о да брао а ве ља јер то 
је би ло у ин те ре су да љег  
ја ча ња ме ђу соб не са рад ње.

 тре нут ци су то ли ко  
пре лом ни да нам је  
го то во не мо гу ће  
са ста ви ти дан.

 Код нас је и  да ље ак ту е лан  
из воз мо зго ва. 
то у све ту иде као лу до.
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{ Пе ти ЈУ фе сти вал ху мо ра Са ра је во 1991. тре ћа на гра да за а фо ри зме

 Наш пут је прав и то се ви ше 
не  мо же ис пра ви ти.

 и ка да се од ри чу све га,   
по ли ти ча ри ма је на род на пр-
вом ме сту.

 Све су за по че ли  
сим па ти зе ри, а доц ни је је  
и цео на род за ве ден.

 Бо ље су тра ће мо жда већ  
би ти ка сно.

 Ко се још у век др жи на шег  
пу та тај мо ра да је скре нуо.

 Си стем не о бјек тив ног  
ин фор ми са ња био би још  
у спе шни ји да га не  ква ри  
о бјек тив на ствар ност.

А фо ри зам 1989. 

 од не ких го вор ни ка 
о че ку је мо да бу ду крат ки, 
а од не ких да не ће ду го.

 Би ће ско ро про паст све та!
 ве ли ке си ле су спрем не да 

ста ве све на јед ну кар ту.

 Сли ка о на ма се бит но  
по пра вља у све ту. та мо смо 
већ то ли ко ле пи да нас је ов де 
те шко пре по зна ти.

 о,ка ко је о тац на пра вио  
на ци ју! Ни ро ђе на је мај ка  
не  мо же пре по зна ти на  
и ден ти фи ка ци ји!

 ако вла да твр ди да ћемо још 
ду го те шко жи ве ти, тре ба јој 
ве ро ва ти. она зна шта је за 
нас нај бо ље!

 Наш пут је прав и ту из ла за 
не ма.

 е у ре ка! ов де не ма ни шта!

 Но ви не ко је не у је да ју до бре 
су за за ви ја ње.

 од ла бу до ве пе сме  
на пра ви смо шла гер се зо не.

 о мла ти ше ме да бих са зрео.

 ево чо ве ка из гла ве!
 Си шао је с ума!

 о вај зид пла ча ни је мо кар  
од су за,ов де се не ко  
у пи шао од сре ће.

А фо ри зам  2003.

 Га зио је ко га је сти гао.
 во лео је да се кре ће ме ђу  

љу ди ма.

 За ко па ва ње је о гра ђи ва ње  
од о зго.

 Ко се на да нај го рем, на да га 
ни ка да не на пу шта.

 два пр ста! 
 до вољ но за пе тинг!

 Жеља сва ке вла сти је   
на род по ме ри.

 а и гро ба ру је лак ше!

 Ко се још у век др жи  
на шег пу та тај мо ра да је 
скре нуо!
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{ На гра да „Чка ља”, Кру ше вац 1993.

 Ка да се дру штво рас кра ви ло 
во ло ви су до шли до из ра жа ја.

 та ко ми све га не мам ни шта.

 лу до га бар не зе за ју у здрав 
мо зак.

 Сва ко днев ним ста вља њем  
ма ске са чу ва смо о браз.

 Му ва ко ја је из бе гла дла но ви ма 
ми сли да су јој тап ша ли.

 Пас ми је о ста вио део ко ске.
 Ми смо ху ма но дру штво.

 Го ло ру ки су бра ћа по о ру жи ју.

 ов де пот пи ши те да сте 
да ли реч.

 Ни ко не зна да ли му је то  
да или Не, али у сва ком  
слу ча ју је ис то ри ско.

 На под мла ћи ма свет о ста је.

 Мла те ћи пра зну сла му   
у ни шти ли смо слам ку спа са.

 У до ба сум њи вих књи га тре ба 
про ве ра ва ти са др жај чи та ла ца.

 Ка да смо ви де ли ко ли ко нам 
о ти ма ју да ли смо све од се бе.

 та ко де бе ли до си је и ма ју  
са мо гра ђа ни у раз ви је ној  
де мо кра ти ји.

 На род не мо же да се ме ри  
са сво јим ру ко во ди о ци ма.

 они не ма ју ме ре.

 Глад ним сва шта ста вља ју у 
у ста.

 оп ти ми сти у ово у но се још 
ви ше лу ди ла.

 На ше вре ме ко је до ла зи је већ 
ис те кло.

 да би ре во лу ци ја и   
да ље те кла тре ба о мо гу ћи ти  
на ро ду да за ра ди ба рем  
за во ду.

 Ма ле зе мље су пер-си лу ју!

 Што га ви ше ва ди мо ду бљи  
му је траг.

 По бед ни ка су по пе ли на  
по бед нич ко по сто ље 
да би ви део шта је  
из гу био.

 Сва ки из вор ин фор ма ци је  
по тај но се на да да  ће  
по ста ти ток до га ђа ја.

{ Пр ва на гра да за а фо ри зам 1994, Кру ше вац – „Цр на ку ти ја”

 Живе нас са хра њу ју то ли ко 
смо ми је дан ви та лан на род.

 и ден ти фи ка ци ја жр та ва  
ни је не оп ход на јер то мо же 
би ти сва ко од нас.

 Би ће пре слу ша на цр на ку ти ја. 
Не ка се чу је и глас на ро да.

 Нај го ре је што све ви ди мо  
цр но чи ме је наш оп ти ми зам 
за ни јан су у ма њен!



10

A
{

 Пре ста нак не при ја тељ ста ва 
пре жи вља ва мо вр ло те шко.

 Ни ка да се не зна о да кле ће 
при ја те љи при пу ца ти.

 Жр тве су па жљи во о да би ра не, 
не ма сва ко гла ву за ба ца ње !

 оп ту же ни ни је пру жао  
от пор чи ме је о мо гу ћио  
ис тра жним ор га ни ма да  
пре ко ра че о вла шће ња.

 из гу бље на гла ва у зда се у  
ин тер вен ци ју тру па!

 ри зик жи вље ња мо гао је да 
бу де и ма њи да вла да ни је  
ре ши ла да иде на си гур но.

 Ка ко на род из ла зи на крај  
по ка за ће об дук ци ја.

 ово је њи хо во нај плод ни је  
до ба, а ми баш са да на шли  
да је бе мо але.

 до бро је што нам се  
ин те ли ген ци ја раз бе жа ла по 
све ту. ти ме нам је па мет  
све де на на ра зум ну ме ру.

{ Домановићева награда за најбољу сатиричну прозу у 1995. години

ТРЕнуТАк

У току годишњег реновирања скупштинских просторија померен 
је један огроман сат са клатном. вероватно неопрезношћу радника, 
мада и планирану диверзију не би требало искључити, отворила су 
се увек закључана врата ормана у којем је поменути сат почивао. 
истог момента испао је један тренутак.

У овом случају треба још узети у обзир и чисту случајност јер вре-
ме истиче кад год може, тј. чим му се за то укаже прилика.

Чак и вишемандатни прастановници овог простора, које с правом 
називају скупштинским домороцима, не могу се са сигурношћу при-
сетити да ли је дотични сат икада показивао тачно, односно, званич-
но време, што говорида се се представници народа вешто орјентисали 
према неким другим параметрима зависно од актуелне ситуације.

такође, нико не зна да ли су сказаљке касниле те је сат покази-
вао садаш њост као мрску прошлост, или су исте пожуриле прет-
стављајући лажно светлу будућност као мукотрпну садашњост, му-
тећи јој обећани сјај мрзовољом и неспокојем грађана.

тек, може се констатовати да се необичне ствари и свакојака чуда, 
која овде нису ретка, не догађају случајно него увек у право време 
без обзира колико су битна или неважна за живот грађана.

Узимајући у обзир само место догађаја може се закључити да је 
испали тренутак понајпре политички, што глобално подразумева 
да је то тренутак деконцентрације, слабости, лоше процене, исхи-
трености, непажње, чак и извесне растројености. У том трену про-
менило се све што је до тада изгледало лако што указује да тај тре-
нутак има одређену специфичну тежину.
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Сведоци овог необичног догађаја тврде да је ова радња пропраћена 
континуираним крицима и кукањем. – Невероватна гњаважа! – про-
коментарисали су. и то је био необорив доказ да се управо радило о 
тешком политичком тренутку који је био, јесте и никако да прође.

Необично је то да поменути тренутак има способност да се проду-
жи у минут, сат, недељу, месец, годину, деценију, а управо се проуча-
ва најекспанзивнија варијанта, да потраје заувек.

{][}

ПРАвИлА СРЕћЕ

Сви молери одлазе у кладионице и уплаћују своје прогнозе. 
Углавном их неће али, неће срећа поштеног човека.

Сви пекари купују бинго тикете, па онда трче кући, седају пред 
телевизоре да би присуствовали извлачењу срећних бројева и тако 
се лично уверили да их срећа неће.

Све уседелице секу из новина оне купоне награднох игара 
сањајући да ће једном добити пут у неку егзотичну земљу где ће 
срести свог принца из бајке. ипак, оне добро знају да је срећа лепа 
само кад се чека.

Сви аутолимари играју лото у нади да ће им једном срећа бити 
наклоњена. Наравно, без успеха али, с обзиром на премију, вредело 
је покушати.

Сви поштари купују лозове државне лутрије рачунајући да ће јед-
нога дана срећа два пута зазвонити на њихова врата.

Сви пензионери купују кришом гребу и притаје се у најближем 
улазу где покушавају да огребу неку премију уверени да је срећа 
најслађа на крају. а тек у продужецима!

Сви педери играју спортску прогнозу и много се не секирају када 
им срећа окрене леђа. тако треба да буде, говоре.

Сви политичари обавезно играју на срећу народа и редовно до-
бијају. Не толико што их хоће или им та ствар иде од руке, него због 
тога што иду на сигурно. Срећан народ не постоји.

{][}

ПоСмАТРАЧ дАРовА

– ово је мени од пса! – рече Барсич заврнувши ногавицу.
– а погледајте овде! то ми је од ножа. и рата! – истиче Прмпеч 

поносно.
У тај час улицу прелази дбурчер храмајући. то је њему од сао-

браћајке.
а ту наилази баба Жљутка теглећи цегер са пијаце савијена до 

асфалта. да нема штап носом би запарала тротоар. онда се нагло 
окреће ка посматрачу па, као да је на позорници, каже: – ово је ме-
ни,шинко, одшифота!
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ево и пијаног тзеца, готово да се поклонио до земље, па замумла: 
– ово је мени од пића, хик! и од туге!

Па се затетура у окрету и оде низ улицу да ухвати равнотежу.
Госпојица Збебка је ономад изјавила да има белег од хирурга, али 

није за показивање, а Страјко нема три прста – то је њему од пресе. 
ту се задеси Чбор који одмах подиже мајицу и показа предео сувих 
ребара: – ово је мени од глади!

тада протрча онајшашави Брезак са једномповећомкартонском-
кутијому наручју. лакоћа којомје њоме баратао наведе посматрача 
на закључак да је иста празна.

– а ко ти је то поклонио? – пита га уз смешак провокативно.
– то је мени од среће! – узвикну и рашири осмех око главе, а из 

уста му провирује онај једини зуб. Још окрену ту кутију која је заис-
та била без садржаја.

тада се посматрач расплака као киша и прошапта јецајући:  
– Једино мени нико никада ништа није поклонио!

{][}

ПоклонИ

тај голуб ми је донео само батине. Признајем, као свако дете, 
најпре сам се много обрадовао када ми га је деда поклонио за рођен-
дан. лепе округле окице, бело перје, симпатичан кљун.

– ово је голуб мира – рекла ми је баба.
– а шта му је ово у кљуну? – питао сам.
– то ти је, синко, гранчица маслине која је симбол мира – приско-

чио је деда да разјасни.
– Не волим маслине. одвратне су ми! – почео сам да кмечим и ша-

ком сам одгурнуо голуба. истога часа он је хитро испустио ону гранчи-
цу и кљуцнуо ме у образ. Заурлао сам и треснуо га да се откотрљао пар 
метара. Ни дан данас ми није јасно зашто се та птичурина није винула 
у облаке и збрисала негде, како обично чини у таквим ситуацијама 
када је испусте. Не, овај глупи голуб мира ми је зачас дошао до ногу. 
У бесу нисам могао да одолим. Шутно сам га и поново га одбацио ме-
тар-два. тада се нарогушио и накострешио. а деда ме је онда ухватио 
за уво и уврнуо га два-три пута као да навија будилник. и баба ме је 
пљуснулашаком по туру. ипак, успео сам да се отмем и потрчим ка 
голубу. Ни он није нешто узмицао. летело је перје, али су и моје ноге 
биле изгребане од његових канџи. опасно ме је разљутила та његова 
упорност и борбеност, али почео је у мени да се буди неки чудан осећај. 
Помало сам му се дивио и постајао ми је све симпатичнији.

и баш тада је стигао отац са пригодно увијеним поклоном. У ства-
ри, био је то комплет пластичног оружја.

– Срећан рођендан сине! – рекао је, и ја сам истога часа заборавио 
ону ратоборну птицу и зачас сам се окитио пушком, пиштољем, но-
жем, кашикаром.Срећи мојој није било краја.
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– Није баш био добар! – кренула је баба да ме тужака.
– Како је само агресиван! – констатовао је деда.
– Никакво чудо! – рекао је отац мирно – Па, он је дете рата!
  

{][}

ЕвРоПСкА ПРИЧА

данас сам поранио и са дрвета о-132 убрао 48 ораха и однео их 
право у регистрациони центар да то пријавим. Уписан сам у књигу 
под редним бројем 713, па су ме упутили у продавницу е-112 где ћу 
сутра моћи да купим моје орахе по одређеној цени са попустом за 
произвођаче.

После сам тркнуо у шталу Ц3 да помузем краве – елизабету Кл 
и Гертруду Цд што раније Белка и Шаруља беху. Млеко сам предао 
у сабирној стамици еуро М сакупљачу Н-о7 и на реверс бр.50 сам 
подигао литар млека за потребе домаћинства.

Па сам се вратио у Ц3 да истимарим бика Бафала класе турбо, а 
који је у целом селу познат као Мудоња. добро,што он баш тако да 
се зове по том инкриминисаном делу, када је исти међу Србима пот-
пуно ишчезао. тренутно се излежавао на италијанским плочицама 
и повремено бацао поглед на телевизор. Нарочито интересовање је 
показивао за скупштинске преносе који га психички релаксирају и 
утичу позитивно на његову приплодну способност.

доцније ће деца да превезу овце (Група аУС-оП) до пашњака Г-9, 
да се не би премарале. од европске банке за развој добили смо кре-
дит и направили пут са дуплим тракама и сигнализацијом, као и 
одмориште са тремом под којим је смештен мини сточни ресторан 
са специјалним обогаћеним сеном и најсвежијом травом. Ма, не 
може хуманије да буде!

а наш свињац Ц7 су сликали они из ББЦа. Читав цивилизова-
ни свет је уживао гледајући ЈорК одељак са нашим мезимицама. 
Сијају неони, бљеште стоне лампе и пластични под, а оне чисте и 
све миришу ко да живе у парфимерији. из Ц7 право на тартан стазу 
излазе. Милина једна!

а овај мој комшија Камилче упорно се опире неизбежним проме-
нама. обере рођене шљиве, пече ракију у сопственом казану и ни-
ком ништа.Још кад мало попије, одмах се натакари на плот и све нас 
провоцира. – еј, Јабланко! Јебла те европа! – урла. Па пусти свиње 
по каљузи, а неке пређу код нас и прљају нам амбијент. Краве су му 
штрокаве и блатњаве до очију. Куче никада није вакцинисао, а пола 
села је изуједало. Ништа код њега није прописно, све је без регистра-
ционог броја, огрлице, прстена и сличних облика идентификације. 
Ма, децу своју бије, жену за косу вуче!

и тај ће са мном у европу! е, неће богами! треба европа да се 
огради, мора да има неку границу. а овде ће, сигуран сам, граница 
бити наша тараба!
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ФИлм

Господин Симат се никада није разумео у филмску индустрију. 
онније знао називе култних филмова, имена овоземаљских звез-
да и највећих светских режисера. и због тога се опасно разболео. 
Најпре је почео чудно да се понаша. Свуда је причао да ће нам сва-
нути, да нам не гине боља будућност, да ће нам преливати од бла-
гостања, да смо пред процватом… ова своја привиђења поткрепљи-
вао је у свакој ситуацији чињеницама да ћемо ући у европу и да ће 
нас свет најзад прихватити.

Стање његовог здравља надаље се урушавало. Прилазио је људима 
који су чепркали по контејнерима опомињући их да пазе шта раде, 
да се спремају, да су у предворју пред самим вратима. Комшије и 
случајне пролазнике подсећао је да упишу акције, да изађу обавез-
но на изборе и одаберу најбоље и најпоштеније. Још када је домаћи-
цама, препродавцима, шибицарима и шверцерима на пијаци објас-
нио да њихово време тек долази било је јасно да му је заиста лоше.

Код куће је његово понашање указивало на прогресију неизлечивог 
оптимизма. Господин Симат је сматрао да је то овде глобално обољење, 
нака врста епидемије, а наводио је примере да се ради о престижном 
обољењу. Често је извлачио свог усуканог мачора испод кревета и ша-
путао му: – Ускоро ћеш јести само пилећу џигерицу. а фрижидеру је 
обећао: – Само је питање дана када ћеш бити крцат! Па је сам себе оба-
везао да ће најпре позвати мајсторе да му прикључе струју и телефон. 
Још је отворио буџелар, који је зјапио празан и дрекнуо у њ узбуђено: 
– Кол’ко сутра бићеш пун ко брод! Баш је држао тај новчаник када је 
неко зазвонио на врата и он их је са осмехом отворио. тада су му два 
младића, који му се нису представили, одмах отели дотични шлајпик 
и збрисали низ степенице. из овога је господин Симат закључио да је 
процес приватизације стигао до краја. – Узимају и празно! да им се 
нађе! – помислио је схвативш и да у овим транспарентним прелазним 
временима нико више није сигуран. Људи су постали нестрпљиви. 
Залудели су од великих очекивања и изгубили меру.

Због тога је отишао на бувљак и од неке протуве купио пиштољ за 
све паре. и без њега више нигде није ишао. Стављао је цев на чело и 
тако се кретао чак и по своме стану. а господин Симат није ништа 
знао о филму, и колико је танка и фатална та чаробна целулоидна 
трака. и да нико није са сигурношћу могао тачно да одреди када ће 
њему да пукне филм.

{][}

СИгнАлИ

Ма, сад ће ми они кажу! Ја онолико арлаукао, лупао у шерпе, пе-
нио да ми очи испадале, а сада закључили да то није довољно. Као, 
треба још!
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Још сам и намигивао, на једно па на друго око. и то је неки знак. 
Не би мени жена ономад направила онолику чворугу на глави окла-
гијом да није тако. а сада то није ништа!

Па сам на славама, весељима и свадбама вадио онај очев трофеј-
ни пиштољ. Напуним га, па трас! У ваздух, у земљу, у воду. тим по-
водом, а чим мало попијем, сви су бежали од мене. Само глуви и 
слепи то могу да занемаре.

а умео сам да и да запалим. ту недавно играла наша фудбалска 
репрезентација а ја заглабао цигарету. Ма, не због нервозе него да не 
заспим. ипак, превари ме сан, падне жар на крпару, растиња се све. Ја 
таман сањам како лежим на плажи и пролази глисер па , пљас!

Поли ме скроз кад, ђавола, ватрогасци. – излази кретену, вичу, кре-
мирао си четри бараке. Стварно, дим се дигао до космоса. они њихови 
димни сигнали су обична ништарија за овај мој. и то није довољно!

Могли су бар да запазе колико сам се променио. Са женом се 
не свађам да ми не побегне у ону јавну сигурну кућу, са комшија-
ма сам пре био на ратној нози, а сада се пазимо. они од мене, ја 
од њих, али наклонимо се у пролазу.Мачке и кучиће не таманим. 
Ма, мишеве и остале штеточине не униш тавам да не испаднем 
примитивац. Немам посла с криминалцима, хуманитарним орга-
низацијама, зликовцима, војним савезима. остао сам без посла 
да бих помогао приватизацију државе, усукао сам се начисто, а 
то што кажу да причам сам са собом, ја се то само преиспитујем. 
делујем можда растројено али сасвим демократски. Не буним се, 
једноставно, нисам то више ја. Зар сви ти моји симптоми нису 
очигледни?

и сад ће ови из европске да ми кажу како им нисам послао сиг-
нал!Ко да ја могу да потрефим шта је то њима позитиван знак. ипак 
десило се да сам носио крстачу мом деди, а они то снимили из сате-
лита па ми пратили поруку да је то заиста неочекивано позитиван 
знак. и да сам ја овде пример за пример. Чим се та ствар омасови 
ето нас у европској заједници.

{][}

AнА лИ зЕ Фо То гРА ФИ јЕ

По сма тра ју ћи јед ну вр ло не о бич ну фо то гра фи ју у е ми нент ном 
и лу стро ва ном не дељ ни ку чо век сти че у ти сак да су сре ти ви со ких по-
ли тич ких моћ ни ка, ко ји од лу чу ју о на шој суд би ни, и о бич них љу ди 
до во де, код о вих дру гих, до ви со ког сте пе на уз бу ђе ња и из гред них 
пси хич ких ре ак ци ја ко је се те шко мо гу кон тро ли са ти и об ја сни ти.

о чи то је ру ка пре ви ше ин спири са ног фо то гра фа за дрх та ла у од-
лу чу ју ћем тре нут ку, дах ни је про пи сно за стао, а но ге из дај нич ки 
за кле ца ле. та ко је на фо то гра фи ји у ко ло ру при ка зан ве ћи број екс-
клу зив них ци пе ла, ква ли тет них што фо ва и ко шу ља уз а де кват но 
о да бра не кра ва те. али, гле чу да, гор ња и ви ца фо то са су ро во за вр-
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ша ва у ви си ни вра то ва на ших ви со ких др жав ни ка, да кле ру ко вод-
ство је не про ми шље ним ак том а у то ра  о ста ли без гла ва.

Ма да је фо то гра фи ја ве о ма ја сна, ствар не мо же би ти мут ни ја. Скри-
ве на на ме ра је слу чај на и све на во ди да се ра ди о гре шци ко ју је те шко 
о прав да ти. то је не што по пут о них сил них по гре шних сли ка о на ма ко је 
су ство ре не да кру же све том жељ ног ла жи. ако је та ко ка ко је сте, он да 
па жљи вом пе дант ном по сма тра чу не мо же про ма ћи да и о ва ко ве ли ке 
и не о про сти ве о ма шке мо гу би ти не ве ро ват но о бјек тив не и вер не.

{][}

ПРЕ го во РИ

Пре го во ри су по че ли у че три ока. Но, у бр зо су на ста вље ни у три 
ока. Не што ка сни је же сто ко се раз го ва ра ло у два ока. Ма ло потом 
о ста ло је са мо јед но око ко је се о се ћа ло вр ло у са мље но из ме ђу два 
пре го ва ра ча. али већ у сле де ћем тре ну о ка ви ше ни је би ло.

то у оп ште ни је у ти ца ло на пре го во ре ко ји су на да ље те кли у че-
три из ва ђе на ока. Сле пи пре го ва ра чи су у о чи ли сво је гре шке и са-
гле да ли но ве мо гућ но сти ко је о тва ра ју ши ро ке ви ди ке.

Ка жу да су два слеп ца, на кон све га, чвр сто сте гли је дан дру го ме 
ру ку и да је сва ки о ти шао на сво ју стра ну. Чи ста чи ца је из ја ви ла да 
је по ку пи ла сва че ти ри ока и у ред но их од ло жи ла у за то на ме њен 
фи шек. Њу је, ме ђу тим, ја ко из не на ди ло што је ис под сто ла про на-
шла две от ки ну те ру ке.

{ Дру га на гра да за а фо ри зме Кру ше вац 1997. го ди на

 Не ћу да бу дем гла сни к но вог 
вре ме на. Ни сам ја му тав!

 Ниг де нас не ма али ми смо 
све сни сво јих не до ста та ка.

 Ко ме се не  сви ђа о вај  
ла ви ринт без из ла за мо же 
сло бод но да оде.

 Сву да и сти пор трет.   
ла же кад твр ди да је сте као 
по гре шну сли ку.

 Што га ду же чу ва ју, чу ва ри ма 
је лик све не по зна ти ји.

 У би ли су Бо га у љу ди ма!
 Ђа вол ски до бар по сао!

 Ма ка кав про блем  
људ ских пра ва! то га код  
нас не ма!

 У на шим бај ка ма сва ки  
крај је мо гућ јер и Цр вен ка па 
је глад на као вук.

 Не да мо да нас га зе они  
ко ји су скре ну ли са  
на шег пу та.

 он је пра ви син.
 и сти ис пљу ва ни лист.

 Цвећ ка је при род но ђу бре.

 Ка да се мир вра ти, ала ће  
рат да по бе сни.
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{ До ма но ви ће ва на гра да за нај бо љу књи гу а фо ри за ма  
„Ма ске ли ку ју”, 1998.

 Ни пе даљ из зе мље не да мо!
 Не ка све про пад не!

 а он да је е ко но ми ја  
све де на на трам пу и ства ри су 
по че кле да се ме ња ју.

 Ка да се жи ви спо ме ник сру шио 
ми сли ли смо да се ша ли.

 По ли ци ја је пре сре ла гру пу 
кри ми на ла ца. Био је то су срет 
од о бо стра не ко ри сти.

 да сам ју че у мро баш  
бих по гре шио. да нас су ми 
шан се мно го ве ће.

 во ђа је на пи пао не што.
 он на то та ко гле да.

 Пор трет ве ли чи не ко ја ра сте 
да је ре ал ним о кви ри ма  
са свим дру гу ди мен зи ју.

 до вољ но је би ло да та кав  
а у то ри тет по ру чи глад ни ма 
да ма ње је ду, па да се  
до би је на те жи ни.

 Пред сед ник је и о ва ко  
пре за у зет, те не ма вре ме на да 
у жи ва сим па ти је гра ђа на.

 ако тре ба да оде нек оде што 
пре, јер на ма је сва ки чо век 
по тре бан!

 ре ха би ли то ва ли смо по кој ни ка.  
од да нас га мо ра мо сма тра ти 
бе смрт ним.

 има гра ђа на ко ји не ма ју  
до си је. они су за нас мр тви.

 По во дом ње го вог сто тог  
ро ђен да на про ду жи ће мо  
му век.

 Пла ши ме и по ми сао  
да би он мо гао да о да ја ше  
у ле ген ду. то би и ко ња у би ло!

 На ме сту на ших нај ве ћих  
про ма ша ја већ је ни кло  
не ко ли ко зна ј них ци ље ва.

 Кон стант но ле ги ти ми са ње 
гра ђа на вра ћа на ду да они 
ни су без из ге да.

 Је смо ми ду жни да вас  
шти ти мо, али и ви мо ра те да 
нас се чу ва те!

 На род ко ји стал но  
ку ка пре о збиљ но је схва тио 
де мо кра ти ју.

 У то ку ин фор ма тив ног  
раз го во ра ће ли ја је пре ра сла  
у ин фор ма тив ни про стор.

 Гре шком су у ме сто књи ге  
спа ли ли пи сца.

 Не хо ти це су и за бра ли  
трај ни је ре ше ње.

 ве сти о по то пу су тач не.
 Свет нам је нај зад пљу нуо  

под про зор.

 Па три от ске сна ге  
три јум фу ју где стиг ну.

 ту ће се ка сни је фор ми ра ти 
о таџ би на.

 Не по треб но про ли ва ње  
кр ви ре гу ли са но је за ко ном о 
на род ној од бра ни.
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 Мој о тац је пао за о таџ би ну и 
о стао без пла сма на.

 три јум фал на ка пи ја је ча стан  
из лаз. Ми не ће мо ићи ис под то га.

 По бе да је мо гла да бу де и ве ћа 
да смо са чу ва ли жи ве гла ве.

 При мир је је ро ђе но!
 ва ља га по љу ља ти!

 а онда су сти гли  
о сло бо ди о ци и по пра ви ли  
де мо граф ски са став.

 Ко ли ко сам са мо  
ци вил ног ста нов ни штва  
у ште део, а то ми је са да  
мр тав ка пи тал.

 Ја у шко лу и дем и, ако по ло жим 
о ру жи је, би ћу до бар ђак.

{ Трећа на гра да Чи ви ја да, Ша бац, 2000.

 ру чао сам о тро шку др жа ве.
 Жив сам се по јео!

 та кву пре ци зност у  
про ма ша ји ма мо гу по сти ћи 
са мо они ко ји ма је то  
је ди ни циљ.

 Код нас се све ра ди јав но  
а дис кре ци ја је за га ран то ва на.

 Не ма шта нам не фа ли, 
 али вла да у спе шно  

из на ла зи но ве мо гућ но сти.

 Мај сто ре, о тво ри и сто ри ју! 
има из лаз!

 то што на ма па да на па мет 
ње га би у би ло!

 Пра зан на род ни ка зан је  
јед на вр ста ко нач ног су да.

 да вам је да нас до бро  
у ве ри ће те се већ су тра ка да 
вам бу де још го ре!

 Гра ђа ни су или срећ ни  
што жи ве у о вој сре ди ни или 
ни су срећ ни. ту сре ди не не ма!

 Ка ква о бе ћа ња да ју на ро ду!
 Па, они ће из бо ре до би ти из 

чи сте за је бан ци је!

 Ми смо ма ли на род.
 На ма је сва ки по раз у ко ме  

не ко пре жи ви ра ван по бе ди.

 У сва ку по ро ди цу у ву кло  
се не по ве ре ње.  
Ко га год по хлеб по ша ље мо  
до ку ће га по је де!

 Бу дућ ност нам је све тла и  
сјај на! ви ше нам не тре ба!

 Још са мо да до жи вим да  
пре жи вим, па по сле мо гу  
и да у мрем!

 Ка да гра ђа ни са за њу ко је  
до био ве ћи ну на из бо ри ма, ве-
ћи на схва ти да је у ма њи ни.

{ Пр ва на гра да за са тирич ну при чу Кру ше вац Злат на Ка ци га  2000.

БИ цИкл 

Као ма ли и мао сам тро ти нет али сам већ та да ре шио да јед но га да-
на, ка да по ра стем, ку пим се би би цикл. Због то га сам ра дио го ди на ма, 
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му ко трп но ште део сва ки ди нар, бе лог да на ни сам ви део, од ри цао се 
све га и, ево, већ по сле де це ни ју – две ку пио сам га. Па, ка да до ђе ви-
кенд ја га сне сем са два де сет дру гог спра та, јер лифт не ра ди, се днем 
на сиц и ста вим но гу на пе да лу. а  ср це ми пу но, ми слим да ћу да по-
ле тим. до ђе ми да за па лим ци га ре ту али ни ка да ни сам пу шио, јер да 
сам пу шио ђа во ла бих ја ку пио би цикл.

Про ла зе џи по ви, про ле ћу она ра зна тур бо ко ла са за там ње ним ста кли-
ма, али ја слу шам шта при ча свет. – ено га о нај са би ци клом, ша пу ћу. Кад, 
ето и де це! – Чи ко, мо же ли је дан круг? – пи та ју. – Пе њи те се! – ка жем им 
ве се ло и, на рав но, с из ве сним по но сом. де ца су див на. она су на ша бу-
дућ ност. ле по је и ма ти бу дућ ност ка да је ту и би цикл да ти се на ђе.

а ево и ком ши ја! – Мај сто ре, мо же мо ли и ми? – пи та ју ме пен зи-
о не ри. – ај де, ком ши је, сме штај те се! – о до бра вам им. вред ни су то 
љу ди. Са че ка ли по шта ра, ку пи ли хлеб, у гра би ли мле ко, уље, би ли 
код ле ка ра, на ба ви ли ле ко ве. Не ка се ста рост ма ло ре лак си ра јер то 
је бу дућ ност сва ке мла до сти. За слу жи ли су, а и из бо ри ни су да ле ко. 
Не ка им се гла ве ма ло раз би стре.

Кад, ево и мај ки, а ту су и о че ви! – Ком ши ја, ако би смо... – Ка ко 
да не, ај де, ус ка чи те! има ту и дру гог све та. Пека ра, сто ла ра, ру да-
ра, о бу ћа ра, про фе со ра, а и по не ки док тор на у ка сти дљи во се пе ње. 
Сви ма је ви кенд драг и же ле да се ле по про ве ду!

– Је смо ли сви ту? – пи там гла сно да над ја чам де чи ју га ла му. – Је смо! – 
од го ва ра ју гром ко. – он да по ла зи мо! и по кре ћем пе да ле. Још кад пу стим 
тран зи стор! Жеље, че стит ке и по здра ви са мо пи че! Слу ша на род на род-
ња ке са о ми ље не но во ком по но ва не ста ни це! Слу ша на род, пе ва у хо ру 
ве сео и раз дра ган. Гле да о ко ло пла во не бо, зе ле не ли ва де, ис пред наш 
пут прав и ја сан, ле во-де сно по то чи ћи што се не где на пред у ре ку у ли-
ва ју ко ја ка мо ру хр ли. При ро да је див на и смер на, по шту је сво је за ко не.

– Чи ко, ми смо глад ни! – ка жу ми де ца –  во ди нас у на род ну! – до-
бро де цо, до го во ре но! – о бе ћа вам им. а та мо је је дан ка зан. Сви ку са-
ју, пен зи о не ри су пре за до вољ ни, де ца мљац ка ју за ма за них о бра за, 
про ле те ри ус ка чу на у пра жње на ме ста, про фе со ри и док то ри жу ре 
да у зму реп ше те. На пу ни смо сто ма ке, па нас у хва ти ла не ка дрем ка 
и то плин ка. и вра ћа мо се.

– Хва ла ком ши ја, би ло је див но! – ка жу пен зи о не ри. де ца се уз пи-
ску рас тр ча ше ку ћа ма. Ја би цикл на ра ме, па уз сте пе ни це на два-
де сет дру ги спрат. Јест да про сто ле тим од за до вољ ства, али мно го би 
ми леп ше би ло ка да би по пра ви ли лифт!

{ Златна кацига Пр ва на гра да за са ти рич ну при чу Кру ше вац 2003.

дЕ мо кРАТ СкИ Слу ЧАј

На не кој пред рат ној о лим пи ја ди нај го ре је про шао ру ски че тве рац 
у са ста ву Сре бров, Ча кад зе, лу чен ко и Гу сов, ко ји је био тре ћи и о сво-
јио брон за ну ме да љу. По по врат ку у за мљу па да ју у не ми лост и де фи-
ни тив но не ста ју са спорт ске сце не, а и ши ре.
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о лег и ван ков, пра ви фуд бал ски мај стор, ни је ис ко ри стио је да на-
е сте рац ко ји је до су ђен у ко рист ре пре зен та ци је СССр-а и ти ме про-
коц као сво ју жи вот ну шан су. На и ме, по сле те у так ми це о ње го вој суд-
би ни се ни шта не зна.

а и гор ла вов је на о лим пи ја ди у лон до ну хит нуо ко пље та ко о чај но 
да је то би ло да ле ко од ње го вог нај бо љег ре зул та та. Сви ма је у ње го вој 
о таџ би ни би ло ја сно да тај ре зул тат тре ба што пре за бо ра ви ти. и за и-
ста, ка да се вра тио ку ћи ни кон га ви ше ни је ви део.

Па, о нај Је гор Со ло мин, у Хел син ки ју, изгубио од јед ног пре пум па-
ног црн ца а, што је нај го ре, а ме рич ког сприн те ра. По по врат ку у до-
мо ви ну гу би му се сва ки траг.

и вла ди мир По го рен ко је био не о пре зан те је при са мом кра ју 
дру ге рун де до био је дан из не на дан и сна жан у да рац у сам врх бра-
де од ко га је о стао да се из ле жа ва на по ду рин га. По сле као да га је 
по јео мрак.

Би ло је још о ва квих спорт ских слу ча је ва ми сте ри о зних не ста-
на ка у глед них спор ти ста, свет ских ре кор де ра, ко ји ма ни је до зво-
ље но да по гре ше или на пра ве и нај ма њи кикс. Ни ти им је то пра-
шта но. др жав на штам па о то ме ни је ин фор ми са ла јав ност. та да 
су на пр вим стра ни ца ма об ја вљи ва не фо то гра фи је дру га Пред-
сед ни ка ко ји,  о кру жен о лим пиј ским шам пи о ни ма, за до вољ но су-
че бр ко ве и ис пи ја шам па њац на при је му при ре ђе ном у њи хо ву 
част.

а ви ди ти ово да нас! о нај Ко ља Фо мин глат је про ма шио сло бод на 
ба ца ња у по след њим се кун да ма ко шар ка шког фи на ла, чи ме је ру ској 
ре пре зен та ци ји о без бе дио чист по раз. и, па зи, шта се са да де ша ва! тај 
не срет ни Ко ља при ла зи клу пи за и гра че, се да и без бри жно о тва ра сво-
ју ко ка-ко лу. Још и са свим мир но от пи ја гу тља је!

Шта ти је де мо кра ти ја, мој чо ве че!

{ На гра да „Јо ван Ха џи – Ко стић” 2008. го ди на

БАлкАнСкИ ПРИРуЧнИк

Ни шта од све га
Ни шта је то тал на не ста ши ца 

све га. За то је чуд но што нас по-
ли ти ча ри сва ко днев но у пор но 
у ве ра ва ју да то ни је све.

Ри зи ци са ти рич ног  
са гле да ва ња

Не о пре зно је и сме ја ва ти вла-
ду и ре зул та те ње не бор бе про-
тив кри ми на ла ка да се зна да са 
кри ми нал ци ма не ма ша ле.

Тех но ло ги ја тех но ло шког 
ви шка

У во ђе њем пој ма тех но ло шког 
ви шка на у чи ли смо да се мо же 
по сло ва ти и са до бит ком от ка за, 
на  при мер!

Мен тал ни е лек тро од нос
Ко ми сли да ће гра ђа ни у спе-

ва ти да пла ћа ју стру ју по но ви-
јим це на ма тај је на чи сто по бле-
са вио. тај је луд као стру ја.
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Из од бра не са ти ри ча ра
ако др жав ни ту жи лац твр ди да 

ја ми слим оно што он ми сли да ја 
ми слим, он да би он због тог свог 
ми шље ња ко је има о мо ме ми шље-
њу мо рао да од го во ри на за кон!

Пра ви ло у по тре бе си ле
из бе га вај те да ства ри ре ша- 

ва те ис кљу чи во на си лу. На при- 
мер, ни ка да је не ко ри сти те ако 
сте сла би ји.

Кре а ци ја екс пре сног гр ба вље ња
да од мах ис пад неш гр бав, до-

вољ но је са мо да се ис пра виш на 
по гре шну стра ну.

У ти цај оп сер ва тор них смет њи
Не што са ва шим за па жа њем 

ни је у ре ду. Бо љу бу дућ ност су 
вам о бе ћа ли ју че, а ви да нас ни-
шта ни сте при ме ти ли.

О си но ви ма и си но ви ма
о бич ни си но ви све што је ду по-

је ду да би нам по ра сли, а си но ви 
на ро да нај пре из ра сту у ве ли чи не 
неслу ће них раз ме ра да би мо гли 
по сле све да нам по је ду.

Нај ви ши сте пен  
соп стве ног је дин ства

Сва ки гра ђа нин има пра во на 
гла ву, труп, две ру ке и две но ге. 
Ко ри сте ћи ово не при ко сно ве но 
пра во он та ко ма ни фе сту је нај ви-
ши сте пен соп стве ног је дин ства.

Про сто пра ви ло ис тра ге
Ко га не ма, мо ра да га има. а ка-

да га бу де, бо ље да га не бу де.

За кон кон цен трич них кру го ва
око ру ке ло ше о ба е ште ног да-

вље ни ка ши ре се до бро о ба ве-
ште ни кру го ви.

Пра ви ло ло јал ног ста ња
ако је све ка ко тре ба, не ма по-

тре бе да бу де как о је сте.

Оф тал мо ло шка ве шти на  
са гле да ва ња

Пред чи ње ни ца ма у мем да за-
жму риум. У та квим си ту а ци ја ма 
се мо же кон так ти ра ти да ја не 
ви дим од о чи ју.

По ште ни је 
од нај по ште ни јег

о ства рио нам се сан – по бе ди-
ла је де мо кра ти ја, оно, ако ћемо 
по ште но, ни смо ми ни са ња ли 
да ће ово да нам се до го ди. 

ако ћемо по ште ни је, ни ово за 
де мо кра ти ју ни смо си гур ни.

Пра ви ло трп ног ста ња
ћу ти и тр пи! Ко не зна да тр пи 

тај не уме да у бла жи сво је не во ље!

Не што из ме ђу
Сле пи во ђа сто ји крај про зо ра.
Про зор гле да на у ли цу у ко јој 

се ва ља ма са де мон стра на та.
У ли ца је сле па.

Де таљ чић из ми ни ан ке те
Је сте ли сум ња ли да ће они то 

да ура де? Је сте!
Је су ли они не што у ра ди ли? 

Ни су!
По че му он да они ни су ис пу-

ни ли на ша о че ки ва ња?

А пе ра ти ва за на ред ни о брок
Чим на род до би је ба ти не о тво-

ри му се а пе тит ка да је спре ман 
сва шта да про гу та.

Оп шта кван ти та тив на  
те о ри ја

ако то га не бу де пре ви ше, он-
да нам не ће би ти до вољ но!
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До га ђај са ју жну пру гу
дуж це лу ју жну пру гу де мон-

стран ти га ђа ју по ли цај ци с’ па-
де жи.

Не сре ћа у сре ћи у 
не сре ћи

Са ва шом не сре ћом ја бих био 
са свим за до во љан, а ви мо ју сре-
ћу у не сре ћи си гур но не би сте 
пре жи ве ли!

Фи зич ки до би так ма се
При при ме ни си ле од ре ђе ног 

ин тен зи те та, ма са о ба ве зно до-
би ја ба ти не.

Ви зи ја мен тал не  
рав но те же

Не знам до кле ће па мет ни да 
по пу шта ју али сам си гу ран да 
ће, ка да и по след њи од њих по-
пу сти, ме ђу бу да ла ма до ћи до 
ду бо ког у за јам ног раз у ме ва ња.

кЕШ

имају они на Западу много тих супер и мега маркета. Па тамо 
може свако да пазари све и свашта, од игле до локомотиве. ваше је 
само да паркирате негде на огромном паркингу, стигнете до улаза, 
узмете колица и трпате у њих до врха као да је џабе.

Нисам могао да одолим искушењу, мада ми је куповна моћ била 
на опасној низбрдици. Мора се признати, ретко се човеку са ових 
наших простора пружа оваква прилика чак и када је свестан да су 
му шансе минималне.

Признајем, од шаренила свакојаке робе одмах ми се завртело у 
глави. ипак, најпре ми је у очи упало једно картонско паковање 
среће. Мало даље у исплетеним корпицама продавала се нада. Сит-
нозрнасту веру и љубав могао сам купити директно из некаквог апа-
рата попут онога за кокице. Све је то мени било изузетно привлачно, 
али нисам баш био финансијски препариран за такав подухват.

На крају, узео сам себи мало слободе у пластичној амбалажи. тиме 
би моја куповина била завршена да у једном тренутку нисам опазио 
овећу кесу земље са врло уочљивим словима. СрБиЈа писало је на по-
менутој амбалажи. Боже, да нас нису упаковали, па нас сада крчме буд 
зашто по светy, помислио сам. Но, моју сумњу преовладало је осећање 
среће, јер лепо је срести своју отаџбину у далеком свету, а у врхунској 
амбалажи. Све је то културно, цивилизовано и много паметно.

Убацио сам у колица три кесе и кренуо ка излазу. Нек ми се нађу. 
У најгорем случају није лоше да ми буде при руци мало отаџбине, 
да имам где да се вратим. а пријатељи, који су ме овде пратили, 
питали су ме у чуду зашто сам баш то узео јер ти се производи овде 
врло ретко купују. Као, нема потребе, кажу ми, да стварам залихе 
тог типа. Једва сам успео да им објасним да се за те ствари тамо, код 
нас, ратује и да се оне плаћају искључиво главом. У кешу!

{][}

{ Награда „Радоје Домановић” за најбољу сатиричну књигу 2009. 
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{ Награда „Радоје Домановић” за најбољу сатиричну књигу 2009. 

ТРИк

видите, тај шешир стоји на тргу данима и нико се не усуђује да 
га подигне. а некада је он био на глави оног чувеног мађионичара 
дмарића. Годинама је тај извлачио зечеве, голубове, свеће, карте и 
разноразне дрангулије из шешира пред нашим зачуђеним очима и 
ми смо веровали да нема те ствари коју он не може да створи.

али једнога дана, била је недеља и било је много људи на тргу, 
дмарић је у току своје тачке ставио шешир на главу и изговорио 
чаробне речи. и лепо смо видели како му је шешир најпре по-
клопио читаву главу, па рамена и мало-помало дмарић је нестао 
испод шешира. Била је то сасвим нова тачка и нема тога ко није од 
срца запљескао великом магу. али након минут-два дмарић се није 
појављивао. Маса је поново запљескала, али овај није излазио ни на 
бис. Потрајало тако неких петнаестак минута и народ се узмувао, 
где је дмарић, што не излази, изађи дмарићу, ако Бога знаш, мани 
се шале, али ништа.

и први је шеширу пришао Ђовић, оно варошко њушкало, погледа-
ло је опрезно око шешира па га полако придигао и завирио унутра 
и – цап, нестаде и он! Гледа то публика, не верује сопственим очима. 
Где сад и Ђовић нестаде?! и наста опет граја.

тада она дебела удовица Барсићка, што је у свакој чорби била ми-
рођија, приђе шеширу и храбро га подиже и, цап, прогута је шешир 
са све оним њеним дебелим гузовима. После прискочише двојица- 
-тројица одважних, што никада нису веровали у те глупости које је 
дмарић изводио и нестадоше и они као да их никада није било.

ах, ох, ју... зајечао је народ у страху, не знајући више шта да мисли, 
а они с децом почеше да склањају што даље – кад стиже милиција. 
Један, два три... пет аутомобила! размакао се народ, а шешир се нашао, 
богами, баш у јаком окружењу. У том стигоше општинари и градона-
челник Зборић лично са обезбеђењем. Настаде одмах мук међу људи-
ма, а они што управо дођоше нешто се мало договорише па дунуше у 
пиштаљке, повадише пиштоље и јурнуше на шешир, најпре милиција, 
па општинари, па иза њих градоначелник, а иза њега обезбеђење.

и да видиш чуда, док дланом о длан, нестаде и милиција и општи-
нари, а градоначелника Зборића шчепао шешир за главу. Но, она 
двојица из обезбеђења, снажни, јаки, као од брега одваљени, ухва-
тили Зборића за ноге и не пуштају га! дигла се силна прашина, по-
вуци-потегни, а Зборић трпео то натезање, трпео, трпео и онда пуче 
нешто у њему. алал вера оној двојици, извукоше градоначелника! 
Но када се све слегло лепо се видело да Зборић нема главу!

Ма, нема везе за главу, која корист од главе, главно је да је врат 
на рамену, да си ти нама жив и здрав – тешили су га преживели 
општинари. ту нису заборавили да помену да му је лице било ро-
шаво, да је имао нос ко кључ од луднице, да се решио бар обавеза да 
фарба оно пар длака на ћелавој глави и шта му још не рекоше да га 
утеше, чак и да се то код њега уопште неће примећивати. 
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и смири се Зборић, а од силне популарности што га је запљуснула 
остаде на месту градоначелника доживотно. а шешир је у оној гуж-
ви одлетео и пао тачно на ово место где је и данас, и нико га више 
није дирао, нити ће га дирати док се не стекну реални услови да се 
тај случај научно разјасни.

{][}

ТЕкСТ

Генадиј Ждрнко је код куће репетирао текст. Мислим оно, бла-
бла-бла-бла, пауза, бла-бла-бла-бла. и то је било то уцело, ништа 
компликата. Просто, сине, ко пасуљчерос, схваташ. Свака блеса која 
нам приступи уме да га издекламује спонтано напамет к’о да га је у 
буквару грувала.

али Генадиј Ждрнко се тешко изражавао, а тежио је савршенству. 
Примерице, каже реч-две као: „еј, ви...”, па ућути. Не може да се оп-
сети, факат! онда крене изнова да се повади, па укиксира. Страшно, 
брате! Катастрофично! омашивати и шкртарити толико у најобич-
нијој пословној конверзацији! Свакоме је одмах постајало јасно да 
је најпаметнији био када ћути.

ето, зато му је дошло да се увежбава, да нас не брука, да буде спре-
мен када дође време да се ствар упраксира. и, заиста, куцнуо је час 
да Генадиј приступи месту радње. Гргеч пошао са њим, а ми у коли-
ма чекали. Као, није штос да сви улазимо онако непозвани и прави-
мо фрку, а обична је паша у питању, на малом простору.

и дође Генадиј Ждрнко до шалтера, наслони се лактом на мра-
морни кам. као на шанк. „ово је, мислим, оружана пљачка!” – каже 
и окреће се са утоком у руци. а Гргеч таман да га опомене због лоше 
дикције, кад, нађе се челом пред цевком.

Усро се јадник од страха, па изједном залегао на под, јер онај је за-
претио да нема мрдања. такав је у послу био Генадиј Ждрнко. рође-
ну кеву не би бреновао, знаш.

и онда се поново окренуо ка шалтеру, а тамо једна дуууугокоооса 
црнка, к’о са филма, сине, лепота до неба.

избечила му се у лице и трепери окицама, а он ни да бекне! Пре-
секао се, брате, на пола, па још једном на пола, а блам га откида, 
разумеш. Затрескало се ђубре на први ждрак, помислио би сваки од 
нас или ће можда буде да је дебилуша пала на његову фацу. Ма, јок! 
Подбочио се Генадиј у „ф”, гледа горе, гледа доле, а Гргеч би да му 
шапне, ал’ фрка му, знаш. Најзад, он промрмља нешто оној рибети-
ни, окрете се, крене ка вратима, па изађе. а иза њега остао Гргеч на 
поду без пуце. Мал га баба сера није арестирала метлом!

а ми га после у колима питамо: „Ша је било, Гене?” и оно нај-
важније: „Гди је, бре, лова?” тада он поче да се удара песницама у 
главу, па заурла као рањена звер: „Заборавио сам, бре, текст!”
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СРПСкИ гАз

деда је причао да је на овом месту потонула лађа пуна терета и да 
су том приликом стотинак људи окончали своје животе у набујалој 
реци. Сигурно да је биле претоварена преко сваке мере.

Посматрајући данас, са завидне временске дистанце, а са истог 
тог места на обали, реку која сасвим питомо и невино протиче, тај 
догађај ми изгледа потпуно немогућ.

Па,  размишљам даље,  док вода ту клопара и шушти, шта све 
нисмо преживели протеклих деценија. они цивилизовани народи, 
међу којима бисмо да нађемо место, би од свега тога што нас је за-
десило гарантовано поцркали. и све ми се чини тачнијом помисао 
да народ који не зна да трпи не уме да умањи своје невоље.

ипак, мишљења сам да људи који су у оваквим нежељеним ситуа-
цијама, мора да имају неку граничну црту издржљивости, поготово 
што ни једна мука не траје вечно, већ се окончава на овај или онај 
начин .

Због тога сам сигуран да постоји негде избаждарена тачка српс-
ког стрпљења која је смештена искључиво преко главе, што је и нор-
мално. такав је српски газ!

{][}

СвИТАЊЕ у ИСТРАЖној РАдЊИ

игром случаја свитање ме затекло усред истражне радње. Сам ме 
је ђаво натерао да у њу уђем, но, сад шта је ту је.

Читаву ноћ проведосмо моје колеге и ја, а никако да се договори-
мо. Знају они добро откад смо то ми колеге и око чега се нагађасмо, 
али много од мене траже. они као да немају душу, па ваљда и ја 
треба да живим!

онда моји сарадници крену на грубљу игру.
– Сарадник сам, тим се дичим! –кажем, јер обавезно покушавам да 

спречим најгоре. – ви без мене ни леба не бисте зарадили! Поштено!
е, када они то чују просто полуде. Не воле да чују истину, вероват-

но да их сви лажу. и одмах крену да ме засипају разним питањима, 
да сам сасвим озбиљно помислио како сам се то неком грешком на-
шао на квизу. ипак, разлике су драстичне. они те, када погрешиш, 
отерају кући, а ови те не пуштају, а још те и млате чиме стигну. Не 
гледају ни где бију, а и ја жмурим те су сва изненађења могућа.

Повремено прекидају да запале. онда ми дуну дим у лице.
– Хоћеш ли можда цигарету? Само реци оно што нас интересује! 

– предлажу и маме ме. Ја бечим очи, тело ми подрхтава, руке ми се 
тресу, зној само цури. Ни сам не знам одакле мени то. Мора да је од 
драмске секције остало јер ја уопште не пушим. Нисам шашав да се 
трујем као ови. треба неко и паметан да преживи, али где сада то да 
им кажем. огулили би ме скроз.
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После прође интермецо, па наставе да ме трескају по образима, 
уврћу нос, уши, вуку за језик и шта им све не пада на памет. Хоће 
од тога да хвата несвест, да боли глава или зуји у ушима, док очи 
искачу. Но, има и симпатичних појава из домена физикалне меди-
цине. Скачу ти по кичми, заврћу руке и ноге, масирају те прируч-
ним средствима по леђима и стомаку, а од тога ничег бољег нема за 
периферну циркулацију. Незгодно је само што су унутрашње ком-
пликације врло могуће. На пример, страдају бубрези, повређују се 
неки органи, настају крварења, душевни бол и физичка патња, а о 
угроженој части и образу да не говорим. 

– Хоћеш ли мало воде? – питају ме у новој краткој станки.
– воде, воде... – шапућем као да су ме управо пронашли усред Са-

харе, а у ствари боли ме дупе за то. Ја се увек натанкујем пре него 
што ме доведу овде јер знам да ће инсистирати на зависности.

онда наставе. изубијају ме, одморе, чворуге ми искочиле свуда, 
па крену да засипају чињеницама. да, голе чињенице умеју да буду 
јако сурове. аргумент, факат је, може зачас да убије човека!

Признајем, на крају ми је било јако непријатно да признам. Не 
толико што је глава у питању, него што ценим да би ми се тело само 
тешко сналазило. истога часа прекинуше да ме бију и уперише ми 
светло у лице. Свануло ми је.

{][}

БуБИцЕ 

Госпођа Барсићка се поверила комшијама да јој је муж пронашао 
бубицу у кифли.

– Боже, комшинице, па нисте ваљда очекивали да у кифли от-
кријете америку! Бар је овде тако нешто сасвим нормално! – убеђи-
вала је госпођа Симат, као да је о овом случају имала некаква тајна 
сазнања.

– а знате ли ви, госпођо Барсић, колика је цена најобичније ки-
фле са било каквим месом? – покушала је госпођица Мреза да буде 
духовита из неког само њој знаног разлога.

– и шта сте онда радили? – питао је нестрпљиво господин тзец 
манифестујући изузетну радозналост по овом питању.

– Ништа. Мој муж је лепо узео шрафцигер и пинцету, те је издвојио 
бубицу из масе и онда ју је детаљно анализирао. Још ми је пар пута 
рекао оно његово чувено – види, види, опет! и поново је почео да 
тврди да ту има нека жица, а да је испод крила пронашао шрафиће. 
и питао је шта је ово, а ја сам му рекла: Црни човече, можда нас сни-
мају јер је та ствар мени много личила на некакву микрокамеру. а 
он је на то само промрмљао да не верује, па је све то вратио у тањир 
и појео – завршила је госпођа Барсићка своје излагање.

– и... – промуцао је господин тзец уносећи јој се у лице као да од 
ње лично очекује неко дефинитивно објашњење.
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– Шта и? и ништа! Знали смо да ако позовемо инспекцију стићи ће 
полиција и ко зна како бисмо после прошли – контала је Барсићка.

– видите, комшинице, ја сам имао готово исто искуство! – отворио 
је најзад душу господин тзец. – Једино што ништа нисам приметио 
те сам све то појео у сласт. и отада вучем велики проблем који ми 
не дозвољава да се опустим. Наиме, ја имам једну лошу навику због 
које бринем. Причам из стомака.

{][}

дЕБИТАнТ

тек стасали политичар Гд.Ђњ. изузетно је био задовољан и срећан 
када је изабран за посланика. амбициозно али дебитантски неоп-
резно одмах је кренуо у народ и почео да обећава ово и оно. Мора се 
напоменути да је то чинио најискреније и са извесном дозом уме-
рености верујући да ће заиста помоћи грађанима у многим ствари-
ма који им живот значе.

Но, врло је брзо запазио да га народ хладно прима. Није да људи 
нису слушали оно што им је говорио, али некако су га увек гледали 
испод ока, чак и попреко, а било је и оних који су га визирали као 
смрдљив сир.

Покушао је млађанин Гд. Ђњ. да поради на себи. избацио је сако 
и кравату и облачио се спортски јер је ово спортска нација, а све у 
циљу да се приближи грађанима. такође је говор прилагодио, да 
му речи буду уверљиве разумљиве и блиске обичном, најмањем 
човеку, али успех је ипак изостао. Грађани су га и даље прихва-
тали врло резервисано и са очитом неверицом. лица су им била 
вазда иста, намргођена и забринута. У очима ни тренутка наде и 
радости.

Мора се признати да је млађани посланик био збуњен и изне-
нађен и свој политички деби је самокритички веома лоше оцењи-
вао. Какав је ово народ, питао се. Помишљао је он и на лоша иску-
ства које је становништво имало са претходним властима, те да је 
неко од његових претходника толико дебело упрскао ствар да је сва-
ко уливено поверење истога часа исцурело из подметнуте посуде.

и сигурно би неискусни Гд.Ђњ. пао у депресију, што би га, евен-
тулано, коштало политичке каријере, да га случај није намерио на 
групу маторих колега који су весело ћаскали у скупштинском холу

– Шта је колега? Нешто си се снуждио! – упитао је најстарији од 
њих видевши га забринутог.

– Ма, брука, колеге! имам огроман проблем – отворио је душу 
Гд.Ђњ. пред њима. Наш је народ врло незгодан за тимски рад, непо-
верљив је и тешко је са њим остварити било какву сарадњу!

– Није то ништа, младо момче! Главу горе! Пред тобом је тек ка-
ријера – саветовао га је други из те гомиле политичких лисаца, 
бивших комуниста, социјалиста па демократа, а по потреби поли-
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тичког тренутка и врсних прелетача. – тек си се винуо у седло и зато 
не куди коња кога ниси јахао!

{][}

дЕвојкЕ у СмЕТовИмА

Млади, снажни, стасити, упорни спасиоци пробијали су се уз над-
човечанске напоре кроз снежне наносе који су на појединим мести-
ма достизали висину по неколико метара. Најзад, успели су и нису 
крили своје огромно задовољство.

лепе згодне девојке, које су у сметовима провеле неколико дана, 
више нису биле девојке.

оне су сада сасвим добро. Чак се радосно смешкају и, гле чуда, 
одлично се осећају!

{][}

оПАСнА ЖЕнА

опасна жена се винула на коња и онда је у пуном галопу стиг-
ла до ломаче. Посекла је тешким мачем џелата и два стражара и 
вештим потезом извукла човека свог живота из пламена. овај си-
ромашак уопште није схватао шта га је снашло. Затим је одјахала у 
непознатом правцу, док се он сав пушио, те је иза њих остајао траг 
густог дима.

ова одлучна, способна жена је уствари сама донела одлуку и од-
вела га право пред олтар. ту га је први пут неко нешто питао и он је 
рекао да, мада је још увек био психотрауматизован и није схватао о 
чему се ради. Због тога је само промрмљао – Шта...

– Нико те више ништа не пита! – дрекнула је опасна жена и опет је 
пребацила свог новопеченог мужа преко коња као да је врећа пше-
нице у питању. Па га је привела у једну кућицу од прућа у винограду 
на крају града, где је над њим извршила прву брачну ноћ.
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Милета Мића Милорадовић 

рођен је 1948. године у Крагујевцу.  
Карикатуром се бави од 1966, објављивао у ФАКК-у,  

Светлости, Младости, Омладинским новинама, Борби,  
Политици, Нину, Вечерњим новостима, Јежу...  

Учествовао на преко 500 колективних изложби,  
како у земљи тако и у иностранству. Самостално излагао у 

Пољској, Скопљу, Аранђеловцу, Новом Саду, Крагујевцу  
(више пута), Београду (пет пута), Румунији итд.

Освојио преко 100 награда и то у Болоњи, Анкари, Хавани, 
Крагујевцу, Соко Бањи, Анкони, Легници, Кијеву, Сиднеју, 

Скопљу, Крушевцу, Љубљани, Толентину, Тенерифама у Кини, 
Сирији, Кореји, Бразилу, Португалу, Румунији, Новом Зеланду, 

Шапцу, Рашкој, Новом Пазару, Љубовији... Графички реализовао 
преко 30 политичких, позоришних, спортских и музичких плаката. 

Опремио и илустровао неколико десетина књига, међу њима и 
Сликовница за одрасле Душка М. Петровића, Земља Радојева  
Васка Ивановића, Од версах мештри Драгомира Брајковића, 

Узбуна Светозара Ђuрђевића, Тајна безакоња Рајице  
Марковића, Вођа други пут Драгана Рајичића, Трећа страна  

Драгана Рајичића, Дупло голо Драгана Рајичића, 
Је ли иког стид Дuшка М. Петровића и друге.  
Објавио књигу Ненаручене приче – анегдоте о  

познатим Крагујевчанима.A
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Драган Рајичић

је рођен 1960. године у Крагујевцу. Пише афоризме,  
сатиричне приче и коментаре. аутор је неколико књига.  

За свој рад добио је, поред осталих, и ове награде:  
Златну кацигу два пута, на међународном фестивалу хумора и 

сатире у Крушевцу, „Вуко Безаревић” два пута, на југословенском 
конкурсу за сатиричну причу, „Радоје Домановић” за књигу  
сатиричних прича Вођа - други пут, „Драгиша Кашиковић”  
за књигу афоризама Своји на своме, „јован Хаџи-Костић” за 
новинску сатиру. Двоструки је победник шабачке чивијаде,  

био је најуспешнији учесник на фестивалима хумора и сатире који 
су се одржавали у Сарајеву до распада државе,  

а добитник је и Повеље за допринос слободи мисли српског  
народа коју му је доделио лист Слобода из чикага.  

Превођен на више језика.
Живи у Крагујевцу, од данас до сутра.
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[ Милошевићева ера 

Слепооки

Це ло пле ме Сле по о ких ску пи ло се те ве че ри око ва тре. На днев-
ном ре ду би ло је раз ма тра ње ак ту ел не по ли тич ке си ту а ци је и тра-
си ра ње пу та за бу дућ ност. По гла ви ца Цр ни Ме двед ко ји је у јед но 
био и Ве ли ки Врач, пр ви и по след њи пут узе реч, џа ра ју ћи за ши ље-
ним шта пом по пе пе лу.

– Бле до ли ки и Там но ли ки нас мр зе са мо за то што смо Сле по о ки! 
Мр зе нас што и ма мо о ва ко спо соб ног по гла ви цу и Ве ли ког Вра ча. 
Сме та им што ја уз по моћ во де них то по ва мо гу да при зо вем ки шу 
кад год ми се прох те, што мо гу све да вас за ви јем у ма глу или да 
про на ђем наф ту та мо где не ма ни во де. Не при ја тељ је ба цио око на 
мо је бу шо ти не! – за кљу чи у вод но из ла га ње Цр ни Ме двед.

Сле по о ки су се о тво ре них у ста ти ска ли око свог по гла ви це и Ве ли-
ког Вра ча, у да ра ју ћи по вре ме но у знак о до бра ва ња у сво је буб ње ве.

– За то нам ва ља тр пе ти! – из не се у на став ку из ла га ња сво ју ви зи ју 
бу дућ но сти Цр ни Ме двед.

–Ње го ва и де ја до ко је је до шао на кон ду го трај ног џа ра ња по пе-
пе лу, на и ђе на оп ште о до бра ва ње Сле по о ких. Ову од лу ку сла ви ли су 
до ду бо ко у ноћ, у да ра ју ћи све ја че по буб ње ви ма.

– ја се не ћу са ги ња ти, ма кар ни кад не стао на сво је но ге! – о бе ћао 
је Цр ном Ме две ду Хи три Зец. – ја ни ка да не ћу при ста ти на по ни жа-
ва ју ћи по ло жај у ко ме се на ла зим! – за кли њао се по гла вив ци Ста ри 
Вук. – а ме ни ће и у зи ма ње хра не би ти ис под на ци о нал не ча сти! – 
у ве ра вао је Ве ли ког Вра ча Цр ве ни Ме сец.

Од та да про ђе при лич но вре ме на. Пле ме Сле по о ких при ти ско ше 
те шко ће. Де ца су по че ла да по бо ље ва ју. Ни је би ло пра шко ва про тив 
ва ши. Стар ци су у ми ра ли од зи ме. Наф та ко ју је про на шао Ве ли ки 
Врач ни је би ла до вољ на да по кре не те сте ре. Мла ђе је за хва ти ла не-
ка но ва о па ка пол на бо лест. По ја ча ни секс је био по сле ди ца из глад-
не ло сти, јер су им га ће че сто са ме спа да ле.

У ви дев ши да му је пле ме де сет ко ва но, Цр ни Ме двед са зва но-
ви са ста нак по ред ва тре. Пре би ра ју ћи по но во по пе пе лу од лу чи да 
про го во ри:

– Ни ка кав ком про мис са Бле до ли ки ма не до ла зи у об зир и за то 
ће мо при ста ти на све! – ре че крат ко.

Сле по о ки су га гле да ли не мо. Ве ће ста ра ца се по том по ву че у 
ша тор да при пре ми са оп ште ње за ши ру јав ност. У са оп ште њу је 
ис так ну то да Бле до ли ки тре ба да за хва ле Бо гу што ово ви ше не 

[[
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мо гу да из др же, и на че они под њи хо вим при ти сци ма ни кад не би 
по пу сти ли!

Да ља суд би на о вог пле ме на ни је ми по зна та. О њој ће мо жда не-
што ви ше са зна ти на ша де ца као ди рект ни по том ци Сле по о ких.

{][}

РаДојев Свет

чим сам чуо да се До ма но вић по но во вра ти ме ђу нас, по тра жио сам 
га у пр вој ка фа ни. Се део је за сво јим о ми ље ним сто лом, ис пи јао на-
ме штај и гле дао за ми шље но кроз про зор. По здра вио сам га с ду жним 
по што ва њем, на по ми њу ћи да сам и ја кре нуо ње го вим сто па ма.

– Са ти ри чар, зна чи? – об ра до ва се мом дру штву, ис пи ја ју ћи још 
јед ну на екс. – Са ти ри чар! – по хва лих се. – Па, на па даш ли их? – 
ин те ре со вао се ста ри до бри До ма но вић. – На па дам ко ли ко мо гу и 
у мем – био сам и скрен. 

– Е, ви диш, ако хо ћеш да и деш мо јим сто па ма, мо раш на том пла-
ну да над ма шиш сво је мо гућ но сти.

Ње гов са вет са за хвал но шћу сам при мио к зна њу, ре шен да већ од 
су тра у дво стру чим сво је на по ре. – Не го, не ре че ми – же лео је Ра до је 
да зна – ко ли ко пу та те хап си ше до са да? – Не ћеш ми ве ро ва ти, али 
још ни јед ном – од го во рио сам му, вид но по цр ве нев ши. – Ето ви диш 
– са оп шти ми гла сом у ко ме се о се ћао бла ги пре кор – још си млад 
и још мо раш од ме не мно го да у чиш. – али Ра до је, ти ду го ни си 
био ов де – по ку шао сам и пак да ма ло у бла жим ствар – и ве ро ват но 
не знаш ко лико је на ша де мо кра ти ја у ме ђу вре ме ну на пре до ва ла. 
– Ма не мој! – љут ну се он, о на ко до ма но ви ћев ски – де мо кра ти је је 
би ло и у мо јој Стра ди ји, чим сам о њој мо гао да пи шем то што сам 
пи сао. Не го, пре ће би ти, ју на че мој, да си ти још у век са мо по чет ник 
ко ји тек тре ба да ис пе че за нат.

– Мо же би ти, дра ги Ра до је – при хва тих по мир љи во – а ти кад си 
већ ту, ре ци шта ми да ље ва ља чи ни ти.

– Слу шај мла ди ћу – по че он по ла ко да ме у во ди у тај не на ше у мет-
но сти – ја сам да нас ма ло про ше тао по о вој зе мљи и ви део сам шта 
ти ва ља у ра ди ти. Се ди за ма ши ну и од мах на пи ши јед ну са ти ру о 
на ро ду ко ји сам при ста је да га власт жи го ше вре лим гво жђем и ко ји 
при том тој вла сти о да је за хвал ност. Ту са ти ру ћеш да на зо веш Дан-
га. За тим ћеш да о пи шеш јед ног сле пог Во ђу ко ме на род нај ви ше 
ве ру је и а ко га Во ђа во ди у про ва ли ју. Нај бо ље би би ло да ти се та са-
ти ра зо ве Во ђа. Кад то за вр шиш, про ше тај ма ло и ти по сво јој зе мљи 
и то што бу деш ви део, ста ви на па пир. Бу деш ли па жљи во гле дао, 
са мо ће ти се ка за ти да ову са ти ру тре ба да на зо веш Стра ди ја.

– али, Ра до је – ни сам мо гао да са кри јем сво ју збу ње ност – па 
ти си већ све то сам на пи сао?! – Па шта! ако се на род ни је про-
ме нио и ако су Во ђе о ста ле и сте, што и ти не би пи сао и сто што и 
ја! – од го во ри Ра до је, ис пи по след ње пи ће и оде по но во у ле ген ду, 
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о ста вља ју ћи ме у ве ли кој не до у ми ци. јер, ако по слу шам ње гов са-
вет, власт би мо гла да ме оп ту жи за пла ги ра ње у мет нич ког де ла. 
а ако га, пак, не по слу шам, ис пу сти ћу шан су да по ста нем но ви 
До ма но вић!

(И за бра ни тек сто ви су из књи ге Во ђа – дру ги пут. Књи га је  
про гла ше на за нај бо љу књи гу са ти ре у 1996. и У дру же ње 

књи жев ни ка Ср би је до де ли ло јој је на гра ду Ра до је До ма но вић)

{][}

камата

Ка ко ни је по сто јао дру ги на чин да на ро ду по ка жем шта све знам и 
мо гу, од лу чио сам да од вла да ју ће пар ти је у змем власт на за јам са о ба-
ве зом да јој на кон сто у о би ча је них да на вра тим уз при стој ну ка ма ту.

Пр ви рад ни дан на вла сти про вео сам у у по зна ва њу ре зул та та ко-
је је пар ти ја на вла сти о ства ри ла пре мог до ла ска. О би ла зио сам по-
ла ко све ру ше ви не, ди ве ћи се њи хо вој мо ну мен тал но сти. Оно што 
власт ни је сти гла да по ру ши би ло је, на рав но, скло но па ду. Да ја ни-
сам о ва ко из не на да до шао, не ма сум ње, прет ход на власт би и ту да-
ла свој и сто риј ски до при нос, тј. не би до зво ли ла да не што што још 
мо же да кли ма не бу де сру ше но.

Ка ко ни је би ло вре ме на за гу бље ње, дру гог да на кре нуо сам у ак-
ци ју. Нај пре сам у зео да под у пи рем оно што је нај ви ше би ло скло но 
па ду. У чвр стио сам те ме ље и о ја чао зи до ве. Док сам то чи нио при-
ме тио сам да ме мој на род гле да са чу ђе њем. је дан фи ни го спо дин, 
сред њих го ди на, о тво ре но је не го до вао, по ка зу ју ћи ми при зна ни цу 
о оп кла ди. Кла дио се да ће се гра ђе ви на сру ши ти пре Бо жи ћа.

На пу стио сам ту гра ђе ви ну и кре нуо у раш чи шћа ва ње ру ше ви на. 
О два јао сам шут од здра вог ма те ри ја ла. Ка да сам с тим по слом већ био 
по од ма као ви део сам љу ти те по гле де свог на ро да. Нај ек стрем ни ји по-
је дин ци су ми о штро за ме ри ли што се ме шам у њи хов по сао. За по ме-
ну ти ма те ри јал они су на цр ној бер зи већ би ли по сти гли од лич ну це ну.

Ди гао сам ру ке од ру ше ви на и, већ тре ћег да на, у зео да за те жем 
шра фо ве та мо где је би ло ла ба во. али, та ман ка да сам се о вом по слу 
са свим пре дао, ис пред ме не се по но во на ђе мој на род. Нај ста ри ји 
пред став ник по че да ма ше јед ним до тра ја лим шта пом из над мо је 
гла ве, оп ту жу ју ћи ме за ве ле и зда ју. Бо ље је, по ње му, да нам бу де 
ла ба во не го да у сво ју др жа ву у гра ђу је мо шра фо ве ко је нам је не-
при ја тељ по кло нио са мо за то да би нас чи та ве ку пио.

Ни сам и мао куд, ба цио сам а лат и ла тио се под ма зи ва ња та мо где 
је нај ви ше шкри па ло и где је пре ти ло да за ри ба. Ка ко сам ја ма хао 
ру ком си па ју ћи уље, та ко је, ме ђу тим, мој на род о гор че но вр тео гла-
вом. – Шкри па је на ша на ци о нал на му зи ка! – ур ла ли су нај не за до-
вољ ни ји, др же ћи у ру ка ма на пу ње не дво цев ке.

Од у стао сам и од по ма зи ва ња и ре шио да још је ди ном по ку шам 
да спа сем што се још спа сти мо гло. Мој на род ме је, сад већ по га ђа-
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те, тек ту че као, са мо сад још бо ље на о ру жан. – ако нас са да из ба-
виш – о ри ло се ма са ма – свет ни ка да не ће са зна ти шта ми још све 
мо же мо да и здр жи мо!

Тад ми је већ би ло све га до ста, па сам, већ пе тог да на, по ку пио 
власт и вра тио је у за гр љај веч но вла да ју ћој пар ти ји.

Ка ко због не о ба вље ног по сла ни сам био у при ли ци да јој при том 
још ис пла тим и о бе ћа ну ка ма ту, о ба ве шта вам свој на род да је сад он 
у о ба ве зи да и сту на ми ри у ме сто ме не!

(Дру га на гра да за при чу на ју го слов енск ом Фе сти ва лу ху мо ра и са ти ре  
у Кру шев цу, 1994. го ди не)

{][}

Нови човек

На о сно ву мог о пи са ар хи тек ти на ше бу дућ но сти у ра ди ли су про-
је кат Но вог чо ве ка ко ји се о сла њао на нај ве ћа до стиг ну ћа свет ске 
на у ке и ци ви ли за ци је у оп ште. Наш Но ви чо век тре ба ло је да  и ма до 
са да нај мо дер ни ји ди зајн.

Он да је по че ла ње го ва из град ња. У о вај про је кат у ско ро су се у кљу-
чи ле и све о ста ле струк ту ре. Од ин же ње ри је до гра ђе вин ских о пе ра-
ти ва ца. Сва ко од њих тре ба ло је да о вом ка пи тал ном по ду хва ту да 
свој пу ни до при нос. Наш Но ви чо век, то је сви ма од мах би ло ја сно, 
о бе ле жи ће е по ху у ко јој смо жи ве ли.

Ра ди ло се да но ноћ но. Те шка ме ха ни за ци ја ни је се га си ла. Ни ко 
ни је знао ни за су бо ту, ни за не де љу, ни за го ди шњи од мор. али, за то 
је наш Но ви чо век по чео по ла ко да ни че и да до би ја сво је о бри се.

Кад су му вред ни гра ди те љи из гра ди ли пр ву но гу, на пра вио сам 
у њи хо ву част ма ли кок тел. – има ли ка квих про бле ма? – пи тао сам 
их при том. – Не ма! – од го во ри ли су ми не скри ва ју ћи за до вољ ство.

из град ња је од мах на ста вље на. Гра ди те љи су по че ли да у ла жу још 
ве ће на по ре, што ни је о ста ло без ре зул та та. Наш Но ви чо век у ско ро 
је до био и дру гу но гу.

Од лу чио сам да не и ма ри ма дам још је дан ма ли пре дах и ру ко во-
ди о це гра ди ли шта по зо вем на но ви кок тел. – има ли ка квих про-
бле ма? – пи тао сам их по но во. – Не ма! – од го во ри ли су ми вид но 
рас по ло же ни.

Ра ди ло се да ље. Ни ко ни је за бу ша вао ни ти штрај ко вао. Наш Но ви 
чо век до шао је и до тру па. 

На но вом кок те лу нај вред ни јим по је дин ци ма по де лио сам и сво-
је пр во ор де ње. – има ли ка квих про бле ма? – ин те ре со вао сам се и 
да ље. – Не ма! – од го во ри ли су ми, а са њи хо вих гру ди бље шта ло је 
злат но зна ме ње.

из град ња је у шла у сле де ћу фа зу. Пар ти ја на вла сти по че ла је 
лич но да дик ти ра тем по ра да и да вр ши не по сред ну кон тро лу, ка ко 
не би до шло до од сту па ња од про јек та. Ни је про шло мно го вре ме на, 
а наш Но ви чо век и мао је и ру ке.
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Вре ме је за но ви кок тел, при ме тио сам. У го сте сам о вог пу та по-
звао и је дан део о бич них рад ни ка. Њи ма сам о дао спе ци јал но при-
зна ње и си пао им ду пло пи ће. – има ли ка квих про бле ма? – пи тао 
сам, на рав но, и њих. – Не ма! – од го во ри ли су ми у глас, а са ли ца им 
ни је си ла зио о нај по зна ти ства ра лач ки ен ту зи ја зам.

Та ко је на ред до шла по след ња, али и нај ва жни ја е та па. ак ти ви-
ра ни су по след њи ре сур си и у ло же ни по след њи а то ми сна ге. Та да 
се, ме ђу тим, по ја вио про блем. Шеф гра ди ли шта ми је, на и ме, јед ног 
да на ус пла хи ре но са оп штио да им не до ста је је ди но ма те ри јал за 
очи на шег Но вог чо ве ка. Про блем сам бр зо ре шио.

– Не ка он да бу де слеп! – об ја снио сам му.
Ко нач но, мо гли смо сви да о дах не мо. На Но вом чо ве ку ста ја ла је 

и гла ва. из град ња је би ла у спе шно за вр ше на.
Пре о ста ло ми је још да из вр шим све ча но о тва ра ње на шег Но вог 

чо ве ка. На све ча ност је до шао цеокупан на род. О се ћао сам ве ли ко 
уз бу ђе ње док сам на шег Но вог чо ве ка пу штао у про мет.

– Ово је ре мек-де ло мо је вла да ви не! – ис та као сам без ла жне 
скорм но сти.

Пред на ма је ста јао наш Но ви чо век у свој сво јој ле по ти и ве ли-
чи ни. На род ни је крио ди вље ње све док не ко ни је у о чио да Он не ма 
очи. – Па он је слеп! – бр зо се ша па том про не се вест и до о них нај у-
да ље ни јих по сма тра ча.

Ви део сам да на род ни је раз у мео ве ли чи ну по сла ко ји смо о ба-
ви ли.

– Нај ве ћа пред ност на шег Но вог чо ве ка је у то ме – мо рао сам да 
им об ја сним – што он ви ше не ће мо ћи да по гре ши пут. јер, по што 
не ма очи, он ће у век сле по ићи за мном. а на ва ма је са мо да од са-
да сле ди те на шег Но вог чо ве ка.

Мо је об ја шње ње у на ро ду је и за зва ло вид но о лак ша ње. Љу ди су 
по че ли да за тва ра ју очи и да се мир но ра зи ла зе.

(Пр ва на гра да за при чу и Злат на ка ци га на ју го сло вен ском  
Фе сти ва лу ху мо ра и са ти ре у Кру шев цу, 1995. го ди не)
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УжаСаН Догађај 

Тач но у о сам са ти у ве че де сио се тај у жа сан до га ђај у скром ном 
ста ну го спо ди на Си ми ћа, и на че вред ног рад ни ка на ви ше го ди-
шњем пла ће ном од су ству.

Док је он о чи ви лук ка чио сво је је ди не пан та ло не и спре мао се за 
по чи нак, прет ход но ис тре сав ши из њих све гло ги ње и дру го здра во 
во ће ко је је тог да на са ку пио, из ма лог џе па, ко ји је по све му су де ћи 
био по це пам, ис ко тр љао се је дан ди нар и за у ста вио не где ис под сто ла.

Та да се до го ди ла та у жа сна не сре ћа о коојој ће ов де би ти ре чи.
Ње го во дво го ди шње де те, на и ме, у спе ло је да, за дла ку, пр во у гра-

би тај по нос на шег но вог е ко ном ског про гра ма и да га му ње ви то 
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стр па у у ста. и стом бр зи ном не од го вор но де те про гу та ло је тај наш 
по нос, ми сле ћи да он вре ди бар ко ли ко и јед на чо ко ла да.

Ка кав је са мо то шок био за си ро те ро ди те ље!
 Го спо дин Си мић је од у жа са од мах о се део, а ње го ва го спо ђа је још 

бр же по је ла соп стве не нок те.
– Шта ће са да би ти са на ма? – ја ук ну ла је то ли ко сна жно да се и 

до бо га чу ло.
У ме сто од го во ра, о тац ове на ше, та ко ти пич не по ро ди це, чим се ма-

ло при брао, згра био је де те за но ге и о кре нуо га на гла вач ке, луп ка ју ћи 
га ру ком по стра жњи ци. али, као за и нат, ди нар о вог пу та ни је хтео да 
пад не до ле, што је ро ди те ље на те ра ло да пре ду зму но ве ко ра ке.

Нај пре је о тац по ку шао да ис ко ри сти сво је мај стор ско у ме ће, на-
пра вив ши од жи це јед ну ку ки цу по мо ћу ко је је по ку шао да свој му-
ком сте че ни ди нар вра ти у свој џеп.

Ка ко, ме ђу тим, ни то ни је по мо гло, мај ка је пред ло жи ла да ку-
хињ ским но жем на де те ту на пра ве јед ну ма лу ру пу, та ман то ли ку 
да кроз њу про ђе тај ди нар.

Од ове и де је су у бр зо та ко ђе од у ста ли јер су им се од уз бу ђе ња 
ру ке то ли ко тре сле да је по сто ја ла о па сност да но жем на пра ве ве ћу 
ште ту од вај де.

Та да су схва ти ли да им не ма дру ге не го да де те од ве ду ле ка ру. Док-
тор, фи ни чо век, схва та ју ћи шта их је сна шло, на сто јао је да их бар ко-
ли ко то ли ко у ми ри. – За де те не ма ни ка кве о па сно сти – са оп штио им 
је – и за не ко ли ко да на оно ће кроз сто ли цу са мо из ба ци ти ваш ди нар.

Тре ба ли ре ћи да су тих не ко ли ко да на за по ро ди цу Си мић би ли ду-
ги као веч ност! Од свог де те та ни су се о два ја ли ни тре нут ка, по ту ра ју-
ћи под ње га но шу на сва ких де сет ми ну та. а де те, као за и нат, не за ин-
те ре со ва но сед не на но шу и поч не да бу љи у ро ди те ље као да су они 
ње га до ве ли у ту си ту а ци ју, а не оно њих. У тим тре ну ци ма, гле да ју ћи 
у пра зну но шу, го спо ди ну Си ми ћу ко са је већ по че ла и да о па да, а ње-
го ва го спо ђа је два се уз др жа ва ла да не ско чи са пе тог спра та.

и пак, пе тог да на, не где око под не, ко нач но се све срећ но за вр ши ло. 
У но ши је, у пу ном сја ју и о чи глед но са свим у по тре бљив, по но во 

за бли стао ди нар го спо ди на Си ми ћа.
а ка кво је то тек о лак ћа ње и за зва ло у њи ма! Го спо ђа, ко јој су се 

су зе ра до сни це сли ва ле низ о бра зе, бри шу ћи чи стом кр пом ово дра-
го це но пар че ме та ла, у јед ном да ху са оп шти ла је свом му жу:

– а са да тр чи за хлеб, док га још има!
(Пр ва на гра да за при чу на Чи ви ја ди 1996. го ди не)

{][}

ДНевНик оДговоРНог биРача 

НЕ ДЕ Ља: „Да нас сам и мао у спе шан дан. Пр во сам у спео да про-
на ђем по лу бе ли хлеб, а за тим сам на пи ја ци ку пио два ја ја. Де ца су 
са ку пи ла ко при ве, та ко да смо за ру чак и ма ли ва ри во.
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По сле сам гле дао не ку у так ми цу. На ши су се до бро др жа ли. У по-
лу вре ме ну же на ми ре че да ће о пет би ти не ки из бо ри.

За спао сам ла ко, јер смо због ста би ли за ци је у ки ну ли ве че ру”.
ПО НЕ ДЕ ЉаК: „Да нас сам о пет мо рао да ра дим. О бр нуо сам не ко-

ли ко бок се ва, што је би ло до вољ но да по ли цај ци ма дам ре кет и да 
о пет ку пим по лу бе ли хлеб. Ка жу да је и он здрав. 

У ве че сам гле дао ТВ Днев ник. и ма ли смо од лич ну се тву, а из гле да 
да ће се и из бо ри ствар но о др жа ти. још не знам за ко га ћу гла са ти”.

У ТО РаК: „ју трос ми је ма фи ја о те ла мој по лу бе ли хлеб. У по ли ци-
ји су ми ре кли да им је већ пре ко гла ве та квих слу ча је ва.

Ни сам ни код ку ће бо ље про шао. Ко му нал ци су ми ис кљу чи ли во-
ду и стру ју због не пла ће них ра чу на. Ни те ле ви зи ју ни сам мо гао да 
гле дам. Ком ши ја ко ји је гле дао Днев ник ре че ми да се о по зи ци ја 
са мо бо ри за власт”.

СРЕ Да: „из бо ри су се о па сно при бли жи ли. По чео сам о збиљ но да 
раз ми шљам ко ме да дам свој глас. Кон сул то вао сам не ко ли ко пен-
зи о не ра. Њих, ста ре и пре ка ље не гла са че, ра чу нао сам, ни ко не мо-
же пре ва ри ти. Пре по ру чи ли су ми оне ко ји су нас до ве ли дов де јер 
су они све у чи ни ли да до о во га не до ђе, али се ја још дво у мим.

При ча се да ће су тра би ти ис пла та тре ћег де ла ја ну ар ске пен зи је”.
чЕ ТВР ТаК: „На ла зим се у бол ни ци. Док то ри твр де да сам и мао ср-

ча ни у дар, али не мо гу да ми по мог ну док не о пра ве а па рат за ме-
ре ње при ти ска. Жена ми је од ку ће до не ла по сте љи ну и хра ну јер је 
у ве ре на да ћу та ко мо жда пре жи ве ти. О бе ћа ла је да ће ми до не ти и 
ле ко ве чим при ми про шло го ди шњу пла ту.

ја се са да о се ћам мно го бо ље и све ви ше раз ми шљам о из бо ри ма. 
Не же лим са мо да мој глас оде у по гре шне ру ке”.

ПЕ ТаК: „Да нас сам на пу стио бол ни цу на свој зах тев јер ме у ма ло 
ни је у био мал тер са пла фо на. Ка жу да сам и мао мно го сре ће јер је 
пе то ро мо јих прет ход ни ка из и стог раз ло га за у век о ста ло у кре ве ту 
на ко ме сам ле жао.

Су тра су из бо ри. При ча се да ће би ти по ште ни ји не го и кад. То ми 
се сви ђа, али мо ја ди ле ма је ве ћа не го и кад. Мо ра ћу још ма ло да 
раз ми слим. Ду гач ка је ноћ.

СУ БО Та: „Да нас су из бо ри, а ја це лу ноћ ни сам ока скло пио. Не 
же лим да се ис тр чим пре не го што све до бро од ме рим. Гла са ње тра-
је цео дан. и мам вре ме на до ве че рас да се од лу чим. Раз ми шља ње 
ми по ма ло о те жа ва од не дав на ре стрик ци ја све жег ва зду ха. Да нас 
ре стрик ци ја ка чи баш мо ју ру пу. Пет ми ну та га и ма мо, па га пет 
ми ну та не ма мо.

Ни је ла ко, ка жем, би ти од го во ран би рач.
Да је у о вој зе мљи не што на о па ко, лако бих се од лу чио. али, о ва ко...”

(На гра да Ву ко Бе за ре вић за нај бо љу са ти рич ну при чу на 
ју го слов нек сом кон кур су у Пље вљи ма 1997. го ди не)

{][}
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[ Оде Милошевић, дође европеизација... 

иЗ КЊиГЕ СВОЈ НА СВОМЕ

маРСовци

У На Си су би ли за па ње ни по след њим сним ци ма ко је им је њи хов 
ро бот по слао са Мар са. На њи ма се ја сно ви де ла јед на, ре кло би се, 
људ ска ло ба ња и пар дру гих ко сти ју. 

– и ма мо не о бо рив до каз да је та мо не кад би ло жи во та! – уз вик нуо 
је уз бу ђе но шеф о вог ис тра жи вач ког про јек та, а ње го ве ре чи про-
пра ће не су фре не тич ним а пла у зом. О тво рен је и нај ску пљи шам па-
њац у част ве ли ког на уч ног от кри ћа.

и стог ча са сон ди је из дат на лог да пре ко па о кол ни те рен и да по-
том по ша ље но ве сним ке.

 Но ви до ка зи би ли су још фа сци нант ни ји. На уч ни ци го то во да ни-
су мо гли да по ве ру ју сво јим о чи ма. Ро бот је ис ко пао о сам ло ба ња, 
још ко сти ју, али и не ке пи са не до ку мен те. На ре ђе но му је да све то 
ску пи у ко фер и да се од мах вра ти ку ћи.

По том су се ис тра жи ва чи да ли на а на ли зу при ку пље ног ма те ри-
ја ла. По сле те мељ ног ра да у ко ме су у че ство ва ли вр хун ски екс пер-
ти, ре зул та ти ни су из о ста ли. Сви до ку мен ти би ли су пи са ни ћи ри-
ли цом, а у за гла вљу су и ма ли крст са че ти ри о ци ла. За јед но са ло-
ба ња ма пред со бом су и ма ли и не ко ли ко чу де сно о чу ва них ка па за 
ко је су у твр ди ли да ап со лут но ли че на шај ка че. 

На СОВ Ци су о пет би ли за па ње ни: – Па, та мо су не кад жи ве ли Ср-
би! – за кљу чи ли су не дво сми сле но.

До ку мен ти, ко ји су од мах пре ве де ни и на ен гле ски, го во ри ли су, 
у глав ном, о то ме ка ко су се Ср би до го ва ра ли око по де ле вла сти. је-
дан од њих, на при мер, да ти ран на 21. век по мар сов ском вре ме ну, 
бе ле жио је ка ко су че ти ри нај ве ће пар ти је по ку ша ва ле да на пра ве 
вла ду. јед ни су би ли за ду бин ску, дру ги за че твр та сту, тре ћи за о кру-
глу, а че твр ти за би ло ко ју вла ду. Та ко по пет на ест мар сов ских да на. 
По том су они ко ји су се за ла га ли за че твр та сту по че ли да ин си сти-
ра ју на о кру глој вла ди, и о бр ну то.

До кле је то тра ја ло ни је са свим по зна то јер је до ку мент де лом 
о ште ћен при ис ко па ва њу, али из о но га што је са чу ва но про из и ла-
зи да су се на кра ју је ди но до го во ри ли да се пре го ва ра чи сла би јег 
здра вља са хра њу ју у за јед нич ку гроб ни цу, на ко ју је, у о ста лом, и на-
ба са ла њи хо ва сон да.

ис тра жи ва чи су би ли по себ но им пре си о ни ра ни би о гра фи ја ма 
срп ских по ли ти ча ра из тог до ба ко је су про на шли, а у ко ји ма су сви 
од ре да, сво је руч ним пот пи си ма, по твр ђи ва ли да им је њи хов мар-
сов ски на род пр ва, по след ња и нај ве ћа љу бав. Ње го ва из бор на во ља 
за њих је та ко ђе би ла нај ве ћа све ти ња и ње су се др жа ли све док не 
преброје гласове. У то ме се по себ но и сти цао је дан од њих, та ко што 
је пре из бо ра да вао јед ну реч, а по сле гла са ња у зи мао две.
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На рав но, и то се ви де ло из при ку пље ног ма те ри ја ла, док су се они 
до го ва ра ли ка ко да са ста ве вла ду и ка ко да, у оп ште, на Мар су из-
гра де бла го ста ње, њи хов на род је па сао тра ву и гло дао ко ре ње.

То откриће НаСОВЦЕ је дефинитивно уверило да је на Марсу некада 
било воде, којом су, разуме се, Срби заливали поменуте оброке.

– Сад тек све разумем – саопштио је шеф пројекта својим сарад-
ницима – потпуну причу. Оно Срба што својевремено није изумрло 
на Марсу, пало је на земљу. а онда су њихови потомци наставили 
да се договарају око тога како да поделе власт и то је ово што данас 
имамо.

– али зашто се они толико дуго договарају око тога? – питао је 
најнеупућенији.

– Па – објаснио је шеф – зато што кажу да само слога Србина спасава!

{][}

паРтија бУДУћНоСти

– Да ме и го спо до, са звао сам ову кон фе рен ци ју за штам пу под 
о вим им про ви зо ва ним ша то ром да бих вас о ба ве стио да смо Ми ле 
Кло шар, Пан та У бо ги и ја, Си ма Цво њак, ју че о сно ва ли сво ју по ли-
тич ку пар ти ју. а, ру ку на ср це, би ло је и вре ме да се и ми ак тив ни-
је у кљу чи мо у наш по ли тич ки жи вот. Стру ка из ко је ми до ла зи мо 
о дав но ва пи за сво јим пред став ни ци ма у на шем јав ном жи во ту. На-
ма из бран ше са вр ше но је ја сно да смо ми нај пер спек тив ни ји део 
о вог дру штва и ако да Бог да се ни шта не про ме ни по пи та њу вла-
сти, у су ђу јем се ре ћи да смо у пра во ми и на ша бу дућ ност.

За то смо нас тро ји ца ју че се ли по ред јед ног кон теј не ра, о сно ва ли 
ову пар ти ју, до не ли њен ста тут, и и за бра ли се у ње но ру ко вод ство. 
Ме ни се по сре ћи ло да бу дем пред сед ник, а Пан ти У бо гом је при па-
ло ме сто мог пр вог за ме ни ка. Ов де сам, ме ђу тим, пре све га да бих 
вас у по знао са на шим про гра мом ко ји је про ми шљен и, ре као бих, 
ве о ма кон зи стен тан. Он има два а спек та: е ко ном ски и по ли тич ки.

У е ко носмском сми слу за ла га ће мо се за тр жи шну при вре ду и, на-
рав но, као и до са да бо ри ће мо се бу квал но за сва ки ди нар. У ре а ли-
за ци ји на ших е ко ном ских ци ље ва во ди ће мо ин тен зив ну мар ке тин-
шку кам па њу. Би ће нас у сва кој у ли ци, на сва ком тр гу, а ако зап не, 
ићи ће мо и од вра та до вра та. Ни смо про тив фи скал них ка са, под 
у сло вом да нам их др жа ва ин ста ли ра на на шим рад ним ме сти ма 
о свом тро шку, јер је на ма ви шак сред ста ва ко ји ма тре нут но рас по-
ла же мо не оп хо дан за на бав ку хле ба и по лов них кач ке та. При том 
ра чу на мо да је ово о збиљ на и по ште на др жа ва и да ће мо по рез пла-
ћа ти у скла ду са о ства ре ном до би ти.

У по ли тич ком по гле ду, пак, за ла га ће мо се да ак ту ел на власт из гу-
ра цео ман дат, а ако је мо гу ће да до би је бар још је дан. Без ње на ша 
бу дућ ност не би би ла та ко сјај на као што је то са да. Све ње не за ко не, 
ак ци је и дру ге ме ре у на пред по здра вља мо као но ви до при нос ја ча-
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њу на ше бран ше и у чвр шћа ва њу на шег ста ту са у дру штву. Пи та ње 
је да на ка да ће мо по ста ти не са мо нај број ни ја по пу ла ци ја у ко јој 
ће се на ћи и мла до и ста ро, и чи ста чи це и а ка де ми ци, не го и нај це-
ње ни ји по ли тич ки фак тор ко ји ће у јед но по сво јој е ко ном ској сна-
зи би ти ис пред свих о ста лих. От пу ште ни рад ни ци, про па ли сред њи 
ста леж или, ре ци мо, о фу ца ни пен зи о не ри у на ма ће пре по зна ва ти 
сво је но ве и до ле.

У том сми слу, уз по др шку ко ју јој већ мак си мал но да је мо, сло бод-
но смо се ак ту ел ној вла сти сме ста ста ви ти на до дат но рас по ла га-
ње. Она нас од о вог тре нут ка мо же сма тра ти и за свог ко а ли ци о ног 
парт не ра ко ји ће уз њу би ти и у до бру и у злу, тј. и на ре дов ним и на 
е вен ту ал ним ван ред ним из бо ри ма. Та ко ђе, о вом при ли ком по зи ва-
мо све по ште не и че сти те гра ђа не ко ји још у век жи ве од свог ра да 
да се у чла не у на шу па ри ти ју, ка ко би смо сласт ка кве ба че не ко ске 
или ба ја тог хле ба из кон теј не ра за јед но по де ли ли.

Та ко ђе, о ба ве шта ва мо све за ин те ре со ва не да је на ше се ди ште у 
о ном на пу ште ном ва го ну на же ле знич кој ста ни ци на ко ме пи ше 
„Де мо крат ска пар ти ја ор га ни зо ва них про сја ка”!

{][}

пСихоза

Тај до га ђај, пун стреп ње и не из ве сно сти, не ћу ни ка да за бо ра ви-
ти. и а ко се збио пре не ко ли ко не де ља и са да ме спо пад не не ка ти ха 
је за ка да на ње га по ми слим. Све је, у ства ри, по че ло мо јом не про-
ми шље ном же љом да јед ном и сам де мон стри рам сво ју е ко ном ску 
моћ. По ка жи се, ма кар пред со бом, као да ми је го во рио не ки глас, 
док сам слу шао ве сти о ве ли ким у спе си ма на ше на род не вла сти ко-
ја са мо што нас ни је у ве ла у Е вро пу. Но, да би сте раз у ме ли кроз ка-
кву тра у му сам про шао, ево шта се за пра во зби ло...

из ве сну не ла год ност о се тио сам већ по у ла ску у глав ну у ли цу 
кроз ко ју сам мо рао про ћи. Ве ли ку ке су у ко јој се у том тре нут ку 
на ла зи ло чи та во мо је бо гат ство чвр сто сам сте зао, тру де ћи се и сто-
вре ме но да бу дем што ле жер ни ји. Са мо да не ким не про ми шље ним 
ге стом не скре нем па жњу на се бе, про ла зи ло ми је кроз гла ву. Знао 
сам, на и ме, да се да нас у сва кој у ли ци му ва ју ра зни про би све ти 
спрем ни на све.

Ка ко сам у ли цом од ми цао у ме ни је, ме ђу тим, ра стао страх. Гра шке 
хлад ног зно ја по че ле су по ла ко да се ко тр ља ју са мог че ла, а у о чио 
сам и да ми пр сти бла го по дрх та ва ју. Ма ло сам ус по рио ко рак, по ку-
ша ва ју ћи да се при бе рем. – Сми ри се, не па ни чи, по на шај се као да 
си и да нас о би чан гра ђа нин – ша пу тао сам се би, не схва та ју ћи да би 
ме баш то мо гло о да ти јер смо у шли у еру у ко јој сви при слу шку ју све.

Не где на по ла у ли це где је и гу жва би ла нај ве ћа мо рао сам са 
жа ље њем да кон ста ту јем да мо ја стра те ги ја не да је ре зул та те јер је 
и ср це по че ло да ми лу па као по мах ни та ло. По ку шао сам да ке су 
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са кри јем под ка пут али ни то ни је и шло. Ка пут ко ји сам ку пио пре 
два де сет го ди на био ми је пре ви ше те сан.

 На сву му ку и цр не ми сли по че ле су не кон тро ли са но да ми на-
ви ру. – Ево, из сва ког кон теј не ра мо же не ко да и ско чи, не чим ме 
млат не по гла ви, от ме ми ке су и по том за у век не ста не у не по зна том 
прав цу... За што ни сам своје бла го ста вио у не ку там ну тор бу, а не у 
ову ке се ти ну, ко ја се чак и по ма ло про ви ди... и за што сам у оп ште 
ду пли рао у о би ча је ну ко ли чи ну ко ја про ла зни ци ма не би то ли ко бо-
ла очи... – про ла зи ло ми је кроз гла ву.

али, мо рао сам! До шло ми про сто да у јед ном тре нут ку на у ли ци, 
у о вом гра ду и у о вој зе мљи бу дем моћ ни ји од го то во свих ко ји ту да 
иду пе шке... Да са о во ли ком ке сом у ру ци пред со бом де мон стри-
рам сво ју су пер и ор ност... Да у ве рим се бе да је у о вој др жа ви и ме ни 
кре ну ло... 

При кра ју у ли це по но во сам, ме ђу тим, у пао у кри зу и то нај ве-
ћу. О се ћао сам да на ста лу пси хо зу не ћу мо ћи да са вла дам. Страх од 
пљач ке то ли ко ме је оп хр вао да сам при по ми сли на мо гућ ност да 
се пред сво јим по том ством по ја вим пра зних ру ку по чео да гу бим 
ва здух. По че ле су и но ге да ми кле ца ју, по глед да ми се мра чи и зад-
ње, че га се се ћам то је из у зет но пла во не бо...

Про бу дио сам се у бол ни ци, о да кле сам от пу штен по сле не ко ли-
ко да на, на вод но, о по ра вљен. а шта је би ло с о ном ке сом и мо јим 
бо гат ством, ве ро ват но се пи та те? Ех, шта! Од не ли је ду шма ни да се 
њо ме не где сла де. Ме ни је, ме ђу тим, о стао на ук да у ке су ни ка да 
не тр пам ви ше од јед не век не хле ба. Што да ри зи ку јем гла ву, за рад 
о ног глу пог о се ћа ја над мо ћи над о ста лим о бич ним све том!

{][}

ја – На теНДеРУ 

Про те клих не де ља ма ло сам ду же ста јао ис пред о гле да ла и по сма-
трао скром не о стат ке сво је лич но сти. Оно што сам ви део на ла га ло 
ми је да и сам пре ду змем из ве сне ре форм ске ко ра ке. Жени, ко ја ме 
је за бри ну то по сма тра ла, са мо сам крат ко са оп штио: – ако ми слиш 
да пре жи ви мо, мо рам и ја да се ре струк ту и рам и де ком по ну јем!

 Ствар но, о ва ко да ље ни је и шло. ја, као це ли на, пред ста вљао сам 
јед ну до ка за но про ма ше ну ин ве сти ци ју ко ја са мо пра ви гу бит ке. 
Ствар је до тле до шла да, и а ко сам се пре по ло вио, ни сам чак у ста-
њу да за ра дим ни за оно што по је дем. Да нас је, ме ђу тим, тр жи ште 
то ли ко о се тљи во, про ла зи ло ми је кроз гла ву док сам се су о ча вао с 
том гор ком и сти ном, и тра жи са мо здра ве це ли не. О стра те шким 
парт не ри ма да и не го во рим. Ко ће ме не да ку пи о ва ко пре ди мен-
зи о ни ра ног!

Пре не го што сам сту пио у ак ци ју, на рав но да сам про у чио оно 
што се де ша ва ло на на шем за хук та лом ре форм ском пу ту. чак сам 
об и шао и не ко ли ко фир ми ко је су у томе нај да ље о ти шле. Кад сам 
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те мељ но у шао у ту ма те ри ју, сво јим у ку ћа ни ма сам, за сва ки слу чај, 
о ста вио пи смо о на ме ра ма у ко ме је, о пет крат ко, ста ја ло да од су тра 
по чи њем са сво јим де ком по но ва њем.

Ствар је кре ну ла при лич но глат ко. Рас пи сао сам тен дер за све сво-
је пар не ор га не. Ни је про шло ни два да на, а би зни сме ни на ва ли ли 
код ме не као му та ви. У глав ном на ши. Не ко хо ће уво, не ко око, не ко 
ово, не ко оно. Да ре зер ви шу, ве ле, јер ће им мо жда за тре ба ти ако на 
у ли ци бу ду ра ди ли за вр шни ра чун.

Нај ве ћи по слов ни у спех по сти гао сам и пак са јед ним бу бре гом 
ко ји је по сти гао чак пет пу та ве ћу це ну од по чет не. Ба цио на ње га 
око је дан фи ни мо мак ко ји је на а ук ци ју сти гао у блин ди ра ном а у-
ди ју. За бо ра вио сам са мо из чи јег ре че да је кла на.

Мо ја стра те ги ја је, да кле, да ла од лич не ре зул та те и о ва ко де ком-
по но ван већ сам по чео да ста јем на сво је но ге. Тач ни је, на јед ну од 
њих, по што ми је она дру га та ко ђе о ти шла на тен дер. Штави ше, о ве-
ли ком пре по ро ду ко ји је за хва тио ме не, а пре ко ме не и мо ју фа ми-
ли ју, већ се на да ле ко чу ло. Ево, у пра во су ми у го сте до ла зи ли не ки 
стра ни струч ња ци ко ји су би ли им пре си о ни ра ни ре зул та ти ма ко је 
сам о ства рио. Том при ли ком су ми у ру чи ли и јед ну вред ну до на ци ју 
у об ли ку про те зе за до ње екс тре ми те те, о бе ћав ши још кон крет ни ју 
по моћ кад ме бу де још ма ње, тј. кад се са свим ре струк ту и рам.

 Све ово, на рав но, у ли ва ми но ву сна гу да на ста вим са ре форм ским 
кур сом. О се ћај пре по ро да ко ји ме је за хва тио по свим де ло ви ма те ла 
ко ји су ми пре те кли, не мо же се го то во ни о пи са ти. Рас те ре ће но су ви-
шних под си сте ма ко ји су му пи ли крв, мо је ср це, на при мер, са да је 
то ли ко о ја ча ло да с ла ко ћом из гу ра и свих три ста от ку ца ја у ми ну ту. 
ако о ва ко на ста ви, па шће ми не ка па ра и од Ги ни са.

Е, то ћу, по што ми је ово с тен де ра о ти шло на стру ју и хра ну, да по-
кло ним же ни ко ја ми се баш ис тро ши ла. От ка ко сам ја кре нуо с ре-
форм ским кур сом, она у ку ћу са мо до вла чи не ку по греб ну о пре му 
и цр ни ну. Бак суз је дан, као да не што слу ти!

(На гра да Ву ко Бе за ре вић за нај бо љу са ти рич ну при чу на  
ју го сло вен ском кон кур су у Пље вљи ма 2003. го ди не. А у тор је 

 до да нас је ди ни дво стру ки до бит ник о вог при зна ња.)

{][}

бУДУћи шампиоН

чим сам чуо за ва шу Злат ну ка ци гу, ре шио сам да вам се ја вим 
о вим, на дам се до вољ но ду хо ви тим до пи сом, ка ко би сте на вре ме 
по че ли да при ку пља те но вац за на гра ду ко ја ће ми, е вен ту ал но, 
при па сти.

Но, по што ва на го спо до, да вам се нај пре пред ста вим. ја сам не-
ко ко ће вас на ред не го ди не мно го об ра до ва ти. Уз ва шу пот по ру и 
ма ло сре ће из а ти не ћу вам до не ти не ко ли ко о лим пиј ских злат них 
од лич ја. ја вља вам се, да кле, бу ду ћи ве ли ки о лим пиј ски шам пи он 



66

A
[

на сто ме та ра, у ско ку у даљ, у ма ра то ну и шта фе ти че ти ри пу та сто 
ме та ра. Све ква ли фи ка ци о не нор ме сам већ ис пу нио или сам на 
нај бо љем пу ту да то у чи ним.

ја, ме ђу тим, о се ћам то, мо гу мно го ви ше. че ти ри зла та су мо ја ре-
ал на ме ра и без ме да ља мо гу о ста ти са мо у слу ча ју, да ле ко би ло, да 
ме ви о ста ви те без ва ше вред не на гра де.

Дра га го спо до, не ка вас не бу ни то што и мам пе де сет и две го ди не. 
То је за сва ког пра вог му шкар ца злат но до ба, а уз то, ја већ ви ше од 
јед не де це ни је ве жбам до из не мо гло сти бор бу за го ли жи вот и о ту да 
сам пун не оп ход ног так ми чар ског са мо по у зда ња.

На сто ме та ра не ма ми рав на. То ли ко мој по друм у ко ме жи вим 
де ли од нај бли же про дав ни це. Тре ба ме са мо из ју тра ви де ти ка ко 
ју рим по нај јеф ти ни ји хлеб. По ме ну то ра сто ја ње тр чим за од лич них 
де се так се кун ди, али при том две гу бим рас прав љју ћи ус пут са ком-
ши јом, ко ји та ко ђе тр чи ову ди сци пли ну, око то га ко га тре ба изгла-
са ти на сле де ћим из бо ри ма. То га на о лим пи ја ди не ће би ти и за то је 
на сто ме та ра зла то мо је.

Фе но ме нал но ска чем и у даљ! Ову ди сци пли ну сам по чео ин тен-
зив но да ве жбам кад сам при ме тио да се мо је спорт ско те ло пре те-
жно са сто ји од у ши ју. Њи ма је, из гле да, је ди но по го до вао ам би јент 
у ко ме сам про вео прет ход них по ла ве ка. Ска чем, да кле, уз по моћ 
у ши ју ко ји ма хва там ва здух и та ко о мо гу ћа вам се би ре кор де. Мо-
гу ће је, чак, да о ва ко ла ган и не у хра њен та мо пре ско чим и чи тав 
ста ди он, али сум њам да би ми тај ре зул тат био при знат због не до-
зво ље ног ве тра.

У ма ра то ну ми та ко ђе не ма прем ца. Од ка да знам за се бе, тр чим 
за бо љом бу дућ но шћу, те ми ма ра тон до ђе са мо као лак ши тре нинг. 
је сте ми из ма кла за не ко ли ко де це ни ја, ако не и век-два, али и ја 
сам пра ви о лим пи јац ко ји се ни ка да не пре да је. ако по жи вим још 
о во ли ко, ве ру јем да ћу је свакако сти ћи.

Ма ло стре пим је ди но за шта фе ту че ти ри пу та сто ме та ра. ако 
на сту пим по след њи, већ нас ви дим на по бед нич ком по сто љу. Као 
у че сник мно гих де мон стра ци ја про тив вла сти, та да са мо тре ба да 
за ми слим да ми је за пе та ма по ли ца јац с пен дре ком. и – фи ју! али 
ако не бу дем по след њи, мо гли би смо у њој и да о ма не мо. још, на и-
ме, не знам из ко јих су пар ти ја пре о ста ла тро ји ца са ко ји ма ћу тр ча-
ти. ако се ис по ста ви да ни су из мо је, ни шта од ме де ље. Та кви ма бих 
у ру ке пре пре дао бом бу ка ши ка ру не го шта фе ту. Фуј!

и то вам је, го спо до, то. из на ве де ног вам је ја сно ко ли ки о лим пиј-
ски по тен ци јал чу чи у ме ни. Пот пу ни у спех, по на вљам, мо же из о-
ста ти са мо у ко ли ко ме о ста ви те без ва ше на гра де. Она би ми пре-
суд но по мо гла да се пре хра ним до по чет ка О лим пи ја де и да при ба-
вим па ти ке и јед ну тре нер ку. При ча се, на и ме, да го ли и бо си та мо 
још у век не ма ју пра во на сту па.

У јед но вас мо лим, уз нов ча ну на гра ду, по ша љи те ми и та чан на-
зив на ше до мо ви не ко ју ћу за сту па ти, да се не о бру кам кад бу дем 
да вао по бед нич ке ин тер вјуе. а ја ћу вам се о ду жи ти ви ше стру ко – 
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с че ти ри злат не ме да ље. Ра чу нам да је од ме не то до вољ но, јер ви ше 
ни су мо гли ни Џе си О венс ни Карл Лу ис, и а ко су је ли сва ког да на.

Го спо до, сад сте ви на по те зу. У ко ли ко вам ни је ста ло да се из а ти не 
вра тим о ки ћен то ли ким ме да ља ма и та ко об ра ду јем наш на па ће ни 
на род, ви Злат ну ка ци гу сло бод но до де ли те не ком дру гом. Мо же те је 
да ти чак и не ком а ут сај де ру, али ће у том слу ча ју грех ићи на ва шу 
ду шу. ја сам се, у о ста лом, на ваш кон курс и о на ко ја вио во ђен ис кљу-
чи во ста ром о лим пиј ском мак си мом – да је ва жно у че ство ва ти!

(Дру га на гра да на Ме ђу на род ном фе сти ва лу ху мо ра и са ти ре  
у Кру шев цу 2003. го ди не.)

{][}

пРовокација

Го спо ди не пред сед ни че Вла де,
О бра ћам Вам се о вим пу тем у на ди да ће те пред у зе ти све што је 

у Ва шој мо ћи ка ко би смо су зби ли јед ну о па сну по ја ву ко ја о збиљ но 
на ру ша ва ста бил ност на шег све у куп ног си сте ма.

Ево о че му је реч. С вре ме на на вре ме и у на шем гра ду о тво ри се 
по не ки но ви о бје кат. и шта се он да де ша ва? Об ја сни ћу Вам то на 
при ме ру јед не у пра во о тво ре не ме са ре. Вла сни ци до тич не су, за ми-
сли те про во ка ци је, јав но о бе ћа ли да ће на дан о тва ра ња свог о бјек-
та пр вим му ште ри ја ма у ру чи ти при го дан по клон. У кон крет ном 
слу ча ју ра ди се о две вир шле.

и шта, сад, да ље би ва? Ех, шта! Оп шти ха ос и из ги ну ће, г. пре ми-
је ру наш! По ла на се ља у ста ло је пре зо ре да би ста ло у ред ис пред 
ме са ре. Пр ви ин ци ден ти из би ли су још пре сва ну ћа ка да су два пен-
зи о не ра сво јим шта по ви ма по ку ша ли да раз ја сне ко је пре сти гао до 
у ла за. За е пи лог све га ра чу нам да сте мо жда и са ми чу ли. Не ко ли ко 
по лу па них гла ва, де се так по ло мље них ру ку и ре ба ра и два иш ча ше-
ња скоч ног згло ба. Пра ва је сре ћа да ме ђу по вре ђе ни ма и пре га же-
ни ма ни је би ло де це и труд ни ца.

За то вас мо лим да о вом пи та њу по све ти те при о ри тет ну па жњу. 
Знам да у ва шој вла ди и ма те ја ке ко а ли ци о не парт не ре са ко ји ма сте 
нас, у о ста лом, по ве ли у Е вро пу, те ис по слуј те та мо да се у бу ду ће за-
бра ни бес плат на по де ла на ро ду би ло че га. ако вам је до нас чи та вих 
ствар но ста ло, не дај те нам ни шта гра тис јер ће нам то нај пре до ћи 
гла ве. још би нам се ду шма ни под сме ва ли о па ском да смо пре жи ве-
ли бом бар до ва ње, а да су нас до ту кле две пи ле ће вир шле. Бо ље је да 
нас у Е вро пу, ко јој сви то ли ко те жи те, у ве де те и глад не не го да због 
по ме ну тих про во ка ци ја та мо стиг не мо без ока, ува или не ког још ви-
тал ни јег ор га на. Пре ду зми те хит но не што у том прав цу пре не го што 
до ђе до ма сов ног из ги ну ћа, а та да ће, да бо ме, за све би ти ка сно.

и још не што, г. пред сед ни че Вла де, али да то о ста не ме ђу на ма. и 
ја сам био у ре ду за оне две вир шле, али су ми оне за дла ку из ма-
кле. У гра био их је дан чи ча тра ве стит пре ру шен у из не мо глу ба бу. 
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и а ко без ви дљи вих по вре да, та да сам за пра во схва тио сву те жи ну 
о вих про во ка ци ја ко је пре те да о ме ту наш ју риш у Е вро пу. Оне те-
шко под ри ва ју и наш прав ни по ре дак јер сам се ја без оне две вир-
шле о се ћао као гра ђа нин дру гог ре да, од но сно као са свим о би чан 
гра ђа нин што му да нас до ђе на и сто.

За до по но во а пе лу јем, ис по слуј те за бра ну бес плат не де о бе вир-
шли и дру гих слич них ђа ко ни ја. а ка сни је, кад у чвр сти те лич ни и 
ко а ли ци о ни а у то ри тет, мо же те ко мот но и да на све ме са ре ста ви те 
ка та нац. Ког ће нам вра га па оне, ако та мо у ла зи мо са мо при ли ком 
њи хо вог све ча ног о тва ра ња!

{][}

СРпСка пРотетичка пРича

Што ка же она на род на, у сва кој не сре ћи има и не ке сре ће. Но, о 
то ме ћу на кра ју. Пре то га да вам об ја сним мој слу чај. 

Три де сет и не ку го ди на ра дио сам као слу жбе ник у јед ној ве ли кој 
дру штве ној фир ми. За свој рад ви ше пу та сам јав но по хва љи ван и 
на гра ђи ван. Руч ни ча сов ник ко ји но сим лич но ми је за два де се то-
го ди шњи цу ра да у ру чио ге не рал ни ди рек тор. Ра дио сам и пре ко-
вре ме но, и су бо том и не де љом кад је тре ба ло из вр ши ти по пи се или 
са ста ви ти го ди шњи за вр шни ра чун. На бо ло во а њу, ни кад. 

Не дав но, ме ђу тим, мо ја фир ма је о ти шла на до бош. Тач ни је, при-
ва ти зо вао је не ки би зни смен ко ји је ха ле у ко ји ма смо не кад про-
из во ди ли ре зер вне де ло ве за а у то мо би ле пре у ре дио у стрип тиз ба-
ро ве. Пре не го што је на шу фир му ку пио ис по сло вао је, на рав но, да 
го то во сви за по сле ни по пи је мо от ка зе. Ми ви ше ни смо са се бе и ма-
ли шта да ски да мо, а та ко го ли и бо си ни смо би ли у по тре бљи ви у 
ње го вом е рот ском про гра му.

и сад ме ево где се дим на о вој сто ли ци, са гла вом ду бо ко за ба-
че ном у на зад. Мо ја не за по сле на ћер ка, ди пло ми ра ни сто ма то лог 
и на че, у пи ре све тло ба те риј ске лам пе у мо ја ши ром о то вре на, да не 
ка жем, раз ја пље на у ста. Шта се за пра во до га ђа? Па, у пра во про бам 
ве штач ке зу бе. Тач ни је, ис про ба вам обе про те зе.

– Гор ња ме ма ло жу ља – ка жем за бри ну то сво јој ћер ки, ко јој је 
у пра во про те ти ка спе ци јал ност, али ме она сми ру је ре чи ма да ће и 
она бр зо до ћи на сво је. При том го то во три јум фал но, ре као бих, кон-
ста ту је да је ге не ти ка чу до, а зна чај тих ње них ре чи и ва ма ће би ти 
ја сан кад о вај свој ту жан слу чај при ве дем кра ју.

Ка ко сам о стао без сво јих зу ба по себ на је при ча. У нај кра ћем, јед-
ну по ло ви ну ми од нео ка ри јес, а дру гу сам из гу био на де мон стра ци-
ја ма про тив бив шег ре жи ма. О ста ла у пра ши ни ис под чи за ма по ли-
ца ја ца ко ји ма је ко ман да вао да на шњи за ме ник јед ног ми ни стра. и 
он да и са да сти сла нас те шка вре ме на, а про те за ску па. Пла те ма ле, 
ин фла ци ја о гром на. По сле до шле де мо крат ске про ме не, пла та ма ло 
ско чи ла, али је пре пи ша ли стру ја, по ре зи, пар ти ци па ци је... 



68 69

A
[

У глав ном, ни сам и мао ни за хлеб, а ка мо ли за зу бе. По го то ву кад 
ми је и же на о ста ла без по сла. Фа бри ку тек сти ла у ко јој је она ра ди ла 
но ви вла сник је пре тво рио у јав ну ку ћу и сад во ди пре го во ре са мо јом 
бив шом фир мом о ја ча њу по слов не са рад ње. О но мад, ме ђу тим, и у 
не сре ћи ко ја ме сна шла, сре ћа ми се о смех нуј ла. Мој о тац, Бог да му 
ду шу про сти, у ду бо кој ста ро сти от пу то вао на о нај свет. Што оно ка жу, 
и на жи вео се. О сам де сет и не ка бан ка – пу на ка па. Са хра ни смо га ка-
ко до ли ку је, уз при су ство род би не, при ја те ља и ком ши лу ка.

Два да на по сле са хра не мо ја де ца, ме ђу тим, при ме ти ше да им је 
де ди на про те за о ста ла у ча ши у ко јој ју је др жао по след њих да на 
свог жи во та. За бо ра ви смо, да кле, ка ко о би чај на ла же, да му про те зу 
ста ви мо у сан дук.

и то је та сре ћа у не сре ћи, с по чет ка тек ста. О стао сам без о ста ре-
лог оца, али сам на по кон до шао до та ко не до ста ју ћих ми зу ба. и то 
у пра вом тре нут ку, кад за хва љу ју ћи му дрој и ве штој по ли ти ци на ше 
вла сти у Е вро пу тек што ни смо ба ну ли. Са мо још ма ло да их раз жва-
ћем и, за хва љу ју ћи ге не ти ци, сви ће у ско ро би ти у пу ној функ ци ји.

а до тле ће ваљ да и др жа ва да о тво ри још не ку на род ну ку хи њу!

{][}

пРотеСт телевизијама

Го спо до у ред ни ци с ве ли ких те ле ви зи ја,
Као гра ђа нин и као на род ни по сла ник на ше нај ве ће по ли тич ке 

пар ти је при мо ран сам да о вим пу тем јав но из ра зим свој о штар про-
тест ва шом у ре ђи вач ком по ли ти ком. Ме ђу ва ма ви ше го то во да и 
не ма ра зли ке, а сво јим на ка рад ним и не па три от ским од но сом пре-
ма сво јо јој про фе си ји и свом на ро ду на не ли сте ве ли ку ште ту не 
са мо ме ни, мо јој по ро ди ци, мо јој пар ти ји ,ко јој реј тинг и на че не за-
др жи во ра сте, не го и ши рој дру штве ној за јед ни ци.

О че му се ра ди? Па, о то ме да ме не ју че цео дан ни је би ло ни на 
јед ној од ва ших ве ли ких те ле ви зи ја. још не мо гу да ве ру јем да сте 
ми то у ра ди ли! Не са мо да се мој у на ро ду о ми ље ни лик ни је по ја-
вио це лих 24 са та у ин фор ма тив ном про гра му, не го ме ни је би ло ни 
у за бав ним, ни у спорт ским, па чак ни у на уч ним е ми си ја ма. Та кав 
скан дал ни је за бе ле жен ни у оно нај цр ње вре ме кад сам ја био на 
вла сти. По себ но је не при хва тљи во што сте ме из сво јих про гра ма 
из ба ци ли баш ју че кад ни Скуп шти на ни је ра ди ла та ко да сам о стао 
и без сво јих у о би ча је них 10 са ти за го вор ни цом.

По сле ди це ва ше та ко не од го вор не у ре ђи вач ке по ли ти ке су не са гле-
ди ве. Пр во, уз не ми ри ли сте мо ју де цу ко ја ни су мо гла да за спу јер ме 
ни је би ло ни на јед ном про гра му. – Наш та та је у мро! – по че ла су да 
за по ма жу око по ла но ћи кад су с да љин цем за вр ши ла по те ру за мном.

У за луд сам по ку ша вао да им об ја сним да сам жив и да у пра во се-
дим по ред њих. – ако си наш та та, где ти је ми кро фон? – од бру си ла 
су ми с не по ве ре њем.
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Шта на то да им од го во рим?! За спа ла су тек пред зо ру кад им је 
мо ја су пру га ко ја ме је та ко ђе гле да ла као да ме пр ви пут ви ди у жи-
во пре при ча ла мој по след њи на ступ за скуп штин ском го вор ни цом.

О ште ти ко ју сте на не ли мо јој пар ти ји да и не го во рим. У пра во 
ју че сам био рас по ло же ни ји не го и кад да пред ка ме ра ма бра ним 
на ше на ци о нал не ин те ре се јер сам два пу та ру чао. ча стио сам се бе 
за оне на пла ће не ми ли о не за пут не тро шко ве ко је сам као на род ни 
по сла ник на рих тао. Био сам, чак, спре ман да у не кој ва шој е ми си ји 
пе вам уз гу сле, или да, е вен ту ал но, не што од ре ци ту јем, али са мо из 
о бла сти ро до љу би ве по е зи је. Да на род ви ди ка ко се во ли о таџ би на 
кад се ми до че па мо ми кро фо на. а кад већ пла ћа прет пла ту да не 
жа ли због то га.

Коначно, и мене сте довели у тешку ситуацију. Како ћу и одакле ја 
да цитирам себе ако то што сам рекао није ни на једној телевизији 
објављено?! Могу ли ја уопште да знам шта о нечему мислим ако то 
претходно не кажем пред вашим камерама?

Надам се, господо, да сад разумете какав сте скандал направили. 
Ову недопустиву ситуацију, међутим, можете донекле да поправите 
већ сутра ако ме позовете да будем гост у неком од ваших јутарњих 
програма. Није важно која ће бити тема, ја ћу ионако говорити шта 
ми падне на памет јер се у то најбоље разумем. У складу са нашим 
националним интересима, наравно.

а ако тему ту не завршимо, није важно. Сутра Скупштина наставља 
са радом, па ћу је за оном говорницом, рачунам, завршити до поноћи. 
Најважније је да ме буде на екрану кад ми деца задремају јер, сло-
жићете се и сами, ваљда и она имају право на нормалан сан!

{][}

поСлеДња НаДа

Е ми си ја „Хај де да се ла же мо” е ми ту је се сва ког у тор ка на на ци о-
нал ној те ле ви зи ји у у дар ном ве чер њем тер ми ну. Ве че рас у њој го-
сту ју пре ми јер и сви ми ни стри из ње го вог ка би не та. У зи мам ча шу 
за сла ђе не во де и по ла ко се спу штам на ка уч, па зе ћи да ми не ка ње-
го ва о пру га не ис те ра око.

Већ по сле де се так ми ну та од њи хо вог на сту па о се ћам се знат но 
бо ље. То тал но по љу ља ни оп ти ми зам по ла ко по чи ње да ме ис пу ња-
ва. Пре ми јер и ње го ви ми ни стри го во ре ле по, теч но, без за сто ја. На 
сва пи та ња по ма ло уз бу ђе ног во ди те ља и ма ју спрем не од го во ре. 
По ди жу про из вод њу и збри ња ва ју не за по сле не.

По сле по ла са та ја сам ско ро дру ги чо век. По зи тив на е нер ги ја 
пот пу но ме об у зе ла. Си пам се би још јед ну ча шу во де ко ју, уз гред 
ре че но, пла ћам ско ро сва ке го ди не. Пре ми јер и ње го ви ми ни стри 
та ко ђе не по ка зу ју зна ке сла бо сти. Го во ре као да и са ми ве ру ју у оно 
што им из ла зи из у ста. Ус пут ис пи ја ју не ки сок чи ју бо ју не мо гу да 
од ре дим јер ми је те ле ви зор још у век у цр но-бе лој тех ни ци.
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Вре ме ле ти и ко ји ми нут ка сни је у ва жни го сти са е кра на су већ 
по ма ло под на ду ли од о бе ћа ња ко ји ма нас за си па ју. На њи хо вим 
ли ци ма по ја вљу ју се и пр ви зна ци у мо ра. Ни је ла ко, раз у ме се, по-
сти ћи то ли ка до бра у са мо јед ној е ми си ји. је зик их, ме ђу тим, пер-
фект но слу жи, а на ро чи то им иде до бро на пла ну на шег све оп штег 
пре по ро да.

У тој њи хо вој фа зи ја сам на не ки на чин већ  пре по ро ђен. На да у 
бо ље су тра пот пу но ми се по вра ти ла и о се ћам је у сва ком свом да-
ма ру. При по ми сли на сву ле по ту жи во та ко ји ме че ка ако ства ри 
кре ну по вољ но, и ста она за сла ђе на во да по чи ње да ми иде на у ста.

Не до зво ља вам да ми из у зет но до бро рас по ло же ње ко је ме је за-
хва ти ло по ква ри ни ро ђе на же на, ко ја ми из ку хи ње у ко јој  под гре-
ва по па ру стал но до ба цу је јед ну и сту ре че ни цу: - Ка ко то мо жеш да 
гле даш?!

По ку ша вам да да јој об ја сним ка ко се у ме ни у пра во по вра тио 
о нај та ко не оп ход ни жи вот ни оп ти ми зам, али не вре ди. чи ње ни ца 
да го ди ну да на ни је би ла код фри зе ра њу је то ли ко у би ла у по јам да 
сад са мо ре зиг ни ра но кон ста ту је ка ко сам ја јед на не ви ђе на бу да ла.

Од у ста јем од рас пра ве са њом и под се ћам је да не за бо ра ви да по-
со ли по па ру као што јој се то ју че де си ло. Она ми од го ва ра да ни је 
за бо ра ви ла, не го ју че ни смо и ма ли ни зр но со ли. - а је л’ сад и ма-
мо? - пи там је ис пи ја ју ћи пре о ста лу во ду на екс. -  Сад и ма мо, по што 
сам по зај ми ла две ка ши ке од мо је мај ке док нам не стиг не не ка 
пла та или ху ма ни тар на по моћ. - До бро - ка жем по мир љи во и по но-
во се о кре ћем свом те ле ви зо ру.

На е кра ну се по ја вљу је од јав на шпи ца, пре ми јер и ње го ви ми ни-
стри ма ра ми цом бри шу зној са че ла по сле свих на по ра ко је су у ло-
жи ли за на ше до бро, а ја сам, о се ћам то ја сно, сад пот пу но у тран су. 
То ли ку на ду у бо љу бу дућ ност и мао сам је ди но на кон до ла ска де-
мо кра ти је и у на шу зе мљу. Та да сам по ми слио да су нај зад на ши 
до шли на власт.

а ка ко да ве че рас не бу дем то ли ки оп ти ми ста кад у џе пу и мам 
чак три ло то ли сти ћа са бро је ви ма ко је ми је из дик ти ра ла јед на вра-
ча ра! Кри шом од же не про дао сам вен чни пр стен да бих и сте у пла-
тио, али не жа лим, јер, ево, већ чи тав сат о се ћам ка ко ме др ма из гу-
бље на на да.

Пре о ста је ми још са мо да про ме ним ка нал, јер из вла че ње са мо 
што ни је по че ло!

{][}

поСета

Био ми пре не ки дан у го сти ма је дан при ја тељ из Е вро пе. име му 
је ма ло ком пли ко ва но, али ја га зо вем, о на ко по на шки, Бат ке.чо ве-
ка је нај ви ше ин те ре со ва ло до кле смо сти гли са на шом е вро пе и за-
ци јом. – Бат ке, гу ра мо ко ша ша ви! – са оп штио сам му с по но сом. По-
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том сам га по вео да му по ка жем не ка до стиг ну ћа на ше де мо крат ске 
вла сти ко ја је од Е вро пе мо жда је ди но се би ви ше по све ће на.

– Ове пе ле не и, у оп ште, све што је но во ро ђен ча ди ма по треб но код 
нас је ску пље не ко ли ко пу та не го код вас. Ту смо вас баш пре пи ша-
ли – на гла сио сам са и стим о ним по но сом.

и а ко је о чи глед но био по сти ђен том чи ње ни цом, Бат ке та је за ни-
ма ло ка ко на тај фе но мен гле да ју по тен ци јал ни ро ди те љи.

– Вр ло по зи тив но – об ја снио сам му. Секс им све ре ђе па да на па-
мет, а кад им и пад не он да стро го во де ра чу на о кон тра цеп ци ји.

Бат ке је био ве о ма из не на ђен и ка да сам му по ка зао на ше тр го-
вин ске мар же ко је су би ле зна то ве ће од о них у ње го вој зе мљи. – Па 
ово је врх, бра те ее! – би ло је све што је мо гао да ка же и то на теч ном 
срп ском.

Код це на хле ба и мле ка сам се ја о се ћао ма ло не ла год но, ту смо 
ма ло за о ста ја ли за Е вро пом, али сам му об ја снио да на ша де мо-
крат ска власт то не ће још ду го тр пе ти, а на род ће у сме ри ти на ал-
тер на тив не прав це ис хра не. То су они ко ји во де ка кон теј не ру, ко ји, 
бо гу хва ла, још ни је са свим пра зан.

По себ но ми је би ло не при јат но због це не стру је ко ја је та ко ђе лец-
ка за о ста ја ла за е вроп ском, али, у ве рио сам га, да ће и она у ско ро 
би ти диг ну та у још ве ћа не бе са, да се ви ше не бру ка мо пред све том. 
- Нај ва жни је је да и ма мо власт ко ја нас је од луч но по ве ла у Е вро пу, а 
што све ве ћи број гра ђа на због ду го ва за стру ју за вр ша ва у мра ку ни-
је про блем. У пра во смо о без бе ди ли стра ног ин ве сти то ра за из град њу 
нај ве ће фа бри ке све ћа на на шем кон ти нен ту. Би ће то по сао сто ле ћа!

За тим сам му на у ли ци по ка зао јед ног про сеч ног гра ђа ни на ко ји 
је у ру ци но сио ке су са два кром пи ра и по ла век не хле бе. и мао сам 
ма ло по те шко ћа да му об ја сним да је та ке са, за пра во, на ша по тро-
шач ка кор па. – Дно, бра те ее! – уз вик нуо је пре не го што сам сти гао 
да му ши ре об ја сним и тај фе но мен. али кад сам му об ја снио да 
пре ко за јед нич ких ка за на у но си мо у свој ор га ни зам све не оп ход не 
на мир ни це сем ме са, во ћа и ко ла ча, рас по ло же ње му се по вра ти ло.

Бат ке та су ин те ре со ва ле на ше пла те.
– Око хи ља ду и по е вра у про се ку! – ка зао сам му по да так из по-

след ње ста ти сти ке. Ни сам му, до ду ше, ре као да нам је то го ди шња 
пла та, да се по ред о на ко ни ске це не стру је до дат но не бру ка мо пред 
Е вро пом.

– а ка кви су ово ре до ви? – пи тао ме је док смо про ла зи ли по ред 
јед ног у плат ног ме ста за лу три ју.

– Ов де на род у пла ћу је ло то. Ко из ву че пре ми ју мо же да пла ти 
стру ју и дру ге да жби не, плус да му не што о ста не за цр не да не, тј. за 
оно су тра.

Ни је Бат ке ту, чи ни ми се, би ло баш ја сно за што се са та ко до брим 
пла та ма у зда мо још и у и гре на сре ћу, па сам то пре ба цио на те рен 
мен та ли те та об ја шња ва ју ћи да на ма Ср би ма па ра ни кад до ста, по-
го то во кад их не са ку пља мо за ’ле ба.

Би ло је вре ме да му об ја сним и си ту а ци ју са Ко со вом.
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– из дај ни ци су за то да Ко со во бра ни мо свим сред стви ма сем 
о руж јем, а па три о те су спрем не да га бра не и о руж јем ако га не ко 
дру ги у ме сто њих у зме у ру ке. Ка пи раш?

Сла бо ска пи рао Бат ке! а и по че ло да му се жу ри ку ћи. До ста је, 
ве ли, ви део, сад са мо да по тре фи гра нич ни пре лаз.

и оде, а да не сти гох да му пре до чим и дру га на ша до стиг ну ћа. Да 
ви ди, на при мер, за шта не ки на род ни по сла ни ци при ма ју пла те. 
Хм, ни сам знао да ти Е вро пља ни ма ње мо гу да под не су, не го што ми 
и ма мо да им по ка же мо!

{][}

Наш пУт

 – и де мо и ми у Е вро пу! – за кљу чи ли смо јед но гла сно. 
 У част те од лу ке ба ци ли смо не ко ли ко во ло ва на ра жањ и ор га-

ни зо ва ли још је дан ве ли ки тур нир у бр зом ис пи ја њу пре пе че ни це. 
Сла вље је тра ја ло не де љу да на, а ве ли ки на род ни у мет ник, гу слар 
Ра дој ко, до био је спе ци јал ни за да так да се на на шем бу ду ћем пу ту у 
Е вро пу не о два ја од нас и да сва ки наш ко рак нај пре о пе ва у жи во, а 
да по том све то пре ба ци на ЦД.

Не де љу да на ка сни је, по што смо ис пра зни ли ка цу са ра со лом, 
на стао је, ме ђу тим, пр ви про блем. Ва ља ло нам је и за бра ти пут за 
Е вро пу. јед ни су би ли за то да и де мо о ним у жим пре ко бр да, а дру-
ги да се др жи мо ши рег пу та ко ји се пру жао по ред по то ка.  Про блем 
смо ре ши ли ком про ми сно, та ко што смо се до го во ри ли да пре под не 
и де мо пре ко бр да, а по под не низ по ток.

У пр вих пет ки ло ме та ра све се од ви ја ло да бо ље не мо же би ти, 
али он да, та ман кад смо из би ли на по ла бр да, на ше тран спорт но 
во зи ло о ста ло је без го ри ва. Они су је вер ни су то раз у ме ли као лош 
знак, те су већ та да од у ста ли од на шег пу та. Ми о ста ли, и а ко смо 
да ље мо ра ли пе ши це, у те ху смо на шли у чи ње ни ци да би мо тор 
у бр зо и о на ко за ри бао јер је глав ни мај стор, ка ко нам је ка сни је 
сам при знао, за бо ра вио да у ње га до ли је уље. а све због ра со ла јер 
га на кон о ног ве ли чан стве ног сла вља ни је по пио у до вољ ним ко-
ли чи на ма.

По сле не ко ли ко да на, док смо на па у зи за је ди ни  о брок та ма ни ли 
и бе ли лук про тив у ро ка, не ко је про нео вест да се у Е вро пи је де чак 
три пу та днев но. То је по ко ле ба ло још не ке од нас.

- Ми на то ни смо на ви кли. По пу ца ће нам цре ва! или ће мо до би ти 
у па лу же лу ца! - го во ри ли су пре пла ше но.

и сте ве че ри кри шом су на пу сти ли наш ло гор у пу тив ши се на зад, 
на ста ри до бри Бал кан.

Ни на ред ни да ни ни су нам би ли на кло ње ни. Не са мо за то што 
смо се у ме ђу соб ним рас пра ва ма о ак ту ел ном по ли тич ком тре нут-
ку го то во пре по ло ви ли, не го и што је, ве ро ват но и сти о нај сму тљи-
вац, о вог пу та про нео вест да се у Е вро пи сви про бле ми ре ша ва ју 



74

A
[

ци ви ли зо ва но, де мо крат ским из бо ри ма, тач ним бро ја њем гла со ва, 
чак и без мо гућ но сти да се у пар ла мен ту не што фал си фи ку је. 

То је по ко ле ба ло чак и оне нај о длуч ни је. -  Шта ће мо он да та мо! 
- по ви ка ли су у глас, да би нас са мо ко ји ми нут ка сни је они на пу-
сти ли у сред бе ла да на.

По нај ви ше нас је ме ђу тим до ту кло са зна ње до ко га смо до шли 
на до мак са ме гра ни це са Е вро пом. О да тле смо ле по мо гли и сво јим 
о чи ма да ви ди мо да се у Е вро пи ра ди од ју тра па до мра ка.

- Они ни су нор мал ни! - за кљу чио је наш нај и ску сни ји члан, ко ји 
је и на че по след ње две де це ни је на при нуд ном од мо ру. 

На кон то га до шло је до нај ве ћег о си па ња на ше гру пе. О гром на ве-
ћи на је де фи ни тив но ди гла ру ке од Е вро пе, а на пу ту ка њој на ста ви-
ло је да ис тра ја ва са мо нас не ко ли ко. Кон крет но, Ра дој ко гу слар и ја.

и сад нас, хва ла Бо гу, ево пред вра ти ма Е вро пе. а на ли ти ча ри твр-
де да ће мо та мо би ти при мље ни већ за де се так го ди на. Ра чу на ју да 
ће мо до тле Ра дој ко и ја у спе ти да се до го во ри мо и око то га ко на 
вра та Е вро пе тре ба пр ви да по ку ца. ја, ме ђу тим, ни сам баш то ли ки 
оп ти ми ста јер, као што мо жда и са ми прет по ста вља те, нас дво ји ца 
ни смо из и сте пар ти је!

(Дру га на гра да ма Ме ђу на род ном фе сти ва лу ху мо ра и са ти ре  
у Кру шев цу, 2006. го ди не.)

[ Пр ва на гра да и Злат на ка ци га за а фо ри зме на Ме ђу на род ном  
фе сти ва лу ху мо ра и са ти ре у Кру шев цу 2008. го ди не.

 Куд пло ви о вај брод са зна ће мо 
кад стиг не мо на дно.

 Мор та ли тет нам је ве ћи од  
на та ли те та јер је жи вот у  
Ср би ји ште тан по здра вље.

 Тре ба до зво ли ти е у та на зи ју.  
Ред је да се и ми Ср би  
од мо ри мо од о ва квог жи во та.

 Ср би ја се са ги ња ти не ће,  
ма да јој ма ло фи скул ту ре  
не би шко ди ло!

 На шим по ли тич ким стран ка ма 
на род је не пре су шни из вор  
ин спи ра ци је. Мо гу ће је  
пре ва ри ти га на сто на чи на!

 ја сам за о таџ би ну дао и пра де ду, 
и де ду и оца. Од ме не до ста!

 По ка жи те нам гра ни це  
бе о град ског па ша лу ка и сви 
ће мо и за ћи на пр ву ли ни ју 
од бра не Ср би је.

 Нор мал но је да на род ни  
по сла ни ци за скуп штин ском 
го вор ни цом го во ре шта им 
пад не на па мет. Они се у то 
нај бо ље раз у ме ју.

 Ко те бе ка ме ном, ти ње га  
хле бом. Са мо му не при чај у 
ком кон теј не ру си га на шао.

 Од нас је и Бог ди гао ру ке,  
али вра ти ће мо ми и ње га на 
пра ви пут. 

 из гле да да ми је пси хи ја тар  
нај зад по го дио те ра пи ју.  По чео 
сам и ја да ве ру јум у бо ље су тра!
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 До сто јан ство Скуп шти не је 
ла ко са чу ва ти. Тре ба са мо све 
по сла ни ке нај у ри ти та мо 
о да кле су до шли!

 Био сам на ме сту не сре ће 
и та ко у по знао сва ки ку так 
о таџ би не.

 Наш ко а ли ци о ни спо ра зум је 
чврст као сте на јер по чи ва на 
здра вом ком про ми су. Сви смо 
по је ли по оно што се не је де!

 Сад би ва ља ло да сту пи те у 
ко а ли ци ју са на ма, док нас 
е рек ци ја још слу жи!

 На шу бу дућ ност је ла ко  
са гле да ти. Тре ба са мо за ко ју 
де це ни ју вра ти ти филм у на зад.

 На род је на из бо ри ма  
ре као сво је. Сад је на  
по ли ти ча ри ма да се  
до го во ре ко је ту по бе дио!

 и ја сам ми слио да мој глас 
на из бо ри ма не што вре ди, све 
док га ни сам по кло нио ва ма.

 На ши по ли ти ча ри ви ше  
во ле ко а ли ци ју од брач ног  
кре ве та. Та мо има ви ше сек са!

 Па шта ако нас Е вро па и свет 
не ће?! На ћи ће мо ми се би  
бо ље дру штво!

 Пр ви ме ђу јед на ки ма? 
 је л’ то о нај што се сви ма  

по пео на гла ву?

 Као гра ђа нин и би рач пре ма 
ва ма не о се ћам ни шта, али ме 
за то ва ша по ли ти ка ве о ма  
при вла чи као а фо ри сти ча ра.

 Да ће мо на ро ду још јед ну  
шан су. ако хо ће да га не ко  
у сре ћи, не ка о пет гла са  
за нас.

 Мо ја пред из бор на кам па ња 
ће би ти по зи тив на. Го во ри ћу о 
се би са мо у су пер ла ти ву!

 На ша е ко ном ска по ли ти ка да је 
ре зул та те. Да на ро ду ни смо  
у ки ну ли два о бро ка, це ла пла та 
би му и шла на хра ну!

[ Пр ва на гра да за а фо ри зме на Чи ви ја ди 2008. го ди не.

 Ко му ни ка ци ја из ме ђу  
на род них по сла ни ка ће би ти 
по диг ну та на ви ши ни во. Сад 
ће јед ни дру ги ма да псу ју  
мај ку и пре ко лап–то па!

 Они ко ји твр де да тре ба је сти 
три пу та днев но во де  
ан ти срп ску про па ган ду!

 ју че се је дан Ср бин у био  
од ра да. ис тра гом је  
у твр ђе но да је у пи та њу био 
не сре ћан слу чај.

 Ми Ср би и ма мо до бру  
на рав, али у ме мо да бу де мо 
ве о ма не згод ни пре ма 
о ни ма ко ји у то не ве ру ју.

 Раз ми шљам да у слу жби  
за др жим још са мо хи ља ду  
те ло хра ни те ља. и пак сам  
ја је дан од о ми ље них  
срп ских ли де ра.

 Ми Ср би смо као и сви  
дру ги на ро ди, са мо што смо 
ми мо све та.
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 Са мо у би ца је за ни јан су  
про ме нио план. Не ће се  
у би ти не го ће на ста ви ти да  
жи ви у Ср би ји.

 Ми Ср би смо луд на род, а то 
о ба ве зу је!

 Го во ри срп ски да ти цео свет 
је бе ма тер!

 Ма ло смо пре те ра ли са о ним 
на шим чу ве ним го сто прим-
ством. Да нас се у Ср би ји и а гре-
со ри о се ћа ју као код сво је ку ће.

 Го во рио сам ја да ово ни ку да 
не во ди. и ево, сти го смо!

 Ко мо же да ви ше во ли  
о таџ би ну, тај у оп ште ни је  
нор ма лан. Ето ко ли ки сам ја 
па три о та!

 Код нас је сва ко луд на свој 
на чин. У то ме је на ша  
спе ци фич ност.

 Ка ко да зна мо ку да све ово  
во ди кад се већ де це ни ја ма 
ни смо по ме ри ли с ме ста!

 Пу на су им у ста де мо кра ти је. 
и то ће да нам по је ду!

 Ни сам у за луд свој глас у ба цио 
у би рач ку ку ти ју. Сад му се 
бар зна гроб но ме сто!

 Ни је срп ски ћу та ти, ма да смо 
та да нај па мет ни ји. 

 Гло бал на фи нан сиј ска кри за 
се пре не ла и код нас.  
Ве ћи на Ср ба ју трос ни је  
у спе ла да по кон теј не ри ма 
про на ђе сво је пар че хле ба!

меНталНо зДРавље

чим су из бо ри би ли рас пи са ни, знао сам шта ми је чи ни ти. О бу-
као сам зим ску гар де ро бу, ста вио кач кет на гла ву и кре нуо у се ди шта 
свих ве ли ких по ли тич ких стра на ка ко је су се при ја ви ле за још јед ну 
из бор ну тр ку. Та мо сам им об ја снио да сам њи хов ве ли ки сим па ти зер, 
да сли ке њи хо вих ли де ра у ку ћи др жим у ме сто и ко не св. Ни ко ле и св. 
ар хан ге ла, и да сам рас по ло жен да у о вом из бор ном тур ну су за њих 
ле пим пла ка те, по сте ре и дру ги из бор ни ма те ри јал. Кад сам им по-
ну дио да све то од ра дим по ду пло јеф ти ни јој та ри фи од свих о ста лих 
ак ти ви ста, раз у ме се да је мо ја и ни ци ја ти ва о бе руч ке при хва ће на.

За што сам при стао да је дан та ко зна ча јан по сао од ра дим у по ла 
це не, мо гао би се у пи та ти не ко. Па, ја сам скро ман чо век, већ сам 
на у чио да од сво је бед не и не ре дов не пла те не ка ко са ста вљам крај с 
кра јем, те ми но вац у о вој при чи и ни је био у пр вом пла ну. Мој од-
лу чу ју ћи мо тив да се око из бо ра о ва ко ан га жу јем био је здрав стве не 
при ро де. Схва тио сам да ми ле пље ње пла ка та и по сте ра о них ко ји 
већ го ди на ма, ако не и де це ни ја ма, по ку ша ва ју да нас у сре ће мо-
же нај ви ше по мо ћи да са чу вам сво је мен тал но здра вље, ко је су ми, 
и сти ти, у прет ход ним из бор ним ци клу си ма и по то њим по сти збор-
ним де ша ва њи ма о збиљ но на ру ши ли. Тај мен тал ни а спект би ће, 
на дам се, и ва ма са свим ја сан кад ову при чу при ве дем кра ју.
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Да кле, ба цим се ја на по сао. На јед на руч на ко ли ца ко ја сам по зај-
мио у ком ши лу ку на то ва рим про па ганд ни ма те ри јал свих стра на ка 
и он да кре нем са ле пље њем. Кан ди да те и ли де ра стран ке а ле пим у 
ју тар њим са ти ма и то ис кљу чи во по зи до ви ма стам бе них о бје ка та, 
га ра жа и мо сто ва. Кан ди да те и ли де ра стран ке Б ка чим до под не по 
бан де ра ма и тра фи ка ма. Ма те ри јал стран ке Ц сме штам по др ве ћу и 
кон теј не ри ма у по под нев ним са ти ма, а у ве чер њим са ти ма кан ди-
да те и ше фо ве о ста лих стра на ка ле пим по тро то а ру. Но ћу, па, и дем 
у кон тро лу и по пра вљам оно што се од ле пи ло или што је кон ку рен-
ци ја по це па ла. Спа вам пред зо ру сат-два ко ли ко ми је по треб но да 
при ку пим не оп ход ну е нер ги ју за на ред ни дан.

Цео по сао сам, у ства ри, о ба вио у ре корд ном ро ку, за са мо не ко-
ли ко да на, на че му су ми и ру ко во ди о ци свих стра на ка о да ли при-
зна ње при ли ком ис пла те при па да ју ћег ми хо но ра ра. Те па ре сам, 
на рав но, од мах од нео у цр кву да ми их поп о све шта ка ко ме због 
њих не би био ма лер, по том сам је дан део дао у до бро твор не свр хе, а 
за о ста так сам на ку по вао де се так век ни хле ба и њи ма на пу нио за-
мр зи вач за слу чај да и по сле о вих из бо ра не што по ђе на о па ко.

Но, ка ко већ ре кох, ме ни је у це лом о вом по слу у пр вом пла ну би ло 
мо је мен тал но здра вље, а не но вац. и, за и ста, кад сам за вр шио са ле-
пље њем, о се ћао сам се бо ље не го и кад. Пси хич ки сам по но во био јак 
и ста би лан, чак и ви ше од то га, као у оно вре ме пре не го што су на ши 
кан ди да ти и њи хо ви ше фо ви сту пи ли на по ли тич ку сце ну. Ка ко сам 
у то ме у спео? Па, ево ка ко. За на ве де ну о пе ра ци ју ни сам ко ри стио ле-
пак или не ку дру гу шко дљи ву син те ти ку од ко је бих још мо гао да на-
ву чем за ви сност, па да по сле ду вам и на кон из бо ра, са чу вај ме Бо же.

ја сам, да кле, у ту свр ху, бра ћо мо ја, ко ри стио ис кљу чи во сво ју 
пљу вач ку. Пљу нем на из бор ни ма те ри јал, па за ле пим! али, пљу нем 
са обе стра не! и по сао је за и ста бр зо од ми цао, а ја, као што ви ди те, 
из те при че и за ђох пси хич ки здра ви ји не го и кад!

{][}

изгиНУће

У сво јој ду го го ди шњој прак си по ли циј ског ин спек то ра ни сам на-
и шао на стра вич ни ји при зор. Сву да око кон теј не ра ле жа ла су бе-
жи вот на те ла, у глав ном ста ри јих гра ђа на, а оне ко ји су још мр да ли 
ко ла хит не по мо ћи од во зи ла су пут бол ни це.

је дан го спо дин ко ји нас је, ка ко нам је сам ре као, по звао мо бил ним 
те ле фо ном да и за ђе мо на ли це ме ста, то ли ко је био шо ки ран о ним 
што се до го ди ло, да нам је у по чет ној фа зи ис тра ге био од сла бе по-
мо ћи. а да ствар бу де го ра, он је био и је ди ни о че ви дац о вог не ми лог 
до га ђа ја. – Док се он ма ло не при бе ре, дај те да ви ди мо шта и ма мо – 
са оп штио сам сво јим са рад ни ци ма ко ји су та ко ђе би ли у шо ку.

Пар ми ну та ка сни је ства ри су о ва ко ста ја ле: ше сто ро мр твих, три-
на ест те же и о смо ро лак ше по вре ђе них. Сви по вре ђе ни, сре ћом, ка-
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ко нам је ја вље но из кли нич ког цен тра би ли су ван жи вот не о па-
сно сти.

– Гну сни те ро ри стич ки чин! – за кљу чио сам гла сно, по сле пр вих 
пре ли ми нар них ин фор ма ци ја ма ко ји ма смо рас по ла га ли.

– Ви ди те да ли мо же мо да утвди мо о ком екс пло зи ву је реч – са оп-
штио сам по но во мо јим о пе ра тив ци ма. и сто вре ме но, при ме тио сам 
да је наш је ди ни све док по чео по ла ко да до ла зи се би. 

На кон де се так ми ну та те мељ не пре тра ге мо ји мом ци су пред ме-
не и за шли са но вим шо кант ним са зна њем. – Не ма ни тра га од би ло 
ка квог екс пло зи ва. У о ста лом – об ја сни ли су ми – са слу ша ли смо и 
све о бли жње ста на ре и ни ко ни је чуо ни ка кву екс пло зи ју.

– Гну сни те ро ри стич ки чин до би ја још ми сте ри о зни је ди мен зи је! 
– би ло је све што сам у том тре нут ку у мео да им ка жем. Па да, кон-
теј нер, и а ко пре вр нут, био је пот пу но цео. Ка ко ми је са мо то про ма-
кло, по ми слих раз о ча ра но у се би.

Ни је ми би ло дру ге не го да се у ре ша ва њу на ста ле си ту а ци је о сло-
ним са мо на на шег је ди ног све до ка. За див но чу до, он је та ман из-
гле дао нор мал но.

– Зна те ли ко је ово на пра вио? – пре шао сам од мах на ствар.
– Знам – по твр дио је скру ше но. – Ви део сам га кад је ТО у ба цио у 

кон теј нер.
Ви део је те ро ри сту! – Про ђе ми кроз гла ву с о лак ша њем. 
– а да ли би сте мо гли да га и ден ти фи ку је те? – ис пи ти вао сам га 

да ље. 
– На рав но – по твр дио је све док, са свим са мо у ве ре но – то је наш 

ком ши ја Си мић с пр вог у ла за. 
и а ко сам и мао све коц ки це у ру ка ма, не што ми се и пак ни је у кла-

па ло. 
– Мо ји са рад ни ци су у твр ди ли да ни ка квог екс пло зи ва ни је би ло, 

а ти твр диш да си ви део тог Си ми ћа ка ко у ње га не што ба ца. Ла жно 
све до че ње је – у по зо рио сам га – та ко ђе те шко кри вич но де ло.

– Знам – сло жио се – али ком ши ја Си мић ни је у кон теј нер ба цио 
екс пло зив не го јед ну це лу век ну хле ба. ју че сла вио, па му ваљ да 
пре те кло. Ба цио ту век ну, сео у ко ла и о ти шао на по сао... и он да је 
до шло до кр во про ли ћа!

У пра во раз ја шње на ми сте ри ја на ла га ла ме је да са сво јим са рад-
ни ци ма де лу јем бр зо. – Про ве ри те ко да нас сла ви – на ре дио сам им 
– а су тра код и стих све ви шко ве хле ба о ду зми те на ли цу ме ста! О вај 
у жас се ви ше не сме по но ви ти!

{][}

потРошачка гРозНица

О но мад је био мно го ва жан дан. Свет ски дан по тро ша ча!Ни сам 
од мах знао зна чај тог тре нут ка, али су по те ле ви зи ја ма ви тла ли кај-
ро ни и спе ци јал ни при ло зи ко ји су на то под се ћа ли. Њи хо ва по ру ка 
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мо гла је да се са жме у не ко ли ко ре чи: По тро ша чи, да нас је ваш дан 
и за то у жи вај те у ку по ви ни!

Ка да сам ра за брао ка ква ра дост ме је сна шла, по чео сам, нор мал-
но, у о би ча је не али и до дат не при пре ме за од ла зак у ту све ту ми си-
ју, тј. у ку по ви ну. Пр во сам све не пла ће не ра чу не за стру ју, во ду и 
гре ја ње за вр ља чио у кан ту за ћу бре да ме не о ме та ју у пла ни ра ној 
по тро шњи. Од њи хо вог зби ра у не ком дру гом тре нут ку ве ро ват но 
би ми се ди гла ко са на гла ви, али са да ка да је по тро шач ка гро зни ца 
по че ла да ме хва та, са мо сам им нон ша лан то по ка зао сред њи прст.

По том сам у зео да све сво је пан та ло не, тј. оба па ра, о кре нем на гла-
вач ке. ако ми се по сре ћи, про ла зи ло ми је кроз гла ву, да из њи хо вих 
џе по ва ис пад не не ки ди нар, и тр жи шни цен три, ко је нам је на ша пре-
до бра власт по ди гла на сва ком ко ра ку, и ма ће свој дан. Опа! Два де сето-
ди нар ка! На њу сам био за бо ра вио, а баш ју че сам је на шао на у ли ци.

О хра брен до брим по чет ком, на ста вио сам при пре ме за лич ни 
до при нос до стој ном о бе ле жа ва њу о вог ве ли ког да на. Кон крет но, 
о бра тио сам се де ци за ма лу фи нан сиј ску по др шку. Ско ро им би-
ли ро ђен да ни, де де и ба бе им не што о дво ји ле од сво јих цр ка ви ца, 
па... Пре те кло им по сто ди на ра! О ста ло су по тро ши ли на до да так 
соп стве ној ис хра ни, ка жу. ако, ми слим се пак ја, ако та ко на ста ве 
мо жда у ско ро и и за ђу из а но рек си је. О бе ћам да ћу им па ре вра ти ти 
чим и за ђе мо из ове кри зе, а ста ри ји син, не зго дан ма ли, под се ти ме 
при том да сам код њих већ о дав но пао у ду жнич ко роп ство.

Од не за по сле не же не на о вај све ти дан ни је, на рав но, би ло ни ка-
кве ко ри сти, те сам сто га о ти шао до сво је тај не шпар ка се на ко јој је 
пи са ло „Цр кве но и мр тве но”. О да тле сам у зео де сет е вра на кон че га 
је ова ку ти ја по че ла да звр ји пра зно. Он да сам, ра ди сва ке си гур но-
сти, из ме рио при ти сак ка ко бих знао да ли да по жу рим у ку по ви ну 
или да оне е вре вра тим на зад у шпар ка су. Ка ко је при ти сак био и де-
а лан, ово је де фи ни тив но био мој дан. О бу као сам ка пут, ста вио ше-
шир на гла ву из ку ће и за шао као Го спо дин По тро шач, лич но.

Ве о ма бр зо ства ри су, ме ђу тим, по че ле да ми у не ку ру ку из ми-
чу кон тро ли. Кад сам о на ко пун као брод на и шао на пр ву пе ка ру, 
по тро шач ка гро зни ца ме је то ли ко об у зе ла да у оп ште ни сам мо гао 
да јој се су про ста вим. Би ло је још ра но ју тро, а у пе ка ри све све же 
и то пло. Ми рис ’ле ба хва та пра во за гу шу, а са ра фа као да ми још и 
го во ри: –Го спо ди не По тро ша чу, ово је твој дан. По ка жи шта знаш и 
ко ли ко мо жеш!

Сте жем гр че ви то у џе пу сву сво ју о брт ну и мо ви ну, али из у ста по-
чи ње да ми цу ри во да ко ја, пак, го во ри ово: – Ку пуј си ро ти Ср би-
сла ве, ку пуј док има! Ви диш ка ко је леп и ако бу де не ка рас про да ја 
чва ра ка, мо жеш и са њи ма да га је деш!

и ту ме по тро шач ка гро зни ца пот пу но са вла да. Од ’ле ба ви ше ни-
сам мо гао очи да о дво јим. То ли ко сам био њи ме им пре си о ни ран да 
ни сам при ме тио ни то да је љу ба зна про да ва чи ца тог ју тра и ма ла 
не што ду бљи де кол те не го и на че. Гла сом у ко ме се о се ћа ла по тро-
шач ка су пер и ор ност њој сам са мо са оп штио да ми нај пре спа ку је 
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де сет бе лих хле бо ва, а за о ста так нов ца по лу бе ло бла го. Би ће и за 
по па ру и за пр же ни це и за маст. а кад је бал, нек је бал!

Док сам се вра ћао ку ћи на то ва рен то ли ким ’ле бом, о се ћао сам за-
вид не по гле де гра ђа на са ко ји ма сам се ми мо и ла зио. Они или ни су 
зна ли да је да нас Дан по тро ша ча или су им „мр тве не” шпар ка се већ 
би ле пра зне.

{][}

теСтамеНт 

Дра га мо ја де цо, 
ја, ва ша мај ка Ср би ја, да нас сам од лу чи ла да са ста вим о вај те ста-

мент. От ка ко су ме они На ТО зли ков ци га ђа ли па мет ним бом ба ма, 
стал но ме бо ли гла ва, а сад кад су ми иш чу па ли и ср це, тј. мо је Ко со-
во, о се ћам се још го ре. Страх ме је да не ћу још ду го, сте же ме не што 
у гру ди ма, гу ши ме ова све оп шта кри за, кле ца ју ми ко ле на. За то је, 
ра чу нам, де цо мо ја ми ла, вре ме да вам о ста вим о вај те ста мент, да 
су тра, кад ме не не бу де, зна те на че му сте. Те ста мент сам, од мах да 
вам и то ка жем, са ста ви ла у при су ству два све до ка, да би и фор ма 
би ла у пот пу но сти за до во ље на. По ред ме не су, као и у век, би ли и уј-
ка Сем и чи ка Со ла на. Они су нај ви ше во ди ли ра чу на о то ме да вам 
не о ста вим не што ви ше не го што вам при па да. 

Да кле, де чи це мо ја, пр во ћу вам по ре ђа ти о снов не ре сур се ко ји ма 
још рас по ла жем, а у дру гом де лу те ста мен та из ра зи ћу сво ју во љу и 
по пи та њу шта кон крет но ко ме о ста вљам. Нај пре, са оп шта вам да 
иза ме не о ста је из ме ђу 58 и 92 хи ља де ква драт них ки ло ме та ра те-
ри то ри је. Тач ну ци фру вам не мо гу ре ћи, јер ни ја са ма још не знам 
тач но ко је су ми гра ни це. Мо гу ћа гре шка, ме ђу тим, ни је ве ли ка јер 
се кре ће тек око 15 од сто. Око тог про цен та се, у о ста лом, још су дим, 
са мо што не знам да ли ћу за жи во та до че ка ти пре су ду.

По себ но сам по но сна што сам у спе ла да вам са чу вам све ре ке и пла-
ни не на о вој те ри то ри ји око ко је се не су дим. Мо гла сам, до ду ше, и њих 
да при ва ти зу јем, али сам то о ста ви ла, што се оно ка же за не дај , бо же. 
Та ко ђе вам о ста вљам, и то у не о гра ни че ним ко ли чи на ма, све ти по ве 
ва зду ха и пла нин ски и рав ни чар ски, и ур ба ни и ру рал ни. Ту и та мо је 
ма ло за га ђен и за тро ван, али га мо же те без бри ге ко ри сти ти у не о гра-
ни че ним ко ли чи на ма јер сте у оно вре ме кад смо би ли бом бар до ва ни 
о си ро ма ше ним у ра ни ју мом сте кли не оп ход ни и му ни тет.

и то би вам, срп чи ћи мо ји, би ло то. О ста ле не крет ни не, по пут фа-
бри ка, ба на ка и тр го ви на, су о ти шле на до бош. Не што сам да ла буд-
за што, а не што за џа бе. а шта ћу ка да сам мо ра ла. и са ми зна те ка-
кав је био ваш пр ви о тац. Кав га џи ја ко ји ни је знао да ра ди, па се још 
ти ме хва лио, не го је са мо знао да се би је, што са ком ши лу ком, што 
са це лим све том. За њим је о ста јао са мо ха ос, лом и крш. Ни о ста ли 
о че ви ни су вам би ли мо го бо љи. Оно што ми је од пре о ста ле и мо ви-
не пре те кло они су до дат но раз бу ца ли. Ни са ма не знам ка ко. још 
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су по све ту до би ја ли и сил ну бес плат ну по моћ, али куд се то де ло, 
ка жем, још ни сам у спе ла да по хва там, а вре ме ми, ево, из ми че. 

Сад, је ди ни мо ји, пре ла зим, при чи стој све сти, на оно нај ва жни-
је, шта ко ме о ста вљам по ред ре ка, пла ни на и о вог о гром ног ва зду ха. 
То, раз у ме се, о ста вљам сви ма ва ма. али, и а ко сте сви ви мо ја де ца 
и и а ко вас све јед на ко во лим, из да ље де о бе мо рам да ис кљу чим све 
оне ко ји су у про те клих не ко ли ко де це ни ја би ли на вла сти. Они су се 
сва ко ја ко збри ну ли и њи ма о вај мој те ста мент прак тич но и не тре ба.

Сво јој пре о ста лој и нај број ни јој де ци, пак, о ста вљам као сво ју за о-
став шти ну сле де ће: пу не би са ге оп ти ми зма! То ли ки оп ти ми зам сам 
сте кла си сте мом е ли ми на ци је. Кад сам, на и ме, по ре ђа ла све оне ко-
ји су са мном у пра вља ли, ис по ста ви ло се да го ри од њих ви ше и не 
мо гу да до ђу на власт, што ће ре ћи – ле по вам се пи ше!

О ста вљам вам та ко ђе и мо ју ду го роч ну прог но зу ко ја ве ли да ће-
те, кад ме ни бу де те да ва ли пе де се то го ди шњи па ра стос, сви би ти у 
Е вроп ској у ни ји или ће те та да за њу би ти о збиљ ни ји кан ди да ти не го 
и кад. ако ко јим слу ча јем та мо стиг не те не што ра ни је, у то ли ко бо-
ље. То ће у јед но би ти, Бо гу хва ла, нај си гур ни ји знак да сте се ба ци ли 
на ме не, а не на ва ше о че ве. 

Но, знам де цо, да вас нај ви ше ин те ре су је кеш. Сад ћу и о то ме. Оба 
ду ка та ко ја сам не ка ко у спе ла да са кри јем и са чу вам од о них ко ји су до 
са да бри ну ли о ме ни, о ста вљам ис кљу чи во ва ма. Њих и ви да чу ва те 
као очи у гла ви, али ако и пак за пад не те у не ку још ве ћу не во љу од ове 
у ко јој сте са да, са њи ма о ва ко да у ра ди те. Од не си те их оба сво јој бра ћи 
ко ја та да бу ду на вла сти и пре дај те им их у ру ке. Они ће је дан да за др-
же за се бе као у о би ча је ну про ви зи ју, а о нај дру ги ће да тут ну та мо где 
тре ба, да се ваш про блем ре ши. То вам је, че ља ди мо ја, нај си гур ни ја 
ин ве сти ци ја, јер ја, да вам и то на кра ју ка жем, још ни сам ро ди ла ни-
јед ног Ср би на ко га власт ни је у спе ла да по ква ри!

Во ли вас мно го ва ша мај ка Ср би ја, де цо мо ја, си ро чи ћи мо ји... 
(На гра да Ко чи ће во са ти рич но пе ро за 2009. го ди ну)

{][}

евРопСки СаН

Пет је са ти из ју тра. чу јем будил ник. Звр чи не ка ко чуд но, не у јед-
на че но. Мо ра да му је по пу сти ла не ка о пру га. То ћу да сре дим чим 
у ђе мо у Е вро пу, про ла зи ми кроз по спа ну гла ву. и пак, бу дим се пун 
оп ти ми зма. Са њао сам не ку до бру хра ну, по ро дич но ле то ва ње и но-
ве ци пе ле. До бар, та ко ре ћи е вроп ски сан. По го то ву због ци пе ла, јер 
ове ко је но сим по ред во де, про пу шта ју и сун це та мо где су про гле-
да ле. Бо ље бих се о се ћао без њих, али не иде да бос бру кам оне ко ји 
о во ли ко бри ну о на ма.

Да ви ди мо шта има да нас, ка жем се би о тва ра ју ћи про зор ко ји та-
ко ђе про пу шта во ду. и ње га ћу да по пра вим, али тек по што за ме-
ним ону о пру гу на бу дил ни ку. Не мо же све од јед ном. ако све бу де 
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по пла ну, 2018. мо жда га и пре фар бам. Ко ја оно бе ше бо ја Е вроп ске 
у ни је, пи там се док свеж ва здух до пи ре до мо јих плу ћа. 

Ва зду ха, да кле, има до вољ но. Му дром и бри жном по ли ти ком на-
ши ко а ли ци о на ри нам га са чу ва ли у це ло сти. има за сва ког, без об-
зи ра на по ли тич ку при пад ност. Пред њи ма су сви гра ђа ни јед на ки. 
и сав тај то ли ки ва здух за са да пот пу но бес пла тан. При ча се, до ду-
ше, да ће за оне ко ји га тро ше пре ко мер но би ти у ве ден не ки по рез, 
али ме не се то не ти че. ја ди шем са свим у ме ре но.

има и во де! Баш су пер да ми је још ни су ис кљу чи ли! Та ман кад 
сам ску пио па ре да им пла тим дуг, раз бо ле се ма то ри. Све што сам 
у ште део оде на ле ко ве. Да ствар бу де го ра, ма то ри се не из ву че. или 
му ни је би ло ле ка или ја ни сам и мао па ре и за док то ре. За са хра ну 
сам се по зај мио код ку ма и род би не. Ту сам се за тр чао јер је мно го 
бо ље би ло да сам га за ко пао у а вли ји, под о ном ста ром кру шком. 
Ви дим да па мет ни са да та ко ра де. а мој ма то ри је и мао до бру на рав 
и не ве ру јем да би се мно го пре вр тао по гро бу.

У ми вам се бр зо јер је на ша во да нај ску пља. Мо жда бих мо гао по-
не кад и да се ис ту ши рам, али не ћу то ли ко да ри зи ку јем. и са о вим 
ду го ва њем ми се не пи ше до бро.

Гла вом слу чај но за ка чим пре ки дач за стру ју. Хм, си ја ли ца жму ри. 
Да ни је цр кла? Ух, при се ћам се, док гле дам у њу, стру ју су ми још о но-
мад ис кљу чи ли. Хтео сам и њи ма све да по ште но пла тим, али по ђо ше 
де ца у шко лу. Лич но сам пи сао ми ни стру про све те да се по че так школ-
ске го ди не ма ло од ло жи, док се же на и ја по но во не где не за по сли мо, 
али џа ба. До био сам од ње га са мо од го вор да је шко ло ва ње бес плат но.

О тва рам за мр зи вач да ви дим шта ми ра ди ко ко шка. Не смр зну та 
не го она жи ва. Кад су ми ис кљу чи ли стру ју у ње га сам сме стио ко-
ко шку да ту но си ја ја. Хм, са мо јед но! и то но си сва ки дру ги дан. и 
она ме са бо ти ра, и а ко сам је јед ном већ на хра нио. ако о ва ко на ста-
ви за вр ши ће у су пи. Ску ва ћу је на „сме де рев цу” чим по о бли жњим 
шу мар ци ма са ку пим до вољ но др ва.

Но жем под гр кљан ста вљам ко ко шки до зна ња да се у зме у па мет, 
а по том у зи мам да пре ли ста вам про па ганд ни ма те ри јал тр жних 
цен та ра ко ји сам си ноћ по ку пио из по штан ског сан ду че та. Гле дам 
па жљи во, али ниг де не ке ак ци је за јеф тин ’ле ба! и зем им та кав мар-
ке тинг. Да ми је бар не ка на род на ку хи ња ус пут, мо жда бих и про-
ше тао до тих ме троа и мер ка то ра. Ко ли ко да ми тур ви ди пут, а сто-
мак ку тла чу ку пу са. О ва ко...

По но во ши ром о тва рам про зор и још е нер гич ни је у жи вам у бла-
го де ти ма све жег ва зду ха. Не где у да љи ни, у ју тар њој из ма гли ци 
на зи рем Е вро пу. и сто вре ме но, из ве сни ми о ми ри си по чи њу да ме 
шти па ју за нос, под се ћа ју ћи ме за што сам ја ју трос у стао о ва ко ра но. 
Да, да, ва ља ми по жу ри ти до пр вог кон теј не ра док ни је гу жва. На зу-
вам све што ми је пре о ста ло од о бу ће и пун оп ти ми зма кре ћем на 
за да так. ако ме мој но ћа шњи е вроп ски сан не пре ва ри, пре да мном 
је у спе шан дан!
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Александар Крња Димитријевић 

рођен је 29. маја 1949. године у Крагујевцу.  
Осим те чињенице, у свом животу ништа друго не сматра 

важним. Ипак... Оновну школу и Гимназију завршио у родном 
граду. Студирао историју уметности на Филозофском факултету у 

Београду. Са карикатураом се „сударио” некако с пролећа 1958,  
а први цртеж је објавио у септембру 1963. године.

Објављивао је своје радове у Фудбалу, Еху, Борби, Политици, 
Експрес политици, Младости, НОН-у, Јутарњим новинама, ФАКК-у, 
Јежу, Ослобођењу, Светлости, Темпу... Био је учесник на неколико 

стотина колективних изложби широм света. У пољском граду 
Бјалско Бјала имао зајеничку изложбу са Мићом Милорадовићем. 

Самостално је излагао десетак пута, нaјвише у Крагујевцу.
Освајач је више домаћих и интернационалних признања.

Објавио књигу карикатура Ћутање руке у издању  
„Светлости” 1983. године.
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Душко М. Петровић

СА или без пете КАрте?

Књига награђених радова Милорадовића, Рајичића, Димитри- 
јевића и Папеша је дело које ће већ по томе како је замишљено 
изазвати посебно интересовање културне јавности, не само града 
Крагујевца и државе Србије, него и на целом простору где се овим 
језиком мисли и говори, где се оваквим или баш много сличним 
очима гледа и све виђено прима и разуме. Књигу Четри аса, а ваљ-
да се једино тако и могла назвати збирка успеха у духовитости и 
сатиричарској убојитости, видим као место где се награђени радови 
двојице карикатуриста и двојице сатиричара у добри час сусрећу и 
где ће се порукама које емитују непрестано допуњавати, па и нове, 
заједничке, стварати и дуго, дуго, док је год књиге и радозналости, 
умножавати оплемењујући нас намером да се оно што не ваља по-
прави, ако је то икако и ичим могуће, или да се заувек одбаци, укло-
ни из живота у којем не престајемо да верујемо како заслужујемо и 
боље и од тог бољег боље.  

Милорадовић је аутор за кога је (још пре четврт века!) Бећковић 
написао да је „најуочљивије и најбујније име новинске карика-
туре“ наглашавајући тиме његову, Милорадовићеву, спремност и 
способност да сваког дана на најбољи начин регује на такође сва-
кодневне изазове политичарске глупости, привредничке грамзи-
вости, културтрегерске некултуре... Милорадовићево криво огле- 
дало исправљало је и исправља, не само учињена, него и само  
намеравана хватања кривине и то, наравно, није могло остати не-
запажено, како код нас, тако и у свету; Мића М, обилато окићен на-
градама, не смирује се, него још жешће кидише као да је четрдесет 
година само хватао залет. 

Рајичић је приповедачким даром какав се ретко виђа код ауто-
ра чија је књижевност превасходно сатирична успео да многе тајне 
приче учини јавним, да лукаво продавање приче о демократији, по-
штењу, напретку, доброчинству... истргне из ланца трговине народ-
ним и државним интересима и, постављајући сваког на место које 
му по правди припада, гради приповести у које тим више верујемо 
што су више јеретичке, што су даље, што са веће удаљености гледају 
на лажи и обмане власника власти. Награде су, омеђене језиком 
на ком су написане, учиниле да се на његово виђење стварности тј. 
на приче му и афоризме (згуснуте приче?) сврати пажња јавности, 
ама, ни приближно онолико колико заслужују.   

Димитријевићеве карикатуре имају у себи нешто од оног што чо-
века затеченог пред неправдом, безобзирном пљачком, отимачи-
ном или тек глупошћу у служби народа и државе, нагони на брзо-
плето истрчавање, али се – тим пре и јасније – показује и колико 
је овај аутор вешт борац за истину, слободу и правду, јер је застао, 
одмерио и онда сигурном линијом и правилним односом тамних и 
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светлих површина створио слику пред којом гледалац, који је као и 
он скоро увек спреман на неку брзоплету акцију, нашао одговор, не 
онај који разумева и смирује, него онај који изазива гађење над ба-
хатим објектом Димитријевићеве хумористичке графике. Награде, 
што домаће, што стране, нису увек погађале баш оно најбоље што је 
овај аутор дао.  

Папеш је и причама, а нарочито афоризмима успео да нас доведе 
до тога да видимо колико се смањила ралика између оног тобоже 
храброг “показати зубе злом, бахатом властодршцу“ и оног обичног 
„показати зубе зубару“; властодршци су се толико осилили и у сили 
раскомотили да на свако зубатање гледају као на осмехе подршке, 
те их једино озбиљно палацање сатиричног језика са оштром убод-
ницом хумора може макар за тренутак избацити из седла, а упра-
во таква је сатира овог нашег аутора. Лепо је што је награђен при-
знањем у чијем је називу прво име савремене српске сатире. 

У покер партији погрешне политике и на њу упућене писане и 
цртане сатире Четири аса ће сигурно извојевати победу и то баш 
тамо где је најважније, код рода и народа, при чему је апсолутно 
свеједно која им је карта пета, али није тако и у пословима изда-
вања и штампања ове вредне књиге – не да није свеједно, него је од 
кључног значаја да у тим пословима пета карта буде карта подршке, 
да буде адут којим друштво показује колико му је стало до истине, 
слободе и правде. А тек што би се народ радовао! 

Београд, Врачар, 5. октобра 2010. 
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ИзДАВАњЕ ОВЕ КњИГЕ 
ПОМОГЛИ СУ:

Скупштина општине 
Крагујевац

Недељне новине „Крагујевачке”
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