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1. Од љубави до мржње 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Вртим пенкало по рукама. Поклопац ми пада у крило. 
Покушавам да га ухватим, али не успевам. Удара о под и котрља се. Сви пиље у мене. Мастило 
ми се слива низ прсте. Кораци. He дижем поглед. Сав сам се умазао, а немам марамицу. Кораци 
се успо-равају. Осећам њен мирис. Зауставља се поред ме-не. Чекам. He мрдам, не трепћем, не 
дишем. Она спушта леву руку на моје десно раме. Нагиње се. Шапуће. 
- Шта је било, Страхиња? 
Никада нисмо били оволико близу. Врелина ми удара у главу. Мислим да овог пута нећу издр-
жати. Пољубићу је! Нема назад! Идем до краја! 
- Па ти ниси ни наслов преписао са табле?! Можда је ипак прерано за пољубац. Довољно је 
да је ухватим за руку. He, глупо је. Прсти су ми од мастила. 
- У чему је проблем, Страхиња? Зашто не пишеш? 
- He знам одакле да почнем. 
- Од наслова - Моја породица. Треба да нам опишеш чланове своје породице. Како изгледају, 
чиме се баве, по чему су посебни и зашто их ти волиш. Теби бар не морам да објашњавам како 
се пише писмени задатак! 
Врх њене мараме додирује ми руку. 
- Знаш како смо учили: увод, разрада, закљу-чак. Хајде, крени полако! 
Кораци се удаљавају. Дође ми да се бацим за њом преко целе учионице. Признаћу јој све. Нема 
ми друге. Нек ме избаце из школе. Баш ме брига! 
- Децо, имате још двадесет седам минута до краја часа. 
Само?! Ужас! Одакле да почнем? Од тате? Шта да пишем о њему? Како је дао отказ пре годину 
дана јер се разочарао у новинарство, у колеге и у свог кума и уредника Васу Тасића? Како је у 
знак протеста престао да се шиша и брије и како личи на чудо? Хвала богу, не излази из куће па 
ме не брука. Али зато по цео дан пише роман. И то на 
мом компјутеру. He могу да дођем до рођених игрица. Мислим да мама више воли њега него 
мене. Тек што пређем први ниво, ето ње: 
- Страхиња, дижи се! Тата треба да ради, а ти се ту играш! 
Ако он ради, онда сам ја Лара Крофт. Па не, стварно! И најглупља игрица је занимљивија од тог 
његовог романа. Као неки несрећник што иде кроз мрачну шуму и прича сам са собом. Углав-ном 
прича о томе како су га сви напустили кад му је било најтеже у животу. И тако на седамнаест 
страна. Даље нисам читао јер сам умро од досаде. Мада ми је мама рекла да права филозофска 
расправа почиње тек после двадесете стране, ка-да тај несрећник на свом путу упознаје младића 
са две главе и бабу са три сисе. Нека, хвала! Ако се већ мучим са сопственим сподобама, не 
морам још и с татиним. 
Добро, ајде што је он у очајању то је његова ствар, али не мора због тога да мучи целу поро-дицу. 
Како седнемо да једемо, он почиње да нам прети: 
- Чим завршим роман, одох у манастир! Нећу више да вам будем на терету. Имаћете једна уста 
мање за столом. А ти ћеш, Страхиња, моћи да играш своје игрице до миле воље. 
Само кад се сетим како сам плакао кад је то пр-ви пут рекао! Нисам тренуо целе ноћи. Али тетка 
ми је објаснила да је тата у кризи и да ће га све то једног дана проћи. И још ми је рекла да ће ми 
ку-пити дигитални фотоапарат чим завршим осми разред. Ваљда ћу до краја школске године 
попра-вити кеца из физике. 
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Татина прича више ме не тера на сузе, сад ми диже притисак. Сваки оброк ми преседне и изађе 
на нос. Зато није ни чудо што сам оволико мршав, као чачкалица. За разлику од мене, моју сестру 
Је-лену не може ништа да изнервира. Чак ни мами-ни глупи коментари. Да не поверујеш! 
Понекад се питам да ли је Јелена уопште људско биће! Мада ми је мало невероватно да су баш у 
моју породицу убацили ванземаљца, то би ипак било превише. 
Јелена показује емоције само кад учи. Тада је просто пресрећна. Страшно! У животу је добила 
једну једину четворку, у седмом основне, и то из биологије. Није знала разлику између мунике и 
молике. Из очаја је хтела да попије мастило. Једва смо је спречили! Која јадница! Од кућних 
послова уме да скува чај, али не баш увек успешно. Или спусти крпу на укључену ринглу, па 
направи пожар, или јој остане славина у руци, па направи поплаву. Једног јутра је имала намеру 
да нам спре-ми крофне за доручак, али је тако јако ударила главом о ивицу креденца да је одмах 
одустала. Можда и боље, бар смо избегли стомачне тегобе. 
- Децо, још осамнаест минута. Приводите крају! 
Осим петица, Јелена има и дечка. Зове се Томи-слав и ужасно ме нервира. Толико се одомаћио у 
нашој кући да већ има и своју чашу. Само чекам кад ће да донесе и своје папуче. Страшно! 
Јелена и Томислав сутрећа година математичке гимназије и планирају да студирају нуклеарну 
физику. Које су то дилеје! Једном сам их, онако узгред, питао шта је то апсолутна нула, а њих 
двоје само што ме нисуубили својим знањем. Значи, њихов одговор је трајао четири и по сата. На 
крају ми је кренула крв на нос. Толико сам пребледео да је мама хтела да зове хитну помоћ. Од 
тада у њиховом друштву ћутим као заливен, за сваки случај. 
У последње време мама ради само две ствари: иде кроз кућу и плаче. Некада је држала часове 
есперанта, али су је сви ђаци напустили. Паметни људи! Немају друга посла него да уче вештачки 
је-зик који се не говори ни у једном народу. Осим што је есперантиста, моја мама је још и 
лезбејка. У вези је с нашом првом комшиницом. Откад је на боловању тетка Мира сваки час 
долази код нас и нешто шапуће с мамом, углавном у купатилу. За то време њена ћерка Милица 
пење ми се на главу. A коме ће другоме? Тати и Јелени сигурно неће. Њих двоје се увек вешто 
извуку. 
Ма одмах је мени ту нешто било сумњиво, али нисам баш тачно знао о чему се ради. Међутим, 
откако сам их ухватио на делу, нема сумње да је то то. Још увек се нисам повратио од шока. 
Тетка Мира је пипкала мамине груди, а мама је шапута-ла: Ту! Ту! Страшно! Значи, толико су се 
занеле да ме нису ни приметиле. Које несрећнице! A ја сам био толико запањен да сам престао 
да дишем. Скроз. Добро нисам умро без ваздуха. На сву срећу зазвонио је телефон, па смо све 
троје по-скакали. Онда сам се ја закључао у своју собу a њих две су ми лупале на врата: 
- Страхиња, немој случајно да кажеш тати! To би га дотукло! 
Наравно да му нисам ништа рекао. Али ја ми-слим да он то већ зна, чим му се роман зове 

Откривање тајни. Вероватно зато човек и хоће да оде у манастир. 

И шта ја после свега тога треба да пишем о ма-ми, тати и Јелени?! Како изгледају, чиме се баве, 
по чему су посебни и зашто их волим? Ја њих уоп-ште и не волим! Ако ћемо право, ја их мрзим. 
He могу очима да их видим. Ујутру ми се не мили да устанем. Једва чекам да дођем у школу да 
се мало одморим. А сад још треба и да их стављам у пи-смени задатак. Нисам луд! Понекад 
помислим да су ме заменили у породилишту. Шта ја имам за-једничко са својом породицом?! 
Телевизор и ништа више. 
- Децо, још четрнаест минута. Страхиња, ти још ниси ни почео? 
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А шта ће тек наставница да помисли, какав сам ја кретен кад потичем из једне овако нездраве 
средине?! Таман сам некако стекао позицију код ње, а сад треба да се обрукам. Е нећеш, вала 
мајци, Страхиња! Ниси ни ти од јуче! 
- Дечице, ко је завршио нека преда свеску и без речи изађе у двориште. 

2. Земљо, отвори се 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Настав-ница је прегледала писмене задатке. Спушта 
свеске на катедру седа на столицу уписује час у дневник, устаје, наслања се на ивицу стола, 
прекршта ноге, намешта косу, гледа ме. 
- Страхиња, изађи пред таблу. Значи, открила је! 
- Хајде, Страхиња, пожури! 
Да ли да побегнем? За кваку низ ходник, у двориште, па на улицу! Глупо је! За мном би одмах 
потрчале све теткице, за теткицама домар, а за до маром наставница хемије. Она домара ионако 
већ недељу дана јури по целој школи да јој замени сла-вину на чесми у хемијском кабинету. 
Директорка би брже-боље обавестила полицију и још би ме откуцала како сам прошле године 
оборио пано председнику општине на леђа. Као да сам ја крив што пано има једну краћу ногу. Да 
ме полиција не би ухапсила, мораћу маму, тату и Јелену да вежем за врата од лифта као таоце, а 
да... 
- Страхиња, твој рад је најбољи у одељењу. Кратак, садржајан и набијен емоцијама. Једино си 
нам ти верно дочарао топлу атмосферу свог до-ма. Из сваке твоје реченице избија љубав према 
члановима породице. To је данас веома ретко! 
Док прича, минђуше јој лете лево-десно. 
- Није ни чудо што си лепо васпитан дечак кад потичеш из једне тако здраве и хармоничне сре-
дине. Само да си још мало уреднији, била би чиста петица. Овако је пет минус. Следећи пут 
крени да пишеш на време, па нећеш морати да жврљаш и прецртаваш по свесци. Хоћеш ли, 
молим те, сад да нам прочиташ свој састав? 
Узимам свеску гутам пљувачку и буктим. Ја сам олимпијска ватра која обасјава читав свет! Побе-
да! Успео сам! 
- Децо, пажљиво слушајте Страхињу, а ти, читај гласно и изражајно. 
Вртим листове. Надам се да ми не гледа у руке. He би било добро да открије какав сам 
тремарош. Жене не воле слабиће. Зато морам што пре да по-станем успешан и богат. Мислим да 
би било нај-боље да добијем Нобелову награду за књижев-ност. Као прво, могао бих да 
запросим наставни-цу српског, не верујем да би ме тада одбила. Као друго, отишао бих у 
Дизниленд да се проведем као човек. И још нешто, део новца од награде дао бих одмах у 
хуманитарне сврхе. Обновио бих све паное по школама, да се деца не тресу кад про-лазе поред 
њих. Све је то супер, једино ме брине што ми још увек нису израсле длаке. Кад бих пу-стио браду 
и бркове, изгледао бих много озбиљ-није. Тада се не би баш толико примећивала ра-злика у 
годинама између мене и наставнице. Овако... 
Мада, кад мало боље размислим, моја тетка је старија од тече читавих седам година. И шта им 
фали? Ништа. Једино што је тетка стално на путу а теча ћути као мумија. Проговара једино на 
мом рођендану и на нашој слави, и то кад га ухвати ви-но. Увек прича једну те исту причу како је 
у војсци запалио десетару папир између ножних прстију. Међутим, још увек нисмо сазнали шта 
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се дого-дило на крају. Сваки пут се толико зацени од сме-ха да изгуби ваздух. Онда га тетка прска 
киселом водом, а тата га носи у спаваћу собу да мало одрема. 
- Шта чекаш, Страхиња? Крени да читаш! -пожурује ме наставница. 

МОЈА ПОРОДИЦА 

Моју породицу сачињавају. тата, мама и се-стра. Тетка и теча не живе с нама, али су код нас 
тако често скоро као Томис/шв. да их ја рачунам у најближе чпанове породице. Ми смо сви 
веома упућени једни на друге. To се види већ за доручком. Описаћу вам како изгпеда једно 
обично јутро у нашој кући. 
Мој тата је велики љубитељ толооизије здра-вогжшота, зато онранолеже и рано устаје. 
Пре него што се ми пробудимо, он јв већ попно нша литра кафо оптрчао два круга око наше 
зграде, биоу куповини, умио се и обријао. Њемује поро-дични доручак највлупља најважнија 
ствар на свету, јер сми тада сви иорвозии и боа/и ведри и весели. 
Чиммама отвори очи, оиа илачо пева. Зато ни-је ни чудо што семоин иеустаје из крооота 
будим лако и брзо. Њен гласје радост за моје уши. Моју маму воле сви у комшилуку. а нарочшно 
тотка Мира. 
Каду кухињу уђе моја сестра Јелена, ја одмах знам да нас чека нокн хорор велико изненађење. 
Док мама пронађо стшишк постави сто, док тата проспо пикслу од салвета направи ждра-
лове, Јелена је већ рошила три мателшшнчка задапиш са заоздицш! замесила тесто и испр-
жила крофне. Ја их пуним џемом и ређам net срчани послужавиик иослужавник у облику срца. 
- Како лаже! - чујем Мирка из последње клупе, али храбро настављам даље. 
- Пре него што со сои посоађамо загриземо први залогај, на вратима се појављују тетка и 
теча. Оии у рукшш носе шољо са топлим млоком зи соакооа од нас. Њима иишта није тешко 
да ураде за нашу породицу, ita чак ни да нсш праве друштво за доручко. м. нако ааанују 
паДушаиовцу. Док нам се крофне топе у устима, теча нас забавља својим веселим 
доживљајима ш оојско. pane младости. 
Пре него што завршимо доручак и ждралоои лш салветсша обришемо руке, сви заједно прила-
зимо прозору да хранимо пшичице. Како је лепо бити у полукругу своје породице. Да њих нема, 
живот би ми био ано иунш лакши пуст каору-ска степа. Први сунчвви зраци обасјавају нагиа 
срећна и насмејана лица. 
- Лаже! 
Опет чујем исти iviac. Значи, тај Мирко је досадан као вашка. На моју срећу, наставница не 
обраћа пажњу на добацивања из последњих клупа. 
- Дечицс, хајде да поразговарамо о Страхињи-ном задатку. Какав утисак је на вас оставио овај 
његов састав? Ко ће да нам каже? 
He могу да верујем! Мирко диже два прста. Али он се никада не јавља на часовима! Али никада! 
- Изволи, Мирко. Наставницс, он јс свс измислио. 
- Како то мислиш - измислио?! 
- Лепо, све то што је написао је измишљотина. Његова породица уопште тако не изгледа. 
- Важан је Страхињин унутрашњи доживљај. Он нам је приказао своју породицу онако како је 

види и осећа. С пуно љубави и топлине. 
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- To тек није истина. Он их све мрзи! Причао ми је пре неки дан како је планирао да их убије, и то 
ималином за ципеле. 
- Ималином за ципеле? -Да. 
- Како то мислиш - ималином за ципеле?! 
- He знам, није ми рекао детаље. 
- Седи, Мирко, молим те. Да ли још неко жели да подели с нама утиске о Страхињином саставу? 
- Могу ја? 
- Изволи, Павле. 
- И ја мислим да је Страхиња све измислио. У ствари, знам да је све измислио. Његов тата има 
косу и браду довде, и уопште се не брије сваког ју-тра. Ја сам га једном видео кад сам био код 
њих. Случајно сам погрешио врата. Уместо да уђем у WC, улетео сам у спаваћу собу. Жив сам се 
испре-падао. Ви не можете да замислите како тај човек изгледа! А тек како хрче! 
- Није истина! - упирем прстом у Павла. - Ти си љубоморан! 
- Љубоморан? Зашто бих био љубоморан? 
- Теби је криво што ја имам DVD, а ти га немаш. И да знаш, више ти никада нећу позајмити ни јед-
ну једину игрицу! Сваки CD ми вратиш изгребан. 
He могу да верујем сопственим ушима шта сам управо изговорио, а очигледно ни наставница. 
Гледа ме исколачених очију. 
- Страхиња, како то разговараш са својим другом? 
Грозно, али осећам се боље него икада у жи-воту. Одувек сам желео све ово да му сручим у 
лице, само нисам имао праву прилику. 
- Наставнице, могу ја?! 
Ни случајно! Ристићка ми посебно иде на живце. He знам да ли ме више нервира како из-гледа 
или како говори. Кад закопчава јакну и зат-вара уста, увек јој нешто остане напољу или неки 
килограм, или неки зуб. И сад је најбоље да она коментарише мој писмени задатак и моју поро-
дицу! 
- Кажи, Софија - наставница јој ипак даје реч. 
- А његова сестра једном није хтела да ме пу-сти из лифта док не израчунам корен из 425. Да није 
баба Гвозденка наишла, ја бих још била у лифту. 
- Баба Гвозденка увек све поквари! - добацим и праснем у смех. 
Међутим, ова средина не разуме мој смисао за хумор. Сви ме гледају бело, укључујући и ш-
ставницу 
- Страхиња, шта је теби данас?! Иди на место и прибери се! 
Моја породица гори на ломачи, на челу са мном. Остаћу нежења! Наставница се никада He-he 

удати за мене. Али никад! Мислим да нема потребе да добијем Нобелову награду. Женидба је 

отпала. Осим тога, избациће ме из школе. To је сад сасвим сигурно. Наочиглед читавог разреда 

пре-тварам се у пепео, а врло брзо и у ништавни прах. Значи, то је тај пакао о ком тата говори. 

Али нека, бар сам Павлу рекао све што сам мислио! 

 

3. И од горег има горе  
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во је најстрашнији дан у мом животу! Седим очи у очи са школским психологом. He само да се 
никада нећу оженити наставницом српског него ће још и да ме стрпају у душевну болницу. 
- Страхиња, да ли желиш са мном да поделиш неки свој проблем? 
Ови психолози су стварно чудо! Заврше фа-култет да би после завиривали у туђе животе. И за то 
још добијају плату! Невероватно! Ако се ова тишина не прекине... 
- Како се осећаш у својој породици? 
Док ми тата није преотео компјутер, још и некако. Међутим, откад немам приступ игрицама, 
једва преживљавам. У последње време се носим мишљу да набавим пса. Рачунам, да ми се бар 
неко обрадује кад дођем кући. Али чим се сетим како сам се искидао кад ми је угинуо папагај, 
одмах изгубим вољу. Можда бих могао да набавим неку корњачу која ће да ме надживи. Па нек 
она плаче кад ја умрем. 
- И? - прекида тишину психолог. 
Шта она мени и? После свега што се десило могу само да се бесим и ништа друго. У школу од 
стида и срама више нећу смети да крочим. Нај-боље да ме тата поведе са собом у неки манастир. 
Шта фали, ионако немам намеру да се женим. Сад, кад ми је пукло ово с наставницом српског, 
ниједна друта женска особа ме не интересује. 
- Дошла му је мајка! - провирује теткица иза врата. 
- Нека уђе! 
- Црни Страхиња, шта си то урадио?! - плаче мама. 
А шта сте ви урадили мени?! Хтео сам то да јој сручим у лице, али сам се ипак суздржао. Најбоље 
сад да се свађамо пред школским психологом! 
- Смирите се, госпођо, није ствар тако драма-тична! Просто сам хтела да поразговарам с вама о 
томе да ли у вашој породици постоје неки ван-редни догађаји. 
Психолог је овог месеца баш решила да заради своју плату, и то преко моје грбаче. Надам се да 
ни-сам нешто бунцао у сну за наставницу српског. Ако јесам, онда ми тек нема спаса. Мама не 
уме ни-шта да прећути. Она увек све истртља. Тетка за њу каже да је јела кокошје ноге кад је 
била мала, па за-то не уме да сачува ни једну једину тајну. He схва-там у каквој су вези кокошје 
ноге и чување тајни, али, за сваки случај, не једем пилеће месо. He бих волео да будем брбљив 
као мама. 
- Страхиња, хоћеш ли да изађеш на тренутак? Морам насамо да поразговарам с твојом мамом. 
Звони друго звоно. Ух, бар не идем на геогра-фију! Нисам понео атлас, а већ имам два минуса. 
Трећи минус би ме скроз-наскроз укопао. Али по-ред прибора за ликовно, опреме за физичко и 
ке-се за техничко, уторком стварно не могу да вуца-рам још и атлас за географију. 
- Мали, отвори ми врата, видиш да носим пун послужавник! - гура ме теткица и улази код пси-
холога у канцеларију. Замало да ми сручи ону вре-лу кафу по рукама. Боље би јој било да се 
издепи-лира него што шета те длачурине по школи. Про-стакуша једна! 
Врата су притворена. Психолог прича, а мама плаче, наравно. Ма, завршиће се и ово! Само, не 
знам кад ће већ једном да ми порасту те длаке. И теткица их има више него ја. Страшно! Ваљда 
нећу бити ћосав. Али зато имам бубуљица за извоз. Код мене је све наопако. Оно што желим да 
имам, то немам, а оно што ми у животу није по-требно, тога имам на претек. Који сам ја баксуз! 
- Срам те било! - излази теткица из канцела-рије и гура ми послужавник у ребра. 
Кажу да су длакаве жене добре за секс, али ја у то не верујем. Мислим да су оне само агресивне 
и ништа друго. To се управо показало на делу. Тако ми је забола послужавник у ребра да сам се 
савио од бола. Луда жена! 
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- Мајка ти има рак дојке, а ти тако! Шта тако? О чему прича ова длакава?! 
- Страхиња, уђи! 
Психолог пуши, мама плаче, ја стојим. 
- Седи. 
Психолог пуши, мама плаче, ја седим. Рак дојке. Само што не паднем са столице. Боље би било 
да је лезбејка, од тога се бар не умире. Значи, када сам је видео с тетка Миром у купатилу... 
- Страхиња, твоја мама има здравствених про-блема. 
Да, управо сам сазнао од теткице. И то врло болно. Још се држим за грудни кош. Ако ми је по-

ломила неко ребро, тужићу је, мајке ми! Можда извучем огромну одштету, никад се не зна. Па 

не, стварно, од чега ћу ја да живим ако ме избаце из школе? Од родитеља сигурно нећу! To је 

сасвим извесно! Теча има одмах да окрене тетку против мене. Он је ионако љубоморан што 

тетка више во-ли мене него њега. На Јелену ни не рачунам! Она би се више насекирала што јој је 

пукао угломер него што се мени поломило ребро. А већ какво је наше здравство!  

- Страхиња, наше здравство је доста напре-довало. Према томе, нема места за панику. Ако се 
болест открије на време, као што је то случај са твојом мамом, све може да се заврши без већих 
последица. 
Већих? А које су мање последице? Боље да ни-шта не питам. Још једна ружна вест и пашћу 
мртав. 
- Твоје је само да будеш вредан, као и до сада. Мами ћеш тако највише помоћи. У реду? 
Има кармин на зубима. 
- Ја ћу наставницима објаснити твој случај како би ових дана имали више разумевања за тебе... 
- А наставници српског? 
- И њој, наравно. Ти си хиперосетљив дечак и разумљиво је због чега си тако реаговао малопре, 
на часу. Тренутна атмосфера у вашој кући није баш најпријатнија, али то ће проћи. Ја ћу да видим 
с наставницом да поништи овај писмени задатак, па да га радиш поново кад се ситуација 
стабилизује. У реду? 
Има бурму значи, удата је. 
- Ако ти буде потребна моја помоћ, знаш где ме можеш наћи. А сад лепо иди на час! 
Мама устаје и љуби ме насред канцеларије! Значи, та жена обожава да ме понижава. 
- Страхиња, злато, ја ћу још мало остати да по-разговарам са психологом. Знаш, у вези с татом! 
Могу само да замислим како ће да звучи њена верзија у вези с татом. Уосталом, тати не треба 
школски психолог, него мушки фризер, али не-мам снаге да се нервирам! Тако сам уморан. 
Спава ми се, а и боли ме глава. Кабинет за географију је на трећем спрату. Ваљда ће да звони за 
крај часа док стигнем до учионице. Само ми фали тај ми-нус због атласа! А да кажем наставнику 
да га ни-сам понео јер сам маму водио код лекара? Сувише је бедно, нећу! Боље да кажем 
истину. Мада, то је још бедније... 
- Мали, дођи овамо да ми помогнеш! Дигни ову саксију да почистим испод! 
Длакава је решила да ме данас дотуче. Начела ме је послужавником, а сад хоће да ме докрајчи 

овом саксијетином. Добићу килу, мајке ми! 
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4. Ко се дрогира, а ко флашу носи  

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Мама је у болници. На основу исечка ткива лекари ће 
утврдити да ли је ствар опасна или не. Да видимо, ако убацим запушач од пива овом клинцу у  
капуљачу, све ће добро да се заврши. Један, два, три! Ух, померио се! 
- Мама, мама, овај ме гађао у главу! 
- Безобразниче један! Гађаш малу децу! Ако те ја погодим, нећеш знати где си! Лепо те је мајка 
васпитала! 
Ја све ово и радим због мајке. Како не капира?! Али шта ћемо ако мамина операција не успе? 
Шта ћемо онда? Ко ће тада да буде крив?! Она или њен синчић који се померио?! Али, боље да 
ћутим, видим одмах с ким имам посла. Гора је од баба Гвозденке. 
Седим испред продавнице и пијем пиво. А шта друго да радим док је мама на операцији? Да се 
дро-гирам? Нисам луд! Мада ме баба Гвозденка стално оптужује за оне шприцеве испод њеног 
прозора. Као, ја их бацам! Жена никако да укапира да ја уми-рем од страха кад видим иглу на 
филму а камоли уживо! Па ја једва примим вакцину у диспанзеру. Прошле године, кад смо били 
на систематском прегледу од страха сам у гаћама истрчао у чека-оницу. Виделе ме све девојчице 
из VII/2. Жив сам се избламирао. И сад - ја наркоман! Свашта! 
- Јеси, јеси! Сваког јутра налазим шприцеве кад простирем веш. Казаћу те ја мајци, само да је 
видим! - прети ми баба Гвозденка сваки пут кад ме сретне. 
- Нису то моји шприцеви! - покушавам да јој објасним, али не вреди. 
- Hero чији? 
- Шта ја знам, можда од неког дијабетичара. 
- Баш ће дијабетичар да баца шприцеве испод мог прозора!  

- А што да не баца? 
- Срам те било! Тако говориш о болесним љу-дима! 
А њу није срамота да ме лажно оптужује! Добро, ајде то што ме редовно прозива да сам 
наркоман, на то сам се некако и навикао, али кад ми каже да сам јој украо штипаљке с конопца, 
хоћу лепо да полудим. Шта ће мени њене шти-паљке?! Једном ме је чак натерала да извадим све 
из џепова. Па кад није ништа нашла, онда је стала да ме прогања како сам их прогутао. Боже ме 
сачувај! Ко би нормалан гутао штипаљке, и то још њене?! 
Мој живот је пакао! Морам да се напијем, нема ми друге! Али прво ћу да убацим динар у ону 
тамо рупу. Овог пута не смем да промашим, због маме. Један, два, три! 
- Браво, момак, имаш сигурну руку! Hero, плати и мени једно пиво, кад већ имаш пара за бацање. 
Ау! Овај мора да је прошао некутешку хаварију. Значи, град је пун лудака! 
- Извините, али ја волим да пијем сам! - одбру-сим му и натегнем флашу. 
- Ух, то је опасно! 
- Шта је опасно? - стресем се од горког пива. 
- Па то, сам с флашом, осим ако није неки де-бели разлог у питању. 
- Јесте! 
- Оставила те цура, а? 
Овај се никад није очешљао. 
- Мој проблем је много сложенији - држим дистанцу. 
- Да јој ниси направио дете, а? 
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- Молим вас, оставите ме на миру! Није при-стојно да завирујете људима у интиму! 
- Види ти малог филозофа! 
Па јесте, нисам се ваљда толико срозао да се поверавам непознатом човеку. Мада, кад мало бо-
ље размислим, а ком познатом човеку па да се по-верим? Наставници српског сигурно нећу! 
После писменог задатка она гарант мисли да сам неви-ђени кретен. Павле и ја више не 
говоримо, и то од оног мог испада на часу српског. Али можда је тако и боље. Бар ми нико не 
гребе игрице. Са осталима у разреду никада се нисам ни дружио, па њих и не рачунам. Тата по 
цео дан пиљи или у ТВ или у компјутер. Мене и не примећује. Са мном је последњи пут 
разговарао, уколико се то уопште може назвати разговором, кад сам изгубио кључ од стана. 
Јелени бих могао да кажем у поверењу само неку математичку формулу. He верујем да би је 
било шта друго заинтересовало. И кога ја још имам на свету? Тетку, која је стално на путу, и ма-
му која је у болници. 
- Ја немам никога! 
Ово сазнање ме баца хаварисаном у загрљај. Да не поверујеш! 
- Ја сам сам на свету! - дрхтим од ужаса. 
- Како да ти кажем, момак, сви смо ми сами на свету. 
Хаварисани ме теши. А шта ће човек?! 
- Води ме својој кући! - качим се за њега као крпељ. 
Ако ме и он остави, умрећу то је сасвим си-гурно. 
- Нема шансе, момак!  

- Води ме, молим те! - сад му већ седим у крилу. 
- He вреди да ме молиш, немам кућу! 
- Како немаш?! - гледам га пренеражено. - Ка-ко је то могуће? 
- Лепо. Изгорела ми у пожару пре шест месе-ци. Једва сам живу главу извукао. Цигарета. Од тад 
не пушим. 
- Па шта радиш? 
- Чекам да ми обезбеде принудни смештај. Hero, дај ту флашу, видим да теби нешто не иде! 
Мени не само да не иде пиво у животу него ми не иде ама баш ништа! Али бар имам кров над 
главом. Да је мени изгорела кућа у пожару ја бих се спалио. Мајке ми! Толико ме је потресла та 
ње-гова стамбена ситуација да сам у једном тренутку помислио да га позовем да живи код нас. 
Кад већ делим собу с Јеленом, што је не бих делио и с њим? Међутим, хаварисани се распричао 
с ка-сирком, па сам ипак кренуо кући сам. 
Знам да је моја зграда ту негде, али никако да је пронађем. Чудне ствари се догађају! Као да је 
неко испремештао улазе. Да ли је могуће да сам се на-пио од оно мало пива?! 
Ако је оно баба Гвозденка на прозору, онда знам где сам. Једном и она да буде од неке користи! 
- Црни Страхиња, па ти си се опет дрогирао! Казаћу те мајци, само да изађе несрећница из 
болнице. 
- Ја се не дрогирам, ја пијем! 
- Ти се дрогираш! 
- Ваљда ја боље знам шта радим! 
- Да знаш шта радиш, не би бацао ове шприцеве. 
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Значи, тврдоглавију жену нисам видео у животу. Али сад стварно не могу још и о њој да раз-
мишљам. Доста ми је мојих брига. Пуца ми глава. А и мука ми је. Добро је да сам сам у лифту и 
да ми нико не приговара што повраћам. Мада, кад би ми неко држао главу, било би ми много 
лакше! 
- Страхиња, кажи драгичка! 
Тата и Јелена стоје испред мене и смеју се. Шта би то требало да значи? Јелену сам последњи пут 
видео да се смеје кад јој је Деда Мраз поклонио руску збирку задатака из математике, а тату кад 
је видео течину слику у војној књижици. Добро, та-да смо се сви смејали, али тата ипак највише. 
- Мама нема рак. Резултати су јој у реду! Сутра ће да изађе из болнице. 
- Наравно, кад сам ја убацио динар у ону рупу. 
- Молим? - чујем Јеленин глас, али капци су ми толико тешки да не могу да гледам на очи. 
- Ма да се онај клинац није померио, погодио бих ја и његову капуљачу - задовољно промр-

мљам и сручим се у фотељу с ранцем на леђима. Мислим да ћу ноћас овде да спавам. Лаку ноћ. 

 

5. Caгa о бициклу  

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Сви у кући су весели, нарочито мама. Остварује се оно 

што сам написао у писменом задатку. Ужас! До-бро, тата се још није обријао и Јелена још није за-

месила тесто за крофне, али не бих се изненадио да се и то ускоро догоди. Мама пева из свег 

гласа и прави велико спремање. Оно што је најгоре, по-чела је да се интересује за мене. Као да 

нисам довољно одрастао да бринем о себи. Свашта! 

- Страхиња, где се то спремаш? 
- Излазим с друговима. 
- Лепо од њих што су те позвали. 
Шта ће људи, позвали су ме јер мисле да ми је мама тешко болесна. А види њу, попела се на 
мер-девине и гланца кугле на лустеру. 
- А шта ћете да радите напољу? - пита ме зади-хано. 
- Да возимо бицикле. 
- Свашта, па ти немаш бицикл! 
- Позајмићу га од неког! 
Глас ми је миран, бар засад. Међутим, ако ова-ко настави... 
- Али ти не знаш да возиш! 
- Ја ћу да га гурам. 
- To ти је глупо. 
- Трчаћу за њима. 
- To ти је још глупље. Боље да узмеш бабина ин-валидска колица из подрума! Много су сигурнија 
од бицикла, имају четири точка, плус кочницу. 
- A то није глупо? To је баш паметно! 
- Онда им предложи да се добацујете лоптом. Е то је, видиш, најпаметније! Добацивање лоп- 
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том. Стварно не знам како се тога раније нисам сетио! Страшно! Где су она времена кад се мама 
закључавала у купатило с тетка Миром и плакала? Тада није стизала да брине ни о мени, а 
камоли о мојим друговима. Могао сам на миру да будем сам и несрећан. А види сад ово! Осим 
што радосно скаче с мердевина по соби, мама ми још и плани-ра слободно време. 
- Кад си био мали, највише си волео да се игра-мо добацивања...   

Добро, не кажем ја да ми је жао што мама нема рак, али могла је да остане у болници бар 
недељу дана дуже. Психолог је таман раструбила по шко-ли како сам ја узнемирен због мамине 
болести и да сви морају да буду пажљиви према мени. И стварно, наставници ме ништа не 
питају, само ме сажаљевају и љубазно ми се осмехују. Дежурни ме пушта да улазим на главни 
улаз, а девојчице ми пишу домаће задатке. Ето, данас су ме чак и деча-ци из разреда позвали да 
с њима идем напоље. С Павлом се нисам помирио, али ми је послао поруку на мобилни: „Понеси 
празан CD да ти на-режем супер филм, Вампиру женској свлачиони-ци 2. Екстра је, видећеш!" 
- ... највише си волео да ти причам Сатићу, златићу, KOJI'KO је сати? Ту бајку си обожавао. Знао 
си је напамет, од А до Ш... Ако бих ја случајно нешто погрешила, ти би ме одмах исправљао... 
Оно што је најважније, наставница српског ми сваки час даје неке посебне задатке. Или да испе-
рем сунђер, или да заменим дневник у зборници, или да јој вратим књигу у библиотеку. Данас, 
док је разред радио исправку писменог задатка Моја по-родица, послала ме је до трафике да јој 
купим до-пуну за мобилни. Имала је ону свилену мајицу без рукава и подигнуту косу. Кад сам јој 
пружао кусур и картицу, замало да је шчепам за руку. Једва сам се уздржао. 
- Страхиња, а зашто ти не знаш да возиш би-цикл? - изненада се у мој живот укључује и тата. 
- Како зашто? Зато што ме нико није научио. 
- Шта има ко да те учи?! Седнеш на бицикл и окрећеш педале. Каква је то мудрост?! Хајде, молим 
те! Ти од свега правиш драму. Ко је мене учио да возим? 
Значи, они су се договорили да ми упропасте поподне. Нема друге! Први пут ме позову другови 
да изађем, и види шта ми раде! Пољуљаће ми и оно мало самопоуздања што сам тешком муком 
стекао. 
- А што не замолиш тетку да ти позајми собни бицикл? - виче мама док вода шушти у купатилу. - 
Мислим, чисто да те прође жеља! 
- Али ја нећу да ме прође жеља, ја хоћу да научим да возим бицикл! - и ја вичем, али из сасвим 
других разлога. 
Ко све нема децу! Поред оваквих родитеља ни-је ни чудо што сам потпуно изгубио живце. Испа-
да да сам тежи случај од Јелене. Она се изнервира једино кад јој се на пола задатка истроше 
батери-је у дигитрону. Њу баш брига што нам мама још увек сипа супу у пластичне тањириће са 
зекама. A мене то избацује из ципела! 
- Страхиња, зашто не узмеш бицикл од Мили-це? - сетио се тата. - Баш сам је малопре видео с 
прозора како га вози испред зграде. 
- Зато што је њен бицикл розе и има помоћне точкиће. 
- Данас људи свашта возе. Ти мислиш да сви само тебе гледају кад изађеш на улицу! Ma у овом 
граду, бре, нико никог не види, ја да ти кажем! 
Тата је данас пун идеја. Скоро да је превазишао маму. А колико видим, и Јелена се 

заинтересовала за мој случај. Чак је оставила књигу да би дошла у дневну собу и рекла:  

- Хоћеш да питам Томислава да ти позајми свој бицикл? Он би могао и да те научи да возиш. 
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Од Томислава нећу ништа! Али ништа! Синоћ сам узео његов мобилни само да погледам како му 
ради камера, а онда се он издрао на мене из свег гласа. Рекао ми је да сам морончина јер сам му 
обрисао фотографију на којој је била школска табла с решеним задатком из нацртне геометри-је! 
Који је то кретен! И сад сам као ја крив што он и Јелена неће моћи да ураде домаћи. Још сам до-
био додатну грдњу од маме и тате што дирам туђе ствари. 
- Да сте ви неки родитељи, ви бисте мени купили бицикл! Сви га имају! Ево, чак и Томислав. 
- А шта теби смета Томислав? - диже Јелена ле-ву обрву. 
- Е видиш, смета ми! Доста ми је што гледам све вас по кући, па не морам још и њега! Кад лег-
нем да спавам, хоћу да је угашено светло и да он није у мојој соби! 
- Па шта могу кад радимо реферат из физике! 
- А откад теби, Страхиња, смета светло да за-спиш? - Мама, наравно, једва чека да ме нападне. - 
Кад си био мали, ниси хтео ни да чујеш да буде мрак у соби. Чим искључим лампу а ти кренеш да 
се дерњаш као магарац: „Упали свекло, упали свекло!" 
- Кад сам био мали!!! Али сад сам одрастао и сад ми све смета! А ви ми сметате највише! 
- Страхиња, како то разговараш? Ми хоћемо да ти помогнемо, а ти још вичеш на све нас! Срам те 

било! 

Мама се сва зацрвенела у лицу а после ја вичем. А шта онда она ради? 
- Зашто се нервираш? - тата је смирује. - Да смо му купили бицикл, он би га спалио. 
- Спалио? Зашто бих спалио бицикл? - не мо-гу да верујем рођеним ушима. 
- Јер све што ти ми купимо ти спалиш, ето зашто! Шта ме гледаш тако? Зар ниси спалио ко-жни 
фудбал који смо ти поклонили за десети рођендан? 
- Случајно ми је упао у запаљени контејнер! 
- Како то баш теби случајно да упадне? Што није упао неком другом? 
Породични разговор је тако добио на јачини да смо једва чули звоно на вратима. Сигурно су 
тетка и теча. Мада они никад не звоне, само улазе. 
- Здраво, Страхиња, дошли смо да посетимо твоју маму! 
Испред мене стоји цео разред, на челу с наставницом српског. 
- А бицикл? Зар нећемо да се возимо? - хватам се за бицикл као дављеник за сламку. 

 

6. Тотални бедак 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Женим се наставницом српског. Гледам је и мислим се: у 
венчаници и са овим велом преко главе и не из-гледа да је баш много старија од мене. Стојимо 
испред матичарке. Млада лупка врховима ципела о под, a ја тражим бурме. Тачно знам да сам 
их ку-пио и ставио у неки џеп. Е сад, у који? Лупкање је све учесталије, а џепова све више. Како 
време пролази, јавља се све више преграда у оделу. С времена на време погледам у младу. Она 
губи стрпљење. Више нисам сигуран да ли сам ја те бурме уопште и купио. Најбоље да се 
окренем и изађем. Сувише сам млад за женидбу! Бар да сам завршио основну школу! Овако, од 
чега ћемо да живимо? Од њене наставничке плате једва може-мо да купимо најновије игрице. 
Мама почиње да плаче. Теткица се дошаптава с матичарком... Откуд теткица овде? Ко је њу звао 
на моје венчање?! Чекај ... матичарка је школски психолог! Људи, па ово је завера! 
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- Страхиња, бежи! Чека те бицикл испред вра-та. Ја ћу да ти чувам леђа - шапуће ми тата. 
Трчим кроз учионицу. Сви показују прстом на мене и смеју се. Тетка и теча ми праве пролаз. Јеле-
на ми убацује тегле с џемом у џепове и довикује: 
- Требаће ти да намажеш крофне! Истрчавам из школе. Седам на бицикл и почи- 
њем да вртим педале. Возим, али у месту. 
- Брже, Страхиња! Брже! - виче тата. 
Скроз сам мокар. Неко ме држи око струка. Све јаче ме стеже. He могу да удахнем ваздух. 
Мислим да ћу да се угушим. Те длакаве руке... као да сам их раније већ негде видео! Па да! 
Теткица! Како се нисам одмах сетио?! Та жена ме прогања. Ако се одмах не пробудим, убиће ме! 
To је сасвим сигурно! Хоћуда вриснем, али немам гласа. Губим свест. Падам. 
- Страхиња! 
Падам све брже. Поред мене промичу зграде, дрвеће, улице... Гледам у радијатор. Ово није моја 
соба. Ми немамо централно грејање. Где сам? 
- Страхиња! Дрмуса ме неко за руку.  

- Тигањ и дршка! He бих се сложила с тобом, Страхиња. Мени твоји родитељи више личе на... 
Забацује косу и брзо трепће. 
- ... на лава и лавицу! 
На лава и лавицу?! Ово је превише за мене. Исповраћаћу се. 
- Ја предлажем... Она још и предлаже?! 
-... да мама преведе татин роман на есперанто. Зар то не би било дивно? Видиш, нисам ни знала 
да је твоја мама есперантиста. Много си скроман, Страхиња. Неко дете би се већ похвалило на 
твом месту! А ти - ништа! 
Где да се хвалим том будалаштином! Поред то-ликих језика на свету, она се бави језиком који у 
ствари и не постоји. Нормални људи знају енгле-ски, француски или немачки, а моја мама зна 
језик који ће се говорити једног дана, а можда и пре. Није ни чудо што нема посао. 
- Дечице, есперанто је језик будућности! Јед-ноставан, лак за учење. На француском esperance 
значи нада. To је језик пријатељства. Ако знаш есперанто, можеш да се дописујеш са свима на 
свету. Зар то није дивно? 
Дивно? Шта је ту дивно?! Ко је данас толико до-кон да учи језик пријатељства? Ја сам се тако 
дописивао с неким Акиром из Јапана који се бавио проучавањем лептира. У сваком писму ми је 
детаљно описивао како је хватао те несрећне лептире, и како их је шпенадлама качио за нека-
кве гумене подлоге, и како их је после сатима по-сматрао. Ништа ужасније нисам читао у свом 
животу, и то још на есперанту! На крају сам подмитио поштара да сва Акирина писма баца у 
ђубре, а не у наше поштанско сандуче. Мама је и дан-данас очајна што је Акира престао да ми 
пише, а баш сам с њим лепо вежбао нове речи и граматику. Нека, хвала! Још увек имам ноћне 
море од тих писама. Сањам да сам лептир и како ме Ma-Ma јури по целом стану не би ли ме 
ставила у коверат на којем је већ написала Акирину адресу. Хорор! 
- Ја познајем једног дечка који говори шатро-вачки - одушевљено ће Павле. - Шта се смејете? 
Часна реч да га познајем! 
Благо Павлу! Њега мама ни на шта не тера. Он не мора да учи ни за школу, а камоли за такмиче-
њеМали есперантиста. Који је он срећник! Осим тога, Павле може мирно да погтуни било који 
образац: ЗАНИМАЊЕ МАЈКЕ - таксиста. A ја сваки пут треба да се презнојавам шта ћу да упишем. 
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Ни-кад нећу да заборавим кад ме је учитељица питала шта ми ради мама. Ја јој лепо одговорио, 
а она се издрала на мене пред целим разредом: 
- Нимало ниси забаван, Страхиња! Ако ми од-мах не кажеш мамино занимање, ићи ћеш право 
код директорке! 
И ја, шта ћу признам да ми је мама касирка. Где да идем код директорке у првом основне?! 
Добро, ајде што је мама есперантиста, то бих још и поднео, али никако не могу да разумем за-
што је толико брбљива. Сваки ггут ме избламира! Али сваки! Значи, пред наставницом и 
разредом изрецитовала је све оно што сам од њих крио као змија ноге: да она нема рак, да она и 
тата немају посао, да ја немам бицикл, а да Јелена напамет сабира петоцифрене бројеве. Тако да 
сад цео разред зна све мрачне стране моје породице! Чу-ди ме да им није гтустила видео касету 
кад сам био мали. И то њен омиљени део, када седим на ноши и певам О sole mio. Стварно ме 
чуди! 
— Страхиња, пуно поздрави оца и реци му да има сву моју подршку да настави с писањем. 
Значи, ништа горе није могло да ме стрефи од овога! 
- Дечице, отворите читанку на 52. страни. Ра-димо нови текст. Ко ће да чита? 
Види ти ово! Забола ми нож у срце и сад: Дечи-це, отворите читанку! Значи, вара ме с рођеним 

оцем. Мораћу нешто да предузмем, и то из ових стопа. Али шта? Нисам паметан. 

 

7. Боље гроб него роб  

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Тата је разговарао телефоном с наставницом српског 
тачно 39 минута. Да је разговор потрајао још један секунд, прогутао бих гајтан од телефона. Лепо 
не бих могао то више да издржим. Али тако ми и треба кад нисам спалио татине текстове на 
којима је наставница записала свој број. Само да сам креснуо упаљач, нестале би све моје 
невоље. Овако... 
Мама, као и обично, ништа не капира. Уместо да тати прекине везу, да му отме слушалицу из ру-
ке, тресне је о под и изгази, она му још шапуће шта ће да јој каже: 
- Позови је код нас на питу са сиром ... не на питу, боље на палачинке са орасима и шећером... 
Прошли пут нас је изненадила, ништа нисам спремила... 
Невероватно! А кад је после сто година тата прекинуо везу, мама му се бацила око врата, па су 
тако загрљени скакали по соби. Те њене реакције нису сасвим нормалне. Мислим да је мама 
воајер-ка. Тата се на њене очи мува с наставницом, а она цичи од радости. Што је још горе, 
никада се није овако обрадовала неком мом успеху. Али никада! Чак ни кад су ми у локалним 
новинама објавили састав Зашто волим своју општину. 
- Браво, мацане! Браво! - скакуће лавица задовољно с ноге на ногу. 
Он је сад још и мацан! Фуј! Гаде ми се обоје, a о наставници да и не говорим. 
- Одувек сам веровала у тебе! - сад га чешка шапом по гриви. 
Ватрени лав се заваљује у фотељу. Сваког тренутка очекујем рику задовољног мужјака. He могу 
да издржим, а да га не питам: 
- Тата, a у који ћеш манастир да идеш? 
- Какав манастир?! 
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Значи тако! Све је то била само његова јефтина представа. Лепо је мени тетка говорила, a ја јој 
нисам веровао! Која сам будала испао! Стојим на средини Бранковог моста и гледам у Саву. 
Разми-шљам како је живот неправедан. Нарочито према мени. Ништа ми не иде од руке, а љубав 
поготово. 
Лако је било песницима у прошлости. Добију туберкулозу напишу опроштајну песму и чим дође 
јесен, они правац у читанку. А види ја! Чак нисам успео ни да се убијем. Прво сам мислио да 
прогутам виљушку, али нисам знао с које стране. Онда сам хтео да попијем антифриз, међутим, 
нисам имао довољно пара да ra купим. Затим сам ставио главу у замрзивач и таман да ми се 
ухвати лед на ушима, нестане струје. To је тако кад је неко баксуз! Значи, још ми је остало да 
прогутам баба Гвозденкине штипаљке и да завршим посао. Ме-ђутим, то ми је сувише прозаично 
... а и гадно. 
- Мали, хоћеш да се помериш одатле? - прила-зи ми неки деда, али ја се правим да га не приме-
ћујем. Ваљда ће да ме заобиђе. 
Питам се само да ли би се тата и наставница смували после моје смрти. He би ме изненадило ако 

би се на мојој сахрани држали за руке. А мама, како већ ништа не капира, сигурно би им пљеска-

ла од радости. Над мојим гробом, наравно. Јелена би била пресрећна јер би се дочепала читаве 

со-бе. Могла би да укључује своју рефлекторку и да-њу и ноћу. Можда би тетки канула која суза, 

али можда. Теча би, наравно, забављао погребну по-ворку својим глупим догађајима из војске и 

то би било то. Е баш да им не умрем! За инат! Има да живим триста година. Таман фино да уђем 

у Гинисову књигу рекорда као најстарији становник Земље.  

- Хајде, мали ... скачеш или не скачеш^ 
Шта хоће овај деда? Оволики мост, а он се гура као да је у градском превозу. Свашта! 
- Мислим, стварно није у реду да ми ту камен-чину гурате под нос. Молим вас, померите се! -
одгурујем га што даље од себе. 
- Ма немој? Је л' теби тата купио овај мост? -деда ми се опет примиче као да је јо-јо лоптица. -
Шта гледаш? Помози ми да вежем овај камен око руке. 
- Око руке?! - чудом се чудим. 
- Да. Држи канап и ћути! 
- Колико ја знам, камен се везује око ноге, а не око руке! 
- Мали, не паметуј, него ми помози! Стави прст на овај чвор. 
- Нисам луд. После још да испадне да сам вас ја убио! Нека хвала! Нађите ви неку другу будалу! 
- Онда бежи одавде! Шта си се ту уопште нацр-тао?! 
Значи, још један лудак! И како ја увек налетим на њих? Невероватно! Биће да испуштам неки 
мирис који их привлачи. Па не, стварно, шта би било друго објашњење? 
- Жао ми је, али ја сам овде први дошао! -хватам се за ограду моста. 
Нећу бре, ником више да се склањам, а наро-чито не лудацима. Решио сам да не попустим. 
- Ако хоћете да скачете, идите на неко друго место. У Београду бар има толико мостова. Као што 

видите, овде је заузето!  

- Јесте. Одавде не можете, и тачка! Хоћу на ми-ру да гледам како се Сава улива у Дунав, а не да 
се препирем с вама. 
- А шта ја онда да радим? 



 17 

- Стварно не знам. Идите на Калемегдан и та-мо нађите неку залудну бабу, па јој се изјадајте. 
Мене оставите на миру. Довољно ми је мојих му-ка. Желим да будем сам. До виђења. 
- Али ја не могу даље! Ни један једини корак... 
- Наравно, кад вучете тај камен са собом. Ба-ците га и одмах ће вам бити лакше! Хајде, шта ме 
гледате?! 
Вичем на Сизифа, а он стоји и гледа ме. Не-вероватно! Као да ја имам времена на претек! Прође 
ми живот у прегањању с лудацима. Сад ми је стварно доста! 
- Баците тај камен већ једном! Бројим до три! Један ... два ... три... ААААААААААА! 
Скоро да сам изгубио свест од бола. Сизиф ми је свом снагом треснуо камен на ногу. Тако ми и 
треба кад сваком помажем. Шта ако сад останем инвалид? Види, не могу да стојим. Није 
довољно што сам ћосав, сад још треба да будем и ћопав! 
- Да знаш да си био у праву! - осмехује ми се Сизиф. - Већ ми је лакше без камена! 
- Е баш ми је драго! - још увек не могу да дођем к себи од бола. 
Значи, страшно! Камо среће да нисам овде ни долазио! И после кажу да је река добра за опу-
штање. Сизиф ме сад још и удара по леђима од ра-дости. За сваки случај сам се прилепио уз 
ограду моста. Шта знам, да ме не превали у реку?! Ко би рекао да овако стар и мршав човек има 
тако тешку руку? 
- Да ли вама труби она жена из кола? - успевам да га питам између два ударца. 
Аутомобил се зауставља, жена се нагиње преко десног седишта и урла кроз прозор: 
- Дечко, уведи га у кола! Тата, склони се од те ограде! Хајде, пожурите! Иде аутобус! ... Седите 
обојица позади! Тако! Тата, јеси ли добро? Цео град сам обишла док те нисам нашла. 
Да сам знао колико ће живот да ми се иском-пликује, данас не бих изашао из куће. Значи, седим 
раме уз раме са душевним болесником. To је сад сасвим очигледно. А, колико видим, ни његова 
ћерка није баш много нормалнија. Вози потпуно неконтролисано. Прелази из траке у траку, кочи, 
додаје гас... Ако се не закуцамо у нека кола, онда нам не гине да прелетимо ограду моста. Већ 
видим себе прикљученог на апарате у болници. Једино што могу да радим јесте да дајем знаке 
очима. 
- Види, Страхиња, обрисао сам ти сва три ми-нуса због оног атласа - намигује ми наставник 
географије, a ја га само погледам и трепнем. Ни-сам у стању чак ни да се осмехнем. Кад је настав-
ница српског схватила у каквом сам стању, одмах је бризнула у плач. Међутим, сад је касно! Жао 
ми је. Мада ... можда бих ипак могао да јој опростим. И таман да јој се бацим у загрљај, наједном 
ме у сурову стварност враћа женски глас с предњег седишта. 
- Ја сам Лела. 
Значи, она пушта волан, окреће се према мени и пружа ми хладну и мокру руку. He изгледа тако 
лоше. Скоро да бих могао да се заљубим у њу али ипак не. Наставница српског има веће груди. 
Осим тога, ова вожња ми блокира сваки еротски надражај. Једино што успевам да изговорим 
јесте: 
- Ја сам Страхиња. 
- Страхиња, да тебе није било на мосту ... не смем ни да помислим шта би се догодило... Желим 
да ти се одужим. Само реци како. 
- Али ја сам само... 
- He мораш ништа да ми објашњаваш, све сам видела својим очима и све ми је јасно. Сам бог те 
је послао да спасеш нашег деда Здравка. Знаш, од како је мама умрла ... он никако не може да 
нађе смисао живота. Ја више не знам шта да радим. Ван себе сам... 



 18 

Деда Здравко се смеје, тетка Лела плаче, ауто нагло скреће надесно, ја жмурим и чекам тресак 

Ово је превише. Хоћу кући! Ако неко треба да ме мучи, нека то буде моја породица, а не нека 

туђа. 

 

8. Домаћи хорор 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Играм шах са деда Здравком. Али шта ћу, то је цена за то 
што сам узсо поклон од тетка Леле. Никакс>нисам могао да одбијем бицикл са осамнаест брзина 
плус корпа, плус пумпа и резервна гума. Само ЈОШ нисам смислио како да објасним мами и тати 
одакле ми. Нисам паметан шта је горе, да их сла-жем или да им испричам истину. Бојим се да ћу 
у оба случаја бити кажњен, а мислим и да ћу морати да вратим бицикл. Зато поклон још увек 
држим код тетка Леле у дневној соби. Она, жена, ништа не каже, али мислим да би био ред да јој 
ослободим врата од плакара. Кад бих бар знао да га возим, већ бих га негде склонио. Рецимо, 
код тетке и тече, али где ћу да га гурам до Душановца?! Пао бих мртав. 
- Ево лимунадице! - тетка Лела спушта две name поред шаховске табле. 
- Хвала! - вичемо деда Здравко и ја углас. Страшно! Докле сам ја догурао! Уместо да будем 
са својим вршњацима у неком мрачном пролазу и учим да пушим, ја седим са 
седамдесетогодишњим деда Здравком, пијем лимунаду и размишљам да ли да му поједем овог 
топа. Можда бих могао да га пустим да ме победи. Мислим, кад је човек изгубио жељу за 
животом, фер је да добије бар шаховску партију. Ја сам ионако навикао на поразе. Подме-ћем 
свог краша испред његовог топа. Сигурно ће бити срећан ако ме победи. 
- Деда Здравко, ви играте! 
Противник размишља о следећем потезу. Тетка Лела спрема вечеру. Њена ћерка Маша само што 
није стигла са екскурзије из Врњачке Бање. Поред тога што је осмакиња, она је још и невиђени 
кре-тен. To сам закључио на основу фотографије која стоји на полици у дневној соби. Носи 
наруквицу од савијене виљушке. Људи, па то значи да јој је хладно оружје стално при руци. He 
пада ми на памет да се с њом дружим. Довољан ми је деда Здравко. Тетка Лели сам обећао да 
ћу с њим поне-кад да одиграм партију шаха и то је све. Хоћу некако да јој се одужим за тај 
бицикл. Али Маша ми није ни у једној животној комбинацији. Толи-ка будала баш нисам. 
- Ваша победа, деда Здравко, зар не видите? То-пом ми једете краља. 
И таман кад сам помислио да сам урадио праву ствар, креће тотални хаос. Деда Здравко почиње 
да плаче, а убрзо и да рида. Шта да радим? Тако ми и треба кад сам похлепан. Већ видим, овај 
бицикл ћу скупо платити! Све има своју цену лепо каже мој тата. 
Тетка Лела дотрчава из кухиње. Брише руке о кецељу и почиње панично да размешта фигуре по 
табли. 
- Страхиња, заборавила сам да ти кажем, не смеш да завршиш партију. Лекар је рекао да га сва-
ки завршетак подсећа на мамину смрт. Схваташ? 
He баш, али добро! Помажем јој да поређа фигу-ре у почетну позицију. Гледам како јој дрхте 
руке. Ужас! Као да је алкохоличарка! И тати су дрхтале руке кад се први пут посвађао с кумом 
Васом јер му овај није објавио неки чланак, али не оволико! 
Деда Здравко одлази у купатило да се умије, а тетка Лела ми шапуће: 



 19 

- Он и мама су били четрдесет три године у браку. Она је увече легла и ујутру се није пробуди-ла. 
To је дивна смрт, није се уопште мучила, само је заспала... Али ми смо још сви у шоку. Нарочито 
деда Здравко. Лекар каже да је губитак супружни-ка велика бол, али и да ће се деда опоравити. 
Само треба времена. Било би добро кад би се за нешто заинтересовао. Нажалост, њему више 
ништа не држи пажњу. Нисам паметна шта да радим... 
Деда Здравко се враћа из купатила и седа на своју столицу. Није се обрисао, па му се вода сли-ва 
с лица на кошуљу. Изгледа ужасно! Ваљда неће да умре. Само би ми још то фалило! Тетка Лела 
му даје лек. Руке јој мало мање дрхте, а деда Здравко почиње равномерније да дише. Обоје се 
полако смирују A ја упадам у све већу панику. Како да се ишчупам из овог ужаса? Овде нико није 
чист. Хо-ћу кући! 
Моја мама јесте плакала, међутим, никад овако као деда Здравко. To је било страшно! Жешће 
сам се испрепадао. Осим тога, како то тетка Лела мис-ли да ја не смем да завршим партију шаха? 
- Али ... ја морам да идем кући. Нисам урадио домаћи - замуцкујем. 
- He идеш ти нигде, сад ће да дође Маша, па ће-мо сви заједно да вечерамо! Тата, јеси ли 
гладан? 
He идеш ти нигде... He идеш ти нигде... He идеш ти нигде... Сад је мени тек јасно. Ја сам отет! Све 
је била намештаљка. И мост, и камен, и деда Здрав-ко, и бицикл, и шах... Тетка Лела ме је 
киднаповала и сад ће да тражи новац да би ме пустила. Моји су, наравно, без пребијене nape, а 
тетка и теча су не-давно уплатили аранжман за Египат. 
- Ја идем сутра ујутру у школу. Морам раније да легнем - ниско, знам, али морам некако да 
побег-нем одавде. 
- Ја те не пуштам док не упознаш Машу и док сви заједно не вечерамо. Јави се родитељима да не 

брину!  

Ја те не пуштам!... Ја те не пуштам!... Ја те не пуштам!... Можда сам мало параноичан, али ми-
слим да тетка Лела намерава да ме убије. Онда ће да ме стави у кесу за ђубре и закопа иза куће. 
Али ће пре тога да ми скине скалп. Као свим својим претходним жртвама. Па да! Како другачије 
да об-јасним ону кутију у купатилу препуну људске косе? Ништа ужасније нисам видео у животу. 
Није ни чудо што се њој онако тресу руке! И мени би, да сам очерупао толико људи. Страшно! Да 
моји знају у шта сам се увалио, не би ме више никад пустили да изађем из куће. Мама би ме 
држала везаног за ногу од трпезаријског стола. Тако ми и треба кад улазим у кола с непознатим 
људима и још се јефтино продајем. Бар да бицикл има ши-мано мен>ач! - Мама! Деко! 
Ево и Маше! Обруч се стеже. Чим је ушла у стан, одмах је за собом закључала улазна врата. 
Сигурно је у дослуху са својом мамицом. Тетка Лела излази из кухиње. Добро је, нема нож у руци 
и не иде ка мени. Ах, па да, умало да заборавим, виљушка на-руквица! Већ видим како ми је 
Маша забада у бутину док бежим низ степенице. Пошто ми је де-да Здравко повредио ногу оном 
каменчином, нема шансе да умакнем. Имају савршен план, видим! 
Тетка Лела и Маша се грле и љубе, а деда Здрав-ко од радости баца шаховске фигуре по целој со-

би. Питам се како да извучем живу главу из ове луде куће. Да ли да побегнем? Да ли да се сакри-

јем? Да ли да вриштим? Да ли да се придружим де-да Здравку? Да ли да загрлим свој бицикл? 

Да ли се то Маша мени обраћа? 
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- Мама ми је испричала преко телефона о све-му што се догодило на мосту. Једва сам чекала да 
се вратим кући и да те упознам. Хвала ти, Стра-хиња. 
Да ли ме је Маша управо пољубила? Да ли сам се зацрвенео? Да ли је приметила да сам ћосав? 
Да ли и ја њу да пољубим? Да ли да се смејем? Да ли да плачем? Да ли да ћутим? Да ли да јој све 
признам? Да ли да се правим да се ништа није догодило?... 
И, наравно, од свих дали варијаната ја сам иза-брао најглупљу. Завукао сам се испод полице за 
телевизор и почео да скупљам с пода шаховске фигуре које је деда Здравко малопре разбацао. 
Бели пион, црни ловац, црна краљица... Лепе су јој очи. Плаве. Али све друго је безвезе. Сувише 
је мршава и висока, а и равна је као даска. Коса јој је некако слепљена. He знам зашто ми онда 
срце овако куца, као да сам на часу српског. Стварно није ништа посебно. Извирујем испод 
полице. Ја гледам њу, а она гледа мој бицикл. 
- Баш је леп! Има осамнаест брзина! Мој има само дванаест. 
Проба звонце, а онда нагло чучне. Која лудача! Изненадила ме. Распалио сам свом снагом 
главом о ивицу полице. Све звезде сам пребројао. Гарант ће да ми израсте чворугетина! Правим 
се да ми није ништа, нећу ваљда да урлам док ме она гледа. 
Једва сам се опоравио од овог шока, а већ сти-же следећи: 
- Да ли хоћеш да се понекад заједно провоза-мо? - трепће Маша. 
- Супер! Добра идеја! - трепћем и ја.  

- Још га ниси возио? Како си могао да издр-жиш да ra не пробаш? 
- Чекао сам тебе! 
Значи, ја сам кретен! Мислим да сам чак глу-пљи и од маме! Како да се сад извучем из ове ситу-
ације? Морам нешто на брзину да смислим! Лепо сам рекао да не желим да се дружим с 
Машом, a још мање желим с њом да возим бицикл! Ја увек све упрскам. 
Најбоље да наставим да скупљам све што је на поду, од шаховских фигура до мрвица и трунчи-
ца. Онда ћу полако да пређем на исправљање ре-са на тепиху, па на пребројавање фронцли на 
за-весама, па тако редом. Ваљда ће у неком тренутку Маши да се приспава, па ће отићи у кревет. 
А тада ћу полако да изађем из стана и никада више нећу да се вратим. Али никада. Написаћу јој 
само једно опроштајно писмо које ћу да закачим на бицикл. И то је све. 
Тако ће бити најбоље и за Машу и за мене, а и за бицикл.  

 

9. Прича за себе  

Ово је најстрашнији дан у мом животу' Томи-слав и Јелена ме уче да возим бицик,. Није могло 
ништа горе да ме стрефи! Томислав трчи поред мене и сваки час ми исправља волан. Јелена ме 
вуче за мајицу кад год се сувише нагнем на страну. По изгледу мајице, рекао бих да имам већих 
проблема с равнотежом. Надам се само да није у питању нека болештина, па да још морам и да 
се лечим. 
- Томиславе, овај твој бицикл ми је много ве-лики! - жалим се, али узалуд. 
- Само ти окрећи педале и гледај напред! Обећао сам тетка Лели да ћу сутра да изнесем 
свој бицикл из њене дневне собе. Хоће жена да пере тепих. Нисам имао куд! Морао сам да замо-
лим Јелену и Томислава да ме науче да га возим, али сад видим да сам погрешио. Боље да сам га 



 21 

гу-рао од Новог Београда до Дорћола преко целог Бранковог моста него што сад слушам како се 
То-мислав издире на мене. He знам да ли ме више нервира он или његов бицикл! 
- Што трпаш ноге у жице од точка, да ли си ти нормалан? Хоћеш да се све троје поломимо? 
- Склизнула ми је патика с педале - покуша-вам да му објасним, али не вреди. Он се дере више 
него хемичарка кад радимо огледе на часу. 
- Пази! Ударићеш у зид! Исправи волан! Испра-ви волан! 
- He могу ја ово! Нема шансе! - дижем руке с волана и устајем. 
He подносим да се неко овако дере на мене, нарочито не Томислав. Јелена ме враћа назад на 
седиште. Глуми глас разума: 
- Идемо још једном! Концентриши се! 
Како она мисли да се концентришем кад овај урла на мене као луд?! Осим тога, непрестано 
размишљам на који начин да се откачим од оне до-садне Маше. Сваки час ми шаље поруке. Као 
да ја немам друга посла него да јој одговарам. Уоста-лом, немам више кредита. Лако је њој кад 
је буржујка. Значи, тетка Лела је купила бицикл јед-ном случајном пролазнику, то јест мени. 
Неверо-ватно! Мора да су пуни кб брод! Само ме чуди зашто се Маша не шиша код неког бољег 
фризе-ра, кад већ имају толико пара. Коса јој је стварно ужасна! А и глупо се облачи, све у неке 
дречаве бо-је. Чим је дуже гледам, заболи ме глава. Хвала богу, бар нема више ону наруквицу од 
виљушке. Зато носи огрлицу од теста и минђуше од резанаца. Свашта! Која је то лујка! Уопште 
није мој тип. Као да је пропуштена кроз олук Кад се смеје, виде јој се десни. To ме тек нервира! 
- Умеш да се дрогираш, а не умеш да возиш би-цикл! 
Значи, баба Гвозденка. Само ми је фалила она и њен лавор с вешом. Сад ће да ме измалерише, 
He-Ma шта! 
- Е, мој Страхиња, и Милица зна да вози би-цикл, а ти не знаш! Какав си ти мушкарац? 
- He обраћај пажњу на њу слушај шта ти гово ри Томислав! - шапуће ми Јелена. 
Кад би то уопште било могуће! Баба Гвозденка би уздрмала и Буду лично. Чуди ме да мама и 

тата нису на прозору. Сигурно су заузети јер управо дају изјаву за ТВ Дневник: Наш син не зна да 

вози бицикл, знате, онје биомного плашљив кад је био мали. Плашио се свега, а највише мрака. 

Стално је викао: Упали светло!... Упали светло!...  

Док нисам упознао Машу, мислио сам да је мо-ја мама најбрбљивија жена на свету. Али више не 
мислим тако. Маша је синоћ причала без пре-станка два и по сата. Кладио бих се да је изгово-
рила већи број речи него ја у целом свом животу. Тако да сад више знам о њеној екскурзији него 
о својој рођеној. Знам и ко је повраћао у аутобусу, и ко се највише шлихтао разредној, и с ким 
нико није хтео да буде у соби, и ко је купио шерпу с натписом Поздрав из Врњачке Бање, и које 
су ма-настире обишли, и шта она мисли о веронауци, a шта о грађанском васпитању. Чуо сам и 
њен план како да спасемо псе луталице, и како да се бо-римо против загађења планете, 
сиромаштва, си-де и птичјег грипа. Даље се више не сећам шта је причала. После вечере 
преместили смо се у фоте-ље и мене је стигао умор. Уместо да сачекам да она заспи, да јој 
оставим поруку на бициклу и да заувек одем из њеног живота, десило се нешто са-свим 
супротно. Да не поверујеш! 
- Страхиња, душо, касно је, бринуће ти се ро-дитељи - дрмала ме је тетка Лела. 
- Јелена, остави ме! Нисам избројао све фрон-цле на завеси, 79, 80, 81... 
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Који блам! Ко зна шта бих још булазнио да Mama није почела да се смеје. Одмах сам се разбудио 
и кренуо кући. Морам ја да се избламирам, па то ти је! Значи, није сазнала да не умем да возим 
би-цикл, али је сазнала колики сам кретен. Стварно не знам шта је горе! 
- А та Јелена ... да ли ти је она девојка? - питала ме је Маша онако успут, док ме је пратила до 
лифта. 
- Јелена ми је сестра. 

- Имаш сестру? Благо теби! Можете да причате пре спавања! Шта бих ја дала да имам сестру! 
Када би Маша знала Јелену не би јој тако не-што никада пало на памет! Могу само да зами-слим 
како би изгледао тај наш разговор пред спа-вање. Јелена седи у кревету и узрујано ми пре-
причава шта је све учила тог дана: о фосилним горивима, о конкавном огледалу, о сумпорној ки-
селини, о жлездама са унутрашњим лучењем, о еволуцији, о револуцији, о Ајнштајновој теори-ји 
која гласи Е = mc2... Јелена тако меље ли, меље, a ја је сваки час нестрпљиво прекидам: 
- И? Шта си још научила? Причај, брзо!... Ма није могуће! Стварно? 
Добро, има Јелена и својих позитивних стра-на: враћа филмове у видео клуб уместо мене, пре-
причава ми лектиру, не љути се кад јој покварим шестар и понекад ми даје да слушам њен МРЗ 
пле-јер. Да, има још нешто! Никада ме не тужака мами и тати. Није ме одала чак ни кад сам 
најлепшу јапанску љубичицу однео наставници српског за Осми март. Кад је мама приметила да 
је нема, Је-лена јој је рекла да је саксија пала с прозора и да се разбила. Тад је стварно испала 
царица! Спасла ми је живот. Мислим да би мама била у стању да ме убије због те јапанске 
љубичице. Ето каква је то жена! Више воли цвеће него свог рођеног сина! 
- Седи право. Шта се стално кривиш, тако са-мо губиш равнотежу! - урла Томислав. 
- Кад ме жуља седиште! 
- Сваког жуља у почетку, навићи ћеш се! Важно је само да гледаш напред, тамо, у контејнере! 

Господин инструктор ми даје стручне савете. Међутим, џабе! Или не ваља бицикл, или не ваља-ју 
инструктори, или не ваљам ја. Мајица ми се отегла до колена! Гледај на шта личим! Најбоље да 
одустанем док је још време. Сав сам се исцимао. Само ми још фали да се скршим, па да цео ра-
спуст проведем у гипсу. Нека, хвала! 
- Нема шансе да он научи да тера тај точак! Бадава се ви мучите! Њему је уништен нервни си-
стем! Види ти шта је овде шприцева! 
Значи, већу напаст од ње нисам видео! Све ми клизи волан из руку колико ме нервира. 
- Склоните ту вашу лаворчину с пута, хоћете ли да погинем? 
Е, сад ми је стварно доста! Од данас окрећем други лист! Свакоме ћу да саспем у лице оно што 
мислим. Па нек буде шта буде! Крећем од баба Гвозденке. 
- Само да знате, читав комшилук једва чека да опет отпутујете за Врујце. A ја највише! 
Све брже окрећем педале. Баба Гвозденка и њен лавор остали су далеко иза мене. Томислав ми 
се више не мува око волана, а и Јелена ме не вуче за мајицу. Стигао сам до краја зграде ... и до 
краја паркинга... Да ли то значи да...? 
- Ја возим бицикл! Људи, ја возим бицикл! -урлам из свег гласа. 
Дође ми да дигнем увис и ноге и руке, па да по-летим од среће. Срце само што ми не искочи из 
груди! Тако се и моја баба шлогирала од радости кад су наши ватерполисти постали прваци 
света. Стварно би било много глупо да и ја завршим као баба! Где да ми се сад тако нешто деси, 
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сад, кад сам научио да возим бицикл и кад треба да се видим с Машом?! Ваљда нисам баш 
толики баксуз! 
- Томиславе, како да укочим? He ради ти кочница! Тооомислааавеее! 

10. Овоме се нисам надао!  

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Загла-вио сам се у лифту. Немам кредита, тако да не могу 
никоме да се јавим. Лупао сам на врата, викао, притискао дугме за узбуну и ништа. To je зато што 
се у овој згради све распада. Није ни чудо кад је зграда од пре рата. 
У Машином лифту не само да постоје сијалице и огледало него и звучници. Док се возиш, свира 
музика. Да не поверујеш! Људи сигурно имају не-ког нормалног председника кућног савета, а не 
кб ми, баба Гвозденку, која сваки час иде у Врујце. А и кад je у Београду, онда пребројава 
штипаљке и шприцеве, уместо да обавља своју дужност. Стра-шно! А ти сад, Страхиња, чекај да 
се неко смилује да те извади из овог ћумеза. Да бар могу да седнем на под, било би ми лакше, 
али нисам луд, види како је штрокав. Треба још да закачим неку заразу. Можда бих могао да се 
наслоним на бицикл ... ипак нећу да га случајно не оштетим. 
Вечерас сам ишао по њега код Маше. Тетка Лела се одушевила: 
- Ух, фино што ћеш да га изнесеш, таман да оперем тепих! 
А бицикл је стварно екстра. Преко моста сам скоро летео. Тако добро иде. Сто пута је бољи од 
оне Томислављеве кршине. He ради му ручна коч-ница, само контра. Могао сам да се поломим. 
Кре-тен, није ми то објаснио. Скроз сам изгулио пати-ке док нисам укочио. Добро да се нисам 
закуцао у контејнер. Али сад коначно умем да возим би-цикл. Ко би рекао да је то тако просто?! 
Ти само вртиш педале, а бицикл сам иде. Да не поверујеш! Ниједном нисам пао. Само сам одрао 
руку о зид јер ме Јелена није задржала. Али ништа страшно, већ ми пролази. 
Ударам кључем о метална врата лифта. Нарав-но, нема живе душе. С ким ја живим у овој згради!  

Све неки особењаци. Питам се да ли ће моји уоп-ште приметити да нисам дошао кући. Мама га-
рант наклапа с тетком преко телефона, тата доте-рује свој роман, а Јелена и Томислав раде 
реферат из физике. Баш њих брига за мене. Набавићу куче, да и мене неко воли. Нема ми друге! 
Нисам баш сасвим сигуран, али мислим да се свиђам Маши. Док сам малопре убацивао бицикл у 
њен лифт и држао ногом врата, она ме је питала: 
- Страхиња, да ли хоћеш да се сутра заједно возимо? 
- Баш сам ја то теби хтео да предложим! 
- Онда сутра у пет испод Бранковог моста. Иде-мо бициклистичком стазом до Аде. Немој да забо-
равиш да понесеш воду за пиће! 
Зашто би ме питала да се видимо ако јој се не свиђам? Само још нисам сигуран да ли се и она 
мени допада. Вечерас је гледам у оном њеном ход-нику од зграде ... па ... не изгледа баш онако 
одвратно као први пут. Коса јој је много лепша кад је опрана, а зуби су јој бели као снег. Сигурно 
их пере бар три гтута дневно. 
Док ми је показивала где стоје звучници у лиф-ту, умало је нисам ухватио за руку. Једва сам се 
уздржао. Али нисам луд да је додирујем, тек што смо се упознали. Треба још да помисли да сам 
сек-суално оптерећен. Одлучио сам да јој за растанак кажем нешто нежно и љубавно: 
- Баш ти је супер деда! Нееее! Али бар да сам ту стао... 
- Опоравиће се, не брини! He зове се он без ра-злога Здравко. 
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Значи, ја сам за посматрање. Оволико нисам лупетао чак ни кад сам добио кеца из физике. 
- Хвала ти, Страхиња. 
Таман сам отворио уста да одвалим још неку будалаштину, али, на моју велику срећу угасило се 
светло у ходнику. Маша се окренула ка прекидачу, a ја сам искористио тај тренутак да се мало 
при-берем. 
Боље да се глупо смејем него глупо да говорим. Само да ми од вечере није остало жуманце на 
зу-бима. To би ипак било најглупље од свега. Али ваљда није! 
Маша ми је узвратила осмех, а онда се нагло уозбиљила: 
- Знаш, Страхиња, деда Здравко је стално го-ворио да ће да се убије, а ми му нисмо веровали... 
- Ех, шта је све мој тата говорио, па ништа! Људи свашта причају! - покушавам да је утешим. Нога 
којом држим врата од лифта почиње пома-ло да ми трне. To је иста она на коју ми је деда 
Здравко бацио камен на мосту. Бедак! 
- Да ли си видео како је деда вечерас био весео? Мислим да му се ти баш допадаш. Каже да 
одлично играш шах. 
Опет климам главом и опет се глупо осмеху-јем. Што је сигурно, сигурно. Међутим, тотално 
одустајем од идеје да је ухватим за руку. Ствари су очигледно отишле у сасвим другом правцу. 
- Чим се распустим, деда, мама и ја идемо за Канаду у Торонто. Једва чекам! Тата је тамо већ 

годину дана. Коначно је нашао стални посао. Одржава компјутере у фирми Big Stake или, у пре-

воду, Великиулог. Можда си чуо за ту фирму?  

Каква сад Канада?! Какав тата?! Какви компјуте-ри?! Или она прича неповезано, или ја халуцини-
рам од болова. Нога ми се скоро сасвим укочила. Да бар нисам угурао бицикл у лифт, могао сам 
да пустим та глупа врата. Овако... ћутим и трпим. 
- Гарантна писма треба да нам стигну сваког дана. Остале папире смо скоро припремили. He-
Mam појма шта је све потребно за визу... 
Ногу не могу да померим. Ни макац. Само да ми је не ампутирају. To би стварно био ужас! He бих 
баш волео да ми бабе устају у аутобусу. 
- ... тата сад живи у малом стану у Торонту, али кад ми одемо тамо и кад се мама запосли, купи-
ћемо кућу. Деда Здравко ће да брине о цвећу. Он и бака Дара су у викендици у Гроцкој имали 
седам-наест врста ружа... 
Ногу више не осећам. Али то сад уопште није важно. 
- ... цело лето ћемо провести обилазећи Ка-наду колима. Идемо до Пацифика. Ја сам већ обе-
лежила на карти сва места која ћемо да обиђемо. Када је једном мој тата путовао кроз канадску 
прерију испред аутомобила му је истрчао медвед, замало да га није ударио. А често се дешава да 
из шуме искоче и лосови. Замисли тек то! Тата ми је писао да је некој његовој комшиници 
Рускињи лос роговима разбио предње стакло. Могла је да погине. Ужас! 
Благо Маши кад има таквог тату! Мом Бранку може да истрчи једино црна мачка, и то испред 
компјутера, пошто је он продао нашег југа кад је остао без посла. Колико се сећам, он је нас само 
једном одвео на излет, у Кошутњак. Мама је била ужасно љута јер смо сви били пуни крпеља, па 
смо цело вече провели на инфективној клиници. Кад смо се вратили кући, мама нас је терала да 
се оперемо врућим асепсолом, због дезинфекције. Сав сам био у ранама. Луда жена! Хвала богу 
од та-да не идемо на излете. 
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Али добро! Није мени баш толико лоше у жи-воту! Нарочито сад, кад имам бицикл и кад сам 
научио да га возим. Како је леп! А тек како је нов! Једино што су му блатњаве гуме. Шта да радим 
кад је цео Београд у барама! Само да изађем из овог идиотског лифта, па ћу одмах да их оперем. 
Лупам опет кључем у метална врата, али ни-шта! Иде ми се у WC, и пије ми се вода, а и гладан 
сам. Ваљда ће неко да наиђе. Стварно не бих во-лео овде да преноћим. 
Кораци. Да ли ми се причињава или...? Отва-рају се врата. 
- Знала сам да си ти унутра! Тачно сам знала! Није ни чудо што си се заглавио кад си угурао тај 
точак унутра. Шта ме гледаш, дај руку! 
- Прво да извадимо бицикл! Али полако, да се случајно негде не огребе! 
Дижем бицикл и додајем га баба Гвозденки. Још кад би она могла да се савије од свог стомака, 

то би било супер!  

 

11. Једна брига мање 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Седим на клупи испод Бранковог моста и чекам Машу. А 
шта ако не дође? Ако ме је испалила? Можда им је стигло то гарантно писмо од тате и сад се 
брже--боље спремају за Торонто. He знам само како ће да спакују тих седамнаест врста ружа које 
намера-вају да посаде у свом будућем канадском дво ришту. 
Пет и седамнаест минута. Послаћу јој поруку на мобилни: Машо,ја више не могу да те чекам, 
имам неке важне обавезе! Бришем поруку. Шта ако је кренула и заглавила се у лифту? Мада не 
ве-рујем, онај њен лифт је баш супер. 
Да ли је ја чекам на добром месту? Пишем нову поруку: Машо, где си?Ја сам... Бришем текст и 
вра-ћам мобилни у џеп. Шта ако јој се нешто десило? Ваљда није позлило деда Здравку? Хм, 
можда Mama мисли да сам кретен и неће више са мном да се виђа. Али онда стварно није фер, 
могла је то лепо да ми каже, а не да ме прави мајмуном! Брзо вадим мобилни и куцам: Само да 
знаш да се ни тимени не свиђаш.Јави ми се кад сеугојиш који килогрст, а дотле... 
- Страхиња, извини што касним! - гледа ме Маша, сва црвена у лицу. 
- Ма нема везе, тек што сам дошао. 
Маша силази с бицикла и седа на клупу поред мене. Тако је лепа! Хвала богу да јој малопре ни-
сам послао ону поруку. У ствари... Из Машиног џепа управо допире кратка мелодија с мобилног 
телефона. Избошћу се ножем! Нема ми друге! 
- Страхиња, хтела бих нешто да ти кажем, ма-да ... мама ми је рекла да ником не говорим... 
Хвала богу, неће прочитати поруку! 
- ... ипак, ти си нешто друго, у тебе имам поверења. Уосталом, ти си спасао деда Здравка. 
Објаснићу јој да сам поруку хтео да пошаљем сасвим другој особи, али сам случајно погрешио 
број. Слагаћу је, па шта буде! Тата ми је рекао да су беле лажи дозвољене, понекад! 
- He желим било шта да кријем од тебе, Стра-хиња, па чак ни наше породичне тајне. Ти си тако 
искрен према мени. Извини, само тренутак... 
Маша узима мобилни, чита поруку и мирно га враћа назад у џеп. Гледам је запањено, а она на-
ставља полако и тихо: 
- Страхиња, сигурно си видео ону кутију у на-шем купатилу... 
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Кутија у купатилу! Скалпови! На њу сам сасвим заборавио! Маша се уозбиљила и искривила 
главу на десну страну. Ако ми сада каже да јој је мама плаћени убица или нешто слично, почећу 
да уда-рам главом о клупу. Мајке ми. Шта би могло друго да буде? Од почетка је мени та жена 
била сумњи-ва. Није нормално да ми тек тако поклони овако скуп бицикл! Можда је то била 
уцена јер сам ви-део кутију са скалповима? А и ово Машино пона-шање... Нормално би било да 
ми лупи шамарчину и оде, а не да мирно врати телефон у џеп. Кад би мени неко рекао да треба 
да се угојим који кило-грам, ја бих се невиђено увредио. Шта кога брига колико ја имам 
килограма! 
- Знаш, моја мама... 
Маша престаје да прича, a ја да дишем. Ситу-ација је више него напета. 
- Страхиња, ипак обећај да нећеш никоме да кажеш! 
- Обећавам. 
- Нарочито не смеш ништа да кажеш деда Здравку!  

Какав црни деда Здравко! С њим сам завршио сваки разговор. После оне његове сцене ништа му 
више не говорим. Ни добар дан. Само му клим-нем главом и то је све. 
- Знаш ... моја мама је јуче остала без посла. Седамнаест година је правила перике од природ-не 
косе, међутим, њен газда је кренуо да увози го-тове перике из Немачке и њу је отпустио. Сада 
ћемо да живимо само од дедине пензије ... али он то нипошто не сме да сазна! To би га тотално 
убе-дачило! А таман се мало опоравио. 
- Моја наставница математике носи перику уместо шубаре - прекидам је с великим олакша-њем. 
- Часна реч! Пре него што изађе из школе, она из зембила извади перику и стави је на главу. Ако 
ми не верујеш, питај моју сестру. Њој је мате-матичарка била разредна! 
Шта сам имао да јој причам за математичарку?! Баш Машу брига да ли она носи шубару или пе-
рику! Боље да сам јој испричао како се наставни-ци хемије упалила коса кад је изводила онај 
оглед са етанолом и како јој је Павле просуо бокал воде на главу. To је бар много смешније. 
Мада смо сви после добили четворке из владања, а Павле укор . наставничког већа. Као да смо 
ми криви што њој ништа не ради у кабинету! 
- Али, на сву срећу брзо ћемо за Канаду - на-ставља Маша. - Некако ћемо да преживимо ових пар 

месеци у Београду. Само не знам што нам се тата не јавља. Последњи пут смо се чули пре два 

месеца. Мама мисли да много ради, па не стиже. Сигурно штеди паре да што пре купимо кућу.  

Више не могу да издржим. Оволико узбуђења за пола сата нема ни у филмовима Џекија Чена. 

Вадим свој мобилни и имам шта да видим. Она порука коју је Маша малопре примила ипак није 

била од мене. Ух! Какво олакшање! Сад бар имам једну бригу мање!  

 

12. Паклено поподне 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Заљу-био сам се у Машу мада ми то уопште није било у 
плану. Али, сад је готово. Немам куд! Највише ме нервира то што се стално смејем. Таман се 
лепо уозбиљим, кад - уста ми се развуку у осмех, као да су на ластишу. Ужас! А чини ми се да на 
ногама имам федере, само скакућем. Више уопште не ходам нормално. Боже ме сачувај! Данас 
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сам чак стао да попричам са баба Гвозденком. Предложио сам да јој придржавам корпицу са 
штипаљкама сваки пут кад простире веш. 
- Нека, хвала, могу ја и сама. Још ме служе руке. А ти си добро, Страхиња? 
- Ја сам екстра! 
Послао сам јој пољубац и одскакутао у школу. Мора да се одмах бацила на пребројавање шпри-
цева испод свог прозора! Али мене баш брига! Више ме не занимају ни игрице на компјутеру, a 
камоли њене глупе оптужбе. Мене сад само занима да жмурим и замишљам како Маши вијори 
коса на ветру док вози бицикл са мном покрај Саве. По-времено отварам очи, тек да видим 
колико је сати. 
Хм, три и петнаест. Па, могао бих полако да кренем. Налазимо се као и увек у пет испод Бран-
ковог моста. Од куће ми до тамо треба тачно два-десет један минут. Мерио сам штоперицом. 
Али ја волим да дођем раније. 
- Где ћеш ти, Страхиња? - пита ме мама. 
- Да возим бицикл. 
- Идем и ја с тобом. Јелена каже да си за непуна два сата научио да возиш. Баш да видим и то 
чудо. 
- Неки други пут. Данас идем да се нађем с Машом. 
- Ух, фино, таман и њу да упознам! 
- Нема шансе! Довољно ме је тата јуче избла-мирао кад је звао тетка Лелу да проверава за би-
цикл. He мораш данас ти. 
- Нека виде да ниси репа без корена, да о теби бринутвоји родитељи.  Тако сам јако повукао 
пертлу да ми је један део остао у руци. Морам да је заменим. Претурам по фиокама. 
- Уопште ми се не свиђа та породица. Треба не-што да се деси том деди, па после тебе да 
набеде. 
- Шта имају мене да набеђују? 
Нашао сам другу пертлу. Није исте боје, али He-Ma везе. Немам сад времена. Вадим стару из 
пати-ке и ушниравам нову. Мама наставља да развија своје мрачне теорије. Полудећу! 
- Ти си много наиван, Страхиња. Тебе је лако преварити. Одакле тој жени паре за тако скуп би-
цикл? Ту је мени нешто сумњиво. Зашто ти ми ни-смо купили такав бицикл? Зашто? Хајде, реци 
ми! 
- Теби је криво што сам добио скуп бицикл од непознатих људи. 
- He само од непознатих него и од сумњивих људи. Откуд ја знам да та Маша није нека нар-
команка која ће да те увуче у лоше друштво или, не дај боже, у неку секту. А ти већ, како си по-
водљив... 
Завезао сам пертлу. Сад бих полако да кренем, али не знам како да се ишчупам из маминих кан-
џи. Лепо осећам како ме опкољава са свих страна. Та жена ће скроз да ме упропасти! Поред свих 
мо-јих страхова, само ми фали још и Едипов ком-плекс. 
- Чим ти мени не даш да кренем с тобом, зна-чи, нешто кријеш! Или да ја пођем с тобом, или ти 
нигде не идеш! Изабери! 
Изабрао сам. Излазим сам. Узимам бицикл с те-расе и крећем према вратима од стана. Мама 
стаје испред мене раширених руку и ногу. Значи, сад ће да ми искоче бар три бубуљице. Кад год 
ме овако избацује из ципела, јаве ми се чиреви по лицу. A баш данас сам планирао да пољубим 
Машу. 
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- Откако си почео да се виђаш с том девојчи-цом, понашаш се, у најмању руку, чудно. He једеш, 
не спаваш, не учиш. Чак се више ни са ким и не свађаш по кући. Само ћутиш, а смешкаш се. 
- Па шта? 
- Како па шта?\ To није нормално понашање за једног младог човека! Да ти та Маша не ставља 
нешто у пиће? А из какве је породице, не би ме ни чудило! 
- А из какве сам ја породице? 
- Угледне. Сестра ти је савезни првак у мате-матици, ја сам председница Удружења есперан-
тиста у Београду, а тати ће ускоро да изађе први роман. 
- Какав роман? 
- Његов роман Откривање тајни. Средила му је наставница српског! Ја сам већ почела да га 
преводим на есперанто. Ето, ти си толико у свом свету да чак и не знаш шта се дешава у нашој 
кући! Зато смо се тетка и ја договориле да те водимо на лекарски преглед, од крвне слике па 
надаље! Види на шта личиш! Сав си се избечио. Воће уопште не једеш! Ено, јагоде су скроз 
пропале, могу да их бацим. Да ли ти уопште знаш колико кошта кило јагода? Да тетка не ради у 
иностраној фирми, ма-ло сутра бисмо их ми јели. Толико се сви трудимо око тебе, а ти ништа! 
Ниједну јагоду ниси окусио! 
О чему прича ова жена? Какве сад јагоде?! Шта она уопште хоће од мене? Да будем код куће или 
да излазим? Шта год да урадим, њој не ваља! Дође ми да седнем на бицикл и да се никад више 
не вратим. Али никад! 
- Нигде ти не идеш! Каква бих ја била мајка кад бих те сад пустила да изађеш? Треба да паднеш с 
тог бицикла и поломиш кичму. Да останеш ин-валид целог живота?! Је л' то хоћеш? 
Већ видим насловне странице у свим новинама: НА ДОЖИВОТНОЈ РОБИЈИ ЗБОГ БИЦИКЛА! 
- А баба Гвозденкине штипаљке? - мама се не зауставља. - А шприцеви испод њеног прозора? A 
што си се заглавио у лифту? А што си жени слао пољупце? Све ја знам. Све! 
Малолетни С. Ж. бацио бицикл с петог спрата и њиме усмртио пензионерку Гво-зденку Опачић, 
која је баш у том тренутку простирала веш испред зграде. Истрага у току. 
- Мама, не гњави га више! - појављује се Јелена с лењиром у руци и стаје поред мене. - Довољно 
је одрастао да зна шта треба да ради! 
- Он одрастао?! Молим те, Јелена, немој да ме засмејаваш. Па он не уме сам себи ни чарапе да 
опере! 
- Зашто би он сам себи прао чарапе поред веш-машине? - лупка Јелена лењиром по длану. -А сад 
га пусти да изађе! 
- А шта ако му се нешто деси, a ја сам га пусти-ла напоље? - бечи се мама на Јелену. 
- А шта ако му се ништа не деси, а ти га ниси пустила напоље? - бечи се Јелена на маму. 
Морам да признам да нисам баш схватио ову Јеленину питалицу, али то уопште и није важно. 
Важно је да се мама склонила с врата и да сам ја изашао напоље. Јухууу! Живела слобода! 
Окрећем педале свом снагом. Само да изгурам ову узбр-дицу па сам на коњу! Благо Маши, Нови 
Београд је тако раван и згодан за бицикл, а овај Дорћол...! 
Лежим на клупи десно од Бранковог моста. Дишем дубоко и покушавам да се смирим. Значи, 
мама ме сваки пут доведе до нервног слома. Због њених страхова нисам ни научио да возим би-
цикл кад сам био мали. To је сад сасвим очиглед-но. Питам се шта би било да возим скејт као Па-
вле. Мама би полудела. Држала би ме закључаног у шпајзу. 
Неки пас ми њушка главу. Лиже ми уво. Ваљда је вакцинисан. 
- Где си ти, малени? Опа овде! Опа! 
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Могао бих од следећег џепарца да набавим штене. Види га овај, запишао ми бицикл! Можда је 
ипак боље да купим хрчка. Њега не морам да изводим у шетњу. У ствари - не, чим добијем nape, 
отићи ћу да купим Јелени неки поклончић. Стварно је испала царица! 
Протежем се на клупи. Из даљине допире си-рена с неког шлепера. Опуштам се. Само не знам да 
ли Машу да пољубим филмски или само у образ. Нисам паметан! Гледам на сат. Имам још десет 
минута да одлучим. А да можда ипак по-љубац оставим за следећи пут? Данас сам имао тежак 
дан. He бих волео нешто да погрешим. 
- Мали, што си заузео целу клупу па нико дру-ги не може да седне? 
Овај глас ми је ужасно познат. Сунце ми иде право у очи, па видим само силуету. 

- Ајде, диж' се! Није ти ово кафана, па да се излежаваш. Све бих ја вас у Падињак, да берете 
кукуруз. 
Невољно се усправљам. Поред мене седа жена. Поглед ми пада на њене руке. Длаке. Много 

длака. He могу да верујем! Теткица! Од свих клупа на овом свету, она је нашла да седне баш 

поред мене. Али зашто? Да је није мама послала да ме шпију-нира? He би ме уопште зачудило!  

 

13. Шша ће још да ме стрефи? 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Бирам поклон за Јелену. Двоумим се између меде који 
штуца и меде који врти главом лево-десно. И је-дан и други имају исту цену и исте кариране 
прслуке, али ипак су различити. Овај што штуца има мало мање уши, али му је зато њушка... 
- Дечко, да ли си се коначно одлучио? Раније ми је било лако за Јеленин поклон. Зна- 
чи, одем у прву књижару и тражим или циркле или лењире, зависи колико имам пара. Шта год 
да купим, знам да нећу погрешити. А види сад ово! He могу никако да се одлучим. Можда је 
боље да јој узмем неку куцу, или зеца... Шта ће јој меда? 
- Затварамо за који минут, дечко, пожури! Ипак не, Јелена највише воли меде. Као мала 
увек се играла с медама... 
- Значи, узимаш тог! 
Како је досадна! На крају ћу да погрешим због њеног пожуривања. 
- Да. У ствари, не... Узећу овог. He, не, овог! Можда је ипак бољи овај... А да ли можете да ми 
покажете и оног са жутом капицом? He тог... оног поред њега! He, не ... с леве стране. Е, тог! 
- Да га спакујем? 
- Ипак не. Хтео бих поново да видим и ону ку-цу што се смеје. 
-Ову? 
- Да, ту! Али ми покажите и меду с лептир-ма-шном. Шта ради тај меда? 
- Тај меда прди. 
Једва сам се уздржао да јој не бацим све оне медведе у лице. Али, што да трошим живце још и 

на њу? Осим тога, нисам хтео да правим сцену у радњи. Видим, испред стоји неки полицајац. 

Сва-ки час провирује, а она му показује очима на ме-не. To јој је ваљда дечко. Могла је бар да се 

очешља за излазак!  

- Одлучио сам. Узећу овог! 
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Купујем меду који штуца и журим кући. Једва чекам да га дам Јелени. Мислим да ће јој се до-
пасти. Може да га закачи на ранац или да га носи као привезак за кључеве. Али ако јој се баш не 
до-падне, заменићу га за оног с капицом. Или за оног што има лептир-машну. Тај је баш био 
сладак. 
Сав задихан, утрчавам у дневну собу и имам шта да видим. Друштво мало, али одабрано. Смеју 
се, пију пиво и једу питу. Тата је скупио косу у pen, а мама се нашминкала. Да не поверујеш! 
Настав-ница српског седи заваљена на двоседу с прекр-штеним ногама и трепће. Поред ње је 
неки човек који ужасно личи на мравоједа. Можда због носа, шта ја знам? О чему се овде ради? 
Да ли је ово скривена камера? 
- Страхиња, да те упознам - тата устаје и показу-је руком на Мравоједа. - Ово је мој издавач, 
госпо-дин Томашевић, супруг твоје наставнице српског. Погледај, донели су два идејна решења 
за корицу моје књиге. 
Тата ми потура под нос некакве папире. На јед-ном је гола девојка и обучен младић, а на другом 
је го младић и обучена девојка. 
- Мама и ја не можемо никако да се одлучимо - маше ми тата оним папирима испред носа. -Шта 
ти мислиш, који предлог више иде уз наслов књиге? 
Ниједан. Оба су одвратна. А најодвратнија ми је наставница. Стварно не знам где су ми биле очи! 
Хвала богу за месец дана ће распуст, па нећу морати више да је гледам. Ни њу ни наставника 
географије, ни наставницу физике, а ни цео разред. Никад више! Збогом! Ћао! Good bye\ Hasta la 
rata! 
- Ми ћемо, Страхиња, сад чешће да се виђамо. Твој тата је потписао уговор са издавачком кућом 
мог мужа - смеје се наставница и забацује косу. -Ко зна, можда једног дана објавимо и неку твоју 
књигу? Никад се не зна. 
Сви се смеју. Да ми је само знати шта је смешно?! 
- Имам идеју за насловну страну! Мравојед значајно подиже руку у ваздух. И тек 
кад су све очи биле упрте у њега, он мудро прого-вара: 
- Уместо младића, овде треба да буде старац! 
- Мислите го? - успаничено пита моја мама. Гаде ми се. Сви ми се гаде. Мислим да ћу се 
исповраћати, и то преко тањира с питом. Или, још боље, у флашу с пивом. Али то није крај. Гро 
зоте се настављају! 
- Чујем од твоје маме да имаш девојку! 
- Има, има. Долази код мене на часове еспе-ранта. За три часа смо прешле већ пет лекција. 
Знате, ја њој не наплаћујем, мама јој је остала без посла, а деда... 
- Мама, побогу! 
- Што се љутиш, Страхиња, нека жена зна да нећу ни њој да наплатим. 
- Шта нећеш да јој наплатиш? - питам прене-ражено, али мама не стиже да ми одговори јер је 
наставница била бржа. 
- Ни говора, госпођо Жарковић! To нећу ни да чујем! Ако не будем плаћала часове, онда нећу ни 

да долазим! Ма, молим вас... Ја целог живота же-лим да научим есперанто. To је мој сан...  

Ово је стварно превише! Бежим у своју собу и два пута закључавам врата. За сваки случај. Јелена 
и Томислав дижу поглед са књиге и чекају шта ћу следеће да урадим. Ја вадим поклончић из 
џепа и предајем га Јелени. 
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- Нашао сам овог меду на улици, па сам ти га донео. Кад му притиснеш стомак, он штуца. По-
гледај! 
Сасвим сам другачије замишљао овај тренутак. Наивно сам се понадао да Томислав неће бити у 
нашој соби, а наставницу српског и Мравоједа нисам очекивао ни у највећем бунилу. Међутим, 
шта је, ту је! 
- Како је сладак! 
Радује се Јелена, а радујем се и ја. Као прво, зато што јој се свиђа мој поклон, а, као друго, зато 

што нећу морати да га мењам. Баш не бих волео да се још једном сретнем са оном чупавом 

продавачи-цом и њеним дечком полицајцем.  

 

14. Жртвено јагње  

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Маша плаче. Тата им се коначно јавио из Канаде. Хоће да 
се разведе од њене маме. 
- Али зашто? - питам збуњено. 
- Зато што је Рускиња удругом стању. 
- Која сад Рускиња?! 
- Та којом хоће да се ожени. 
- Али то и није тако лоше. Добићеш брата или сестру више нећеш бити сама. Имаћеш с ким да  
причаш пред спавање! О томе си маштала, па зар није тако? 
Очигледно да сам нешто погрешио, јер је Mama бризнула у још већи плач. Најбоље би било да је 
више ништа не питам. 
- А од чега ћете живети ти и мама, мислим, ако умре деда Здравко? 
Маша рида, a ја брзо покушавам да спасем и њу и себе: 
- Баш добро што нећеш морати да живиш у Канади. Тамо су зиме грозне. Температура иде и до -
40°С. Све руже би вам промрзле у дворишту. Деда Здравко би се жешће убедачио. А и читао сам 
у новинама да је недавно из затвора у Торонту побегао неки вишеструки убица и да га још нису 
ухватили. Замисли тек то! 
Мељем као навијен. Мислим да сам превази-шао и моју маму. Ако овог тренутка не заћутим, 
замолићу првог пролазника да ме ишамара. 
- Благо теби, Страхиња, твој тата је супер... Мој тата је кретен. Хтео сам да јој кажем, али 
она то не би разумела. Њој су сви супер, чак и ба-ба Гвозденка. Да не поверујеш! Кад је Маша 
први пут видела мог тату, уопште се није забезекнула. Само га је љубазно замолила: 
- Кад се будете шишали, сачувајте косу. Баш је квалитетна. Мојој мами би добродошла. Знате, 
она прави перике од природне длаке. 
- Добро је да си ми рекла, баш сам мислио ових дана да се шишам! 
По татином одговору рекао бих да је и она ње-му симпатична. А тек што се допала мами!  

- Маша је златна девојчица, златна! Идуће го-дине гарант осваја титулу Мали есперантиста. 
Погрешио сам што сам Маши уопште рекао чиме се моја мама бави. Али, кад је она мени све 
испричала за своју маму, нисам имао куд. Никако нисам могао да је лажем. 
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Где сам могао да знам да је Маша заљубљеник у есперанто?! To нисам могао ни да сањам! 
Нарав-но, мама је то једва дочекала. 
- Страхиња, зашто нам се не придружиш на часовима, па да Маша и ти идете заједно на так-
мичења? Јао, што би то било цакано! 
Цакано! Да ли ова жена уопште зна шта гово-ри? Почећу да возим скејт, само њој у инат! Данас 
ми је Павле дао мало да га пробам. И није тако страшно као што сам мислио. 
Хоћу с Машом да се виђам насамо, без еспе-ранта и без маме. Добро, то што понекад проше-
тамо с деда Здравком, то је нешто сасвим друго. Тај излазак спада више у хуманитарни рад него 
у забавни програм. Осим тога, тада се све троје држимо за руке, да нам деда Здравко случајно не 
побегне. Ја најчешће станем у средину. 
Значи, од када сам упознао Машу мени је све кренуло у животу Све. Чак су и бркови почели да 
ми расту. Длачице на рукама скоро су ми као тет-кици. А од јуче сам први у врсти на физичком. 
Павле је цркб од љубоморе јер сам сад ја највиши у разреду. Још само кад бих добио два-три 
кило-грама. 
- Шта је било? Хајде, назад у песак! Покушавам да растерам клинце. Скупили се око 
наше клупе и гледају како Маша плаче. 

- Ја сам се тако радовала тој Канади ... да буде-мо сви заједно! 
Како прође неки аутобус на мосту, затресе се цела конструкција. Уопште не чујем шта Маша го-
вори, а и ови клинци ми ужасно иду на живце. Колико видим, немају намеру да се помере! 
- Једва сам чекала крај школске године... Маша се сва надула од плакања. Само да не поч- 
ну око нас да се окупљају још и бабе. To стварно не бих могао да поднесем! Теткицу да и не 
помињем! 
- Мислила сам да ћу у Торонту да завршим средњу школу и да тамо упишем биологију. Оду-век 
сам желела да се бавим белим медведима. A сад? Шипак! 
Бели медведи? Свашта! Ово први пут чујем! Али ако јој је толико стало до белих медведа, има их 
и у нашем зоолошком врту. Може да их истражује до миле воље. He мора да се млати чак до 
Север-ног пола. Мада, стварно не видим шта има зани-мљиво на белим медведима. Мени су 
неупореди-во занимљивије зебре. Кажу да свака зебра има другачију шару. Да не поверујеш! 
- И шта сад да студирам? Шта? 
He разумем зашто је толико запела за те студи-је! Ја још не знам ни коју ћу средњу школу да 
упишем, а камоли чиме ћу да се бавим у животу! Молим бога само да не паднем на поправни. 
Некад сам хтео да будем писац, али сам одустао. Данас свако може да седне и напише роман. 
Чуд-на ми чуда! 
- А што не будеш фризерка? По најновијим истраживањима, најсрећнији су фризери, све-

штеници, па кувари!  

- Ко ти је дао право да се мешаш у мој живот? Гледај ти своја посла! - надвикује се Маша с 
камионом изнад наших глава. Све су јој жиле поискакале на врату. He разумем шта јој је одјед-
ном. Тешко да могу нешто паметно да јој одгово-рим кад ме гледа тим исколаченим очима. Али 
за-то она мени има штошта да саопшти: 
- Добро ми ниси рекао да студирам руски језик! Тад бих била најсрећнија на свету! Видела бих ја 
тебе да ти се тата заљубио у неку другу жену! 
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Мој тата се удварао наставници српског, и то на моје очи. И, што је још горе, пред целим разре-
дом. Маму и Мравоједа не рачунам, они ионако ништа не капирају. Али мене то више не занима! 
Нек раде шта год хоће! Баш ме брига! Ја сад волим Машу! Никад нисам био срећнији у животу! 
Никада! Једва се уздржавам да је не пољубим. Или бар да је ухватим за руку. 
- Машо, ја сам мислио... 
Таман сам заустио да јој кажем како сам спре-ман да с њом кренем и на Северни пол због тих 
њених белих медведа, мада мрзим зиму из дна душе. Међутим, она ме је предухитрила: 
- Ништа ти ниси мислио. Ти си ужасно незрео! Живиш у свом свету. Брига те како је другима. 
Главно да је теби добро. 
Маша је устала с клупе и села на бицикл. Ја сам кренуо за њом. Деца се померају и праве нам 
про-лаз. Гледају у Машу како виче. 
- Све ми је пропало! Све! А ти ми говориш како су фризерке срећне! He знам за остале, али 
Рускиња је сигурно најсрећнија фризерка на свету ... сада, кад чека бебу с мојим татом. 
Осећам се као да ми се управо сручио Бранков мост на главу, и још мало горе. Нисам имао појма 
да је Рускиња фризерка! Како сам могао то да знам? 
- Да бар могу да одем на матурско вече. Али и то ми је пропало ... због тебе! Да, добро си чуо! 
Због тебе, Страхиња! - Машине речи се одбијају о металну конструкцију моста и заривају се у 
моје уши. - Мама је последње паре дала на твој глупи бицикл, а сад је још остала и без посла! 
Маша снажно окреће педале и нестаје у вечер-њој измаглици. Ја стојим и бленем за њом. Деца 

се полако разилазе. Остајем сам. Нешто ми је кап-нуло на руку. Или ме је неко пљунуо с моста, 

или је почела киша. Сасвим ми је свеједно.  

 

15. Оставите ме више на миру!  

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Томислав је покварио Јелениног меду. Није се смирио 

док му није извадио механизам из стомака. После није умео да га врати. Сад меда више не 

штуца, него подригује. Као свиња. Ужас! Јелени је баш криво. А тек мени! Већ сат и по га 

поправљам, али ми баш не иде од руке. Мама сваки час пролази поред лампе и заклања ми 

светло!  

- Боље би ти било да учиш географију него што се играш с тим медведом. Та играчкица је за малу 
Милицу а не за једног матуранта као што си ти. 
Правићу се да ништа нисам чуо. Мислим да је тако најбоље за све нас. Никако не могуда спојим 
ове две зелене жице. Вероватно зато што је једна много краћа и зато што ме мама стално 
прекида: 
- Види, Страхиња, наставница и ја смо се до-говориле да на промоцији ти читаш неке делове из 
татине књиге. Ми смо ти обележиле странице и пасусе, да можеш да их увежбаш! Хајде, крени 
да читаш, да чујем како то звучи. 
Мама ми спушта папире у крило. Правићу се да нисам ништа приметио. Најбоље је тако. Ако 
било шта кажем, одлетећемо сви у ваздух. Свака изго-ворена реч била би као упаљена шибица у 
соби с динамитом. Скидам меди карирани прслук да ми не смета док мајсторишем. 
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- Страхиња, данас долази тетка да те води у ку-повину. Хоће да ти узме кошуљу панталоне и пу-
ловер. Онако, нешто младалачки, што ћеш моћи да обучеш и за татину промоцију и за матурско 
вече. 
Кошуља, панталоне и пуловер! Да ли сам добро чуо? He пада ми на памет да идем ни у куповину 
а још мање на татину промоцију. Велико је пита-ње да ли ћу уопште да одем на матурско вече. 
Ако не иде Маша, нећу ни ја да идем. И тачка! Мама се по обичају не зауставља, тера она своје. 
- Тетка је Јелени и мени наручила хаљине из Турске. Стижу идућег понедељка. А тати је већ 

купила одело. Бранко, хајде обуци одело да те ви-ди Страхиња.  

He могу да верујем! Тата је поскочио и отишао у спаваћу собу да се пресвуче. Шта је овом 
човеку? Њега мора да су заменили. Ово није мој тата. Мој тата је мрзовољан и лењ. Говори 
ретко, али досад-но. Знак распознавања: доњи део тренерке и гор-њи део пиџаме. Ето, то је мој 
тата, а не овај човек који се манекенише испред мене у црном оделу и који ме радосно 
запиткује: 
- Како ми стоји? Шта мислиш? 
Мислим да је крајње време да се тетки скинемо с грбаче! Ако тата и мама под хитно не нађу 
неки посао, ја ћу да се запослим. Разносићу пице на би-циклу. Нема ми друге! Зашто је тетка 
дужна да нас издржава? Као да смо најгори слепци. Најбоље сад још и да нас облачи! Нема 
шансе да идем с њом данас у ту куповину! Ни под разно! 
- Да ли да ставим ову кравату или ову? - мане-кен не одустаје од питања. 
Сасвим је свеједно, јер се од браде не види ни једна ни друга. 
- Страхиња, а шта мислиш, да ли да се обријем и ошишам за промоцију? Чини ми се да овако из-
гледам мало неуредно. 
Мало неуредно? Хтео сам да му кажем на шта личи, али брзо сам одустао. Ваљда се и сам види у 
огледалу! Осим тога, нека пита своје организа-торке. Оне се очигледно баве целокупном про-
моцијом, па и изгледом свих учесника. Страшно! 
- Страхиња, да ли ти чујеш шта те тата пита? -уноси ми се мама у лице. 
Чујем, али сад имам паметнија посла. Јелена оче-кује да јој поправим меду. Само не знам да ли 

ћу успети. Томислав је све жице погрешно везао. 

Стварно је кретен! И он ће сутра да ми буде неки научни радник! Бојим се да меда више никад 
неће моћи да штуца као пре. Неке ствари тешко могу да се поправе. Питам се да ли је то случај са 
мном и с Машом. Да ли ћемо нас двоје да се помиримо? Још увек немам никакве новости од ње. 
Престала је чак да долази на часове есперанта. He знам ко је више очајан - ја или моја мама. 
- Бранко, ти мораш с њим озбиљно да пора-зговараш, као мушкарац с мушкарцем - мама ша-
пуће тати. - Он је сад у веома осетљивим годинама. Откад је престао да се виђа с Машом... 
Да! Сад сам се сетио! Ноћас сам сањао како сам кренуо да пољубим Машу, али се наједном 
појави-ла магла. Била је тако густа да се није видео прст пред носом. Маша је нестала, па сам 
пошао да је тражим и ... пао сам с кревета. Добро да нисам добио потрес мозга колико сам 
звекнуо главом о под. 
- Страхиња... тата хоће с тобом да разговара -поново ми мамина глава улази у видно поље. -
Страхиња ... Да ли ти чујеш шта ми теби гово-римо? Бранко, он нас уопште не чује! 
Откако се не виђам с Машом, све ми је кренуло наопако. Али све. Значи, јуче смо имали два кон-
тролна, плус ме је питала историју. Појма нисам имао. На сву срећу звонило је. Рекла је да ћу на-
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ставити да одговарам идућег часа, a то је сутра. Где сад да учим распад Краљевине Југославије 
кад се и сам распадам?! Нема шансе. 
- Страхиња, волео бих да нас двојица поразго-варамо као мушкарац с мушкарцем.  

Тата не само да је сео поред мене него је ставио и руку на моје раме. Верујем да има много тога 
да ми каже: да је заљубљен у наставницу српског, да му је књига у штампи, да је јуче први пут 
изашао напоље после две године и да размишља да узме теткин стари мобилни, мада је толико 
био про-тив њега. Жао ми је, али мени сад није до ра-зговора! Нарочито не с њим! 
- Страхиња, шта се то с тобом дешава у по-следње време? Потпуно си одсутан! 
Ко ми каже?! Пећински човек у оделу. 
- Малодушност је много опасна. He смеш тако лако да се предаш. Мораш стално да се бориш! 
Невероватно! Јауовој кући не могуда имам ни-мало мира. Прво ме је чувена креаторка гњавила с 
пуловером, а сад ми још чувенији психолог држи предавање о смислуживота. Стварно не знам ко 
је већи стручњак од њих двоје. Да полудиш! 
- Живот ти је као вожња бицикла. Или возиш, или падаш! Ако паднеш, одмах устајеш и тераш 
даље, као да ништа није било. 
Боље да ми не спомиње бицикл! Од њега је све и почело. Камо среће да га никад нисам ни 
узео... Бицикл... Па да! Како се тога раније нисам сетио?! 
- Страхиња, ако ја могу некако да ти помог-нем, само реци... 
- Можеш, тата - спуштам му меду у крило и журим према тераси да узмем бицикл. 
- Страхиња, где ћеш? Таман смо почели лепо да разговарамо! Страхиња! А шта ћу с овим 
медведом? 
- Спој те две зелене жице што му вире из сто-мака, а онда га добро сакриј, да га Томислав слу-

чајно не нађе!  

 

16. На дну дна 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Ево ме у болници. Претукли ме мангупи и отели ми би-

цикл. Таман сам смислио екстра план - да га про-дам и вратим паре тетка Лели како би Маша 

могла да оде на матурско вече. Чак сам нашао и купца, Мирковог ујака. Договор је био да 

завршимо по-сао кад он прода свој стари бицикл. Све сам лепо испланирао, само нисам 

предвидео да ће ме напасти мангупи. И то на 100 метара од рођене куће! 

- Главно да се на крају све добро завршило! -намешта ми мама прекривач на болничком кревету. 
Само да ми је знати шта се то добро завршило, кад ми још нису дали огледало да се видим! По 
Је-лениној реакцији схватио сам да су ме намлатили као вола у купусу. Издржала је поред мене 
читава два минута, а онда је плачући истрчала из собе. 
- To нема никакве везе с тобом и твојим изгле-дом! Лоше је урадила писмени из математике, па 
се сад секира. Знаш ти Јелену! - објашњава ми Ma-Ma. 
Мало сутра нема везе са мном! Знам ја врло до-бро и Јелену и маму. Али не могу сад да се 
прегањам ни с једном ни с другом. Нога ме растура од болова. To је иста она на коју ми је деда 
Здравко испустио камен на мосту и она којом сам држао врата од лифта у Машиној згради. Трећи 
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пут је било погуб-но! Један од оних мангупа распалио ме је по тој но-зи гвозденом штанглом. Кад 
сам пао с бицикла, нисам знао где сам. Онда су ме они још неколико пута ударили у главу узели 
ми бицикл и побегли. 
- Страхиња, кад нам је баба Гвозденка зазвонила на врата и рекла да су те деца нашла како 
лежиш дрогиран насред улице, ја сам се препала! 
А кад је видела да нисам дрогиран, него пребијен, мора да се одушевила. Сто посто! Мами је 

важније шта ће да мисли баба Гвозденка него какво је моје здравствено стање. Страшно! Кад бих 

ја био социјални радник, ја бих мојој мами одузео мене. Мајке ми! Али код нас нико поштено не 

ради свој посао, па ни социјални радници. Једино моја тетка ради као коњ.  

- Види шта сам ти купила! - ставља ми тетка гомилу кеса на кревет. 
He знам шта пре да отворим! Када сам послед-њи пут имао гнојаву ангину, од тетке сам добио 
DVD и гомилу видео игрица. Она једина зна шта ја волим и шта ће да ме обрадује! Овог пута 
можда добијем нове патике или МРЗ плејер, да га више не позајмљујем од Јелене, или већ 
нешто слично, у складу с тежином повреда. 
- Мама ми је рекла да би највише волео да до-бијеш панталоне, кошуљу и пуловер. 
Не!!! Ни случајно! Само то не! Ако спавам, нека се одмах пробудим! 
- Види пуловер, на ромбове, по твојој жељи! -показује ми тетка поклон. - Да ли ти се свиђа? 
- И те како му се свиђа! Лепши је него што сам га замишљала! А тек што је квалитетан! Мора да 
си га скупо платила! - мама узима тетки пуловер из руку и креће да ми га облачи преко свих оних 
за-воја, копчи, рана и болничке пиџаме. - Да видимо како ти стоји! 
Одвратно, не морам ни да га пробам. Ја мрзим све што је штрикано, што има ромбове и што 
боцка. 
- Ја сам мислила да ти купим дигитални фото-апарат, али, кад ми је мама рекла шта би ти волео... 
- слеже тетка раменима. - Нисам хтела да ти ква-рим! 
Мрзим маму! Мрзим како размишља, како го-вори, како се радује... 
- Као да си сад изашао из британског колеџа! Други дечак. Тако те лепо отвара ова жута боја. 
Долазе ти очи до изражаја. А не оне твоје црне мајице, сачувај ме боже, као да радиш у 
погребном заводу. 
Жмурим и тонем: 10, 9, 8... Све дубље и дубље. Још мало па ћу да дотакнем дно... 4, 3- Само што 
нисам... Веома сам далеко од овог тренутка. Више ништа не видим, не чујем, не осећам ... 2, 1... 
осим што ми мама управо подиже ногу у ваздух и на-влачи ми чарапу преко гипса. 
- Иста шара као на пуловеру! - диви се мама. -Дај друту ногу! 
Значи, сад имам комплет, чарапе и пуловер. Умирем од страха при помисли на то шта је у 
следећој кеси. По мамином радосном лицу на-слућујем да се ради о неком великом 
изненађењу. Можда су штрикане панталоне? He би ме чудило! 
- Здраво, Страхиња. 
Поред мог кревета стоји Маша. Искрено се на-дам да је то стварно она, а не привиђење. Од то-
ликих удараца у главу не би ме чудило да имам халуцинације. 
- Баш си гадно прошао! 
Ако и Маша истрчи из собе плачући, значи да дефинитивно изгледам као наказа. У том случају ћу 
захтевати да ми пресаде главу. Колико већ су-тра! Ма шта сутра? Одмах! He желим остатак жи-
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вота да проведем плашећи људе око себе. Мама гурка тетку лактом иза Машиних леђа. Мисли 
да је ја не видим. 
- Донела сам ти неке књиге ... али ... да ли ти уопште можеш да читаш? 
Маша је још увек поред мог кревета. Значи, за мене ипак има наде!  

- Да ли могу да читам? - понављам њено пита-ње и покушавам брзо да смислим паметан 
одговор. Како да јој објасним да једва видим књигу а камо-ли слова у њој? 
 - Нећеш веровати, али овде имамо једну болничарку којој је посао да чита болесни-цима. Седне 
поред кревета и не устаје док ти не прочита целу књигу. Американци су дошли до 
сензационалног открића да болесници којима се чита оздраве пре него они којима се не чита. Ја 
сам се доста опоравио само зато што сам пристао на ту додатну терапију. Ево, питај моју маму и 
тетку. 
Маша се осмехује, а мама и тетка се згледају у чуду. На сву срећу нико ми не поставља додатна 
питања. 
- Како је деда Здравко? - брзо прелазим на другу тему. 
- Добро. Почео је сам да иде до продавнице по хлеб и млеко, а мама и ја га гледамо с прозора. 
Стално пита за тебе. Једва чека да дођеш да играте шах. 
- Пуно га поздрави. А ти? Шта радиш? Да ли возиш бицикл? 
- He стижем. Имам много да учим. Сваки дан радимо по неки контролни или писмени. A почела 
сам и да се спремам за пријемни. 
- Баш лепо! - мама радосно довикује из задњих редова.  
- Ја мислим да је... 
Пре него што је почела да образлаже своје стручно мишљење, тетка ју је повукла за рукав: 
- Идемо нас две да нађемо ту болничарку што чита болесницима. Баш бих волела да је лично 
упознам и узмем њен број телефона. Никад се не зна кад човеку може да затреба. 
Бићу захвалан тетки до гроба. Остајем сам с Машом. Још да немам овај пуловер и чарапе, био 
бих најсрећнији човек на свету. Али добро, ајде! 
- Знаш, Страхиња, оног дана сам била грозна ... извини. 
- Извини ти... Кад се успаничим, ја почнем да лупетам, не знам да ли си то приметила? 
- Све је у реду. И ја сам била у паници. 
- А матурско вече? - питам бојажљиво. 
- Зар ти не знаш? Немамо прославу матуре. О томе је био прилог на јутарњем програму, зар ни-
си видео? Наша директорка је отказала јер су осма-ци изнели на улицу све справе из 
фискултурне сале. Хтели смо да снимимо документарни филм Препреке на путу и да га 
пошаљемо на фестивал кратког метра. Међутим, директорка то није ска-пирала. Прекинула нам 
је снимање и сазвала хитан састанак наставничког већа. Тако да сад нема-мо ни филм, ни 
матурско вече. Бедак! 
Значи, директорка је отказала! Која царица! Чим ми скину гипс с ноге, има да је частим! И њу и 

све осмаке у Машиној школи. Пао ми је камен са срца. 

 

17. Хоћу кући!  
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Ово је најстрашнији дан у мом животу! Настав-ница српског довела је цео разред у болницу. 
Само су ми они фалили. Да ми се ту гурају око но ге и да ми жврљају по гипсу. Ужас! Да ствар 
буде гора, припремили су ми приредбу. Рецитал, плус музичке тачке. Стева је чак донео виолину. 
Сви-рао је комплетан програм са свог јавног часа. To сам некако и издржао, а кад су кренуле 
имитације естрадних звезда, хтео сам да искочим из рођеног гипса. 
Ја не подносим јавна окупљања. Нарочито око мог болничког кревета. Међутим, скупила се цела 
гарнитура интензивне неге, што особље, што пацијенти. Значи, сви осим несрећника с фрак-
туром лобање. Да су могли да устану из кревета, и они би дошли, нема грешке! Медицинске 
сестре биле су најживахније. Све време су пљескале и цупкале у ритму. Које јаднице! Лекари су 
се осме-хивали тек понекад, али спремачице су се ваљале од смеха без престанка. Да ми је само 
знати шта им је било толико смешно?! Ништа глупље нисам видео у животу. 
Ето какви су наши здравствени радници! Уместо да су прекинули овај циркус, они су још 
честитали наставници на организацији и предло жили јој даљу сарадњу. Наставница је, наравно, 
била ван себе од среће. 
- Дивно! Дивно! Припремићемо вашим болесницима приредбу за следећу Нову годину. Је л' 
важи, дечице? Деда Мраз би могао да буде настав-ник Драгић! Он је тако крупан и снажан. Шта 
кажете? 
Наставница је толико трептала да су дежурном лекару летеле шишке на све стране од промаје. 
Бљак! Хвала богу тата се откачио од ње. Видим да га све више нервира. Паметан човек. Најбоље 
да му она одређује како да се ошиша и шта да каже на сопственој промоцији. Ако већ мора да 
трпи маму њу не мора! 
Тата се у последње време све више дружи с Мравоједом. Мада ни он није много бољи од своје 
супруге. Пун је неких идеја, углавном мрачних и не баш много занимљивих. He разумем како тата 
уопште издржава у његовом друштву. Добро, ајде што с њим иде у канцеларију, у штампарију и 
на састанке, али шта има да га доводи код мене у бол-ницу? Какве везе има Мравојед с мојим 
повредама, а какве везе имам ја с његовом издавачком кућом? Шта мене брига како њему иде 
посао, па макар то била и татина књига! 
- Страхиња, лектура је готова, још само дизајнер да исправи фонт на корици, да нам стигне ISBN и 
можемо у штампу. А онда - промоција! 
Молим бога да сав тај циркус прође док сам у болници. Зашто бих ја читао делове из татине 
књиге поред толиких живих незапослених глу-маца у овом граду? Ја једва од треме прочитам 
сопствени састав пред сопственим разредом, а сад треба да читам туђ текст пред непознатим 
људима. Нека, хвала! 
- Страхиња, узми ово, требаће ти - пружа ми Павле штрикаћу иглу да нико не види. - Ја сам два 
пута ломио ногу и једном руку. Кад крене да те сврби испод гипса, то је да полудиш! 
Закључио сам да акција треба да буде тајна, али нисам баш схватио зашто. Ипак, узео сам 
поклон, захвалио се и брзо га сакрио испод покривача. Мо-жда тај Павле и није толико покварен 
колико сам мислио. He знам, још ћу да видим. 
Наједном настаје тајац. Наставница даје очима знак Ристићки. Ристићка се пробија до мог креве-

та. У рукама носи велико срце од црвеног картона. На њему пише: СТРАХИЊА, ВОЛИ ТЕ ТВОЈЕ 

VIII/1. He могу да верујем! 

Сви гледају у мене. Покушавам да се насмејем, али ми се кожа на лицу затеже због шавова. 
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- Драги Страхиња, прими овај наш заједнички поклон - Ристићка ми пружа срце. - Једва чекамо 
да оздравиш и да нам се вратиш у разред. Без тебе је тако досадно у школи. 
Сад би ме спасло једино тотално помрачење сунца. Присутни громогласно аплаудирају и ра-
досно се осмехују. Ја чупкам ивицу црвеног кар-тона и мумлам: 
- Хвала свима. И ја једва чекам да ви оздравите и да нам се вратите у разред. А тек како је мени 
до-садно с вама! 
He бих волео да Маша ишта сазна о овоме. Не-виђено сам се излупетао! Али невиђено! Кад ме 
неко гледа, ја не могу ни воду да попијем, одмах се загрцнем, а камоли нешто да кажем. Лако је 
Ри-стићки кад она све научи напамет. 
- Страхиња, био си одличан! Ти од свега на-правиш зезање! Како смо се сви смејали! Ти си 
жешћа фаца кад ти је дошло пола школе у посету. 
Маша сва озарена стоји поред мог кревета док се остали полако разилазе. 
- Жао ми је што нисам била од почетка. Зашто ми ниси јавио за ово, могла сам да дођем раније? 
Ја сам у ствари навратила да ти кажем нешто врло важно... 
Никада јој очи нису овако сијале! Шта је сад? Можда је дошла да ми каже да се заљубила у 
мене? Стварно не знам шта би друго било тако важно! 
- Страхиња, тата ме је позвао да проведем летњи распуст у Торонту. Већ ми је послао гарантно 

писмо. Крећем чим положим пријемни.  

- А деда Здравко? 
Покушавам да је задржим како знам и умем. Где сад да ми оде? Сад, кад смо се помирили и кад 
ћу ускоро да изађем из болнице! А таман сам плани-рао и да је пољубим. 
- Мама ће да брине о деди. Тебе сам хтела да замолим да га који пут изведеш у шетњу. 
- А шта ако ми побегне? Он је навикао да се шетамо све троје и да се држимо за руке. 
- Већ сам ти рекла да му је много боље. Уоста-лом, ја остајем само два месеца, то ће да пролети. 
- Два месеца? 
Ја без Маше више не могу да издржим ни два да-на, а камоли два месеца. Нема шансе да је 
пустим! Једино да и ја кренем с њом. Мада, немам пасош, визу, nape, а и нико ме није звао. 
Осим тога, имам гипс на нози, завој преко главе и деда Здравка на грбачи. Руку на срце, не знам 
ни како бих се спо-разумео с том Рускињом. Ја учим енглески и фран-цуски. Колико видим, Машу 
је баш брига како је мени, она је већ прешла на другу тему 
- Страхиња, погледај. Имам Крлетов аутограм. 
- Одакле ти? 
- Од Крлета. Мама је нашла нови посао. Ради у позоришту као власуљарка. Прави перике, бркове 
и браде за глумце. Набавила ми је две карте за ве-черашњу представу. Крле игра главну улогу. 
Иде-мо Сања и ја. Причаћу ти како је било! 
Значи, тако! Ја мислио да ће Маша да ми каже да ме воли, а она... Идем у позориште са Сањом! 
Крле игра главну улогу! Није фер! Стварно није фер! Сви се нешто шеткају и зезају само мени 
пролази младост у кревету. Без болничарке нисам у стању ни у WC да одем. Значи, ако не успем 
да је дозовем, могу једино да лежим и гледам у флеку на плафону. Добро, могу још и да 
пребројавам ре-бра на радијатору. 
- Страхиња, а шта ћеш ти да радиш вечерас? -гледа ме Маша оним својим плавим очима. 
Да сам бар у свом кревету још бих и знао шта да радим, овако...! Сад бих пристао чак и да Јелена 
и Томислав раде изнад моје главе реферат из фи-зике целе ноћи, и да ми мама прича шта сам 
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ра-дио кад сам био мали, и да носим пуловер на татиној промоцији, и да ми Мравојед 
објашњава како се штампа књига. На све бих пристао, само да ми Павле дотури пар штака и да 
могу одавде да побегнем главом без обзира. 
- Вечерас ми долази болничарка да ми чита татин роман. Ти не можеш да замислиш какво је то 

зезање! Упишавам се од смеха! Баш ми је жао што нећеш моћи да будеш са мном. Али добро, 

биће и теби забавно у позоришту. 

 

18. Неиријатељ не мирује 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Тата се ошишао и обријао браду и бркове. Сад изгледа 
као глиста. Нисам имао појма да је толико мршав. Да не поверујеш! Сав се некако смањио и 
скупио, као мој пуловер после прања. Мама га је грешком искувала у машини за веш. Уместо да 
га ја носим на татиној промоцији, носиће га мала Милица. Сви смо срећни и задовољни, осим 
моје маме. 
- Уопште немој да се секираш! - покушавам да је утешим. - Мени се тај пуловер ионако није сви-
ђао. Као прво, ужасно ме је боцкао, а као друго, од-вратна му је боја. 
- Шта фали жутој боји?! - гледа ме мама зачу-ђено. - Па ти си као мали обожавао жуто. 
- Као мали. Али сад сам велики. Толико сам ве-лики да су ме чак премлатили мангупи. Схваташ? 
- He - гледа ме мама још зачуђеније, а ја се и даље трудим да је утешим. 
- Толико сам одрастао да ћу за коју годину да се оженим и одем на Северни пол. 
- Шта ћеш ти на Северном полу кад мрзиш зиму из дна душе?! - гледа ме мама најзачуђеније на 
свету. 
- Јесте, ја мрзим зиму али је воле бели медве-ди. А пошто Маша воли беле медведе, a ја волим 
Машу онда сам одлучио да заборавим на зебре, отпутујем на Северни пол и тамо заснујем своју 
породицу. 
- С белим медведима?! 
Неке људе не можеш да утешиш. Ево, рецимо, моју маму. Она никако да укапира да ја више ни-

сам мали, и то ти је! Шта јој могу?! Лепо сам про-бао да јој објасним неке ствари, али не вреди. 

Чак је покушала да ми обуче онај скупљени пуловер. Хвала богу није могла да ми прогура главу 

кроз отвор. Жив сам премро од страха да ми не повре-ди ране на лицу. Таман су зарасле.  

С татом ми је много лакше. Он човек гледа сво-ја посла - или пише књигу, или се дружи с Мраво-
једом, или организује промоцију. Ретко кад ме нешто запиткује, а кад ме и пита, то не буде баш 
много глупо. Нарочито у последње време: 
- Је ли, Страхиња, да ли ти требају паре? Очигледно да му је Мравојед уплатио добар 
хонорар кад ми сваки час нуди новац. 
Осим тога, све нас је извео у ресторан на свечани ручак. Значи, маму Јелену тетку течу и мене. 
Чекамо да нам келнерица донесе јело. 
- Ово су први примерци - вади тата књиге и ставља их на средину стола. 
Сви почињемо да тапшемо, а мама да плаче. Већ по њеном старом обичају. 
- Да није било вас - наставља тата - тешко да бих све ово изгурао. 
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Сад већ плаче и тетка. Течу очигледно више за-нимају корице књиге него татин говор. Истеже 
врат преко стола и пиљи у обученог старца и голу девојку. 
- Хвала вам што сте били уз мене и што сте... Теча узима књигу у руке и почиње пажљиво да 
је проучава. 
- Пре него што свакоме потпишем и покло-ним по примерак... 
Тетка извлачи течи књигу из руку и враћа је на гомилу. 
-... желим да вам се похвалим да сам већ почео да пишем други роман. 
Јелена вади фотоапарат и слика нас. Мама за-љубљено гледа у тату а теча у тетку. С плафона 
падају конфете, а убрзо креће и ватромет. На улицама је славље. Народ се весели. Сви машу 
заста-вицама и балонима. Чује се Бетовенова Ода радости. И читав свет је раздраган и насмејан, 
само ја никако не могу да се опустим јер келнерица све време буљи у ожиљке на мом лицу. А 
кад је видела штаке поред моје столице, испустила је нож на под. Која кретенка! Шта би било да 
сам слеп или да сам, не дај боже, у инвалидским колицима? Вероватно би спустила вилицу до 
пода. Могу да мислим како би тек то зачангрљало. Али лепо мој тата каже: - Људима треба 
опраштати. 
Тата не само да је све опростио свом куму и бившем уреднику Васи Тасићу него га је и позвао на 
своју промоцију. To ми је дало идеју да ја опростим мом другу Павлу што ми је изгребао сваки CD 
који сам му позајмио и што је мој Counter Strike оставио код брата у Чачку. Међутим, келнерици 
не могу и нећу да опростим што ме гледа као да сам смрдљив сир. И тачка! He само што она све 
време буљи у мене него ме још показује својим колегиницама. Нарочито сам полудео кад су 
почеле да извирују куварице. Оне мисле да их не видим. Свашта, а чије су онда оне ноге у 
боросанама испод кухињског паравана? 
Сад сам дошао у овај ресторан и никад више! He знам да ли је горе особље или ножеви. Значи, 
тупље ножеве нисам видео у животу. Није ни чудо кад их ова кретенка сваки час испушта из руку. 
А када сам кренуо у WC, келнерица ме је брже--боље стигла и процедила кроз зубе: 
- Немој да мислиш да те нисам познала. Има да ми вратиш паре за онај неисправни мобилни што 
си ми га продао! Имам сведоке који ће то да пот-врде - показује главом на ноге иза паравана. 
Да ли ће неки лудак у овом граду да ме заобиђе? Келнерица ми држи штаке док ја вадим паре из 
новчаника. А шта друго да радим? Да направим сцену и да свима покварим славље? Нисам луд! 
- Страхиња, врати nape у новчаник! - спушта тата руку на моје раме.  
- Ја сам његов отац и га-рантујем за њега. А сад ћу да вас пријавим код шефа јер узнемиравате 
недужне госте, и то још болесне. 
Никада нисам видео тату овако љутог. А он никад није видео мене овако срећног.  

 

19. Само ми  је још то фалило! 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Промоција татине књиге биће за две недеље у Градској 
библиотеци. Само ми је још то фалило сад, на крају школске године, кад морам да поправљам 
кечеве из географије и физике. Ја стварно не знам кад да учим, по цео дан вежбам читање за 
татину промоцију. Скоро да сам научио напамет целу књигу. Бар да је нешто занимљиво, него је 
свака реченица досаднија од претходне. Жив сам се сморио. Али шта ћу кад ме мама по цео дан 
ју-ри по кући и понавља једно те исто: 



 42 

- Хајде да пробамо поново. Ја сам, као, пу-блика, а ти си, као, Страхиња. 
He знам шта ми је теже да замислим, њу као публику или себе као мене. Ја једва од треме нару-
чим пицу преко телефона, а како ћу да читам на промоцији - појма немам! 
- А шта ако ме буде терало да кашљем, као на приредби у вртићу? - панично питам маму. 
- Искашљи се и настави! 
Таман посла! Тако је било и онда! Кад сам се искашљао, кренуо сам да повраћам. Васпитачице су 
морале да прекину приредбу да би први ред отишао у купатило да се опере. Ја сам плакао из 
свег гласа, а мама ме је тешила: 
- Ништа не брини, нико није приметио. Ваљда нисам толики баксуз па да се и овог пута 
закашљем. Треба да упропастим тати књижевну каријеру и то на самом почетку. За мене нема 
везе. Већ сам давно дигао руке и од писања и од Нобе-лове награде. Једноставно сам схватио да 
су те мо-је жеље сувише детињасте и нестварне. Сад имам много озбиљније планове за 
будућност. Детаљно се спремам за свој нови позив. У једној књизи сам чак нашао да бели 
медвед може да достигне тежину од скоро 800 kg и висину од чак 3 m. Да не поверујеш! Јелена је 
обећала да ће да ми нађе још неке књиге о тим чудесним животињама, али најпре да завршимо 
с паковањем позивница за тати-ну промоцију. 
Узимам коверат са гомиле, стављам у њега позивницу, затварам коверат. Узимам коверат са 
гомиле, стављам у њега позивницу и чујем Јелену како шапуће: 
- Страхиња, да ли умеш да чуваш тајну? 
- Томислав је опет покварио меду? - скочим као опарен. 
- He зезај се, Страхиња! Хоћу нешто озбиљно да ти кажем. 
Ко се зеза? Никад нисам био озбиљнији. He мо-гу Томислава очима да видим откад је меди 
изме-шао жице у стомаку. Тата је успео да му поправи механизам за штуцање, али му је случајно 
отки-нуо руку. Сад меда изгледа језиво, али Јелена га је ипак закачила на ранац. 
Стварно не знам шта је она нашла на том То-миславу. Ако је он сад овако живчан, какав ће тек да 
буде кад остари? Па не, стварно! Кад он решава задатак из математике, мора да буде мртва ти-
шина. Значи, ја једва смем да дишем у рођеној coca, а камоли да се закашљем. Па то нема нигде! 
Шта мене брига што он живи са својом бабом, па нема услова за рад. 
- А где су Томиславу родитељи? - питам изнер-вирано Јелену. 
- На Неимару али он с њима не говори. У сва-ђи су већ годину дана. Шта си сад запео, имам 
нешто много важније да ти кажем - окреће се Је-лена да провери где је мама. - Томислав је 
добио стипендију да четврту годину заврши у Америци. Мене је наговорио да се и ја пријавим 
јер имам бољи просек оцена и две награде више од њега. Све сам лепо припремила, послала и... 
данас ми је стигао мејл да сам и ја примљена. 
Данас свашта стиже преко тог Интернета. Мирковом ујаку су, на пример, јавили да је добио 
500.000 долара преко неке европске лутрије. Као, nape ће моћи да подигне кад уплати 200 евра 
за некакве таксе. Човек брже-боље позајмио новац, уплатио на њихов жиро-рачун и још им се 
захва-лио за награду. Послао им фотографију целе сво-је фамилије. Наравно, испоставило се да 
је то те-шка превара и да се Мирков ујак невиђено испа-лио. Међутим, готово! Прошао воз. Зато 
ћу ја лепо Томислава одмах да пријавим. Колико данас идем у полицију. Ко зна коју је то адресу 
дао Јелени?! Можда се несрећница пријавила за бело робље, а и не зна. 
- Има још нешто! 
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Још нешто? Па где ћеш више од овога? Морам брзо да реагујем. Који беше број за полицију? Да 
ли је 92, или 93, или 94, или...? He могу да се сетим. Јелена очигледно ништа не капира. Она 
гледа у Томислава као у Николу Теслу. 
- Страхиња, Томислав хоће да ти поклони свој бицикл - смеје се Јелена. 
Сад би, ваљда, требало ја нешто да кажем. 
- А да ли је поправио кочницу? 
Нисам баш сигуран да је то било много паметно питање. Али, на срећу Јелена ме није чула, тера 
она своје. Све више личи на маму. 
- Има још нешто... 
Решила је да ме дотуче. Шта ли ме сад чека?  

- Томислав би те замолио да му чуваш Пуфија док је он у Америци. Каже, једино у тебе има пове-
рења. Баба је сувише стара да га изводи у шетњу. 
Значи, Пуфи! Ја сам хтео да набавим неког озбиљног, великог пса, а не куче којем су испали сви 
зуби од старости. 
- Страхиња - шапуће Јелена преко стола - са-мо, молим те, немој ништа да причаш мами и тати 
док не прође промоција! Морам фино да их припремим за тај разговор. 
Никад псу не бих дао име Пуфи! Али никад! Ја бих свог пса назвао Арчибалд, или Рекс, или Астор. 
Крезубо куче Пуфи није ми било ни у једном плану. Шта ћу ако ми угине док је Томислав у 
Америци? 
Узимам коверат са гомиле, стављам у њега по-зивницу затварам коверат. Узимам коверат са го-
миле, стављам у њега позивницу затварам кове-рат. Узимам коверат са гомиле, стављам у њега 
позивницу... 
Мада, добро сам прошао, могао је да ме замоли да му чувам и бабу.  

 

20. Ово нема нигде 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Седимо за кухињским столом мама, тата, тетка, теча и ја. 
Тата листа Информатор заупису средње шкше, а мама отвара дискусију: 
- Страхиња, кад ти мислиш да поправиш оне јединице? Ако паднеш на поправни, пропашће ти и 

распуст и пријемни за средњу школу. Има сви да те прешишају!  

Мама баш зна да осоколи човека. На срећу ту је теча да ме утеши. Задовољно се удара 
песницама у груди и виче: 
- И ја сам падао на поправни, па шта ми данас фали? 
Тата диже поглед са Информатора и враћа причи озбиљан тон: 
- Страхиња, ти мораш сам да одлучиш шта ћеш да упишеш. Ја нећу да ти се мешам. Али, ако мене 
питаш, гимназија ти даје једно широко образова-ње. После гимназије можеш да студираш шта 
год хоћеш. 
- А зашто мора да студира? - и тетка има своје виђење моје будућности. - Ви сте се усрећили с 
факултетима! Нека дете заврши средњу економ-ску и ја ћу истог дана да га убацим код мене у 
фир-му. Има бог да га види! 
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Мешам кашичицом соц од кафе по џезви. A шта друго да радим? Мени школа ионако није ва-
жна. Као, питаће ме неко на Северном полу шта сам завршио. 
- Како је кренуо са слабим оценама, он ће те-шко и основнуда заврши... 
Како ме мама нервира! Стварно не знам кад да учим за школу кад по цео дан увежбавам читање 
за татину промоцију. И то по њеном налогу! Али ко би јој то сад објаснио? Ко? Тера она своје 
- Маша се увелико спрема за Филолошку гим-назију. Занимају је шпански и италијански, а ти још 
увек појма немаш... 
Ноћас сам опет сањао онај исти сан. Таман да се пољубимо, крене она глупа магла и Маша не-
стане. Полудео сам! Овог пута бар нисам пао с кревета. А шта ако се Маша не врати из Канаде? 
Ако јој се свиди татина Рускиња и ако тамо упише средњу школу? Шта онда? Најглупље од свега 
ће бити ако се растанемо, а нисмо се ни смували! Грозота! Ваљда ће коначно да ми отпадну ове 
красте с лица, па да је бар пољубим! 
- Страхиња, ниси ваљда луд да служиш цивил-но војску? To је највећа срамота за једног младог 
човека. 
Каква сад војска? Овде очигледно свако тера воду на своју воденицу, па зашто не би и теча? 
- Какав ћеш ти сутра грађанин ове земље бити ако не будеш држао пушку у руци? Знаш како 
каже наш народ: Ако ниси за пушку, ниси ни за девојку. 
Мислим да ћу ускоро да заспим. Зевам и држим главу обема рукама. Ближи ми је Северни пол 
него служење војног рока. 
- Онда ти је боље да се ослободиш сасвим, па не, стварно! Ова цивилна ти је као жив печен -
недопечен... 
И таман кад је теча узео залет да ми објасни своју теорију мушкости, a ја полако почео да па-дам 
у први сан, на вратима се појавила баба Гво-зденка. Кад ће већ једном да оде у те њене Врујце?! 
У руци је држала пресавијене новине. Одмах сам се разбудио. Та жена ме избацује из ципела. 
Упада без куцања, седа за сто, отвара новине и почиње да чита: 
ПРЕБИО КОМШИЈУ ЗБОГ ДРОГЕ - Синоћ у 21 и 10 на Новом Београду, у улици Јурија Гагарина 4, 
ухапшен Ратко Зеленовић, познатији као Мачак. У његовом стану пронађено је 2 kg хероина и 
онесвешћен комшија. 
- Последње чега се сећам - каже пензионер Света Лазић - јесте то да сам позвонио KOMIII11 јii 
Ратку на врата да му дам рачун за телефон, а он ми је рекао: „Значи, ти си ме откуцао, 
матори", и ударио ме песницом у главу. Када сам се освестио, око мене је било неколико 
полицајаца који су... 
- Госпођо Гвозденка, зашто нам сад читате тај небулозни чланак? - нервозно је прекида мама.  
-Нас то уопште не занима. 
- Немојте тако, комшинице, баш вас треба ово да занима. Ви морате да знате шта се све дешава у 
граду. Ви имате мушко дете... Разумете шта хоћу да вам кажем... 
- He разумем. 
- Хоћуда кажем, можда је... - показује главом на мене - посегнуо за дрогом, а ви то и не знате. 
- Наш Страхиња је здрав као дрен! Уписао је школу за војног пилота, што значи да је прошао све 
лекарске прегледе. Тамо не примају наркомане! 
- А да ли су му радили анализу крви? - не оду-стаје тек тако баба Гвозденка. 
- He само анализу крви него и мокраће. Никада до сада нисам чуо ни видео маму да 
лаже. Да не поверујеш! 



 45 

- Страхиња, делијо! Честитам! - теча скаче на ноге и дрмуса ми руку. - Знао сам ја да си ти права 
мушкарчина! Свака ти част! Па што одмах нисте рекли?! Дајте нешто да попијемо! Где сте 
склонили ону флашу од малопре? Ово мора да се прослави! 
Џабе му је мама намигивала иза баба Гвозден-киних леђа. Толико ме је ударао по раменима да 
ми умало није кренула крв на нос. Могли су и шавови на лицу да ми попуцају. Који је то лудак! 
Чак ми је дао петсто динара, да се почастим с друштвом. 
Кад је баба Гвозденка отишла кући, мама је покушала да му каже истину a ја да му вратим паре, 
међутим, он није хтео ни да чује. 
- За војног пилота још петсто динара! У здра-вље да потрошиш!  

 

21. Потоп 

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Одлу-чио сам да се упишем у гимназију. Нисам баш са-

свим сигуран зашто, али не знам због чега то не бих урадио. Бар имам времена да смислим шта 

ћу да студирам. He желим да лупетам као Ристићка.  

Кад ју је разредна питала шта ће да упише после гимназије, она је одговорила: 
- Стоматологију, зато што желим људима да лечим стомаке! 
Шта јој вреди што има све петице кад нема ве-зе са животом? Ја још нисам поправио кеца из 
физике, али бар знам шта је стоматологија. Осим тога, већ сам се распитао шта се учи у гимназији 
- све исто као у основној, само много више и до-садније. 
Павле хоће да иде у техничку школу. Штета што неће и он у гимназију. Таман смо лепо поче-ли 
да се дружимо. Он је мени дао да слушам Ме-рилина Менсона, a ја сам њега упознао с Машом. 
Чак сам нешто размишљао да га узмем за кума. Нисам још сасвим сигуран. Видећу! 
- Зашто нећеш у гимназију? - интересујем се ја онако изокола. 
- Кад завршиш гимназију ниси нико и ништа, а кад завршиш техничку школу, онда си господин 
човек - објашњава ми Павле. 
Значи, сви ме остављају. Али сви! Маша иде у Канаду Јелена и Томислав у Америку а Павле у 
техничку школу. Остаћу сам! 
Зато сам одлучио да их све окупим на једном месту. Од течиних пара частио сам их улазница-ма 
за зоолошки врт. Али сад видим да сам погре-шио! Ужасно су компликовани и пуни су захтева. 
Лакше би ми било да сам повео малу Милицу! 
- Страхиња, боље да си нас одвео у биоскоп! 
- Страхиња, ја ћу да вас чекам овде! Унутра ужасно смрди!  

- Страхиња, реци Павлу да се више не мајму-нише! 
- Страхиња, не узимај моје кокице, види какве су ти руке! Малопре си камили дирао грбу! 
- Страхиња, почиње киша! Да ли си понео кишобран? 
Наравно да нисам. Откуд сам могао да знам да ће падати киша?! Осим тога, откуд сам могао да 
знам да овде нико никог не подноси? Машу нерви-ра Томислав зато што је рекао да Филолошку 
гим-назију може да заврши свако, па и његова баба. Павла нервира Маша јер му сваки час 
говори-. 
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- Да ли ти видиш да пише ЗАБРАЊЕНО ХРАНИТИ ЖИВОТИЊЕ? 
Јелена се наљутила на Томислава јер је каснио више од пола сата. Томиславу иде на живце 
Јелена зато што се стално издваја из друштва. А Павла излуђује Томислав зато што се стално 
нешто пра-ви паметан! Да полудиш! 
Искрен да будем, мене нервирају сви јер нико није у стању да се уклопи у друштво. Мислим да 
ме ипак највише нервира Јелена. Али не зато што се издваја из друштва, него зато што се издваја 
из породице. Њени планови ће да ме дотуку! Синоћ ми се опет поверавала: 
- Знаш, Страхиња, ја бих волела да останем за-увек у Америци, да тамо завршим студије и нађем 
посао. 
Само кад се сетим како сам некад мирно живео, док нисам знао све те њене тајне. А види сад 
ово! 
- Једва чекам да одем у Америку! 
Није него! Док се господа шеткају по Америци и Канади, Страхиња да табана по Београду. Пре 
подне морам да шетам деда Здравка, а после под-не Пуфија. Питам се само кад ћу да стигнем да 
возим бицикл. 
- Знаш како су тамо добри услови за учење! -наставља Јелена. - Све ти је доступно, и литерату-ра, 
и стручни часописи, и лабораторије, и супер компјутерски програми, и врхунски предавачи... 
Она мисли да тамо у Америци сви чекају само да она дође и укључи свој рефлектор. Такву торту-
ру неће нико да трпи! Али нико! Нарочито не Американци! Само се Страхиња навикао да спава 
као на позорници док Јелена ради нацртну. 
- Један Миомир из наше математичке гимна-зије - Јелена ми образлаже своју теорему - завр-шио 
је студије у Америци и одмах добио посао у оперативном центру у Гуглу Каже, има плату 10.000 
долара. Да ли можеш уопште то да зами-слиш? 
Покрио сам се ћебетом преко главе иако је био мрак у соби. Јелена ме је некада мучила јаким 
свет-лом, а сада својим глупим плановима. Очигледно је променила тактику. He знам стварно 
шта је горе. 
- Кад бих ја нашла такав посао, ја бих... 
Што се мене тиче, нека иде, баш ме брига! He мора никада ни да се врати. Као, Београд није до-
вољно добар за њу и њену паметну главу. Она све мора нешто екстра! Нисам имао појма какав је 
сноб. Важно јој је да има плату 10.000 долара! A баш бих волео да видим како ће да потроши то-
лике паре! На маму тату и мене сигурно неће. Ми ћемо бити километрима далеко од ње. Питање 
је да ли ћемо икада више да се видимо у животу. Како јој то није јасно? Мама се плаши авиона, а 
тата и ја ћемо да одемо у манастир. А шта друго да радимо? Да чекамо да се она смилује и 
одвоји 10 долара за телефонски позив? He долази у обзир! Мораће све паре да потроши на 
Томисла-ва, његову бабу и крезавог Пуфија. 
- ... a то би значило да имам своју лаборатори-ју и сама финансирам своје експерименте... Стра-
хиња...? Страхиња, спаваш?! 
Камо лепе среће да спавам! Скроз сам се рас-паметио. 
Ноћас нисам тренуо од Јелениних планова, a сад још и ова кишурина. Изашао ми је овај зоо-
лошки врт на нос. Баш сам баксуз! Павле иде од кавеза до кавеза и дозива животиње. За право 
чудо - оне му се одазивају. Да не поверујеш! Јелена, Маша и Томислав су отишли или, тачније, 
отрчали кући још пре пола сата. 
- Само лудаци могу да се шетају по зоолошком врту по оваквом пљуску! - коментарисао је 
Томислав. 
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- Људи, боље да пожуримо док не закључају капију! Како ћемо после да изађемо? - паничила је 
Јелена. 
- Страхиња, било је лепо, али ја морам кући! Мама ме је звала већ два пута на мобилни. Каже да 
су преко радија најавили провалу облака. Док ја стигнем до Новог Београда... - правдала се 
Маша. 
Е баш су ме сви изнервирали! Па шта ако пада киша? Као да су од шећера. Стојим и посматрам 

нервозног леопарда у кавезу. Ко ли је њега овако изнервирао? Можда ја?  

 

22. Који блам!  

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Улазим с мамом у продавницу да ми купи мајицу за тати-

ну промоцију. Договор је да ја изаберем ону која ми се највише свиђа.  

- Који лудак би ово носио? - провоцира мама свађу. 
-Ја. 
- Свашта! Толико костура нема ни на Новом гробљу! 
Сад сам пошао с њом у куповину и никад више. Шта ће продавац да помисли о мени? 
- Госпођо, да ли могу некако да вам помогнем? Овде су вам модели с лобањама, ако вам се не 
сви-ђају ови са гробовима. 
- Нама треба фина памучна мајица за једну свечану прилику - надвикује се мама с Метали-ком 
из звучника. - Знате, мој супруг је написао књигу Откривање тајни и Страхиња ће на про-моцији 
да чита делове из татине књиге. Страхи-ња, дођи да те види чика! 
Да те види чика! He могу да верујем! Више ника-да нећу смети да дођем у ову радњу а има тако 
до-брих ствари. Сад би ме једино спасао цунами или кад би бар експлодирали ови звучници. 
- Госпођо, само тренутак! Мислим да имам пра-во решење за вас. 
Продавац шири мајицу и подиже је увис. 
- Пипните, ово вам је одличан квалитет! Сто посто памук. 
Значи, на слици је плавуша са исцепаном блу-зом на врату. Изнад н>е је нервозни вампир ком са 
зуба виси парче тканине. Испод слике је следећи текст: МРЗИМ РОЛКЕ! 
- He брините, госпођо - шапуће продавац ма-ми иза мајице - то их држи две-три године и по-сле 

готово, прође их. Ако им се брани, онда може да траје дуже.  

- Мој Страхиња је прво кренуо да слуша ова-кву музику, онда је по соби почео да качи овакве 
постере, а сад хоће да му купим овакву мајицу. Немојте погрешно да ме разумете, нисам ја ста-
ромодна жена, али по мени то ипак не спада у нормално понашање. 
Тако је мама отпочела јавну трибину о мом пси-хофизичком стању. Продавац клима главом и на 
тренутке узима реч: 
- Потпуно вас разумем, госпођо! Тако исто је било и с мојим сином, а данас је хирург на Другој 
хируршкој. 
- Видите, код мог Страхиње је све то почело откад се вратио из болнице. Знате, напали су га 
мангупи и отели му бицикл. Ја се само плашим да му то нису последице од удараца у главу. Ви 
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не-мате појма на шта је он личио! Сад одлично из-гледа, какав је био! Ја сам од почетка била 
против тог бицикла, али мене нема ко да слуша... 
Почињу да ме боле ноге. Наслањам се на пулт. Разгледам налепнице и пришиваче. Један приши-
вач је баш добар - из лобање вири пацов. Павле би се одушевио. Ристићка би се исповраћала на-
сред учионице. А тек како би се згрозила настав-ница српског! Одмах би узела нечију свеску да 
се хлади. Теткица би ме, гарант, пријавила дирек-торки, а психолог би ме закључала у подрум 
док не дођу кола хитне помоћи. 
Изгледа да се јавна трибина полако приводи крају. Продавац поставља кључно питање: 
- И, шта сте одлучили, госпођо? Да ли узимате мајицу? 

Човек гарант има завршен виши курс хипнозе. Другог објашњења немам. Мама ми је купила и 
мајицу и пришивач, плус качкет. Али чим смо изашли на улицу, чаролија је престала. Опет је би-
ла она стара и досадна: 
- Страхиња, добро сад ово што смо купили, али нећу да те видим са зихернадлама и шпенад-
лама по лицу! Је л' јасно? 
Да ли је она чула колико сам се драо у Урген-тном центру кад су ми ушивали аркаду? Држале су 
ме три сестре. Ја не волим ни беџ да носим на ма-јици, а камоли зихернадлу на лицу. Павле ми је 
рекао да то ништа не боли, само те мало пецне. Нека, хвала, имам ја паметнија посла него да се 
бушим по телу. 
- Гледам оног твог Павла, леп дечко, а како се унакарадио! Личи на чудо! 
- Шта му фали? 
- He фали му ништа, има вишак. Три минђуше на једном увету три на другом. 
Две на другом увету. Кад већ хоће да приговара, онда нека пажљивије броји. Али где сад још да 
се свађам због једне минђуше? Овог пута мењам так-тику. 
- Павле би волео да научи есперанто, па ме је замолио да те питам да ли би му држала часове. 
Овако је заволела Машу па ће можда и Павла. Само још њега да убедим да му је есперанто неоп-

ходан у животу. Очигледно да умем с људима. Можда бих могао да студирам психологију. To 

уопште не би било лоше. Али никако да пољубим Машу. Већ је крајње време. И красте су ми 

отпале, a ја ништа. Можда она мене воли само као друга.  

Можда се ја њој уопште и не свиђам. Можда хоће да ме искористи због деда Здравка. А шта ако 
се у међувремену смувала с Крлетом, а ја то ни не знам? Мало-мало па иде код маме на посао. 
Тим глумцима један пољубац мање или више ништа не значи. 
- Страхиња, мислила сам да укључим Машу у Удружење есперантиста. 
А можда хоће преко моје маме да гради себи каријеру. Како се тога нисам раније сетио?!  

 

23. И ово ће да се заврши  

Ово је најстрашнији дан у мом животу! Татина промоција никако да почне! Седим испред пуб-
лике у мајици коју сам изабрао сам или, тачниЈе, коју ми је изабрао продавац и не могу чудом да 
се начудим кога је све наставница српског довукла у библиотеку. Све осме, све седме, па чак и 
све ше-сте разреде. Јадници! Ни не сањају како ће овде да се сморе. 
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Павле ми је јавио да неће да дође. Кажњен је за-то што је пао на поправни из математике. 
Можда и боље. Он је мајстор да направи хаос. Где ћу овде још и њиме да се бавим? Нека, хвала! 
Мени сад треба потпуна концентрација. Само кад се сетим оног његовог лудовања по 
зоолошком врту! Једва смо живу главу извукли. 
- А где пише да је забрањено засмејавати жи-вотиње? - драо се Павле док нас је чувар јурио око 
кавеза с хијенама. И то по оној кишурини. Страшно! He смем ни да помислим шта би му па-ло на 
памет тек овде да ради. Кад је у зоолошком врту засмејавао животиње, што овде не би засме-
јавао татину публику? Мислим да би га моја мама згромила. Она је ионако нервозна као лептир. 
Час улази, час излази из сале. Очи су јој исколачене, a лице знојаво и црвено. А тек како ју је 
фризер унаказио! He личи на себе или, тачније, не личи ни на шта. Међутим, видим да је она 
одушевљена својим изгледом, па нећу да јој кварим. Сваки час прилази тетки, а ова јој намешта 
огрлицу. 
Тата је позвао целу бившу редакцију, а мама по-ла фамилије и читав комшилук. Могу само да за-

мислим како ће тек они да умру од досаде! Наро-чито баба Гвозденка. Али за њу ме баш брига. 

Жао ми је мале Милице, али сад, шта је - ту је. Јелена је дошла с Томиславом, а Маша с тетка 

Лелом и деда Здравком. Рекао сам им да не седну у први ред. За сваки случај, ако се и овог пута 

закашљем.  

Стиже ми порука од Маше. Читам и не могу да верујем својим очима! Читам поново. Лепо пише: 
Држим ти песнице и МНОГО тв волим. Брже-боље јој одговарам: Ија тебе. 
Значи, ипак се није смувала с Крлетом. Ипак воли мене. И то не само другарски. Воли ме љу-
бавно. To је сасвим очигледно. Смеје се и шаље ми пољубац. Како је лепа! 
Дође ми да зграбим овај микрофон са стола и заурлам: 
- Машо, волим те! 
Али нисам ваљда толико луд! To би ме скроз укопало. Тако нешто допало би се једино Павлу, а 
можда чак ни њему. Морам под хитно да се смирим. Руке ми се тако тресу да ми мобилни 
испада већ други пут на под. Значи, Маша ме воли! Да ли да ја ипак зграбим овај микрофон и...? 
За разлику од мене, Мравојед је миран као језе-ро. Седи за столом и прелистава своје папире са 
откуцаним текстом. Њега баш брига и за камере, и за новинаре, и за публику и за мамину 
фризуру, и за Машину поруку, и за цео свет. Чак га је брига и за то што наставница српског седи 
поред на-ставника Драгића и трепће све време. 
А шта ако мени у току промоције испадне књи-га из руку и тресне на под? Могу да мислим како 

би се смејали ови моји из школе. Кад је Ристићка запела за гајтан од микрофона на приредби за 

Светог Саву директорка је морала да преки-не програм. Значи, није се чуо хор од њиховог смеха! 

Који су то лудаци! Добро, бар се распушта-мо за два дана, па нећу више морати да их гледам.  

Фризура долази право до мене: 
- Страхиња, иди брзо у мушки WC и доведи тату! Кажи му да сви само њега чекају и да више не 
изводи бесне глисте! Хајде, трчи! 
Само ми је још ово фалило. Тата се нервозно шета поред писоара и понавља: 
- Ја не могу да изађем! Ја не могу да изађем! Можда ипак није требало да се ошиша. 
- Нашао сам десет словних грешака само у прве три главе! Даље нисам смео ни да гледам! 
Његова снага је вероватно била у коси. Али сад је готово! 
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- Седмо поглавље је чисто срање... - одзвања татин глас због плочица. - Написао сам да Петар 
бежи у њиву и да се никада више не враћа у село, а требало је да остане и бори се до краја. 
- Право да ти кажем, мени није срање само седмо поглавље него цела књига! - износим тати 
своје мишљење. - Могу да замислим како ће тек да ме зезају ови моји из школе. Али ја нисам 
овде због твоје књиге, него због тебе. Чак сам пристао да читам на промоцији, па таман се 
исповраћао на цео први ред. И молим те, гледај да се овај цир-кус заврши што пре. 
И тако тата и ја улазимо у свечану салу Градске библиотеке и креће громогласан аплауз. Укључују 
се ТВ камере и микрофони. Идемо ка својим ме-стима. Сви нас гледају. Кап ће да ме стрефи! 
Почињем да ћопам, ни сам не знам зашто. Тако ми и треба кад се правим паметан. Лепо смо 
могли тата и ја да побегнемоу њиву и да се никада више не вратимо у село, а види сад ово! 
Седамо на своја места, аплауз се утишава. Сад сви могу да чују како ми лупа срце. Узимам књигу 
у руке, а тата микрофон: 
- Драги гости, пријатељи, родбино, хвала што сте одвојили време да вечерас будете са мном. Док 
сам долазио овамо, схватио сам да сам направио велику грешку у својој књизи. Петар, мој главни 
јунак је кукавица, а не херој. Али онда сам схватио и зашто је то тако испало. Петар није имао 
другог избора него да побегне. Он није имао сина да га заустави... 
Писац показује руком на мене. 
- ... као што је мене малопре Страхиња зауста-вио да не побегнем. Стао је испред мене и казао: - 
Тата, рећи ћу ти истину, јер те много волим, бо-јим се, али нећу да те оставим, верујем у тебе, 
немој да одустанеш! 
Овај је тотално пролупао! Ја му ништа од тога нисам рекао! 
- Мој главни јунак Петар јесте кукавица, али је зато мој син Страхиња херој. 
Ако настави да ме хвали пред мојима из школе, ја сам мртав човек... 
- Страхиња, данас сам од тебе добио велику лекцију. Хвала ти! 
Нека му неко искључи тај микрофон већ једном!  

 

24. Вече на Caвu 

Маша, деда Здравко и ја седимо на клупи, пијемо сок и гледамо у Саву. Да нема комараца, било 
би идеално. Овако, сваки час мораш да се лупаш по рукама и ногама. Још ја обукао бермуде. 
Hajrope је кад ти зује око главе. Маши један замало да улети у уста! Који кретен! 
Мислим да се деда Здравко доста опоравио. Нисам га видео сто година. Оно на татиној про-
моцији и не рачунам! Тада нисам видео ни белу мачку, а камоли деда Здравка. Последњих 
месец дана није ми било ни до чега. Учио сам и дању и ноћу. Мислим да сам прешишао чак и 
Јелену. Да не поверујеш! Ипак, најгоре ми је пало то што је татина промоција била на свим 
телевизијским програмима. Нема ко нас није звао да нам то ка-же. Чак нам се јављала и кумица 
Вера из Немачке. Од ње смо чули да је тај прилог био емитован преко сателита неколико пута. На 
сву срећу, и то се завршило. 
- Страхиња, баш си лепо испао на телевизији. Значи, ипак се није завршило. И деда Здравко 
жели да изнесе своје утиске: 
- Тако си изражајно читао, ниједном ниси за-муцнуо. Свака ти част! Као прави глумац! 
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- Страхиња - гледа ме Маша преко сламке - да ли си размишљао да будеш глумац? Могу да те 
упознам с Крлетом ако хоћеш. 
Нећу! Глумац не бих био ни под разно! Треба да се смејем кад сам тужан и да плачем кад сам 

весео. А, поврх свега, треба да се редитељ издире на мене како му се ћефне. Нека, хвала! Више 

бих волео да будем камерман. Ћутиш и радиш свој посао. Добро, имам још времена да 

размислим шта ћу да студирам. Маша је уписала Филолошку гимназију a ја класичну. 

- Студираћу или италијански или шпански, још нисам одлучила. А ти, Страхиња? 
Значи, одустала је од белих медведа! To и није тако лоше. У Италији и Шпанији је много топлије 
него на Северном полу. Осим тога, има човек где да изађе. На Северном полу бих умро од 
досаде. Само да ми је знати како се забављају Ескими су-ботом увече. Бирају најлепшег Снешка 
Белића? 
Павле има приватну наставницу математике и наставника есперанта. Математику му држи Јеле-
на, али једва. Каже да није видела већу замлату од њега. Касни на часове, не доноси свеске, 
нема књиге и стално подригује. Узгред, пробушио је још једну рупу у увету и стално прича да ће 
да ура-ди тетоважу преко целих леђа - орла у лету како у кљуну носи мртвог миша. Мислим да он 
то само прича. Мајка би га убила од батина! 
Есперанто му држим ја. Мама има пет ђака и не може да стигне. За разлику од Јелене, ја сам 
задо вољан својим учеником. Толико ме засмејава да се упишавам од смеха. 
- Страхиња, слушај овај виц! Стоје једна девој-ка и два младића. Један је мува, други је комарац. 
Један је чешка, други је Пољска. 
Значи, Павле је код нас цело преподне. С нама руча, па тек онда иде кући. Пошто му ни Јелена ни 

ја не наплаћујемо часове, његова мама је рекла да ће за узврат да нас вози својим таксијем где 

год хоћемо. Тако да Јелена и ја више не размишљамо кад идемо на Душановац код тетке и тече. 

He морамо да се гужвамо по аутобусима. Милина! 

Јелена и Томислав путују за Америку првог ав-густа. Требало би да се радујем што ће цела соба 
бити само моја, али није баш тако. Видим, и Павлу је криво што га напушта наставница 
математике, и то десет дана пред поправни. Несрећник поку-шава да нађе решење за своју 
ситуацију: 
- А шта мислиш, Страхиња, да јој ти и ја на-пишемо писмо у име директора колеџа? Као, ње-му је 
јако жао, али за Јелену ипак нема места. Грешка у компјутеру. 
- Мислим да је то веома глупо! Као прво, није ти то наш компјутер, па да погреши. А као друго, ни 
ти ни ја не знамо тако добро енглески као ди-ректор колеџа. Ако нас за писмо не провали Јелена, 
онда ће гарант Томислав. Само ми још тре-ба да се он дерња на мене. 
Осим тога, Јелена једва чека да отпугује. Већ је и кофер спаковала. Оставила ми је циркле, гриц-
калицу за нокте и мале маказе. Каже, то би јој ио-нако одузели пред улазак у авион. Претргла се! 
За разлику од Јелене, Маша није ни почела да се пакује, а путује сутра ујутру. 
- He иде ми се. Шта ћу ја у Канади? 
- Да се видиш са оцем - објашњава јој деда Здравко. 
- Баш ме брига и за њега и за његову Рускињу! - Немој тако! Добићеш брата или сестру. To је 

нешто најлепше на свету - из деда Здравка избија племенитост на све стране. - Кад се мени 



 52 

родио брат, трчао сам од наше куће до Земуна да стрицу јавим радосну вест. Браћа и сестре су 

велико бо-гатство. Ево, питај Страхињу!  

Изгледа да је деда Здравкова доброта заразна. Скоро да бих се расплакао што ће Јелена ускоро 
да отпутује. Да не поверујеш! Можда Павле и ја ипак склепамо оно писмо на енглеском. Само би-
смо могли да смислимо неки паметнији разлог. Рецимо: колеџ неће радити зато што нема греја-
ња, или несташица мазута, или професори штрај-кују због малих плата... 
- Кад сам ноћас ишла у WC, ухватила сам маму како плаче - наставља Маша своју причу. - Могу да 
мислим како јој је! Прво је умрла бака Дара, па ово с татом, сутра путујем ја... 
- Мене немој да гледаш! - смеје се деда Здрав-ко. - Ја нигде не идем, бар док не завршим курс! 
После не знам! 
- Какав курс?! - гледа га Маша разрогачених очију. 
- Курс фотографије. Одувек сам желео да се ба-вим фотографијом, али никад нисам имао 
времена за то. Решио сам да продам оне моје шведске шта-пове за пецање и платим прву рату. А 
за другу рату ћу већ нешто да смислим! 
Деда Здравко вади пресавијен лист новина из џепа. 
- Нашао сам овај оглас. Ево, од 15. јула до 15. септембра у Удружењу фотографа Србије. Стра-
хиња, хоћеш и ти са мном? Пише овде да је за све узрасте. 
Маша гледа у оглас, a ја у деда Здравка. Значи, то уопште није лоша идеја. Тетка је ионако обе-
ћала да ће на крају школске године да ми купи дигитални апарат. Питаћу и Павла. Кад већ има 
часове из математике и есперанта, зашто не би учио и фотографију? 
- Дивно! - Маша склапа руке уз пљесак. - Стра-хиња, шаљи ми мејлом све фотографије које 
будете направили! 
Кад мало боље размислим, могао бих да поста-нем славни фотограф, да одем у Африку и сликам 
зебре. Ред би био да и ја негде отпутујем. 
- Док вас двоје размените адресе и поздравите се, идем ја још мало да прошетам! - јавља нам се 
деда Здравко и одлази према Сајму. - Страхиња, ти и ја се чујемо! 
Маша и ја крећемо у супротном смеру. Ако је сад не ухватим за руку и ако је сад не пољубим, кад 
ћу? У старачком дому? Комарац јој слеће на чело. Успео сам да га отерам пре него што ју је ујео. 
Сунце полако залази тамо негде, у Земуну. Маша се смеје. Да имам фотоапарат, сад бих је 
сликао. Само, не знам како би испала фотографи-ја због ових досада. Нападају у ројевима. Човек 
не може од њих да се одбрани. 
- Страхиња, моја породица није тако зани-мљива као твоја... моји родитељи су сасвим обич-ни, 
па сам и ја ваљда таква, обична... 
Чешем се час по рукама, час по ногама. Све ми је теже да је пратим. Уопште не разумем шта хоће 
да ми каже. 
- ... и можда се зато ја теби не свиђам... 
- Машо, ти се мени толико свиђаш да сам био спреман да с тобом одем на Северни пол и да 

истражујем беле медведе!  

- Какве беле медведе?! - гледа ме Маша запа-њено. 
Сад или да јој објашњавам о каквим белим мед-ведима је реч или да је пољубим... Мислим да 

ћу одабрати ипак ово друго.  
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25. Јутро у Београду 

Драга Машо, 
Ово је најлепши дан у мом животу! Добио сам твој мејл. Када сам га прочитао, од радости сам 
бацио јастук увис. He знам како, али излетео је кроз прозор и закачио се за једну грану дрвета. 
Сад се цео комшилук чуди откуд тамо јастук. Наравно, баба Гвозденка се чуди највише. Мама је 
рекла да је то сигурно урадила нека будала и да она нема вре-мена да се тиме бави. Али доста о 
мени! 
Жао ми је што си се исцимала у путу и што су ти изгубили пртљаг. Како је доспео чаку Мексико, 
није ми јасно! Али није то ништа! Кад је моја тет-ка једном путовала послом у Подгорицу кофер 
јој је отишао у Хонг Конг. Да не поверујеш! Вратили су га тек кроз два месеца. Био је пун нових 
новци-јатих мушких гаћа и дечјих чарапа. Теча је толико био љут да је хтео да се разведе. Одувек 
је сумњао да тетка има љубавника, а ово му је био највећи доказ. Једва смо га умирили. Његов 
услов је био да се све баци у контејнер. Мама се једва изборила за пар чарапа: 
- Биле би таман за нашу комшиницу Милицу. Греота да оду у ђубре, види, памук сто посто! 
Могу само да замислим како се осећаш што мо-раш да носиш гардеробу те Рускиње! Довољно је 
што с њом говориш на руском. По фотографијама које си ми послала, рекао бих - или да није 
лепа или да није фотогенична. Некако јој је много окру-гла глава, а можда ју је и твој тата сликао 
из глупих углова. He знам. 
Ти си на свим сликама екстра! Нарочито ми се допадаш у оном ресторану. Једино што су ти цр-
вене очи од блица. He бих сад нешто да пригова-рам, али кажи тати да те следећи гтут слика 
круп-није. Баш ме много брига да гледам зградурине, паркове и фонтане по Торонту! Све то 
имам и овде, али у Београду немам тебе. У ствари, најбоље би било да те фотографише Рускиња. 
Она очи-гледно има више смисла за кадрирање. Оне слике на којима сте ти и тата баш су добре. 
И светло, и композиција, и атмосфера. Личиш на тату. Имате исте очи, и нос, и исто се смејете ... и 
уопште ми није јасно шта је видео на тој Рускињи? Али добро. А да њој није тако велика глава од 
трудноће? Кад је моја мама била у другом стању са мном, порасла су јој стопала чак за два броја. 
Та трудноћа је стварно чудо! 
Значи, добићеш брата! Баш лепо! Кажеш да си га већ видела на ултразвуку! Сачувај тај снимак 
што ти је дао лекар. Волео бих да га покажем на-шој наставници фотографије. Технологија ствар-
но напредује невиђеном брзином. Да је мене Јелена видела пре него што сам се родио, можда 
би ме више волела, па би јој сад било бар мало жао што одлази у Америку. Али не! Она је пре-
срећна. Од радости ме сваки час лупка по темену. Као да не зна какве сам имао повреде по 
глави. Која кретенка! Добила је фотографије породице код које ће да буде смештена. Неки 
Јевреји. Само фали још да промени веру. Једина добра вест у вези с Јеленом јесте то што свуда са 
собом носи меду мада му је у међувремену отпала и друга ру-ка. Јадник! 
Можда та твоја Рускиња и није тако лоша. Ви-диш, дала је теби да изабереш име за бебу. Па не, 
стварно! Тихомир - то лепо звучи. Може и да му се тепа: Тихо. Моје име је прилично глупо - 
Страхи-ња. А тепање још глупље: Страхо. Замисли, молим те! Али, хвала богу, нико ми у животу 
није тепао! Узгред, тата у другој књизи пише о мени. Жив нисам. Али нећу да паничим унапред. 
Сачекаћу да заврши. 
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Све је добро док се мама не баци на писање. Она би ме оцрнила за цео живот. Морао бих да се 
селим у другу галаксију. На моју велику радост, He-Ma времена за писање. Све више има посла у 
Удру-жењу есперантиста. Да не поверујеш! 
Машо, само да знаш како нам је супер на курсу! He могу да дочекам следећи час. Није да се хва-
лим, али деда Здравко и ја смо најбољи у групи. Мислим да Павле баш и није много талентован 
за фотографију. Он је више као твој тата. Или му ис-падне мутно, или криво, или глупо. 'Ладно 
исече деда Здравка напола, а ухвати целу трафостаницу. Да не поверујеш! Није ми јасно да ли он 
то тера инат или стварно не разуме шта му објашњава наставница. Никако да укапира да то није 
права школа и да не мора баш на сваком часу да прави будалу од себе. 
У прилогу (атачменту) шаљем ти неке своје ра-дове с прошлог часа. Тема нам је била: Супротно 
а слично. Ја сам сликао прозоре и врата. Настав-ница је одабрала три моје фотографије за 
завршну изложбу. 
Деда Здравко није био на последњем часу. Мо-рао је на контролу. Лекар му је рекао да му је 
здравствено стање одлично и да ни случајно не прекида с лековима. Тако да не бринеш. Следећи 
пут ћу ти послати неке његове фотографије. Има баш добрих, видећеш! 
Питао ме је да ли бих га сликао на Бранковом мосту, тамо где смо се нас двојица упознали. Ја 
сам му одговорио да је то супер идеја, али да би било добро да се сликамо сви заједно: он и 
тетка Лела, моји мама и тата, Јелена и Томислав, тетка и теча, Павле и његова мама, наставница 
српског и Мравојед, баба Гвозденка и Ристићка, Мирко и његов ујак, чупава продавачица и њен 
дечко полицајац, теткица и психолог, хаварисани и касирка, продавац хипнотизер и његов син, 
хе-мичарка и географ, мала Милица и тетка Мира, дечак с капуљачом и његова нервозна мама, 
Пуфи и бели медведи, ти и ја. Сад, не знам за твог тату Рускињу и Тихомира, то одлучи сама. 
Мени неће сметати. Чак напротив, мислим да ће деда Здравко бити много срећнији ако нас буде 
што више на окупу. Тако ће тачно знати да није сам на свету и да има кога да позове кад му буде 
тешко у животу. 
Извини, али морам да прекинем с писањем. Мама је баш сад узела да пресвлачи постељину и 
одмах је провалила чији је оно јастук на дрвету. Да ствар буде гора, на њега је брже-боље легла 
нека мачка. 
Љуби те и воли твој Страхиња 

 

 

 

 

 


