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Vanja Bulić 

 

ŠPRICANJE 
 

– I ja sam dobio sudski poziv! – mahao je plavim 

kovertom uvaţeni poslanik. – Iako me štiti poslaniĉki 

imunitet, ja ću da se odazovem pozivu kao svaki pošteni 

graĊanin koji veruje u pravnu drţavu. 

Uvaţeni poslanik je otišao u policiju. Tamo su ga 

lepo doĉekali. Ponudili su mu kafu, ratluk i hladnu vodu. 

– Nema ĉega da se plašim, ja govorim istinu i samo 

istinu. 

– Onda sigurno nemate ništa protiv da vam damo 

jednu malu injekciju pentotala. Mi ga u policiji zovemo 

serum istine – rekao je deţurni policajac. 

– Samo izvolite. 

Medicinski brat u plavom je imao laku ruku. Posla-

nik nije osetio ubod igle. Nakon duţeg vremena bio je 

opušten, radostan, spreman da komunicira sa ljudima koje 

prvi put vidi. 

Posle toga dao je iskaz i odmah otišao na sednicu 

Parlamenta. 

Osetljiva tema, nastavak juĉerašnje skupštinske ras-

prave. Prethodnog dana je dao znaĉajan doprinos diskusi-

jom potkrepljenom sa mnogo podataka, grafikona i citata. 

Javio se za diskusiju. Izašao je za govornicu nas-

mejan, pun elana i dotad neprimećenog radnog entuzijaz-

ma. 

– Uvaţeni predsedniĉe, uvaţeni poslanici, poštova-

ni predstavnici medija, kao što znate ja sam ekspert za ovu 

temu... 
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Zatim je priĉao, priĉao i priĉao. Njegovi stranaĉki 

drugovi su kolutali oĉima i pokušavali da ga prekinu. 

Uzalud. Pred TV kamerama je pocepao grafikone 

koje je pokazao prethodnog dana, statistiĉke podatke i ci-

tate je proglasio budalaštinama smišjenim za zaluĊivanje 

naroda, a za svoje stranaĉke drugove rekao je da su budal-

ĉine i  ordinarne neznalice. 

– Ali, nisi tako juĉe govorio! – uzbuĊeno je doba-

cio šef njegove poslaniĉke grupe. 

– Juĉe nisam bio šprican – uzvrati poslanik i nasta-

vi da cepa grafikone. 
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Nenad Vučetić 
 

DNEVNIK PREDIZBORNE KAMPANJE    
 

Ponedeljak 

Boris Tadić obišao poljoprivredno domaćinstvo i 

traţio ovce koje će glasati za njega. 

Tomislav Nikolic lamentira nad lošom ekonom-

skom situacijom i obećava nova radna mesta. 

Ivica Daĉić otvorio fabriku i najavio zatvaranje 

svih kriminalaca, sem ako nisu koalicioni partneri! 

MlaĊan Dinkić podrţao departizaciju i najavio ak-

ciju reketom protiv korupcije!                                             

Ĉedomir Jovanović najavio preokret! 

Vojislav Koštunica brani teritorijalni integritet, nije 

obavešten o raspisivanju izbora! 

Dragan Marković Palma pokrovitelj koncerta kla-

siĉne muzike. Najavljeno gostovanje Šopena! 

 

Utorak 

Boris Tadić lamentira nad lošom ekonomskom si-

tuacijom i obećava nova radna mesta. 

Tomislav Nikolić otvorio fabriku i najavio zatvara-

nje svih kriminalaca, sem ako nisu koalicioni partneri! 

Ivica Daĉić  podrţao departizaciju i najavio akciju 

reketom protiv korupcije! 

MlaĊan Dinkić obišao poljoprivredno domaćinstvo 

i traţio ovce koje će glasati za njega.                     

Ĉedomir Jovanović najavio preokret! 

Vojislav Koštunica brani teritorijalni integritet, nije 

obavešten o raspisivanju izbora! 
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Jovan Krkobabić izabran za zamenika generalnog 

sekretara Omladinskog sportskog saveza. 

 

Sreda  

Boris Tadić otvorio fabriku i najavio zatvaranje 

svih kriminalaca, sem ako nisu koalicioni partneri! 

Tomislav Nikolić podrţao departizaciju i najavio 

akciju reketom protiv korupcije!      

Ivica Daĉić obišao poljoprivredno domaćinstvo i 

traţio ovce koje će glasati za njega. 

MlaĊan Dinkić lamentira nad lošom ekonomskom 

situacijom i obećava nova radna mesta.  

Ĉedomir Jovanović najavio preokret! 

Vojislav Koštunica brani teritorijalni integritet, nije 

obavešten o raspisivanju izbora! 

Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin potpisali koali-

cioni sporazum  „Samo sloga Srbina spasava”. 

 

Četvrtak 

Boris Tadić  podrţao departizaciju i najavio akciju 

reketom protiv korupcije! 

Tomislav Nikolić obišao poljoprivredno domaćin-

stvo i traţio  ovce koje će glasati za njega. 

Ivica Daĉić lamentira nad lošom ekonomskom si-

tuacijom i obećava nova radna mesta. 

MlaĊan Dinkić  otvorio fabriku i najavio zatvaranje 

svih kriminalaca, sem ako nisu koalicioni partneri! 

Ĉedomir Jovanović najavio preokret! 

Vojislav Koštunica brani teritorijalni integritet, još 

uvek nije obavešten o raspisivanju izbora! 
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Vuk Drašković napravio hipi komunu na Ravnoj 

Gori. 

 

Petak  

Boris Tadić obećao med i mleko ako pobedi na iz-

borima i pelin i ĉemer ako pobedi neka druga stranka! 

Tomislav Nikolić obećao med i mleko ako pobedi 

na izborima i pelin i ĉemer ako pobedi neka druga stranka! 

 Ivica Daĉić obećao med i mleko ako pobedi na 

izborima i pelin i ĉemer ako pobedi neka druga stranka! 

MlaĊan Dinkić obećao med i mleko ako pobedi na 

izborima i pelin i ĉemer ako pobedi neka druga stranka! 

Ĉedomir Jovanović najavio preokret! 

Vojislav Koštunica brani teritorijalni integritet, i 

dalje nije obavešten o raspisivanju izbora! 

Radikali obišli muzej BIA u okviru kampanje 

„Povratak korenima”. 

 

Subota 

Predizborna tišina, glas spasa i razuma! 

 

* * * 

 

Ponedeljak, dan posle izbora 

Boris Tadić rekao da moţe sa svima, ali da neće sa 

svakim! 

Tomislav Nikolić rekao da moţe sa svima, ali da 

neće sa svakim! 

Ivica Daĉić rekao da moţe sa svima, ali da neće sa 

svakim! 
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MlaĊan Dinkić rekao da moţe sa svima, ali da neće 

sa svakim! 

Ĉedomir Jovanović se preokrenuo! 

Vojislav Koštunica brani teritorijalni integritet, 

obavešten o raspisivanju izbora. 
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Vesna Denčić 
 

TRANSFORMACIJE 

 

Sa osećajem gaĊenja, svake noći prevrtao se budan 

po krevetu. Znao je da nešto mora da preduzme, promeni, 

ţeleo je da promeni, ali još uvek nije znao u kom pravcu 

da usmeri proces svog preobraţaja. 

Bila je to duga i teška borba sa samim sobom: dani-

ma, mesecima, godinama. Kada je konaĉno razmotrio sve 

aspekte, razloge, mogućnosti i svakako, posledice, napos-

letku je doneo odluku da postane politiĉar. GaĊenje će i 

dalje biti prisutno, ali će se barem osećati moćno. 
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Vladimir Dramićanin 

 

PREDIZBORNA KAMPANJA 
 

Tog jutra sam kao i obiĉno sedeo u dvorištu, pod 

šljivom i posmatrao nebeski svod, razmišljajući o izbori-

ma koji se bliţe. Odjednom se na nebu prikazao lik bivšeg 

druga predsednika. Odvaţno me je posmatrao a zatim je 

pogledom prelazio preko predela. Najednom mi se obra-

tio:  

– Druţe, zašto nešto ne radiš. Širom zemlje pokre-

nute su radne akcije. Šta se bre izleţavaš majku mu boţi-

ju! – graknu na mene. Osetio sam izvesnu nelagodnost, 

dozu straha pa sam tananim glasom odgovorio 

– Druţe predsedniĉe odavno nema radnih akcija, ali 

ove nedelje ima jedna u Maksiju, pa je narod navalio kao 

lud. Meni je lepše ovde pod šljivom. 

Posmatrao me je neko vreme zaĉuĊeno a onda je 

dodao:  

– Ne znam o ĉemu govoriš, ali koliko vidim Jugos-

lavija nije onakva kakvu sam je ostavio! 

– Nije druţe predsedniĉe. Jugoslavija više ne posto-

ji! Ostao je samo hologram, odgovorih tuţno, spustih gla-

vu meĊu kolena i nekako uspem da pridremam terajući cr-

ne misli iz glave. 

Kada sam se probudio, druga predsednika više nije 

bilo na nebu. Sada me je sa smeškom na licu posmatrao 

još jedan bivši predsednik. Razgledao je malo okolinu i 

upitao me: 
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– Momak, šta si zaseo tu. Radi nešto, švercuj ako 

treba. U moje vreme svi su švercovali, ovaj mislim snala-

zili se, ispravi se na kraju.  

– Ali danas nema švercovanja. Od kada su došle 

demokrate Srbija je postala pravna drţava u kojoj se taĉno 

zna ko moţe da švercuje a ko ne. Ali nad narodom se svi 

iţivljavaju! I oni koji mogu i oni koji ne mogu.  

Bio je pogoĊen mojom izjavom i jedva je skupio 

snage da mi se još jednom obrati:. 

– U moje vreme niko nije smeo da vas bije osim 

vaše i naše milicije.Vidim ja da je sve propalo sine. 

– Jeste druţe predsedniĉe. Od Srbije je ostao sam 

hologram, odvratih tuţno, a njegov lik je polako poĉeo da 

isĉezava. 

Ja šta ću, nastavim kao svaki normalan Srbin da bu-

ljim u nebo i taman kada sam pomislio da je za danas 

predstava završena, na nebu se ukaza lik aktuelnog pred-

sednika. Našao sam se u ĉudu, jer koliko juĉe sam na tele-

viziji gledao njegovu predizbornu kampanju. 

– Predsedniĉe, odkud vi?! Zar ste nas i vi napustili? 

– upitah zbunjeno. 

– Nisam ja napustio Srbiju. Zar nisi video da sam 

ovih dana sadio tikve sa narodom, radio u fabrici automo-

bila i sliĉno.  

– Ali kako to da ste se prikazali na nebu?  

– To je savremena tehnologija. To što gledaš je ho-

logram. I u tom pogledu se pribliţavamo Evropi. Srbija 

mora da prati svetske trendove! – odvrati predsednik.  

A onda se na moje iznenaĊenje na nebu pojaviše i 

hologrami ostalih opozicionih kandidata. Svi su bili nas-
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mejanih lica, sa onim obećavajućim pogledima. Jedan mi 

je pruţao jabuku, drugi paradajiz, treći hleb. 

– Zaokruţi dva za poljoprivredni napredak, reĉe 

jedan.  

– Šest za vedriju Srbiju, reĉe drugi. 

– Pet za nova radna mesta, reĉe treći.  

I tako su se narednih pola sata smenjivala holo-

gramska obećanja na nebu. Gledao sam nemo i razmišljao 

koju ponudu da prihvatim, ali na kraju sam shvatio da je 

za mene najbolje da samo nastavim da blenem u nebo kao 

svaki pravi Srbin. Ne trebaju meni obećanja.  

Imam i ja svoj hologram.  

Sedim pod šljivom i gledim u nebo.  

To je moja Srbija! Ĉvrsto sam rešio – na izbore ne-

ću ni izlaziti. Taĉnije neću nigde izlaziti. I taman kad sam 

pomislio da sam pronašao svoju idilu, prekide me ţenin 

glas: 

– Jovane, ajde na ruĉak, podviknula je. 

E to mi je trebalo, pomislim i pojurim unutra.  

Ţena je već postavila i ĉekala me gledajući televi-

zor, na kome su se naravno vrtele predizborne kampanje. 

– Joco, vidi ove divne ljude. Mislim da bi oni bili 

idealni za nas. Šta kaţeš da glasamo za njih? – upita me, a 

meni je u trenutku pozlilo. Bilo mi je muka, tresla me je 

groznica i osetio sam malaksalost. Odmah se spremim i 

odem do doma zdravlja na pregled. 

– Dobar dan. Jel’ radi doktorka Višnja danas? –

upitah ljubazno na šalteru. 

– Radi, ali morate prvo da zakaţete – odgovori lju-

bazno šalterska sestra. 
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– Ali meni je loše, zar ne moţe da me odmah preg-

leda? – upitah zbunjeno. 

– Naravno da ne moţe. Zar mislite da je ovoj rulji 

dobro. Svi oni su prvo zakazali! – odgovori radnica povi-

šenim tonom. 

– Ali i ja sam izgleda zakazao, molim vas plaćam 

zdravstveno i hoću da me doktorka odmah pregleda! – od-

govorih ljutito.  

– Pa dobro šta je to toliko hitno pobogu! Šta vam 

je?  

– Gledao sam predizbornu kampanju i odjednom 

mi je pozlilo. Mislim da imam i temperaturu, odgovorih 

snuţdeno, pokušavajući da spustim loptu.  

– Dobro dajte knjiţicu i saĉekajte da vas doktorka 

prozove, odvrati ljutito i zalupi prozorĉić.  

I tako ja sednem u ĉekaonicu i ĉekam... i ĉekam i 

ĉekam. A kad mi je dosadilo da ĉekam poĉeo sam i da se 

nerviram. Taĉnije popizdeo sam. Ostali pacijenti su me 

gledali u ĉudu. Nekoliko njih u gipsu, jedan krvavog lica i 

nekoliko kijaĉa. Imao sam utisak da sam ovde suvišan. 

Nakon nekoliko sati ĉekanja, doktorka me prozove: 

– E dobro. Recite mi šta vas muĉi, upita ljubazno.  

– Gledao sam predizbornu kampanju, kad mi je od-

jednom pozlilo, odgovorih kratko. 

– A kakve simptome osećate? 

– Ĉim su pomenuli nova radna mesta izgubio sam 

apetit, kad su spomenuli ekonomski napredak Srbije ose-

tio sam muĉninu, vrti mi se u glavi pri pomenu Evropske 

Srbije, a kad samo pomenu poljoprivredni razvoj dobijem 

temperaturu. Na sve to imam i hroniĉni gastritis! – odgo-

vorih oštro. 
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Gledala me je neko vreme i ćutala. A i ja sam ćutao 

i gledao nju.  

Najzad stade nešto da ispisuje i naposletku mi se 

obrati: 

– Prepisaću vam tri Turske serije nedeljno, po dva 

puta dnevno i Ţikinu šarenicu na prazan stomak,  jednom 

nedeljno.  

Malo sam bio iznenaĊen, jer još nisam ĉuo za ovak-

vu terapiju. 

– A te Turske serije, jel to pre ili posle jela?  

– Posle jela, naravno. To je jaka terapija! 

– A šta ćemo sa gastritisom?! – upitah zbunjeno. 

– To nije ništa strašno. Ĉim prestanete da se hranite 

predizbornim obećanjima, ţeludac će se smiriti. Izbega-

vajte kisela i slatka obećanja i dobro saţvaćite program 

pre nego što ga progutate. I preĊite na bareno! Nisu pred-

izborne kampanje za vaš stomak.  
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Mirjana Đapo 

 

PRIČA O KOSKI I DŽUKCU 
 

Malo bih da zaĉeprkam po pedigreu, tamo nekih, 

dţukaca… zato što i ne mislim da je pedigre baš nešto. Ni-

su kompleksi ti što razdvajaju one rasne i avlijanere, ima 

tu  nešto drugo, jaĉe, ljigavije...    

Sada će da me ispljuju, izujedaju, šutnu… unište, 

ali to i nije bitno. Rešila sam da im isteram sve bube iz  

skupog krzna jer ne verujem su zaštićeni baš po ĉitavom 

telu. Prozvaće me, ionako… 

Moja teorija zasniva se na konkretnom. Sretala sam  

se u svom dugogogodišnjem iskustvu sa razliĉitim sorta-

ma, primercima, plavokrvnih i onih bez nje, i testirala spo-

sobnosti obe grupe.  

– Bruno,  hoćemo li se prošetati? 

Gleda me, ĉeka da ga povedem na uzici. Pa da, za-

boravila sam da on nigde ne sme bez uzice, dresirano to… 

Nije bitno da li je dresirala mama, tetka… on je deĉko bez 

stava. Sve po strogoj maršruti… ok, uzeću rekvizite pa u 

šetnju. 

– Hajde, vratićemo se na vreme – idemo da nešto 

glocnemo!  

Krećemo, konaĉno… Volim ona buĉna mesta gde 

moţeš nešto s nogu pojesti, popiti. On me ĉeka vani, ne 

ulazi u svaku prĉvarnicu – ima on svoja mesta gde obedu-

je… Dobro, uzeću i za njega nešto, pa ćemo usput pojesti. 

Ma hoću da ga istestiram, upoznam. 
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– Evo ti malo kolbase! Vidi kako je ljutkasta, 

soĉna… Gleda me kao da sam mu dala otrov, skoro da me 

ujede…  

– Hajde, ne zezaj me! Samo griz!  

Malo u šali utrpah mu u usta jedan komad, još se 

smejem da napravim veću glupost. Ljudi moji, kada poĉe 

da riga, pa sve po meni… Mislim dušu će tu ispustiti… 

Ne znam šta ću, veći od mene – ne mogu mu ništa, poneti 

ga ne mogu. Izbljuva se on i krenemo mi dalje. 

Mislim se nešto: Pedigrirani – nisi ti za mene. Ma, 

ja sam ti za one što i kosku pojedu, pa zaliju pivom… pa 

povrate, ali ne po tebi i ne zbog malo luka belog, crnog… 

malo ljute papriĉice. Ja sam za one što te i ugrizu, kada im 

doĊe tako od milošte, pa te onda liţu i ubede da te vole… 

za one što se ne kupaju tri puta dnevno, a tebi mirišu po 

muškosti i snazi… 

I ne plašim se što sam povredila ove plavokrvne… 

Oni ni ne znaju da ujedu kako treba, il’ te ubiju ili kao da 

nemaju zube… Ma, nisam ja za bolje od ovih naših doma-

ćih dţukela koji ti se podvuku pod koţu, pa ih prihvatiš sa 

svim buvama. Volim sa njima oglodati koske i to onako, 

prstima… 
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Rade Đergović 

 

APLAUZ 
 

Dug, mukotrpan rad. Naš. Udarniĉki! Radimo od 

jutra do mraka. Ţuljevi na rukama pucaju, a na njihovim 

mestima niĉu novi. Ĉvrsto smo rešili da završimo taj put. 

Samodoprinosom i liĉnim radom. Selo će progledati. Tra-

ţili smo mehanizaciju od opštine. Nismo je dobili. Rekli 

su nam da je zauzeta. Verovali smo im na reĉ.  

Radovi odmiĉu. Deonica je pri kraju.Umorni smo, 

ali srećni što smo uspeli. Danas je naš dan. Ispekli smo 

prase i jagnje i kupili piće. Nije mala stvar izgraditi put. 

Samodoprinosom i liĉnim radom. Priredili smo malu sve-

ĉanost. Našu. Zategli smo vrpcu i doneli makaze na tacni. 

UzbuĊeni smo i radosni. 

A onda se pojaviše oni iz opštine. U sveĉanim ode-

lima. Sa crvenim kravatama. Jedan od njih uze makaze i 

preseĉe vrpcu. Otvori naš put. Mi aplaudiramo, a ţuljevi 

na rukama ponovo pucaju. 
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Bane Jovanović 

 

SRPSKA PRIČA 
 

– Od najgoreg moţe gore – reĉe prvi. 

– I od najboljeg moţe gore – uteši ga drugi. 
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Bojan Ljubenović 

 

INVALID 
 

Jednog jutra, dok sam  polazio na posao, taĉnije u 

trenutku kada sam uspeo da se uglavim u već prepun grad-

ski autobus, na licu mi se pojavio osmeh. Isprava ga nisam 

primetio, bio sam suviše zauzet pokušajem da sebi obez-

bedim bolje mesto, malo dalje od vrata koja su me svako 

malo udarala po rebrima. Da se na mom licu nešto ĉudno 

dešava opomenuli su me zaĉuĊeni pogledi nekolicine sa-

putnika. Slobodnom rukom opipao sam svoje usne i pre-

neraţeno shvatio da se – smejem!  

„Šta se ovo sa mnom dogaĊa?”, pomislio sam upla-

šeno, nastojeći se da u mutnom prozorskom staklu razaz-

nam svoj lik.  Nije bilo sumnje, sa prozora me je gledalo 

moje lice izobliĉeno u osmeh. Krišom sam se osvrnuo i 

primetio da me sve više ljudi prekorno gleda. Izvinjavaju-

ći se stavio sam ruku preko usta pokušavajući da sakrijem 

svoju sad već nepristojnu nasmešenost, ali bez uspeha,  

osmeh mi se razlivao kroz prste, zahvatajući veći deo ob-

raza i penjući se ĉak do oĉiju.  

„Otkud sad ovo?”, pomislio sam paniĉno. „I juĉe 

sam u poslednjem trenutku uspeo da se uguram u autobus 

pa se nisam smejao. Mora da postoji neki bolji razlog”.  

Ubrzano sam prebirao po glavi, ali objašnjenja nije 

bilo. Za smeh zaista nije bilo povoda.  Sinoć sam se, kao i 

obiĉno, posvaĊao sa ţenom oko toga ĉiji je red da plati 

komunalije i deĉji vrtić, stariji sin me je sveĉano obavestio 

da sa mnom više nikada neće progovoriti jer nisam imao 

novca da mu platim matursku ekskurziju u Grĉkoj, a  jut-
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ros me je komšija sa sprata ispod, takoĊe uobiĉajeno, po-

ĉastio salvom psovki, zato što već drugu nedelju nisam 

popravio napuklu vodovodnu cev zbog koje mu je već ot-

palo pola plafona u kupatilu.   

„Zašto se onda kog Ċavola smejem?”, zapitao sam 

se,  pokušavajući da nasmejano lice što dublje zagnjurim u 

rukav od kaputa. Išao sam na posao koji odavno nisam vo-

leo, u preduzeće koje mi već ĉetiri meseca nije isplatilo ni 

dinara i gde me je ĉekao onaj nabeĊeni mladomenadţer 

što me je od svog prvog radnog dana uzeo na nišan. U 

novĉaniku sam imao jedva za kiflu i ĉetvrt litra jogurta, 

saobraćajnu dozvolu automobila kojem je registracija is-

tekla još prošle godine i fotografiju roditelja koji boluju od 

većine medicini poznatih bolesti.   

Ipak, osmeh mi nije silazio s lica, ispod stisnutih 

usana već su mi se pomaljali zubi, a negde duboko u gru-

dima formirao se grohot. Poĉela je da me hvata panika. 

Ako se u sedam ujutru u gradskom autobusu u sred Srbije 

budem glasno nasmejao rizikujem da na licu mesta budem 

linĉovan. Svuda oko mene tiskali su se prigodno namrgo-

Ċeni i zabrinuti ljudi, njihove stisnute usne i bore po sred 

ĉela svedoĉile su im ţivoti u dlaku sliĉni mome i logiĉno, 

niko se nije smejao,  jedino sam se ja kliberio!  

Moram pod hitno da izaĊem, odluĉio sam. Saputni-

ci će mi smeh moţda i oprostiti ali na posao ovakav nas-

mejan ni sluĉajno ne smem. U našem preduzeću smeh je 

krajnje nepoţeljan, novi vlasnici smatraju da svaki smeh 

kvari preko potrebnu atmosferu straha i neizvesnosti i tak-

vu retrogradnu pojavu rigorozno kaţnjavaju.  

„Misli na nešto što će te uozbiljiti”, savetovao sam 

sam sebe, „misli na kredit koji ćeš otplaćivati još sedam-



22 

 

naest godina, misli na školarinu svog sina, misli na Koso-

vo!”.  

Uzalud, grleni smeh penjao mi se uz grudi, stezao 

mi jednjak, punio mi usta i već sam mislio da mi spasa ne-

ma kada se krupni, brkati ĉovek  zapovedniĉki obratio 

dvojici tinejdţera koji su sedeli ispred nas:  

– Ustanite, dreknuo je, zar ne vidite da je ĉovek in-

valid?!  

Jedan od one dvojica je pokunjeno ustao, a ja sam 

se kraj dugog provukao, seo kraj zamagljenog prozora i 

nastavio da se smejem.  

Kao lud. 
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Savo Martinović 

 

NEVOLJE SA BRATOM 
 

Posle napornog dana tokom koga je kroz njegovu 

ordinaciju prodefilovala ĉitava „menaţerija” violentnih li-

kova domaćeg podneblja, psihijatar se odmah iza ponoći, 

na kraju krajeva, jedva domogao kreveta, koji ga je, poput 

tegljaĉa u vuĉi konopa, satima mamio u svoju utrobu. Poš-

to je pacijentima ”zakinuo od usta par sedativa”, psihijatar 

se zagnjurio u krevet kao „pogoĊeni bombarder u vode 

Pacifika”'. 

I kao kad se kazaljke na satu poklope: tik u prvi san 

zaĉulo se resko zvono na vratima – triput kratko pa dvaput 

dugaĉko. Psihijatar se u blago izguţvanoj pidţami jedva 

dogegao do mesta odakle se ĉulo zvono. Prvo je odvrnuo 

kljuĉ, pritisnuo kvaku pa širom otvorio vrata. 

Ispred praga stajao je ĉovek zaobljene figure, sa ze-

lenom emajliranom šerpom na glavi o ĉijim ušima su 

umesto minĊuša visile dve crvene smeţurane suve papri-

ke. O vratu je imao obešen Ċerdan, kao lanac nadimljenih 

krivih kobasica, koje su padale preko tregera zakaĉenih za 

crveno-bele kockaste kupaće gaće. Sa nosa, jagodica i usa-

na bleštalo je rumenilo „naslikano” sokom zrelih soĉnih 

višanja. Preko tregera i kobasica bio je lako zategnut pod-

oficirski opasaĉ a na, po svemu sudeći, bosim nogama bile 

su koţne crne izglancane oficirske ĉizme, sa simetriĉno 

naboranim sarama. 

Nenadni posetilac je u jednoj ruci drţao vreteno a u 

drugoj preslicu s privezanom ţivom pudlicom, koja je 

„igrala” kudelju vune, spremnu za preĊu. 
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Na bizarnu sliku, metar nadomak oka, sanjivi psihi-

jatar se nije dao zbuniti. Mirno, kao da pred sobom ima 

„nameštenog” pacijenta pitao je: 

– O, gospodine, mogu li da pomognem?  

– Ne meni! Njemu, njemu, doktore! – zavapio je 

nenadni gost, dok mu se sa riĊih brkova topilo inje. – Mo-

lim vas, nešto hitno uĉinite! 

– Šta vam je, šta vam je, mladi ĉoveĉe? Oprostite, 

šta mu je, šta mu je? 

– Doktore, sa mojim bratom nešto nije u redu! U 

poverenju reĉeno, da neko ne ĉuje, moj brat nije  norma-

lan! Kaţe mi da ne trepne: „Ceo svet u krizi, a ti nabacio 

tako luksuzno, raskošno i napadno perje!” Stoga sam do-

šao da zakaţem pregled za njega. Ako ga primite, doktore, 

imaćete pacijenta kao iz knjige! 



25 

 

Dragutin Minić Karlo 

 

SAHRANA 
 

Pogrebna povorka je veselo kaskala za kovĉegom, 

kada je, na jednoj krivini, buket cveća skliznuo sa kola i 

pao na put. Nekoliko njih iza kovĉega pohrlili su da ga 

dohvate, ali je jedna gospoĊa poznih godina bila najhitrija. 

Trijumfalno je podigla ovaj svojevrsni bidermajer , dok su 

je ostali gledali pomalo sa zavišću. 

Nad rakom, gospodin u crnom odelu je saĉekao da 

sveštenik obavi opelo, a onda je uzeo reĉ: 

– Radosni skupe, ako je neko, u ova vremena kad 

ţivi zavide mrtvima, zasluţio da umre, onda je to bio naš 

pokojnik. Umro je iznenada, ne nadajući se sreći koja mu 

se ukazala. Jedina tamna senka na ovaj srećni dogaĊaj je 

cena pokopa, koju su, u ovoj teškoj oskudici, morali da 

plate njegovi najbliţi. 

U ovom radosnom trenutku, moramo se setiti i onih 

koji nisu imali ovu sreću. Onih koji još ţive, ako se ovo 

moţe uopšte smatrati ţivotom. Poĉeo bih od pokojniko-

vog kuma inţenjera Pavlovića, koji je ostao bez posla ka-

da se fabrika zatvorila. Zatim tu je i pokojnikov brat, koji 

jedva preţivljava, jer niko neće da ga zaposli sa 59 godina. 

O srećnoj udovici da i ne govorimo. Kako bi slatko pošla 

za svojim suprugom, radije nego da gleda kako joj deca 

zavise od babine penzije. Pokojnikov školski drug, naš is-

taknuti muziĉar Milovanović, posle filharmonije nije mo-

gao da naĊe angaţman ni u grobljanskom orkestru. Ovde 

moramo da pomenemo i pokojnikovu sestru, teško obole-

lu, koja prodaje vredne stvari iz kuće kako bi kupila leko-
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ve. Ako ih uopšte ima po apotekama. Naš istaknuti pisac 

Petrović bi radije da umre od gladi, nego da piše tekstove 

za folk pevaĉe. Profesor Mladenović je prestao da daje ĉa-

sove matematike, iako od penzije ne moţe da plati ni str-

uju, jer malo ko danas ima para da plati te ĉasove. Dopisni 

ĉlan akdemije nauka i umetnosti nema vremena da slika, 

jer najviše vremena provodi u redu za narodnu kuhinju... 

To su samo neki primeri ljudi, koji se nadaju lakom i br-

zom odlasku sa ovog sveta u neki bolji, ako uopšte posto-

ji. 

– Dragi prijatelji, nazdravimo još jednom našem 

pokojniku, njegovoj sreći i konaĉnom spokoju. A nama 

ostaje da se nadamo da će iduće kolo sreće zahvatiti i neke 

od nas. 

Prisutni su poĉeli da se razilaze, bacajući radosne, 

ali nekako i zavidljive poglede na humku, odlazeći u nešto 

kao ţivot. 
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Veselin Mišnić Lari 

 

SAVRŠEN VOZAČ 
 

Nema šanse da me ubedite da nisam savršen vozaĉ. 

Odmah da kaţem da ja, pritom, ne poštujem niti jedan 

propis novog zakona o saobraćaju. Ne palim svetla danju. 

Ĉak ih ne palim, iz inata, ni noću. Ne veţem pojas. Ne-

mam fluoroscentno prsluĉe ni na sebi, ni u autu. Ni prvu 

pomoć nemam. Ni obavezni trougao. Telefoniram u autu 

kad mi se ćefne. Puštam muziku do daske. Ne obraćam 

paţnju na druga vozila i na pešake. Nemam ĉak ni rezerv-

nu gumu. Pritom ne zagaĊujem okolinu, mada baš iz inata 

pušim u automobilu. Drţim volan jednom rukom. Ne ko-

ristim ni retrovizore. Nogu na gas pritisnem do kraja. U 

proseku dnevno u autu provedem nekoliko sati. 

I da ne zaboravim, nedeljama ne izlazim sa autom 

iz garaţe. 
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Petar Pajić 

 

PRAVDA 
  

Dok je jednoga jutra sedeo na terasi i pio prvu kafu, 

Pipu je, iz ĉistog mira, pala na pamet veoma, veoma opas-

na misao. Bila je toliko opasna da se prosto zaledio od 

straha i mahinalno se osvrnuo oko sebe da vidi ima li ne-

koga u blizini. Liĉio je na lopova koji, dok krši zakon, 

strahuje da li ga neko posmatra. Naravno, nije bilo nikoga. 

Ţeleo je da tu opasnu misao odmah zaboravi, ali ona je, 

kao za inat postajala sve jasnija. I dok je, malo kasnije, 

išao ulicom na posao, opasna misao ga nije napuštala. 

Brujala je u njegovoj glavi, nije mogao da pobegne od nje. 

Primetio je da mu u susret ide poznanik. „Mogu se izreći 

pred njim”, pomislio je, i paniĉno, u poslednjem trenutku, 

pretrĉao na drugu stranu. „Šta ako se na poslu nekome po-

verim, pa se tako sazna?!”, mislio je. Opasna, neposlušna 

misao, kao ĉudovište, ispunjavala mu je sada ceo um. „Ne, 

neću danas ići na posao”, doneo je odluku. Preznojen od 

straha, okrenuo se i ţurno pošao nazad ka stanu. Ali, avaj! 

Bilo je kasno. Video je da mu je zgrada opkoljena jakim 

odredima policije, koja, u punoj opremi, bacajući suzavac, 

uleće unutra. Sve je bilo minirano. „Hvataju tipa koji je 

hteo da nas uništi”, ĉuo je od radoznalog sveta koji se 

okupljao okolo. „Na sud! Na sud!”, vikali su. Bilo mu je 

jasno da se u meĊuvremenu sve saznalo i da mu nema spa-

sa. Zakon je morao biti zadovoljen. Predao se sam. 
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Sanja R. Petrović 

 

OŠTAR JEZIK 
 

„Tvoj oštar jezik će ti doći glave.” – je reĉenica ko-

ju sve ĉešće ĉujem.  

Ţivimo u doba kada je opasno misliti... da ne spo-

minjem beleţiti i javno iznositi isto. 

 

Nekada... 

Platon je vrednovao sposobnost racionalnog prosu-

Ċivanja iznad hrabrosti i ţelje.  

Aristotel je smatrao da je promišljanje najviša de-

latnost. 

 

Danas... 

Kapitalistiĉko društvo ili društvo koje teţi da posta-

ne kapitalistiĉko, ne poštuje intelektualce, pogotovo ne 

one koji promišljaju stvari pomoću reĉi. 

Nepoţeljni su. Opasni su. Mogu probuditi svest na-

roda koji su oni tako uspešno uspavali hraneći ga dobro 

osmišljenom koliĉinom budalaština koje se konstantno 

emituju putem TV ekrana. Biblioteke su nam prazne, knji-

ge se ne kupuju, pisci sami finansiraju izdavanje svojih 

knjiga. 

Intelektualci imaju niţi status jer njihov ekonomski 

doprinos društvu nije u skladu sa liĉnom vrednošću. Ko 

im je kriv... da su manje ĉitali i dubokoumno razmišljali, a 

više ţiveli ţivot, nauĉili bi kako postati bogatun za kratko 

vreme. Ţiveli bi u vilama, a ne u skuĉenim stanovima, vo-

zili bi neka luksuzna kola, a ne šklopocije, putovali bi po 
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svetu bez zavirivanja u slamaricu, a ne da izvrću dţepove 

za autobusku kartu... 

Evo i ja sad upadoh u dubiozu umesto da ţivim ţi-

vot. 

Odoh! 
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Dušan Puača 

 

PISOARI 
 

Grad je bio bogat i prebogat pisoarima. 

Tako reći na svakom ćošku. Ljudi su otakali gde 

god im je bilo nuţda, a ponekad i ĉešće, nesvesni poloţaja 

u kome su. 

I onda, promeni se uprava. Prvi radikalan potez je 

bilo ukidanje pisoara, sem jednog za zakletvu. Nema više 

kuda koji, svi u jedan, jedan za sve ubuduće. 

Redovi se otegli, usukanih nogu narod ĉeka da pus-

ti vodu na slobodu. 

Gradski doušnici javljaju: Nezadovoljstva nema. 

Svi sa zadovoljnim izrazom lica izlaze iz pisoara. 
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Slobodan Simić 

 

ŠVEDSKI STO 
 

Rešio Milojica da se ţeni. Mi se normalno obrado-

vali kao roditelji. Ali nas uvatila muka. Nije problem 

svadba nego gosti! 

Ta njegova mlada iz neke radikalske familije. Za-

griţeni za politiku do zla boga! 

Kod nas politiĉki šareno, ali svi listom protiv radi-

kala! 

A dodatno kod nas problem. Niko ni sa kim ne go-

vori! Moji godinama posvaĊani sa ţeninim. Ţenini se sko-

ro posvaĊali oko neke imovine. A moji se obavezno pos-

vaĊaju na svakom veselju. Kako takve goste da stavimo za 

istu sofru?! 

Muka ţiva! 

Seti se ţena, ona je ĉudo. Kaţe, Milisave, da turimo 

švedski sto! 

I da vidiš, tako i uradimo. Postavimo ogroman astal 

na sred avlije. A stolice skroz po livadi. Pa svako uzeo šta 

je hteo i seo gde je hteo. Samo su se malo svaĊali kad su 

uzimali, ali na sitno. 

I lepo nam proĊe svadba. Bogami nas spase taj 

švedski sto. Svaka ĉast ŠveĊanima što su to smislili. 

Ali nešto mislim, nije ni njima lako. 

Mora da su ti šveĊani mnogo prgav narod... 
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Miodrag Stošić 

 

ŠTRAJK GLAĐU 
 

Već pet godina radim u Zoo-vrtu. To je za mene 

slika idealnog društva. Za razliku od spoljašnjeg sveta ov-

de majmuni ne jure preko zebre da bi oduševili ćurke i da 

bi ih stavili u meĉku. Ovde su sve zveri baš tamo gde tre-

ba. Iza rešetaka. Bez prava na elektronsku narukvicu ili 

status svedoka saradnika. 

Ipak, pre nekoliko dana naša mala harmonija bila je 

narušena. Dovezao sam toga jutra uobiĉajena kolica sa 

hranom, pobacao im doruĉak i zapalio cigaretu. Uznemiri-

la me je tišina. Ĉeljusti zveri nisu uobiĉajeno škljocale kao 

foto-aparati japanskih turista. Prišao sam kavezima i video 

da ţivotinje nisu ni pipnule hranu. Pomislio sam da spava-

ju ali izostalo je hrkanje kao iz Premijerovog kabineta. Bi-

le su budne i besne.  

„Hej ti!” zaĉuo sam neki prozukli glas „DoĊi ova-

mo! Treći kavez levo. I Kosovo i Evropa.” Bio je to papa-

gaj Cvetko. On je dugo bio u vlasništvu jednog našeg poli-

tiĉara pa je stoga svaku reĉenicu završavao sa „I Kosovo i 

Evropa”.  

„Cvetko, šta se dešava ovoga jutra?” „Štrajk glaĊu! 

I to kolektivni i Kosovo i Evropa.” 

„Zbog ĉega? Da moţda ne mislite da ovo meso što 

vam dajemo nije sto posto ţivotinjsko?” 

„Kao predsednik štrajkaĉkog štaba ovlašćen sam da 

prenesem da je razlog našeg bunta diskriminacija I Koso-

vo i Evropa.” 
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„Diskriminacija? Pa jel znate da ni osmina Srba ne-

ma redovne obroke kao vi ovde. Kakvi ste vi to ljudi?” 

„Objasniću. Ti znaš da je u Srbiji trenutno u toku 

predizborna kampanja. Svi politiĉari idu po štalama i po-

sećuju ţivotinje. Ali samo domaće! Nas ţivotinje iz Zoo-

vrta nije posetio nikada nijedan predsedniĉki kandidat! Mi 

smo diskriminisana manjina. Dok nas ne posete svi kandi-

dati za predsednika nećemo da jedemo i Kosovo i Evro-

pa.” 

Nisam imao protivargument. Pokupio sam se i rešio 

da ubedim naše vrle politiĉare da spasu Zoo-vrt, poslednje 

utoĉište BeograĊana. Ipak, sreća nije bila na mojoj strani. 

Jedan kandidat nije hteo ni da ĉuje. Suviše ga je vreĊalo to 

protivprirodno zatoĉeništvo naše faune. Nastavio bi da mi 

priĉa o tome ali su ćevapi poĉeli da mu se hlade. Drugog 

kandidata sam skoro ubedio ali ga je u poslednjem trenut-

ku omelo prasenje jedne krmaĉe u Opovu. Treći je rekao 

da ga politiĉki program njegove stranke obavezuje samo 

na posetu ovcama, svinjama, kokoškama i eventualno vu-

kovima ali pripitomljenim. Ĉetvrti politiĉar je pristao da 

vidi nojeve ali kad sam mu rekao da ne moţe da postane 

zvaniĉni distributer njihovih jaja, okrenuo je kola i vratio 

se. Petome sam uspeo da uvalim persijskog maĉora ali kad 

je ĉuo da ne moţe da ga kupi svojoj švalerki za godišnjicu 

i on se popišmanio. Jedini politiĉar koji je došao u Zoo-vrt 

pristao je da poseti samo kavez sa majmunima. Da bi sni-

mio plakat sa sloganom „Povratak korenima”.  

Oĉajan, stajao sam ispred ulaza u Vladu Srbije. Ĉi-

nilo mi se da odatle ĉujem krĉanje creva mojih prijatelja. 

Majmuni su bili siti ali šta raditi sa ostalima? Sedobrki 

portir na ulazu mi je stavio ruku na rame. „Sine, kada ćeš 
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shvatiti da radiš Sizifov posao. Nijedan od njih neće da 

poseti Zoo vrt.” 

„Kako znate?” „Do sad je trebalo da ti postane jas-

no da naši politiĉari posećuju samo one koje mogu da ko-

lju.” 

 

*** 

 

Sledećeg jutra ţivotinje su ĉule otvaranje kapije. 

Odmah potom raširile su svoje oĉi razliĉitih veliĉina.  

„Evo, doveo sam vam sve naše kandidate. Nadam 

se da ćete sada poĉeti da jedete.” Kandidati su samo ska-

kutali oko kaveza. Nisu ništa govorili. Ćutali su i ĉeškali 

se. Ţivotinje su ih gledale a potom navalile na prvi obrok 

nakon nekoliko dana.  

Papagaj Cvetko je rekao „Ispunio si obećanje! Ĉita-

va Vlada je tu! I Kosovo i Evropa!” pa se potom i on ba-

cio na kljuckanje.  

Eto, radim toliko dugo u Zoo vrtu a pojma nisam 

imao da ţivotinjsku intuiciju moţe da prevari sedam maj-

muna obuĉenih u cipele i „Versaće” odela.  
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Vitomir Teofilović 

 

PRIČA 68/77 
 

Ovo je priĉa o već davnoj 1977. godini, oslonjenoj 

na još davniju 1968, kad se mnogi od vas još nisu ni ro-

dili. Ko nije ljubitelj drevnih davnina, neka zanemari nas-

lov i reĉ partija zameni reĉju stranka – dobiće priĉu o da-

nima našijem. 

Dozlogrdi jednog dana ozloglašenom studentskom 

lideru iz 1968. – Ţivomiru Mariću da zarad zaposlenja 

uzaman obija pragove raznih malih preduzeća – o velikim 

i poznatim firmama nije smeo ni da sanja – i odluĉi da 

konkuriše – ništa manje – za novinara kulturne rubrike dr-

ţavne televizije! Iako je spadao u viĊenije studente i ob-

javljivao tu i tamo knjiţevne prikaze i komentare, svi 

znanci sa studija, a neki su već bili neko i nešto u izdavaĉ-

kim i medijskim kućama, smesta zagrajaše: Nemoj džabe 

da dangubiš! Na takvo mesto ni u snu ne može vanparti-

jac! – Izvinite! – uzvrati im Ţivomir – to nigde ne piše! Ne 

može Komisija tako da obrazloži svoj izbor! – Ama kandi-

dat za koga je konkurs namešten znaće temu unapred! – 

Pa šta? – uzvrati Ţivomir – ja ću bolje da je obradim na 

licu mesta nego taj kod kuće! – Ma uradiće mu neko dru-

gi! – Ko drugi, neki pisac?! Valjda ću je ja obraditi bolje 

za sebe nego taj pisac za nekog drugog! 

Znali su da im je poznanik šeret, ali nisu znali da je 

toliki! 

DoĊe dan pismenog testa. Sto dvoje kandidata se 

preznojavalo da za ĉetiri sata obrade zadatu društvenopoli-

tiĉku temu. Ţivomir se, sa ironiĉnim osmehom i leţernoš-

ću kandidata koji unapred zna da nema nikakve šanse i da 
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nema šta da izgubi, raspisao uzduţ i popreko, puštajući i 

mašti da se razmahne, pazeći samo da ne izaĊe iz ideološ-

kog atara. Imao je ogromnu prednost u odnosu na sve kon-

kurente – izvisili dotle već sto puta, iznova im se uvek 

ukrštao refleks nade i grĉ treme. Njima je to bilo biti il` ne 

biti, bitka za goli ţivot; njemu – zabava! Mada su već uve-

liko bila prošla vremena – ta od rata su minule tri decenije 

– kada se Komisiji direktno moglo reći: Primite Peru Pe-

rića, to je partijski zadatak, nije se ni trunku nadao. Vlast 

već poodavno koristi finije metode. Zato je, proţet energi-

jom prkosa i potrebe da ga i protivnička strana bar jed-

nom ugleda otvorenih oĉiju a ne kroz crne ideološke nao-

ĉare, pustio pero da veze o temi od praistorije do daleke 

budućnosti i od lokalnog do globalnog vidokruga.  

Sutradan ujutro na listi Komisije na prvom mestu 

bio je Ţivomir. 

Usledili su drugi testovi – dikcija, ponašanje pred 

kamerama, strani jezik... U finale uĊoše Miroslav, kandi-

dat ispod ţita, i Ţivomir. Sledi završni razgovor sa ĉlano-

vima Komisije. 

 „Pa što ste se Vi, druţe Ţile, uopšte javili na ovaj 

mali oglas! Vi ste već pisac, a ovde se traţi potrĉko, da 

donosi vesti sa terena, takoreći sa pijace!” I ostali ĉlanovi 

Komisije su potvrdno klimali glavama, maltene šta Vam 

bi, umetniče?!    

I pored uroĊene smirenosti i već ne malim iskus-

tvom steĉene oguglalosti na raznorazna osporavanja zbog 

nepodobnosti, predsednik komisije ga zbuni. Ţivomir ni u 

snu nije oĉekivao toliki cinizam – da moţe da bude nepo-

doban sa druge strane, kao neko ko nadilazi radno mesto! 

Bolje da ostane na ulici nego da radi na televiziji!  



38 

 

„Hvala Vam što imate tako lepo mišljenje o meni!” 

– zbunjeno izusti – „ali se ne slaţem s Vama da prevazila-

zim to radno mesto, rad na televiziji je vaţan...” – zauze 

on da brani televiziju od televizije. Zbuni ga i gluma pris-

nosti, izmotavanje sa familijarnim tonom – nadimak Ţile 

koristili su samo roĊaci i prijatelji.  

Primljen je zna se ko, mada u obrazloţenju nije ni 

pomenuto partijsko ĉlanstvo. Za proteţiranje je već niz 

godina primenjivan finiji metod: zaposlenje podobnog 

kandidata trasirano je na mala vrata, bez konkursa – vaţ-

nom preporukom se taj neko primao na privremeni rad ili 

na odreĎeno vreme, kao ispomoć nekom odeljenju, a to 

privremeno moglo je da potraje i pola godine dok se, uvo-

Ċenjem u opticaj i ljudskog zbliţenja (socijalizam sa ljud-

skim likom!) ne pretoĉi u stalno.  

Komisija je zvaniĉno odluĉila: „Od dva najbolja 

kandidata – Ţivomira i Miroslava – Komisija se opredelila 

za druga Miroslava, koji se odliĉno pokazao na privreme-

nom polugodišnjem radu.” 

U Komisiji su prevagnuli sentiment i humanost: 

„Zar da izbace na ulicu tako vrednog i prema svima predu-

sretljivog mladića?!” 

Niko se nije setio da pita: „Kako je taj mladić prim-

ljen na takozvani privremeni rad?!” 

 

* * * 

Decenijama su ĉlanovi Komisije pri svakom susre-

tu govorili Ţivomiru: „Da nije bilo Miroslava, Vas bismo 

primili!” 

Te utešne reĉi je propraćao osmehom – imale su 

blagi miris samoobmane. 
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Radoslav Tilger 

 

NAJVEĆA LJUBAV 
 

Još od prvih studentskih dana bio sam opsednut 

njom. Zaljubio sam se u nju i ona mi je postala opsesija. 

Noću sam sanjao o njoj, a ponekad se dešavalo da sanjam 

kako je gubim. Tada sam se naglo budio iz sna, sav ozno-

jan i uzbuĊen od straha. Do jutra ne bih mogao da zaspim.  

Znam, prvo moram da kupim fakultetsku diplomu, 

da bih što bolje mogao da pariram ostalim rivalima, a on-

da ću se svom snagom, svim svojim bićem, celim svojim 

ţivotom posvetiti tom jedinom cilju – da je osvojim. Neću 

birati sredstva, ĉak i ako budem morao da gazim preko 

mrtvih, jer je toliko volim, da ne mogu da ţivim bez nje. 

A kad je osvojim, neću je nikome dati. Celi svoj ţivot ću 

je zadrţati za sebe. Po cenu i drţave, ako treba, jer vlast – 

to je nešto najlepše i najdragocenije na svetu. 
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Saša Tomašević 

 

SAN 
 

Gradonaĉelnik spava. Sanja grad bez ljudi. 

Ploĉnici su ĉisti. Travnjake u parkovima ne ruţe ot-

paci. Ulice nisu zagušene saobraćajem. Svi delovi grada 

uredno su snabdeveni vodom. Niko se ne ţali na slabo 

grejanje. 

Gradonaĉelnik stoji u centralnom gradskom parku i 

duboko udiše sveţ vazduh. Nema zagaĊenja, buke, uţur-

banosti. Ptice cvrkuću na granama okićenim ţutim lišćem. 

Jesen u svom najlepšem izdanju. 

E, ovakvu sliku treba poslati u svet! Da svi vide ka-

ko gradom treba da se upravlja! 

Gradonaĉelnik poţeli da je tu i verni, vredni, pos-

lušni – jednom reĉju dobri – šef njegovog kabineta. Da 

zajedno uţivaju u ureĊenom gradu. I da sredi da veĉernji 

dnevnik gradske televizije poĉne prilogom o gradu koji 

besprekorno funkcioniše. 

I gle – kraj njega je šef kabineta. Divan san! 

„Mile! Gledaj!” kaţe ponosno gradonaĉelnik. 

Otvorenih usta, Mile zadivljeno posmatra savršeno 

organizovan grad. 

„Ovakav uspeh gradske vlasti ne sme da proĊe ne-

zapaţeno!”, kaţe gradonaĉelnik. 

Mile klima glavom. Zna šta treba da uradi. Posegne 

za mobilnim telefonom, da zove glavnog urednika gradske 

televizije. Dţep mu je prazan! Prirodno – šta će mu mobil-

ni u pustom gradu? Koga bi zvao? 
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„Šefe”, snebiva se Mile, „za prilog je potrebna tele-

vizijska ekipa.” 

Gradonaĉelnik ga zabrinuto pogleda. 

„Tu su i montaţeri... urednik dnevnika... spiker-

ka...” 

Gradski ĉelnik uspaniĉeno odmahuje glavom. Stra-

viĉna istina mu izlazi pred oĉi. 

„Treba pripremiti i ostale priloge...” 

„Ne! Ne!” viĉe gradonaĉelnik i napravi brz pokret 

rukom. 

„A gledaoci...” izleti šefu kabineta iz usta pre nego 

što mu ih ovaj zapuši. 

„Ne, Mile! Neee!” viĉe gradonaĉelnik i budi se iz 

sna. 

Zaspao je za radnim stolom, posle napornog radnog 

dana. Nije otišao kući zato što mu predstoji obraćanje gra-

Ċanima u veĉernjem dnevniku gradske televizije. Na stolu 

je govor koji je napisao vredni šef kabineta. Obraćanje po-

ĉinje reĉenicom „Ljudi u ovom gradu su naš prioritet – sve 

radimo zbog njih”. 

Privuĉen povicima usnulog gradonaĉelnika, Mile 

otvara vrata kabineta i vidi ga kako ĉita govor. „Ne zabo-

ravite prvu reĉenicu! To je naša najvaţnija poruka!” zado-

voljno kaţe nadreĊenom i odlazi kući. 
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Aleksandar Čotrić 

 

ŠVEDSKA 
 

Upravo sam se vratio iz Švedske i mogu vam reći 

da je ova zemlja u velikim problemima. Prvi put sam bio 

na Zapadu i veoma sam razoĉaran onim što sam video. 

Mislio sam da je kod njih blagostanje, ali je sasvim sup-

rotno. 

Da ih je zahvatila nemaština, uverio sam se po to-

me što ŠveĊani vraćaju u prodavnice korišćene staklene i 

plastiĉne flaše, a u posebne kontejnere ubacuju stari papir, 

limenke, baterije i sijalice. Kaţu da tamo sve recikliraju, 

pa ĉak i starije ţene, kod plastiĉnih hirurga. Po ulicama, 

parkovima i trotoarima nema baĉenih stvari, po ĉemu su-

dim da oni nemaju niĉega viška, već samo za preţivljava-

nje. 

U švedskim restoranima gosti su toliko bedni da 

kelnerima ne ostavljaju ni jedan evro, a nose iz restorana 

ono što nisu pojeli. U prodavnicama je još gore jer kupci 

uvek uzimaju kusur, pa i one najsitnije metalne novĉiće. 

ŠveĊani su potpuno švorc. Baš sam zagledao kad otvaraju 

novĉanike, u njima nemaju ni dvadeset evra, već samo ne-

ku plastiku. U restoranima o kojima sam govorio posetioci 

su se toliko stisli da ne jedu meso, nego neke salatice, 

zrnevlje, pahuljice i tanke testenine. Samo da proĊu što 

jeftinije. A da ne priĉam o tome da tamo apsolutno svi 

moraju da rade od jutra do mraka, da plaćaju poreze, takse 

i osiguranja, da vraćaju kredite, da noću ne izlaze iz stano-

va u provod, da su cigarete i alkohol preskupi... Oni su 

takva sirotinja da njihova vlada ima samo pet sluţbenih 



43 

 

vozila. Švedski ministri na posao dolaze autobusima, a ni-

ţi drţavni funkcioneri biciklima.  

Bio sam u Švedskoj krajem jula i tada su kolone 

automobila zakrĉile njihove granice, a na aerodromima je 

vladala neopisiva guţva. Svi su nekud odlazili iz ove os-

kudne i hladne zemlje. Posle sedam dana boravka i ja sam 

se izbavio. 

Uf, raspaliću po nosu prvog ko mi pomene Evropu 

i kaţe da bi trebalo da ţivimo kao oni. 
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OBAVEŠTENJE 

 

Selektori IV Festivala satiriĉne priĉe, koji će se 

odrţati u aprilu 2013. godine biće Dragutin Minic Karlo, 

urednik satiriĉne rubrike u listu Politika i Bojan Ljubeno-

vić, urednik strane humora u listu Vecernje novosti. 

Uĉesnici naredog Festivala satiriĉne priĉe biće bira-

ni na donekle drugaĉiji naĉin.  

Na Festivalu će se ĉitati samo priĉe, koje su u 

periodu izmeĊu dva festivala, objavljene u nekom doma-

ćem ĉasopisu (elektronskom ili štampanom), a autori će ih 

SKENIRANE IZ LISTA U KOJEM SU OBJAVLJENE, 

U JPEG FORMATU, slati na mejl bojanlj@gmail.com  

Dakle, publika će moći da ĉuje iskljuĉivo objavlje-

ne priĉe koje svojim kvalitetom zasluţuju da se naĊu u 

programu festivala.  

O konacnom broju priĉa i autora odluĉiće Dragutin 

Minić Karlo i Bojan Ljubenović. 
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FESTIVAL ZA PRIČU  

 

Priĉe sa Trećeg festivala satiriĉne priĉe 

 

Karikatura: Nikola Otaš 

 

 

Elektronsko izdanje  

maj – juni 2012. br. 114. – Dodatak  

  

© ETNA – Elektronski ĉasopis za satiru  

  

www.aforizmi.org/etna 

  

  

 

Urednik  

Vesna Denĉić  

  

 

 

ISSN 2217-8902 (Online) 

 

 

 

 

 

  

../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0K3ONWS4/www.aforizmi.org/etna

