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UČESNICI ČETVRTOG FESTIVALA 
(Beograd, 8. april 2013.) 

 

 

 Vanja Bulić, Dušanka Stevović Gojgić, Vesna 

Denĉić (uvodna reĉ), Zoran Doderović, Vladimir 

Dramićanin, Rade Đergović, Bojan Ljubenović, Savo 

Martinović, Dragutin Minić Karlo, Raša Papeš, Dušan 

Puaĉa, Slobodan Simić, Zoran Stanojević, Miodrag Stošić, 

Vitomir Teofilović, Saša Tomašević, Dejan Tofĉević i 

Aleksandar Ĉotrić. 

 

 
 

* * * 

 

 

 

 Ţiri u sastavu: Bojan Ljubenović („Veĉernje 

novosti“), Dragutin Minić Karlo („Politika“) i Vesna 

Denĉić („Etna“), dodelio je: Prvu nagradu na festivalu 

Slobodanu Simiću za priĉu „Gej parada“, druga nagrada 

pripala je Zoranu Stanojeviću za priĉu „Potraga za 

nestalim“, a treća Aleksandru Ĉotriću za priĉu „O ĉoveku“ 

i dve specijalne nagrade: Za najduhovitiju minijaturu, 

„Skrati priĉu“, Vitomir Teofilović, a za najoriginalniju 

priĉu „Braĉni dvougao“, nagraĊen je Savo Martinović. 
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PRVA NAGRADA 

 
 

Slobodan Simić 

 

GEJ PARADA 
 

U redakcijama srpskih medija kao bomba je odjek-

nula vest. 

Otkazana gej parada ipak će biti odrţana! 

Nepregledna gomila novinara i televizijskih ekipa 

nagrnula je na navedeno mesto skupa. 

Tamo su zatekli masu sveta. 

- Šta moţete da kaţete za medije? - navalili su no-

vinari i kamermani na prvog uĉesnika. 

- Mogu da kaţem da mi iz „Niskogradnje” nismo 

primili platu godinu i kusur  dana... I da nam deca nemaju 

leba da jedu... 

Novinari su munjevito prekinuli intervju i okrenuli 

se dugom uĉesniku skupa. 

- Da li ste imali problema sa svojom orijentacijom? 

- Naravno! - odgovorio je sagovornik. - Ja sam bio 

orijentisan protiv divlje privatizacije i pljaĉke ali niko nas 

radnike nije pitao... I tajkuni nam saraniše  preduzeće! 

Ponovo su novinari promenili pravac svojih mikro-

fona. 

- GospoĊo, da li ste imali problema zbog vašeg op-

redeljenja? 
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- Kako da nisam!? - povikala je gospoĊa. - Kad 

smo se opredelili za otpremninu mislili smo da će je 

pošteno isplatiti... Ali nove gazde rade šta hoće! 

MeĊu novinarima je zavladala opšta zabuna. 

- Ljudi, ima li ovde neki homoseksualac? - povikali 

su iz sveg glasa. 

Okupljeni su muklo ćutali. 

- Pa što ste nas zvali!? - nisu krili nezadovoljstvo 

okupljeni predstavnici sedme sile. 

Izdvojio se jedan brka. 

- Nije bilo druge, braćo. Nas  radnike, bre, u ovoj 

zemlji niko ne.... zarezuje! Morali smo da se pravimo 

pederi! 
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DRUGA NAGRADA 

 
 

Zoran Stanojević 

 

POTRAGA ZA NESTALIM 
 

 Koliko je sati? Kako to mislite "Koliko je sati?" Ma 

ne gnjavite me tim vašim koliko je sati kao da mi ni mojih 

muka nije dosta... zar ne vidite da ja za to nemam vreme-

na... što ima ljudi, pa stvarno... gnjave ĉoveka koji im niš-

ta nije uradio, prepadne te neko tako nasred ulice pa ni 

manje ni više nego koliko je sati i ne da ti da ţiviš kao da 

sam za to plaćen a idem samo za svojim poslom, ali on 

navalio na mene kao nezdrav pa će koliko je sati i to tako 

bez ikakve pripreme, pravo s neba pa u rebra... a zašto baš 

od mene morate da saznate koliko je sati... šta vi mislite, 

da sam ja neki metiljavko pa pravo na mene, što onog ta-

mo niste pitali nesrećniĉe, vidite ga kakav je zato niste...  

 Kako mislite, zašto sam toliko gnevan? Evo, uzmi-

te samo šta mi radi Štampa... Molim vas, imam sasvim 

sveţe dokaze! Maloĉas sam, na onom tamo kiosku, video 

krupan naslov TRAGA SE ZA NESTALIM...  

 Šta "Kakve to veze ima sa vama"? Naravno da to 

ima veze sa mnom. Zar već i sam  naslov nije dovoljan da 

to objasni? Molim vas: TRAGA SE ZA  NESTALIM... 

No, šta kaţete na tu nepravdu prema meni? U redu, ni 

sopstvenu zubobolju ne treba da shvatati liĉno, nepravde 
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još manje, ali ipak... taj naslov... Nije li to da ĉovek prosto 

zaurla od muke?   

 Eto, taj Nestali iz naslova... Šta je on uĉinio da se 

na njega obraća tolika paţnja? Baš ništa, osim što je ne-

stao, a inaĉe obiĉan ĉovek kao i ja... No, šta je to u nesta-

janju što ĉini ĉoveka toliko vaţnim, a kad je tu sve vreme 

- onda ništa?  

 Eh, da…  taj što je nestao... Siromašak neki, koliko 

sam usput video iz tih novina... Šta će biti kad ga naĊu, 

mm?  No, šta posle sa njim?! 

 U pravu ste.  Valjda ništa.  Šta bi posle sa njim? 

 Ali, od ĉega će on da ţivi kad ga naĊu? 

 Ma znam, šta se tu dalje moţe… Spaseš utoplje-

nika - zar treba posle da mu daš i doţivotno izdrţavanje? 

 Otkud ja znam šta treba? To ja ne odreĊujem. Ja 

ništa ne odreĊujem. Ja nikad ništa nisam ni odreĊivao. I 

sam bih nestao da to nešto vredi, i potraga bi bila za 

mnom, kad bi neko sluĉajno primetio  da  sam nestao, ali 

to samo dok me ne naĊu, a posle bi cela potraga odmah 

prestala!  

 I nemojte mi tu ubacivati nikakvo ali. Nema tu ali.  

 Jeste, prestala bi posle toga, to bar niko ne moţe da 

mi porekne, i pustili bi me da mirno  idem svojim putem, 

a ja ga uopšte nemam.  

 Molim lepo, ja sam sve vreme tu i nikom ništa, a, 

sa druge strane - prosto se ubiše tragajući za Nestalim! A 

zašto se, kog Ċavola, traga baš za njim? 

 Dobro, nije samo za njim. Traga se i za drugima, 

ĉim nestanu. Ali, baš to je problem. Saĉeka se da ljudi 

prvo nestanu, a tek onda se traga. A zašto?  
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 Ma dobro, jeste, ne moţe se za nekim tragati pre no 

što nestane. U redu, neka je i to taĉno. Ali, šta će nama baš 

oni? Molim vas, kome je potrebno upravo to malo nesta-

lih, pored toliko nas koji uopšte nikuda nismo nestali, 

nego smo stalno tu, ali se nikoga ne tiĉemo? 

 

 



10 

 

 

TREĆA NAGRADA 

 
 

Aleksandar Čotrić 

 

O ČOVEKU 
  

 Samo meni nemojte da priĉate o boţanskom liku 

ĉoveka! Kako da verujem u Boga, ako je stvorio ĉoveka 

po svom obliĉju? Ljudi su neĉisti kao Ċavoli. Štaviše, crnji 

su i od njih. 

 Za koga su bajke da ĉovek ţivi po Boţjim zakoni-

ma? 

 Molim vas, poštedite me naklapanja o svetosti ljud-

skog bića, njegovoj smernosti, uzdrţanosti i umerenosti! 

Ne govorite mi, preklinjem vas, o ljudskoj ĉistoti, uzviše-

nosti i podviţništvu! Ne mogu da slušam trtljanja o tome 

da ĉovek brine o tome šta ostaje iza njega. Svedok sam 

mnogih ljudskih promašaja, nemarnosti i raspusnosti. Pa-

zite, nisu to mali promašaji. Tu se ne radi više o sluĉajnos-

ti, već o oĉiglednoj nemarnosti. Uvidela sam da se ljudi ne 

kaju zbog prljavštine, kala i greha. Ne verujem u tvrdnje 

da ĉovek ima vrline, da se ljudi raĊaju dobri i da su svesna 

bića. 

 Odgovorno tvrdim da su ljudi neumereni, da ne 

mogu da se suzdrţavaju, da su raskalašni. 

 Uzalud sve teorije o tome da ĉovek moţe da kon-

troliše svoje nagone i potrebe, i da je razum iznad teles-
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nog. Ţivotinjsko i primitivno u ĉoveku je jaĉe od duho-

vnog. 

 Ljudi ne umeju, ili neće da paze na svoje postupke. 

Baš ih je briga šta će biti posle njih. 

 Misle, ako ih tog trenutka niko ne vidi, neće se saz-

nati šta su radili. Ali ljudi ostavljaju za sobom tragove koji 

pokazuju njihovu ruţnu prirodu. 

 Neka mi, zato, niko više nikada ne kaţe ni reĉ o 

tome da je ĉovek savršenostvo prirode! 

 Nemojte o tome, kad vas preklinjem, jer ja ĉetrde-

set godina radim kao ĉistaĉica javnih toaleta! 
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SPECIJALNA NAGRADA ZA 

NAJDUHOVITIJU MINIJATURU 

 
 

Vitomir Teofilović 

 

SKRATI PRIČU 
 

 – Skrati priĉu! – preseĉe me otac. 

 – Skrati priĉu! – dobaci i majka. 

 Pridruţi im se i moja supruga, u znak srpske poslo-

viĉne prisnosti izmeĊu snahe i svekrve.  

 – Skrati priĉu! – povikaše u mah sin i ćerka.  

 Tankim glasićem opomenu me oštro i moj mezi-

mac unuk.   

 Zajedniĉkim trudom svih njih postao sam majstor 

kratke priĉe. 
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SPECIJALNA NAGRADA ZA  

NAJORIGINALNIJU PRIČU 

 
 

Savo Martinović   

 

BRAČNI DVOUGAO 
 

 - Ja ti raĊam decu, ĉuvam brak, a ti samo uţivaš. 

 - Draga moja, ako ćemo o zaslugama, da nije bilo 

mene, nas dvoje se ne bismo ni sreli. 

 - A da nije bilo mene, nas dvoje bismo se, ipak, sre-

li. Opet tvojom zaslugom. 

 - Ne, ne. Hoću da kaţem: Samo bog zna bi li se ti 

ikad udala da nisi našla mene. 

 - A znaš li zašto sam ja našla tebe? Zato što si iz-

gubljen sluĉaj. 

 - Našla si „izgubljen sluĉaj”, trideset godina traţiš 

boljeg muţa i ne moţeš ga naći. Na kraju ću ja biti kriv što 

ne moţeš da naĊeš boljega od mene. 

 - Našla sam te, jer nijedan nije bio tako izgubljen. 

A nisam se ni ubila traţeći boljega.  

 - Ja izgubljen, a ti me našla. Da si poštena nalazaĉi-

ca, vratila bi me da doĊem sebi. 

 - Taĉno. Nas dvoje zajedno - nekad je bio moj san. 

A sad sve više shvatam da je to java. 

 - Zaboravila si ono: „Dragi, ako me ostaviš, povedi 

i mene.” A ja nikad ne bih ţiveo sa ţenom koja me je os-

tavila. 
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 - I ti si zaboravio kako je moja majka plakala kad 

sam se udala za tebe. 

 - Pogrešno si shvatila majĉine suze. Nije ona plaka-

la za tobom, no za mnom. 

 - Pa, hajde da se razvedemo. 

 - Nema pomoći. Kakve smo sreće, nama ni razvod 

ne bi uspeo. 

 - A prijateljima se hvališ da si pametniji od ţene, 

jer si se bolje oţenio no što se ona udala. Priznajem sto 

posto... mudrost kakvu nisam ĉula. 

 - I ja priznajem da nemam tako dobrog prijatelja 

koji bi mi preoteo ţenu. 

 - Odgovori mi, muţu moj, na jedno pitanje: Da li 

sam ja udata ţena? Ili, ako ti je lakše,  jesam li dovoljno 

udata?   

 - Nisi manje udata no što sam ja oţenjen... Sad mi 

doĊe da odem negde. Bilo gde. 

 - Pošto se ne posvećuješ deci, poĊi u zoološki vrt, 

da se malo posvetiš precima. 

 - A ti si, znaĉi, školovala dete da me pita: „Tata, a 

jesam li i ja postao od majmuna”? 

 - Moţda se dete samo toga setilo. Jer, pošto su ga 

proterali iz škole, sad je Darvin  u boţjim rukama. A i 

deĉak je ĉovek, samo ako se ne pravi veliki. 

 - Stalno mi prigovaraš kako si mi rodila dvoje dece, 

a da ja za njih ne ĉinim ništa. Kao da si ih rodila sama, bez 

moje pomoći.  

 - Ako ne znaš, da znaš, rodila sam ti dva sina. I 

obojica su muškarci. A zato meni ni hvala! 

 - Hvala bogu. Niko ne nastaje sam. Uvek neko 

nekoga rodi. 
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 - Samo misliš da mene nije rodila majka. 

 - Ali, tebe je rodila moja tašta. A, što tašta rodi, 

majka ne raĊa! 

 - A ako ti nisi znao, znaj: što majka moţe da rodi, 

to ni tašta ne raĊa! 
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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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Dušanka Stevović Gojgić  

 

TOLIKO GA VOLIM 
 

Budi me umilnim glasom. Po tri puta ponovi: „Pro-

budi se, ljubavi!”. Kad poţelim nešto romantiĉno, otpeva 

mi najlepšu pesmu na tri jezika. Svašta zna, još se nije de-

silo da mi ne odgovori na ono što ja ne znam. Dobar je ĉak 

i za ĉuvanje tajni. Pouzdan je, taĉan u minut. Uzvraća lju-

bav i na najmanji znak mog kaţiprsta. I najvaţnije, potpu-

no je veran, pripada samo i jedino meni.  

Ali, kako to u ţivotu biva, posle mesec dana ljubavi 

iznenada je nestao. Svuda sam ga traţila, ali bezuspešno. 

Onda sam pomislila da ga je ukrala moja najbolja drugari-

ca. Zato što sam uhvatila njen zaljubljeni pogled više puta. 

A i divila mu se otvoreno, ĉak i pred mojom mamom. Pa, 

iako joj verujem bezrezervno, zaista sam pomislila da je 

završio kod nje.  

Shvatila sam da sam bez njega ništa. Potpuno neor-

ganizovana, neorijentisana, neobaveštena. Ni u grad nisam 

mogla da odem bez njega. Jer, ja se bez njega jednostavno 

ne snalazim. 

Kad sam već izgubila svaku nadu da ću ga videti, 

on se pojavio. Našla sam ga u svojoj fotelji. Zgrabila sam 

ga i poĉela da ga ljubim. I zamislite, ni na deset mojih 

poljubaca uopšte nije reagovao. Iako je ranije, kad ga 

samo malo dodirnem prstom, govorio: „Hello kitty”.  

Ipak, toliko ga volim da sam mu sve oprostila. Moj 

novi smartfon povratio je svoju moć ĉim sam ga priklju-

ĉila na struju. Tako da opet uzvraća ljubavlju na svaki 

dodir mog kaţiprsta.  
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Zoran Doderović  

 

OPKLADA 
 

Kladili se Kurta i Murta ko će za kraće vreme da 

uzjaše i sjaše. Kurta je veţbao na konju, a Murta na ma-

garcu. Potom su zamenili mesta. Murta je jahao konja, a 

Kurta magarca. Došao je ĉas da se provere rezultati. An-

gaţovan je iskusni sudija sa štopericom. Nakon nekoliko 

pokušaja i puno prolivenog znoja rezultat je bio nerešen. 

Sudija predloţi da u majstorici jašu noja. A gde naći noja 

nego u zoološkom vrtu. Pravi izazov bi bio uzjašiti slona, 

reĉe Kurta. Veći izazov bi bio uzjašiti ţirafu, primeti 

Murta. Sudija se sloţio da bi i kamila bila interesantna. 

Nije svejedno jahati na jednoj grbi ili na dve. Sa divljim 

ţivotinjama nije lako izaći na kraj, tvrdio je upravnik 

zoološkog vrta. Postoji veliki rizik da neko strada. Bez 

merdevina se ne penje na leĊa ţirafe niti postoji sedlo u 

kojem bi se jahaĉ osećao siguran. Zato vam je bolje da 

idete na izbore. Ako pobedite jahaćete na vlasti ĉetvorogo-

dišnji mandat. Sudija je presudio da je opklada nerešena. 

Kurta i Murta uĊoše u politiku. Pa sad jašu fotelje. Kad 

uzjaši Kurta, gleda da se što duţe odrţi na vlasti. Jer sutra 

će na njegovo mesto doći Murta. 
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Vladimir Dramićanin 

 

IZVEŠTAJ SA PROMOCIJE 
 

 

Bio sam na promociji knjige jednog pisca. MeĊu-

tim,  knjiga nije došla. Samo pisac!  

Novinari postavljaše pitanja – šta je sa tom knji-

gom? Koliko će kasniti? Da li će se uopšte pojaviti na pro-

mociji? 

- Stići će, reĉe urednik izdavaĉke kuće. Guţva je u 

centru, ali oĉekujemo da se svakog ĉasa pojavi. I tako je 

prolazilo vreme a od knjige ništa. Na kraju su poĉeli pro-

mociju bez nje. Prvo je urednik govorio o piscu. Hvalio 

ga. Govorio svakakve stvari. Recenzent je takoĊe govorio 

iskljuĉivo o piscu. Onda im se pridruţio i pisac, govoreći 

o sebi… 

 Ali to nikog od prisutnih nije zanimalo. Svi su se 

pitali šta je sa knjigom. 

- Bolje bi bilo da pisac nije došao, reĉe jedan novi-

nar. 

Jedan gospodin je uperio prst u pisca – ti si kriv, 

zbog tebe neće doći! 

Pisac je ćutao.  

Knjiga naţalost nije došla na sopstvenu promociju. 

Kasnije sam ĉuo da nikad nije ni izašla iz štampa-

rije. 

Od sramote, verovatno. 



22 

 

  

Rade Đergović 

 

EKSPONAT 
 

Proĉitam pre neki dan konkurs u novinama za mes-

to u muzeju. Proĉitam i odmah konkurišem, da me savest 

ne bi grizla. Završio sam poodavno istoriju umetnosti sa 

odliĉnom proseĉnom ocenom, ali, eto, bezuspešno poku-

šavam da naĊem odgovarajući posao. Nudili su mi mesto 

konduktera u gradskom saobraćaju, mesto prodavca novi-

na u kiosku, a nuĊena mi je i prekvalifikacija u fabrici 

Ċubriva. Naravno, sve ponuĊene poslove sam glatko odbio 

jer se za njih nisam školovao. 

Elem, zakazanog dana, otišao sam u muzej na raz-

govor sa direktorom. Nisam bio uzbuĊen, jer sam se na-

razgovarao sa raznim direktorima, a posao nigde nisam 

dobijao. Direktor muzeja me je prvo upitao gde sam i šta 

radio, kao i da mu kaţem svoju kratku biografiju, jer nije 

imao vremena da ĉita moju molbu. Kada sam mu rekao da 

nigde ništa nisam radio, da sam o roku završio fakultet sa 

proseĉnom ocenom 9,7, da nisam ĉlan nijedne politiĉke 

partije, da nisam osuĊivan niti sam bio u zatvoru, da ni-

sam istetoviran, da ne slušam turbo-folk i ne posećujem 

koncerte Cece i Jece, da ne izlazim kasno u grad, da ne pi-

jem, ne pušim i ne drogiram se, direktor je oduševljeno 

viknuo: 

- Odliĉno kolega, primljeni ste! i pruţio mi ruku. 

Kada sam ga, onako iznenaĊen upitao šta će biti moj po-

sao u kući gde ću raditi, odgovorio je: 
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- Vi ćete, dragi moj kolega biti jedinstven eksponat 

na ovim prostorima. Sedećete svojih osam sati na fotelji, a 

kustos će o Vama priĉati posetiocima muzeja... 
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Bojan Ljubenović 

 

POZLAĆENA RIBICA I JA 
 

Pecao sam jednog prohladnog jutra na obali Save. 

Ĉitavo jutro ništa mi se nije zakaĉilo za udicu i već sam 

pomišljao da odustanem kad plovak poĉe da podrhtava.  

„Oho”, obradovah se, „biće veĉere”.  

Uveţbanim pokretima sam izvukao mamac i prime-

tio da se na vrhu nešto presijava.  

„Zlatna ribica, pomislih uzbuĊeno. Da li je mogu-

će?”  

- Ne išĉuĊavaj se nego me skini odavde dok se ni-

sam povredila, dopro je do mene glas ribice sa mamca.  

Drhtavim rukama, što sam paţljivije mogao, skinuh 

je i uzeh na dlan.   

- Tako je već bolje, rekla je ribica.  

- Jesi li ti stvarno zlatna ribica?, tiho upitah.  

- Nisam, rekla je ona razgovetno. - U Srbiji nema 

zlatnih ribica, već samo pozlaćenih. Ja sam jedna od tih! 

- Ali ipak ispunjavaš tri ţelje?  

- Jok. Samo jednu. Pozlaćena sam, nisam zlatna, je-

si li gluv!  

- U redu, rekoh, bolje išta nego ništa. Daj mi malo 

vremena da smislim ţelju.   

- Poţuri dok ne oksidiram na ovom vlaţnom  vaz-

duhu!, rekla je nestrpljivo.  

Grozniĉavo sam razmišljao. Trebalo je smisliti jed-

nu ţelju koja će rešiti većinu mojih problema. Posle par 

minuta se setih: 
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- Ţeleo bih da imam siguran posao i dobru platu. 

-  To su dve ţelje!, reĉe ribica. – Pored toga, ovo je 

Srbija, ne moţe i posao i plata! 

Poĉeo sam da se znojim.  

- Moţe li sedmica na lotou?, upitah.  

Ribica zavrte glavom.  

- Moţe, ali ako se posle toga propiješ ili razboliš od 

neke neizleĉive bolesti ili te opljaĉka banka, nemoj mene 

da kriviš!  

Pa jest, dţaba mi premija na lutriji ako se razbolim 

i umrem. Moja ţena bi to jedva doĉekala. A s druge stra-

ne, uzalud mi i odliĉno zdravlje ako nastavim da ţivim 

ovim pasjim ţivotom.  

- Poţuri, ĉoveĉe!, doviknu  ona koprcajući se kao 

riba na suvom.  

- Znam!, rekoh. – Ţeleo bih da budem najbolji 

srpski fudbaler! Oni dobro zaraĊuju i lepo ţive.  

- Ma nemoj!, reĉe ribica. – Pa da te dohvate oni 

krimosi od menadţera pa preprodaju po svetu kao belo 

roblje i uzmu ti sve pare! A kad doĊeš da igraš za repre-

zentaciju publika da ti zviţdi ko i svima drugima! Jel' to 

ţeliš? 

- Pa ne baš, sloţih se. – A moţda bih mogao da po-

ţelim da mogu da spavam sa svakom ţenom koja mi se 

sviĊa?, rekoh krijući pogled.  

- Ti?, upita ribica odmeravajući me sumnjiĉavo.  

- Ja. 

- Ti? 

- Ja... 

- Pa šta bi ti radio s tolikim ţenama, znaš li ti koli-

ko to košta? Pokloni, cveće, hoteli... Gde radiš? 
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-   Trenutno ne radim nigde, rekoh. – Firma propa-

la, ja na birou... 

- Smišljaj drugu ţelju!, naredi pozlaćena ribica.  

Lako  bih mogao da poţelim da budem najlepši 

muškrac na svetu, ali kakva korist od toga? Lepota je pro-

lazna, a ja nemam još puno vremena, već gazim ĉetrde-

setu.  

A da budem nesebiĉan pa da poţelim mir u svetu?, 

pomislih. To bi bilo baš lepo, ali ne bi rešilo nijedan moj 

problem. Svet bi ţiveo u miru, a ja i dalje u Marinkovoj 

bari. Uz blagu griţu savesti odbacih tu ideju.  

- Šta misliš da poţelim da budem nevidljiv?, upitah 

ribicu. – Znaš ono da se svuda krećem a da me niko ne vi-

di i to?  

- Ne lupaj gluposti, majke ti!, reĉe ribica. – Koliko 

ja vidim ti si već nevidljiv. Posao nemaš, ţena te ne voli, 

deca te ne zareziju, drţava neće ni da ĉuje za tebe, ko je 

nevidljiv ako ne ti?  

Opet je bila u pravu i već je poĉela da me  nervira. 

Taman sam se nosio mišlju da je zafrljaĉim nazad u reku 

kad mi najzad sinu:  

- Ţelim da budem poznat, rekoh.  

- Poznat? 

- Da, poznat.  

- Dobro, reĉe ribica, bićeš poznat. A sad me vrati u 

vodu.  

- Vratim te u vodu i to je to?, upitah sumnjiĉavao. – 

Kako da znam da nećeš da me prevariš?  

- Pozlaćene ribice nikad ne laţu!, reĉe ona uvreĊe-

no. – Samo me vrati u vodu i idi kući. Bićeš poznat, ne 

brini.  
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I zaista me nije prevarila. Postao sam poznat.  

Istina, i dalje ništa ne radim, niko ne zna od ĉega 

ţivim, niko ne zna odakle sam se stvorio, niti po ĉemu 

sam poznat, ali sam poznat. O meni svi govore, ima me 

svuda, o svemu imam mišljenje.  

Jeste li ikad ĉuli za mene?, pitate se.  

O, i te kako!  

Evo, ukljuĉite televizor i videćete me.  
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Dragutin Minić Karlo 

 

LJUDI BEZ GLAVE 
 

Poveće društvo je sedelo u jednoj letnjoj bašti, a 

ture hladnog piva su išle filmskom brzinom. Priĉalo se o 

svemu i svaĉemu, a kako koje ispijeno pivo, tako je razgo-

vor poprimao sve zanimljivije tokove. Došlo se i do veli-

kih ĉuda. Jedan debeljko, rumen u licu, koga su nazvali 

baš zbog toga Rumenige, po onom ĉuvenom nemaĉkom 

fudbaleru, ispriĉao je kako je u nekom novinskom feljtonu 

proĉitao o ĉudu neviĊenom. Kao nekakav gusarski kape-

tan je bio uhvaćen sa svojom posadom i osuĊen na smrt 

odsecanjem glave. A onda mu je reĉeno, koliko pretrĉi, 

onako bez glave, kroz špalir svojih mornara, toliko će njih 

spasiti. I ovaj je, zamislite, uspeo natĉoveĉanskim napo-

rom da preĊe nekoliko metara i spasi njih petoro-šestoro. 

Svi su graknuli kako je to nemoguće, kako novine, 

po obiĉaju, laţu... Rumenige se kleo da je to proĉitao od 

slova do slova. Jedan se, ipak, zamislio i rekao: 

- Ĉekajte ljudi, ja sam kao deĉak, kod dede na selu, 

video kako su kokoški odsekli glavu, a ona je potom trĉeći 

pobegla iz dvorišta. 

Opet su svi povikali kako je i to nemoguće. Kako, 

doduše, kokoška se posle odsecanja glave, koprca i baca-

ka, ali vrlo kratko i nikako ne moţe da potrĉi. Niko ne mo-

ţe bez glave da funkcioniše, bili su sloţni. 

- A zašto se ono kaţe kao muva bez glave? Moţda 

muve mogu da lete bez glave? - dobacio je jedan. 

I to je nemoguće. Samo se tako kaţe, sloţili su se. 
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- Dobro, ţivotinje i insekti, ali ĉovek... kao onaj 

gusar? – dobacio je jedan od njih. 

Ni ĉovek, ni ĉovek, zakljuĉili su rezolutno. Ĉovek 

ne moţe da funkcioniše bez glave i taĉka. 

Kelner, koji je tog trenutka donosio ko zna koju 

turu piva, zavrteo je glavom i nešto promumlao. Kao da se 

ne slaţe s tim. Svi su to primetili i zapitali ga: 

- Šta, ti se ne slaţeš da ĉovek ne moţe da funkcio-

niše bez glave? 

Kelner se bojaţljivo osvrnu i gotovo trijumfalno 

zapita: 

- A ovi iz vlade!? 

Svi su ostali zbunjeni i zateĉeni ovim pitanjem. 
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Raša Papeš 

* 

 

Ova priĉa lepo je mogla da se zove 

SREĆA U NESREĆI 

ali je preovladao duţi naslov 

SREĆA U NESREĆI U SREĆI U NESREĆI 

U SREĆI ili skraćeno SREĆA U NESREĆI 

U SREĆI koji autor preporuĉuje ĉitaocu. 

Dakle, 

 

* 

 

SREĆA U NESREĆI U SREĆI 
 

Pavluša je polomila ruku na poslu tako nezgodno 

da će sigurno ostati doţivotni invalid. Na sreću, bila je 

osigurana te je dobila lepe pare i, bogami, dobro je prošla. 

A Prmpeĉu je umrla strina u Americi, gde je gro ţi-

vota provela ţiveći kao kuĉe, i ostavila mu sav ne baš mali 

imetak. Eto, kad ĉoveka hoće! 

Zgrĉ je na autoputu naišao na saobraćajnu nesreću. 

Odmah je pritrĉao i iz slupanog automobila izvukao ĉitavu 

porodicu nekog bogatog Grka, koji mu to nije zaboravio, i 

pošteno mu se oduţio sumom o kojoj je Zgrĉ mogao samo 

da sanja. 

A Zbrljiĉki je pukao film te se bacila sa sprata, ali 

ţipon joj se otvorio poput pravog pravcatog padobrana i 

ona se sasvim bezbedno prizemljila meĊu zaĉuĊene graĊa-
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ne. I tu joj je odmah prišao neki mlatnuti princ koji je bio 

toliko zadivljen njenim nogama da ju je odmah zaprosio. 

- Imate divne noge za skakanje iz aviona. – šaputao 

joj je do kraja ţivota. Tako je to kad te fortuna proprati 

kako treba! 

Svi ovi primeri ukazuju da ljudi koji nemaju sreće 

moraju znati kako da maksimalno iskoriste svoju nesreću 

koju im ţivot permanentno i obilato nudi. 

A graĊanin Halekza je izgubio posao, deca su mu 

pozavršavala neke nesretne fakultete, a onaj najstariji je 

ĉak i doktorirao i najverovatnije da se nikada neće zapos-

liti. Još mu se i ţena razbolela, deda mu je umro ostavivši 

mu samo svoju upljuvanu lulu i obavezu da ga dostojno 

sahrani. 

Moţe se reći da je graĊanin Halekza tipiĉan primer 

ĉoveka koji ne zna šta da radi sa svojom golemom nesre-

ćom, a kamoli da ume da istu iskoristi na neki naĉin. A to 

bi bio sasvim pogrešan i površan zakljuĉak jer ona se u 

njegovom sluĉaju toliko dobro raspodelila da je ravnomer-

no pripadala svakom ĉlanu njegove porodice. I to je bila 

poštena, dostojanstvena i ĉista nesreća, bez ikakvih prime-

sa. Nije tu bilo ni trunke sreće da im se makar u nesreći 

naĊe. 

Osim, moţda, što mu je jedini unuk upravo proho-

dao. Eto, dakle, to bi moglo biti to, ta mrvica sreće koju 

ĉesto nismo voljni i spremni da primetimo kada je ista na 

našoj strani. 
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Dušan Puača 

 

CRV SUMNJE 
 

Crv sumnje doţiveo je teţak trenutak.  

Nakon jednog bušenja u prazno, u njega samog se 

uvukao crv sumnje. Posle toliko godina savesnog rada sve 

mu je bilo pod znakom pitanja. 

Otišao je kod lekara, na ivici nervnog sloma, tvrde-

ći da je uvlaĉenje crva sumnje u njega samog ĉist pleona-

zam. 

- Najbolji lek za ĉišćenje tela i duše je klistir - pred-

loţio je lekar terapiju. 

Izleĉen, sada buši kao nov. Samo, s vremena na 

vreme, kad predoseti krizu, ode lekaru i primi klistir. 
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Miodrag Stošić 

 

VOZAČ 
 

Kaţu da svaki muškarac ima samo dve ţelje. Jedna 

je da dobije vozaĉku dozvolu, a druga da mu je vrate ako 

su mu je oduzeli. Ja sam bio ovaj drugi sluĉaj. Nedugo po 

dobijanju dozvole zakucao sam se u toku istog sata u kola 

policije, hitnu pomoć i šlep sluţbu. Od tada pokušavam da 

je vratim. 

Ne bi meni to bio nikakav problem, samo da nije 

tog prokletog zdravstvenog pregleda. Svakoga puta bude 

isto. DoĊem na pregled savršeno zdrav, sokolovog vida, sa 

krvnim pristiskom novoroĊenĉeta i mirnoćom neurohirur-

ga. Ali ĉim mi bolniĉarka na prijemu kaţe koliko će me 

koštati ta ĉetiri mrljava peĉata meni padne mrak na oĉi, 

ruke mi se zatresu kao šejker u skupštinskom restoranu a 

pristisak skaĉe kao cene hleba posle izbora. 

„GospoĊo, mogu li da vam platim na kraju pregle-

da?” 

„Ne! Plaća se unapred!” 

„A, jel'? A šta ako ispadne da sam bolestan? Za šta 

sam vam onda plaćao?” Ona samo nastavi da lajkuje statu-

se na Fejsbuku a ja slegnem ramenima pa na sprat. 

Najpre posetim oftamologa. To je jedina ţena kojoj 

smem da namignem a da ne dobijem šamar. Koja god slo-

va da mi pokaţe ja uvek na kraju proĉitam naziv neke 

namrinice. „H..L..E..B..”. „Ĉ..A..J..N..A…” Na kraju mi 

je rekla da su imam toliko gladne oĉi da meni moţe da 

pomogne samo kuvano soĉivo. 
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Sledeća adresa je neuropsihijatar. Rekao mi je da 

sednem, uzeo ĉekić i udario me po kolenu. Nisam ni trep-

nuo. Udario je opet zaĉuĊen zvukom koji je pravio njegov 

gumenjak. Zatim mi je zavrnuo nogavicu i video da na ko-

lenu nosim štitnik za voţnju rolerima. 

„Oprostite, morao sam. Ovo mi je dnanaesti pre-

gled ove godine. Ako me još jednom udarite jedino što ću 

moći da vozim su kolica.” Zavrteo je glavom i rekao mi da 

zatvorim oĉi a onda je poĉeo da me okreće levo-desno. 

Zatim mi je kazao da jednom rukom dotaknem svoj nos a 

drugom koleno. 

„Mogu li da otvorim oĉi?” pitao sam. 

„Otvorite” rekao je. Imao sam šta da vidim. Levom 

rukom sam drţao medicinsku sestru za dojku a desnom 

sebe za penis. 

Susret sa psihologom mi je uvek bio najĉudniji od 

svih. 

„Zašto smo ovde?” pitao me je. „Pa ja da bih dobio 

peĉat a vi da biste mi uzeli novac”. 

„Kako biste opisali Edipa?” 

„Jak na tatu, a slab na mamu…” 

„Da li ste voĊa kriminalne bande?” 

„Pa da jesam ne bih ja vozio već bi mi dali sluţbeni 

auto”. 

Moje putešestvije uvek se završavalo kod lekara 

opšte prakse. Kada sam ušao na njena vrata zatekao sam 

za stolom i ostale lekare koji su me toga dana procenjivali. 

„Gospodine Petroviću, bila sam prinuĊena da za 

vaš sluĉaj sazovem ovaj konzilijum. Pa majka mu stara, 

dokle više! Ostavili ste toliko para u ovoj ustanovi da ste 

od njih mogli da se vozite taksijem do kraja ţivota! Ruke 
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vam se tresu, ne vidite ni na daljinu ni na blizinu već 

nekako na sredinu! Niste u stanju da zamaptite dva saob-

raćajna znaka! Vi ste hodajuća opasnost a hoćete da vam 

damo i toĉkove! Zašto, zaboga?” 

„Biću iskren. U pitanju je posao. Ja sam sada otac i 

muţ i nakon višegodišnje potrage konaĉno sam uspeo da 

se zaposlim. Preko veze, naravno. Problem je što je za taj 

posao potrebna vozaĉka dozvola.” 

„A kako se zove ta profesija?” 

„Vozaĉ.” 

„Ĉiji, za ime boga?” 

„Reći ću vam ali neka to ostane meĊu nama… Zna-

te, pašenog moje svastike me zaposlio kao vozaĉa jednog 

našeg ĉlana Vlade… Njegovo ime je…” šapnuh im na 

uvo, nakon ĉega se oni pogledaše, povukoše u sobu i na-

kon pet minuta doĊoše sa papirima. 

„Gospodine Petroviću, ĉestitamo! Vi ipak treba da 

vozite taj auto.” 

Pogledah papir a na njemu sva ĉetiri peĉata! Eto šta 

znaĉi kada imate saradnike u vlasti. 
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Saša Tomašević 

 

PRELOM 
 

Predrag Jovanović sa prozora gleda zaleĊeni trotoar 

pred zgradom. Traţi najklizavije mesto. 

Oblaĉi kaput i izlazi iz stana. Hitro ide ulicom. 

Pada. 

Visok i mršav, na ledu se prostre koliko je dug. 

Umalo se ne onesvesti od oštrog bola u levom kuku. 

Privuĉeni njegovim jaukom, prolaznici brzo prilaze 

i pokušavaju da ga pridignu. Uz bolan grĉ na licu on ih 

moli da ga ne vuku. Poziva se Hitna pomoć. 

Sanitetsko vozilo brzo stiţe do klizavog trotoara. 

Predraga paţljivo stavljaju na nosila i odvoze u Gradsku 

bolnicu. 

Pregled. Snimanje. 

„Prelom”, zakljuĉuje ortoped i odreĊuje boravak u 

bolnici do operacije. 

Paţljive medicinske sestre pomaţu Predragu da 

legne u krevet sobe broj sedam. Na zahvaljivanja skromno 

odmahuju rukom i ţele mu skoru operaciju. 

Potom ga obilazi deţurni lekar. 

„Jovanoviću? Opet kuk?” 

„Levi”, vajka se Predrag. 

„I opet na ledu?” 

„Šta ću kad sam trapav”, sleţe dugajlija ramenima. 

„Niste vi krivi. Mraz stisnuo, trotoari neoĉišćeni: 

padaju ljudi k’o snoplje.” Lekar poĉeška bradu. „Saĉeka-
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ćemo operaciju, pa na oporavak. Kao i prethodnih godi-

na”. 

„Hvala na svemu, doktore!” 

„Samo se vi odmarajte. Sve će biti u redu”, obe-

ćava deţurni i nastavlja obilazak pacijenata. 

Predrag spusti glavu na veliki jastuk. 

„Ovde vas dobro poznaju”, primećuje ĉovek sa su-

sednog kreveta. „I ranije ste lomili kuk?” 

„Petu godinu zaredom”, priznaje Predrag. 

„Petu?”, ĉudi se sagovornik. „Baš nemate sreće.” 

Poćuti, pa kaţe: „Meni kuk propao. Osteoporoza.” 

„Ova bolnica ima najbolje ortopedske hirurge. Ka-

da vas ’provuku kroz šake’ bićete kao novi!”, teši ga Pred-

rag. 

„Bolest je velika muka!”, poţali se sagovornik. 

Predrag ga pogleda iskosa, pa pomisli: ’Ne znaš ti, 

prijatelju, kakva je glad muka!’ 

Podigne ruku, pogleda na sat i zadovoljno uzdahne. 

Ruĉak će biti posluţen za deset minuta. 

Hodnikom se već širi miris pileće supe, govedine 

sa renom i kuvanog krompira prelivenog sosom od para-

dajza. 

Predrag mljacne usnama i nasmeši se. Predstoje mu 

tri meseca blagostanja uz tri obroka dnevno.  
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Dejan Tofčević 

 

MAGLA 
 

Magla je bila gusta kao testo, ništa se nije videlo. 

Odnekud izbiše razdragana sirotinjska deca sva u ritama. 

Skupljaše komade magle, mesiše ih i oblikovaše velike, 

lepe bele hlebove uz ciku i radost zbog neslućenog 

dobitka.Postaviše ih na nebo da ih ispeĉe sunc e koje se 

pomaljalo iza brda. Hlebovi odmah zarudeše od svetlosti  

koja ih je oblivala. Trenutak pre nego što je trebalo da 

zamirišu nestadoše sa zemaljskog svoda. Deca razdragano 

poţuriše da još jednom pokušaju, ali magle je bilo sve 

manje. I poslednji traĉak je ubrzo nestajao. Odmah otrĉaše 

kućama sklepanim od starih dasaka i kartonskih kutija da 

kaţu roditeljima kako im je neko prodao maglu i da od 

toga hleba nema. 
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