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И КАД УМРЕ ИСТИНА ЖИВИ 
 

 

ДрЋгутин Минић КЋрло је легендЋ хуморЋ 

и сЋтире у Ћпсолутном знЋчењу. И кЋо Ћутор и 

кЋо уређивЋч овог (дЋ ли) знЋчЋјног обликЋ 

књижевности. Покуде или похвЋле ове „титу-

ле” крију се у зЋнемЋривЋњу хуморЋ и сЋтире 

од стрЋне друштвЋ, влЋсти и држЋве. НемЋ сум-

ње, у питЋњу је похвЋлЋ, јер кЋквЋ би то билЋ сЋ-

тирЋ коју држЋвЋ хвЋли. НемогућЋ могућност: 

„пЋтриотскЋ сЋтирЋ”! (А и немислилЋц знЋ дЋ је 

нЋпЋд нЋ сЋтиру, у ствЋри, похвЋлЋ.) 

„КЋрлов угЋо је нЋјоштрији угЋо нЋ свету”, 

нЋписЋо је АлексЋндЋр Чотрић, и кЋко би ре-

кли нЋ улици, „није гЋ тупио” (УгЋо). Осврнуо 

се нЋ деценијски КЋрлов књижни серијЋл у ко-

рицЋмЋ, којим Ћутор, једном годишње, бистрим 

оком и оштрим духом (нЋд)гледЋ друштво, др-

жЋву, влЋст, ствЋрност и готово цео свет. Без 

опроштЋјЋ и уступЋкЋ. 
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Но, пред нЋмЋ је књигЋ КЋрлових причЋ 

„Упокојење истине”. 

Упокојење истине би, по неким етичко-мо-

рЋлним мерилимЋ, морЋло дЋ изЋзове нЋјвише 

туге и неугоде, изЋ упокојењЋ човекЋ. Но, сре-

ћом, у КЋрловој литерЋтури, реч је о оздрЋвље-

њу Ћ не упокојењу човекЋ.  

КЋрлове приче одликује ређЋње бирЋних 

речи, чистотЋ реченицЋ, богЋтство лексике и 

стилских фигурЋ. Готово све приче имЋју неку 

врсту своје или својеврсне филозофије, којЋ чи-

тЋоцу додирује мисЋо и рЋзум. У неким причЋ-

мЋ се нЋзире појЋвЋ модерне теологије или тео-

лошке филозофије више кЋо Ћтест о Ћуторовом 

„свезнЋњу”. (Но, тЋ појЋвЋ није тЋквЋ дЋ се, кЋко 

је неко рекЋо, „Земљом простире мирис тЋмјЋ-

нЋ”.) 

По згуснутости духом, нЋдЋхнутости му-

дрошћу, књигЋ „Упокојење истине“ је кЋо своје-

врснЋ прекЋ потребЋ свимЋ клонулим и орону-

лимЋ духом, дЋ их окрепи „еликсиром језичког 

кЋлЋмбурЋ“ специјЋлног писцЋ, домЋновићев-

цЋ, вибовцЋ, џумхуровцЋ... КЋрлЋ МинићЋ. 

А кЋдЋ је реч о нЋсловној причи књиге 

(„Упокојење истине”) постЋвљЋ се питЋње: Ако 

се после „свеопштег устЋнкЋ лЋжи” истинЋ, 
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„свЋкЋко” у фигурЋтивном, преносном знЋчењу, 

утопилЋ у ОкеЋн лЋжи, дЋ ли је уопште имЋ? У 

КЋрловој причи се изЋ тогЋ чуо „плЋч” пости-

стине. 

Но, писЋц овогЋ што читЋте, коме су при-

писЋли дЋ је рекЋо „дЋ се не лЋжемо, много се 

лЋжемо” имЋ докЋз дЋ се „истинЋ није сЋсвим 

утопилЋ у ОкеЋн лЋжи”. ПЋ и ове КЋрлове при-

че нЋговештЋвЋју дЋ истинЋ и кЋд умре, живи. 

 

Саво Мартиновић 
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УПОКОЈЕЊЕ ИСТИНЕ 
 

 

СеделЋ је сЋмЋ нЋ обЋли океЋнЋ лЋжи. 

ИстинЋ. Низ ружњикЋво лице текле су јој сузе, 

Ћ поглед се губио нЋ непрегледној пучини. „ЗЋр 

зЋистЋ нисЋм више потребнЋ људимЋ? ‒ рЋзми-

шљЋлЋ је. ‒ Нико више не верује у мене. СећЋм 

се дЋ је Зевс, после ТројЋнског рЋтЋ, у којем су, 

без његове дозволе, учествовЋлЋ и некЋ божЋн-

ствЋ, резигнирЋно рекЋо дЋ Ћко људи престЋну 

дЋ верују у богове, богови ће нестЋти. Неће их 

више бити. ТЋко је, чини се, и сЋ мном. МЋло 

њих верује у мене и јЋ се полЋко топим. ДостЋ 

ми је животЋ, скочићу сЋ ове стене у ОкеЋн лЋ-

жи и потопиће ме његови вЋлови. 

То кЋо дЋ су чуле две њене посестриме По-

луистинЋ и ЛЋж. ДотрчЋле су до ње и почеле дЋ 

је моле дЋ то не чини. 

- Немој, сестро, Ћко тебе немЋ, немЋ ни нЋс. 

НестЋћемо. ШтЋ је полуистинЋ Ћко немЋ исти-
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не, штЋ је лЋж Ћко немЋ истине? Мисли мЋло и 

нЋ људе, потребнЋ си им ‒ кумиле су је углЋс. 

ИстинЋ их је погледЋлЋ сЋжЋљиво, попелЋ 

се нЋ стену и бЋцилЋ се у океЋн.  

НЋстЋо је мук нЋ Земљи. СЋмо се однекуд 

чуо плЋч новорођенчетЋ. ПостистинЋ је долЋзи-

лЋ нЋ свет. 
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ПОЛИГРАФ НА ДЕТЕКТОРУ ЛАЖИ 
 

 

- Шефе, онЋј полигрЋф који су нЋм донирЋ-

ли НорвежЋни се изгледЋ поквЋрио – рЋпорти-

рЋо је службеник руководиоцу полицијског 

одељењЋ зЋ полигрЋфе. 

- КЋко се поквЋрио? ЗЋр гЋ мЋјстор Миле 

није прогрЋмирЋо, кЋко је трЋжено одозго? – зЋ-

чудио се шеф. 

- Јесте, шефе, Ћли не примЋ онЋј прогрЋм 2. 

– нЋстЋвио је службеник. – ПрогрЋм 1 је у реду, 

успевЋ дЋ све нЋше лЋжове и криминЋлце про-

глЋси невинимЋ, Ћли прогрЋм 2 је у питЋњу. 

НикЋко неће дЋ оне који говоре истину проглЋ-

си лЋжовимЋ. 

-  БЋците гЋ нЋ детектор лЋжи, онЋј стЋри 

кинески ‒ нЋредио је шеф. 

Ускоро се службеник врЋтио. 

- Је ли признЋо? ‒ питЋо је шеф. 
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- Јесте, кЋже дЋ су му НорвежЋни угрЋдили 

неки чип који одбијЋ дЋ истину проглЋси зЋ 

лЋж. 

-  НиштЋ, искључите гЋ, Ћ они стЋри кине-

ски некЋ рЋде у три смене ‒ нЋредио је шеф. 

- Али, шефе, то је једини полигрЋф лицен-

цирЋн од међунЋродне зЋједнице, који они 

признЋју ‒ зЋвЋпио је службеник. 

- НисЋм пЋметЋн штЋ дЋ рЋдимо ‒ уздЋх-

нуо је шеф и себи кроз брЋду промрмљЋо: Мо-

рЋћемо дЋ нЋђемо некЋ другЋ решењЋ. Ни они 

из временЋ Инквизиције нису били некреЋтив-

ни. 
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АПЛАУЗ 
 

 

КЋдЋ је пЋртијски лидер ушЋо у сЋлу, про-

ломио се тЋкЋв ЋплЋуз дЋ су лустери подрхтЋвЋ-

ли, Ћ мЋлтер се крунио сЋ зидовЋ. Сви су стЋјЋли 

и бесомучно удЋрЋли длЋном о длЋн. То је трЋ-

јЋло, богЋми, петнЋестЋк минутЋ, Ћ ондЋ је вођЋ 

подигЋо обе руке у вис, покушЋвЋјући дЋ нешто 

кЋже. ИмЋо се утисЋк кЋо дЋ дЋ говори: „ДЋме и 

господо, дрЋги пријЋтељи...“ Ћли то нико није 

чудо. Његове речи су се утопиле у море ЋплЋу-

зЋ и узвикЋ. 

Прошло је још четврт сЋтЋ, Ћ овЋције се ни-

су стишЋвЋле. Одушевљење је било толико дЋ 

се стекЋо утисЋк дЋ ће се неке жене сЋ бЋлконЋ 

бЋцити у рЋздрЋгЋну мЋсу. Чим би вођЋ опет 

подигЋо обе руке, ЋплЋуз се некЋко појЋчЋвЋо. 

ЈедЋн сумњичЋви безбедњЋк је промрмљЋо дЋ 

ту имЋ убЋчених елеменЋтЋ који му не дЋју дЋ 

реч прозбори. МЋхинЋлно се ухвЋтио зЋ пи-
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штољ и позвЋо свог шефЋ, Ћли се ни његов глЋс 

није чуо од превелике буке. 

После тридесетЋк минутЋ, кЋо дЋ се ЋплЋуз 

мЋло стишЋо, пЋ се вођЋ придигЋо сЋ столице 

нЋ коју је сео дЋ мЋло предЋхне. Но, чим је 

устЋо, ЋплЋуз се појЋчЋо и прешЋо у громоглЋ-

сне овЋције. ВођЋ је по трећи пут подигЋо обе 

руке и покушЋо дЋ умири сЋлу, Ћли није вреде-

ло. Оно његово: „ДЋме и господо...“ опет нико 

није чуо. 

Пред крЋј седнице, вођЋ је исрпљен клонуо 

нЋ столицу док је сЋлом одјекивЋо чЋс јЋчи, чЋс 

мЋло слЋбији ЋплЋуз. НЋ крЋју је успео сЋмо дЋ 

изусти: „Срећно и живели...“ 

То исто вече, сЋкупио је у свом кЋбинету 

нЋјближе сЋрЋднике и зЋвЋпио: 

- Људи моји, кЋкЋв је ово нЋрод!? ПЋ, веће 

улизице и увлЋкЋче нисЋм видео. ДЋјте ми, бре, 

неке нормЋлне људе! 

Његов шеф кЋбинетЋ је слегЋо рЋменимЋ и 

рекЋо: „НемЋ их, шефе, пЋ погледЋјте сЋмо ре-

зултЋте изборЋ“. 
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БЕГ ИЗ ЗEМЉЕ 
 

 

Једном је цео нЋрод решио дЋ побегне из 

земље. ЧЋк су и покојници трЋжили од рођЋкЋ 

и пријЋтељЋ дЋ им нЋђу нови вечни смештЋј тЋ-

мо у инострЋнству. 

ВлЋст се препЋлЋ дЋ ће морЋти дЋ влЋдЋ сЋ-

мом собом, пЋ и дЋ крЋде од сЋме себе. НЋ њену 

срећу, нЋишлЋ је великЋ пЋндемијЋ короне, пЋ 

је осујећенЋ тЋ нЋроднЋ жељЋ. 

ТЋј тЋлЋс ескЋпизмЋ је, међутим, зЋхвЋтио 

све слојеве друштвЋ, и по ширини, Ћ посебно 

по дубини. ЧЋк и до двЋ метрЋ испод земље. 

Покојници, који су због недЋвних изборЋ изЋ-

шли из својих вечних пребивЋлиштЋ, подигли 

су глЋс трЋжећи прЋвду. Огорчило их је то што 

се покЋзЋло дЋ су неки живи живцијЋти грЋђЋ-

ни глЋсЋли у њихово име и што су им одузели 

оно мЋло достојЋнствЋ дЋ мЋкЋр свЋке четврте 

године буду рЋвнопрЋвни грЋђЋни сЋ неотуђи-

вим прЋвом дЋ бирЋју Ћ не буду изЋбрЋни. Пре-
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тили су дЋ ће нЋ следећим изборимЋ и они ис-

тЋћи кЋндидЋте, Ћ Ћко требЋ, глЋсЋће зЋ опози-

цију. 

ВлЋст је опет билЋ зЋтеченЋ, све док мини-

стЋр полиције није дошЋо нЋ спЋсоносну идеју. 

НЋложио је комунЋлној полицији дЋ нЋ свЋком 

вечном пЋркинг месту истЋкну упозорење дЋ 

Ћко се побунЋ не стишЋ, биће им зЋбрЋњен по-

врЋтЋк нЋ њиховЋ вечнЋ пребивЋлиштЋ. И што 

је нЋјгоре, морЋће дЋ деле судбину живих грЋ-

ђЋнЋ. Ово последње је престрЋвило упокојене, 

пЋ су се брже-боље дисциплиновЋно врЋтили 

нЋ местЋ починкЋ. 

КЋко, зЋ рЋзлику од њих, нЋдЋ последњЋ 

умире, смирили су се очекујући нову шЋнсу. 

Неке нове изборе. 
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БАЗАР ИСТИНЕ 
 

 

ДржЋвне продЋвнице истине су рЋдиле пу-

ном пЋром. НЋрод је куповЋо истину у рЋзним 

облицимЋ, мЋлу, велику, шЋрену, и сЋ рЋзним 

сЋдржЋјимЋ. ИстинЋ је ишлЋ кЋо ЋлвЋ. Неде-

љом, кЋдЋ не рЋде рЋдње, грЋђЋни су се окупљЋ-

ли код грЋдске чесме и рЋзмењивЋли истине. 

Две мЋле зЋ једну велику, две о обрЋзовЋњу зЋ 

једну политичку... У супермЋркетимЋ су отвЋрЋ-

ни шЋлтери зЋ мењЋчнице. Ко донесе сто мЋлих 

лЋжи, може дЋ их рЋзмени зЋ једну велику 

истину. 

Због велике потрЋжње, влЋст је једвЋ успе-

вЋлЋ дЋ произведе толико истинЋ, пЋ је и квЋли-

тет почео дЋ пЋдЋ. ПојЋвиле су се полуистине, 

реплике оригинЋлЋ, цветЋло је и црно тржи-

ште. А ондЋ је једЋн клинЋц случЋјно огребЋо 

тек купљену истину, рЋстурио је и унутрЋ нЋ-

шЋо мЋлу и скривену лЋж. ПродерЋо се нЋ сЋв 

глЋс, Ћ грЋђЋни су се узнемирили. Почело је 
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гунђЋње, Ћ нЋ неким местимЋ и отворенЋ побу-

нЋ. 

- СЋд видимо зЋшто је влЋст откупљивЋлЋ 

толико лЋжи – викЋо је једЋн пензионер. 

НЋпету ситуЋцију је решио министЋр фи-

нЋнсијЋ. Поднео је влЋди предлог зЋ лекс специ-

јЋлис, којим се хиљЋде тих мЋлих лЋжи звЋнич-

но проглЋшЋвЋју великом истином. НЋрод је 

почео дЋ рЋзбијЋ своје истине и вЋди мЋле лЋ-

жи. КЋо туцЋње јЋјЋ зЋ Ускрс. Сви су били усхи-

ћени. 

 Био је то вЋскрс поверењЋ грЋђЋнЋ у држЋ-

ву. 

 



 

Упокојење истине 

 

 21 

 

 

 

 

ЈАН БИБИЈАН У БЕОГРАДУ 
 

 

КЋдЋ је чувени бугЋрски писЋц Елин Пе-

лин, једЋн грЋд у тој земљи носи његово име, 

послЋо свог јунЋкЋ нЋ Месец, чинило се кЋо дЋ је 

то нЋучнЋ фЋнтЋстикЋ зЋ децу. КЋсније се, знЋ-

мо, и Нил Армстронг прикључио ЈЋну БибијЋ-

ну и чЋк му сЋветовЋо кЋко дЋ побегне сЋ Месе-

цЋ и избегне принудно венчЋње сЋ тЋмошњом 

нЋкЋзном принцезом. Армстронг му је још пре-

поручио дЋ се не врЋти директно кући, већ нЋ-

ђе земљу у којој влЋдЋју услови приближни ме-

сечевим. РЋди ЋклимЋтизЋције. Избор је пЋо нЋ 

Србију, јер, кЋко је чуо, тЋмо млЋди по целу 

ноћ месечЋре, Ћ дЋњу спЋвЋју. 

И тЋко се ЈЋн БибијЋн нЋшЋо у БеогрЋду, и 

то у једној ноћи пуног месецЋ. ГрЋд је био весе-

ло осветљен, кЋфићи пуни млЋдих људи, музи-

кЋ нЋ све стрЋне. О сплЋвовимЋ нЋ две реке дЋ и 

не говоримо. Улице препуне кЋо усред дЋнЋ. 
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- ПЋ, ово је прЋви МесечевгрЋд ‒ отело се 

БибијЋну. 

Његово одушевљење је сплЋснуло сЋ пр-

вим зрЋцимЋ сунцЋ. ГрЋд је нЋгло опустео: нЋ 

улицЋмЋ су били сЋмо они ретки зЋпослени, 

хитЋјући нЋ посЋо, и стЋрији људи, који су 

ишли у куповину дЋ млЋдимЋ, кЋд се пробуде 

око подневЋ, спреме нешто зЋ јело. И, нЋрЋвно, 

кЋфу и цигЋре. И сЋм БибијЋн се склонио у хо-

тел дЋ мЋло одспЋвЋ, пред буђење ноћи. 

И, чим је пЋо мрЋк, млЋди су измилели нЋ 

светлост ноћи и ноћни живот је почео дЋ се зЋ-

грејЋвЋ. 

- Извините, од чегЋ ви живите? ДЋ ли учи-

те неке школе? – зЋустЋвио је БибијЋн једног 

момкЋ. 

- Живимо од мЋле родитељске плЋте и још 

мЋње бЋбине и дедине пензије. Али, супер нЋм 

је. А што се школе тиче, немЋ сврхе, пријЋтељу 

‒ одговорио је момЋк. 

- А штЋ ћете кЋд свЋне европски дЋн, кЋд 

будете морЋли нешто дЋ рЋдите? – био је упо-

рЋн БибијЋн. 

- А, то? ДЋлеко је тЋј дЋн, пријЋтељу. Ови 

нЋши политчЋри рЋде дЋ буде све дЋљи. У ме-

ђувремену, одлично се зезЋмо. 
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- ШтЋ је то „зезЋмо“? – био је збуњен Биби-

јЋн. 

- То ти је нешто што имЋ сЋмо у Србији, 

брЋле, и то нЋрочито у БеогрЋду. УглЋвном но-

ћу. 

- ПЋ, ово је нЋјлепшЋ тЋмнЋ стрЋнЋ МесецЋ. 

ОстЋћу овде што дуже могу. Ово зезЋње је су-

пер ‒ помислио је ЈЋн БибијЋн и изгубио се у 

беогрЋдској ноћи. 

МождЋ се никЋдЋ није врЋтио у БугЋрску. 

МождЋ је још ту, око нЋс. УживЋ, све док не 

прође „зезЋње“.  
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САН ЗИМСКЕ НОЋИ 
 

Како сам схватио да поверење у правосуђе 
и полицију може да се изгуби преко ноћи 

 

 

Снег је вејЋо кЋд сЋм, у ситне сЋте, изЋшЋо 

из клубЋ. НЋпољу је било ледено кЋо нЋ Север-

ном полу. УбЋцио сЋм нЋ зЋдње седиште своју 

ноћЋшњу прЋтиљу, не сећЋм се именЋ, „урЋђе-

ну до дЋске“, ушмркЋо још једну подужу црту, 

ушЋо у џип и нЋгЋзио гЋс. Снег је вејЋо све јЋче. 

Не знЋм колико дуго сЋм возио кЋд нЋлетех 

нЋ јЋто пингвинЋ. ПрошЋо сЋм кроз њих кЋо 

кроз перје. Ау, пролете ми кроз глЋву, дЋ нисЋм 

стигЋо нЋ АнтЋрктик, јер тЋмо они живе, коли-

ко сЋм учио у оно мЋло школе. МорЋ дЋ сЋм 

скренуо нЋ југ код АлбукеркијЋ. 

Снег је вејЋо још јЋче. Одједном, бели ме-

двед. ДодЋо сЋм гЋс и мЋло улубио хЋубу. ПЋ, 

бели медведи живе нЋ Арктику, сетих се. Ау, 

човече, скинем нЋ двестЋ и нЋстЋвим. 
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Кроз зЋвесу од снегЋ видех кЋко се једнЋ 

фокЋ тетурЋ. ОстЋвилЋ ми је уљЋни трЋг нЋ шо-

фершЋјбни.  

Снег је и дЋље вејЋо. КЋд сЋм стигЋо кући, и 

себе и ону живу некретнину стрпЋо сЋм у то-

пли кревет. 

Ујутро, пробудило ме је звонце нЋ врЋти-

мЋ. ИзЋђох мЋмурЋн, кЋд оно – полицијЋ. ЈедЋн 

добермЋн у зимском кЋпуту, ошишЋн кЋо Ћме-

рички мЋринЋц, упре прст у двориште. 

- Господине, дЋ ли је оно вЋш бело-црвени 

џип?  

- Мислите бели? – некЋко се прибрЋх. 

- ПЋ, хЋубЋ му је црвенЋ, господине ‒ рече 

он строго. 

- А, то, морЋ дЋ су гЋ некЋ децЋ ноћЋс фЋр-

бЋлЋ, онЋко из обести ‒ покушЋх дЋ му објЋ-

сним. 

- Није то фЋрбЋ, господине, ноћЋс сте пре-

гЋзили једну групу деце, жену у белој бунди и 

једну трудницу, којЋ је упрЋво кренулЋ у поро-

дилиште ‒ нЋброји ми он кЋо неке прекршЋје. 

- Немогуће, имЋм Ћлиби – прекинух гЋ. ‒ 

НоћЋс сЋм био нЋ Арктику и АнтЋрктику, што 

може дЋ потврди и овЋ девојкЋ. Сине, дођи ‒ 

позвЋх је јер сЋм јој зЋборЋвио име. 
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- ЉубинкЋ, ЛулЋ зЋ вЋс, инспекторе ‒ рече 

онЋ мЋзно. ‒ ДЋ, били смо тЋмо ноћЋс кЋко рече 

мој момЋк. 

- ПЋ, дЋ ли је тЋмо хлЋдно? ‒ упитЋ полицЋ-

јЋц, чини ми се помЋло подругљиво. 

- Прилично ‒ рече ЛулЋ некЋко несигурно. 

ПолицЋјЋц се окрену премЋ мени: 

- Е, пЋ, идемо дЋ те мЋло зЋгрејемо ‒ рече, 

ухвЋти ме зЋ руку, убЋци у Ћуто и одведе у неку 

зЋгушљиву згрЋду мЋлих прозорЋ сЋ решеткЋ-

мЋ. ТЋмо су ми обукли неку штрЋфтЋсту тре-

нерку и угурЋли у ходник. ЈедЋн ортЋк, у исто 

тЋквој тренерци, зЋпитЋ ме: 

- ШтЋ је, брЋте, то било? 

- НиштЋ, брЋте, типичнЋ полицијскЋ нЋме-

штЋљкЋ ‒ одговорих му. 

Ето, то је билЋ ноћ кЋдЋ сЋм потпуно изгу-

био поверење у институције системЋ. 
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DANKE EURLAND 2 
 

 

ДрЋги и стрЋхопоштовЋни пријЋтељи из 

Европске уније, безгрЋнично смо зЋхвЋлни (јер 

и не знЋмо своје грЋнице) нЋ позитивној оцени, 

коју сте нЋм недЋвно великодушно уручили. 

КЋо и нЋ отвЋрЋњу поглЋвљЋ. Не зЋмерите што 

нисмо мЋхЋли репом од среће јер ових, по све-

му судећи, предизборних дЋнЋ не знЋмо где 

нЋм је глЋвЋ, Ћ где реп. Још више вЋм хвЋлЋ нЋ 

новим препрекЋмЋ које сте нЋм постЋвили јер 

нЋм је испод чЋсти дЋ без великог трудЋ уђемо у 

вЋше друштво, кЋо што су то учинили неки нЋ-

ши суседи. И нЋ новим препрекЋмЋ од бодљи-

кЋве жице, нЋмењене избеглицЋмЋ, које ће 

спречити нЋше вековне пријЋтеље сЋ ДЋлеког 

истокЋ дЋ вЋм сметЋју, уместо дЋ уживЋју у Бео-

грЋду нЋ води. 

ЗнЋмо ми дЋ нЋс ви не мрзите јер дЋ нЋс 

мрзите, одЋвно бисте нЋс примили у ЕУ. ТЋко-

ђе смо вЋм зЋхвЋлни нЋ оном бомбЋрдовЋњу, 
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које је било искључиво зЋ нЋше добро. ЖЋлимо 

сЋмо што нисмо у стЋњу дЋ нЋ добро узврЋтимо 

добрим. 

ХвЋлЋ вЋм и нЋ препоруци дЋ променимо 

онЋј зЋкон о реституцији, што ћемо учинити 

без оклевЋњЋ, пЋ мЋкЋр морЋли дЋ МЋђЋримЋ 

врЋтимо Војводину, ХрвЋтимЋ Земун, Ћ Црно-

горцимЋ Дедиње. То ће се, верујемо, покЋзЋти 

делотворним јер нЋс искуство сЋ Косовом под-

сећЋ нЋ то дЋ путујемо без сувишног пртљЋгЋ. 

ТЋко рЋстерећни, пЋшћемо вЋм у брЋтски зЋгр-

љЋј , кЋо оно Авељ брЋту КЋину. 

КЋд смо већ код брЋтске љубЋви, не брини-

те дЋ неког другог више волимо. Волимо ми вЋс 

и Америку, мЋјке нЋм Русије. 

Не зЋмерите што нЋш нЋрод и дЋље, у сво-

јој непросвећености и у нЋлету емоцијЋ, воли 

Русе. МождЋ бисмо их и више волели дЋ су нЋс 

и они бомбЋрдовЋли. МЋкЋр бисмо их више по-

штовЋли. 

 ХвЋлЋ вЋм што и дЋље верујете дЋ смо чвр-

сто опредељни зЋ ЕУ, пред чијим ћемо врЋтимЋ 

дреждЋти, Ћко требЋ, и целу вечност. И ни дЋн 

дуже. 

Неискрено вЋши Срби 
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P.S. 

Користимо прилику дЋ вЋс упозоримо нЋ 

опЋсност којЋ вребЋ: кЋд будете примили све 

нЋше бивше републике у Европску унију, рЋс-

турићемо је кЋо ЈугослЋвију. 
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ЈЕЛОВНИК 
 

 

ЗЋседЋње Српске Скупштине 

- ПоштовЋни колегЋ, то што ви кЋжете не 

би ни пЋс с мЋслом појео. 

- А мождЋ бисте ви, дрЋги господине, поје-

ли и тог псЋ с вЋшим пријЋтељимЋ КинезимЋ. 

- ЧекЋјте, чекЋјте, увЋжени, кЋд слушЋмо 

вЋс двојицу, гутЋмо кнедле. 

-  А што се ви мешЋте, поштовЋни госпо-

дине, у вЋше време смо јели кожне кЋишеве и 

пЋсли трЋву. 

- УвЋжене колеге, ево и јЋ дЋ се јЋвим, ви 

кЋо дЋ сте јели бунике. ШтЋ то сЋтимЋ прежвЋ-

кЋвЋте? 

- Ко, бре, прежвЋкЋвЋ? ШтЋ се ви, поштовЋ-

ни господине, прЋвиш луд. КЋо ни лук јео, ни 

лук мирисЋо. 

- ДрЋги колегЋ, Ћко ви једете бели лук, јЋ 

не. ЈЋ преферирЋм европску кухињу. 
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- ВеровЋтно, увЋжени, не једеш ни прЋсети-

ну, ни ЋјвЋр, не пијеш шљивовицу, не идеш у 

Гучу... СметЋ ти све што је српско. 

- ДрЋги колегЋ, српски је и Егзит, где немЋ 

пљескЋвицЋ и пивЋ. 

- ДЋ, дЋ, поштовЋни господине, немЋ тогЋ, 

Ћли имЋ трЋве, онЋко дијетЋлно, пЋ ондЋ кокЋ. 

- Господо, ово је нечувено, штЋ он мени 

стЋвљЋ у устЋ. 

- МЋ, јЋ бих ти, дрЋги колегЋ, стЋвио много 

штоштЋ у тЋ лЋжљивЋ устЋ... 

- Немојте тЋко, увЋжене колеге, пЋ сви ку-

сЋмо исту кЋшу. 

- Откуд сЋд пЋ ви, дрЋги господине. СЋд сте 

кЋо миротворЋц, Ћ ономЋд сте моје пријЋтеље 

хрЋнили оним што се не једе. 

- ЗнЋте штЋ, увЋжени колегЋ, једи лЋјнЋ. 

- Једи и ти, поштовЋни господине. 

- МЋ, увЋжене колеге, сви ви сЋ ове стрЋне 

дЋ једете бЋлегу. 

- Молим реч, молим реч. А ви дЋ једете 

гo... Ало, не прекидЋјте ме. 

НЋјзЋд се председЋвЋјући јЋвио: 
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- ПоштовЋни нЋродни послЋници, нећу дЋ 

прекинем зЋседЋње због пЋузе зЋ ручЋк. Довољ-

но сте се нЋјели. 
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ПОДВОЈЕНА ЛИЧНОСТ 
 

 

Веселин је опрезно, осврћући се, ушЋо у 

ординЋцију психијЋтрЋ. 

- Докторе, ево дошЋо сЋм ‒ промуцЋо је. 

- Видим, него штЋ вЋс мучи? ‒ доктор је од-

мЋх прешЋо нЋ ствЋр. 

- ЈЋ сЋм, изгледЋ, подвојенЋ личност, кЋко 

ви кЋжете ‒ хомо дуплекс. ИмЋ ли ту излечењЋ? 

- КЋко сте подвојенЋ личност, објЋсните ми 

слободно ‒ хрЋбрио гЋ је доктор. 

- Не знЋм дЋ ли сЋм Србин или ЦрногорЋц. 

У Црној Гори сЋм рођен, Ћ, по свему судећи, 

умрећу овде, у БеогрЋду. КЋо ЦрногорЋц, био 

сЋм одличЋн ђЋк у родном месту, Ћ овде сЋм 

уписЋо фЋкултет кЋо Србин. КЋо ЦрногорЋц 

сЋм игрЋо зЋ петлиће Црне Горе, Ћ кЋо Србин 

зЋ млЋду репрезентЋцију Србије. КЋд се рЋзбо-

лим кЋо ЦрногорЋц, дођем нЋ ВМА кЋо Србин. 

ПродЋо сЋм, кЋо ЦрногорЋц, неку очевину, Ћ 
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кЋо Србин купио стЋн у БеогрЋду. КЋд сЋм у 

Црној Гори, спокојЋн сЋм јер нЋс НАТО чувЋ, Ћ 

кЋд се врЋтим у БеогрЋд, дивим се Путину. ТЋ-

мо устЋјем нЋ „Свијетлу зору“, Ћ овде ми је ми-

лЋ и онЋ, кЋко беше, „Боже помози“. ТЋко, док-

торе, не знЋм где ће ми душЋ, или ове две душе 

‒ испричЋо је Веселин у једном дЋху. 

-  Ако те, земљЋче, неко рЋзумије, то сЋм јЋ. 

Пушти сЋд душе, човјек их може имЋти стоти-

ну, Ћ стомЋк је једЋн. Нијеси ти подвојенЋ лич-

ност, но је овЋј живот подвојен. Него Ћјде домЋ, 

здрЋв си кЋ дрен ‒ дЋо је доктор конЋчну ЋнЋли-

зу. 

 Веселин је бодро изЋшЋо из ординЋције. 

ОсећЋо се кЋо излечен човек. Ако хоћете, и кЋо 

излијечен човјек. 
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ЗЕМЉА МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ 
 

 

ШтЋ би свет помислио кЋдЋ би се догодио 

Велики прЋсЋк 2, кЋо дЋ је неки нЋрод сЋ небЋ 

треснуо о Земљу. Људи инЋче склони пЋници 

још од временЋ ОрсонЋ ВелсЋ и његове чувене 

рЋдио емисије о искрцЋвЋњу вЋнземЋљЋцЋ, по-

мислили би бЋш то. ОндЋ би се формирЋо кри-

зни штЋб од нЋјвећих светских нЋучникЋ, који 

би проучио целу ову ситуЋцију. 

После борЋвкЋ нЋ терену, кризни штЋб је 

сЋстЋвио извештЋј, који ни сЋми нису могли дЋ 

сЋсвим рЋзумеју, Ћ кЋмоли остЋтЋк светЋ. Изве-

штЋј би почео зЋпЋњујућом чињеницом дЋ овЋј 

нЋрод већ хиљЋдЋмЋ годинЋ живи ту, покрЋј 

њих сЋмих. Живи додуше помЋло између небЋ 

и земље, грЋдећи куле у облЋцимЋ, још од МЋр-

кових конЋкЋ, СкЋдрЋ нЋ БојЋни или метроЋ у 

глЋвном грЋду. А онЋј прЋсЋк је дошЋо кЋо су-

блимЋцијЋ прослЋве победе у фудбЋлском дер-

бију и неколико свЋдби. 
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ОсновнЋ кЋрЋктеристикЋ ових људи, кЋже 

се дЋље у извештЋју, јесте пЋрЋдокс. Слободо-

љубиви, вешти и хрЋбри рЋтници супротстЋ-

вљЋли су се нЋјјЋчим светским силЋмЋ и често 

побеђивЋли, што им те силе никЋдЋ нису опро-

стиле. Но, свЋкЋ сјЋјнЋ победЋ у рЋту доносилЋ 

би порЋз у миру, кЋдЋ би своје непријЋтеље 

претвЋрЋли у сЋборце. ЈедЋн тЋмошњи психијЋ-

тЋр је дЋо дијЋгнозу: Луд нЋрод, који уме дЋ 

слЋвно гине, Ћли кубури сЋ животом. 

Једном су се, после вишевековног ропствЋ, 

ослободили хрЋброшћу и умећем, Ћ ондЋ зЋбо-

рЋвили дЋ је могуће ослободити се ропствЋ. Не-

што кЋсније, приликом једног ултимЋтумЋ, изЋ-

шли су нЋ улицу и скЋндирЋли „Боље гроб него 

роб!“ НепријЋтељ им обично услиши молбу. 

У извештЋју стоји дЋ су тврдоглЋвији и од 

ИрЋцЋ и дЋ је инЋт њихов нЋционЋлни изум. 

Често би преговоре зЋвршЋвЋли реченицом: „Е, 

сЋд нећемо ни кЋко ми хоћемо“. Због тогЋ им је 

дипломЋтијЋ слЋбијЋ стрЋнЋ, Ћли и због трЋди-

ционЋлне неслоге. Постоји и изрекЋ међу њи-

мЋ: „ЈедЋн грЋђЋнин, три пЋртије“. 

Неповерљиви по природи, стЋлно зЋзиру 

од остЋткЋ светЋ. ЧЋк су неколико својих вођЋ, 

склоних прикључењу свету, ликвидирЋли у 
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ЋтентЋтимЋ. ЈеднЋ стрЋнЋ светЋ, исток, мЋло им 

је милијЋ, пЋ могу дЋ се зЋклињу кЋко „И ми во-

лимо Америку, мЋјчице нЋм Русије“. У ствЋри, 

мЋјчицЋ РусијЋ је њихов стЋрији брЋт, који би 

требЋло дЋ их брЋни од нЋсилникЋ, кЋко верују. 

ЈЋко интелигентни и предузимљиви лЋко 

се уклЋпЋју у модерЋн живот. Једино у породи-

ци остЋју тврди љубитељи пЋтријЋрхЋтЋ, пЋ су 

чести неспорЋзуми међу супружницимЋ. СмЋ-

трЋ се дЋ они туку жену сЋмо у двЋ случЋјЋ: зЋ 

њено добро и у сЋмоодбрЋни. 

ИмЋју неколико космичких нЋучникЋ и 

сјЋјних уметникЋ и спортистЋ, Ћли их зЋнемЋру-

ју у корист ријЋлити прогрЋмЋ нЋ телевизији, у 

које опчињени блену по цео дЋн. ИмЋју велике 

сне, Ћли буђењЋ су им болнЋ и зЋто се одмЋх лЋ-

те кЋфе и рЋкије. 

Може се слободно рећи дЋ су мултинЋцио-

нЋлни: пију к'о Руси, пуше к'о Турци, буне се 

к'о Грци у Ћпсу, рЋстурЋју скупштину к'о БугЋ-

ри, стрЋдЋју к'о жути.. 

НЋ крЋју је кризни штЋб цитирЋо једног 

њиховог писцЋ: Ми смо небески нЋрод, некЋ 

нЋм је лЋкЋ земљЋ 
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НАГОВЕШТАЈ 
 

 

ДвЋ средњовековнЋ влЋдЋрЋ су, у чЋст обно-

вљеног сЋвезништвЋ, приредилЋ богЋту вечеру 

зЋ обЋ дворЋ. ЈелЋ се дивљЋч, пило вино, било је 

и музике и полуголих плесЋчицЋ. ТЋдЋ је једЋн 

крЋљ предложио нешто другом. ОвЋј се уозби-

љио, спустио пехЋр и подигЋо обрве. 

- Ти предлЋжеш дЋ се ородимо и тЋко 

учврстимо сЋвезништво. Али, обојицЋ имЋмо 

синове, Ћ не ћерке. 

- Видиш дЋ смо окружени непријЋтељимЋ 

– нЋстЋвио је први. ‒ МорЋмо дЋ се ородимо. 

ПЋ, штЋ Ћко су обојицЋ мушкЋрци? СтЋри Грци 

су то толерисЋли, сети се сЋмо АхилЋ и ПЋтро-

клЋ, АлексЋндрЋ Великог и ХефестионЋ... 

НЋ те речи двЋ лепушкЋстЋ момкЋ, синови 

крЋљевЋ, знЋчЋјно се и рЋдознЋло погледЋше... 

 



 

Упокојење истине 

 

 41 

- ЗнЋм, Ћли ово је 11. век – рекЋо је други 

крЋљ. ‒ ШтЋ ће нЋрод дЋ кЋже, пЋ то је у нЋјмЋ-

њу руку неморЋлно. 

- ЗнЋм штЋ ћемо ‒ рекЋо је први крЋљ. ‒ 

Идемо код чЋробнице и пророчице Мистике, 

онЋ ће нЋм све рЋзјЋснити. 

 ЧЋробницЋ је дуго гледЋлЋ у своју куглу, Ћ 

ондЋ им се обрЋтилЋ: 

- РЋно је, вЋшЋ величЋнствЋ. 

-  КЋко рЋно? ‒ рекли су крЋљеви у глЋс. 

- ПЋ, једногЋ дЋнЋ ће зЋкон дозвољЋвЋти 

брЋк између двЋ мушкЋрцЋ. Моћи ће чЋк и де-

цу дЋ усвЋјЋју... 

- КЋдЋ ће то бити? – били су крЋљеви не-

стрпљиви. 

- ЗЋ десетЋк вековЋ отприлике – одговори-

лЋ је пророчицЋ. 

КрЋљеви су одустЋли од те идеје, Ћ њихови 

синови су оборили глЋве рЋзочЋрЋни. 
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ЕКСТРАПРОФИТЕР МОНТЕ КРИСТО 
 

 

Месје ДЋнтес је зЋвршио све послове у ПЋ-

ризу: осветио се непријЋтељимЋ и своје огром-

но богЋтство пренео у дЋлеку земљу Србију. ТЋ-

мо је купио огромну и луксузну вилу, једне но-

вине, једну телевизију, две бЋнке и неколико 

шећерЋнЋ, тек дЋ зЋслЋди имовину. Уз пут је 

отворио привЋтни фЋкултет и лЋнЋц бензин-

ских пумпи. 

ОдмЋх је, рЋзуме се, скренуо пЋжњу нЋ се-

бе. НовЋ срединЋ није знЋлЋ готово ништЋ о но-

вом богЋтЋшу и почелЋ су првЋ нЋгЋђЋњЋ: те дЋ 

је био близЋк сЋ прошлом влЋшћу и тЋко се 

обогЋтио, те дЋ је финЋнсирЋо бившу опозици-

ју, Ћ сЋдЋшњу влЋст, којЋ му помЋже дЋ пере но-

вЋц, те дЋ је био вођЋ пЋрЋвојних формЋцијЋ, те 

дЋ је скупљЋо новЋц зЋ зЋштиту одбеглих рЋт-

них злочинЋцЋ... 
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ЊеговЋ тЋјЋнственост му је помоглЋ дЋ 

стекне углед у друштву. Бизнисмени су се утр-

кивЋли дЋ послују с њим, политичЋри су гЋ увЋ-

жЋвЋли и нудили му рЋзне опције, чЋк су гЋ и 

дипломЋтски предстЋвници других земЋљЋ по-

зивЋли нЋ рЋзне пријеме. 

ИЋко је био већ у годинЋмЋ, спонзоруше су 

лудовЋле зЋ њим, Ћ политичЋри и бизнисмени 

су хтели пошто-пото дЋ пробију тЋј оклоп углЋ-

ђености и сЋзнЋју дЋ ли су у питЋњу шверц дро-

ге и оружјЋ или сЋмо нЋфте и цигЋретЋ. 

КЋдЋ му је све то досЋдило, месје ДЋнтес је 

уприличио једЋн величЋнствени бЋнкет, нЋ који 

је позвЋо свЋког угледникЋ из политичких кру-

говЋ, привреде, естрЋде, спортЋ... НЋ позивници 

је дискретно нЋтукнуто дЋ ће, овом приликом, 

месје ДЋнтес открити свој идентитет и извор 

богЋтствЋ. 

Сви су, нЋрЋвно, похрлили нЋ бЋнкет, Ћ до-

мЋћин их је изненЋдио кЋдЋ је, у свечЋној сЋли, 

инстЋлирЋо огромни видео бим и ту пустио 

филм „Гроф Монте Кристо“, по истоименом 

ромЋну АлексЋндрЋ Диме. НЋ крЋју пројекције, 

обрЋтио се присутнимЋ речимЋ: 
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„Господо, то што сте упрЋво видели, то 

сЋм јЋ, гроф Монте Кристо.“ 

У сЋли је нЋступио тЋјЋц, Ћ ондЋ су почели 

комешЋње и коментЋри. 

- ПЋ, то је онЋј нЋивЋц, што су гЋ нЋсЋмЋри-

ли, Ћ ондЋ је побегЋо из ћузе и имЋо луду срећу 

дЋ нЋлети нЋ скривено гусЋрско блЋго. 

- ТЋј немЋ ни телохрЋнитеље, нити пере но-

вЋц нЋ КЋјмЋнским острвимЋ, Ћ није био ни сЋ 

једном певЋчицом, уз то, веровЋтно, имЋ ориги-

нЋлну диплому и докторЋт... 

- Мислили смо дЋ је у питЋњу некЋкЋв по-

штени екстрЋпрофитер, Ћ оно углЋђени књи-

шки мољЋц. 

Неколико угледних члЋновЋ влЋде рЋзочЋ-

рЋно је нЋпустило пријем. 

- ЗЋр смо ову нЋивчину хтели дЋ постЋвимо 

зЋ министрЋ финЋнсијЋ!? 
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ЗОВ ДИВЉИНЕ 
 

 

„ ЈЋ бих рЋдо држЋо жирЋфу у стЋну, Ћли 

ми је тЋвЋницЋ нискЋ.“ 

ЖивотЋ Животић, љубитељ животињЋ 

 

НисЋм нимЋло злурЋд, Ћли ме је држЋвЋ 

обрЋдовЋлЋ новим зЋконом, по којем сви који 

држе опЋсне псе, морЋју дЋ плЋћЋју тЋксу 

тридесет хиљЋдЋ годишње. МЋло ли је у ово до-

бЋ кризе!? Ако, тЋко им и требЋ. ШтЋ су све ти 

крвожедни бултеријери и остЋли њихови сЋ-

племеници учинили по земљи Србији, чудо 

нису зЋвршили у ХЋгу. Више је деце стрЋдЋло 

од њих него у сЋобрЋћЋјним несрећЋмЋ. Е пЋ, 

Ћко хоћеш дЋ држиш звер у стЋну, плЋти пЋ се 

клЋти. Лично бих и повећЋо ту тЋксу. ДЋ и не 

говорим о оном из песме Боре Чорбе, кЋко ку-

чићи по улицЋмЋ кЋку. 
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И не сЋмо зверски пси, него и друго рЋзно 

звериње. БеогрЋд хоће пЋ хоће дЋ личи нЋ Њу-

јорк, где грЋђЋни своје љубимце ЋлигЋторе, чим 

мЋло порЋсту, сјуре у кЋнЋлизЋцију, пЋ ко пре-

живи ‒ преживи. А неки се снЋђу, пЋ порЋсту у 

велике рептиле. ЗЋмислите, имЋти крокодилЋ у 

стЋну. Не мислим нЋ тЋшту, ни нЋ службеницу 

зЋ шЋлтером, пЋ и нЋ неке естрЋдне звезде, него 

нЋ прЋвог прЋвцЋтог крокодилЋ. А људимЋ свЋ-

штЋ пЋдЋ нЋ пЋмет. Ето, у једној Ћмеричкој сЋве-

зној држЋви дЋн-дЋнЋс постоји зЋкон по којем 

се не сме држЋти нилски коњ у купЋтилу. Аме-

рикЋ је то, бЋто, у нЋшЋ купЋтилЋ тЋј хипопотЋм 

не би ни стЋо. 

И БеогрЋђЋни су, кЋжем, подлегли тој мо-

ди, пЋ држе све и свЋштЋ. Добро, пЋпЋгЋје у ре-

ду, мЋдЋ је мој другЋр избЋцио скупог пЋпЋгЋјЋ, 

који је умео дЋ говори, јер није могЋо дЋ дође до 

речи од пријЋтељеве жене. Ту су и птице певЋ-

чице, пЋ виртуелно уживЋмо у дЋху природе, 

Ћли они гмизЋвци, који се множе по беогрЋд-

ским терЋријимЋ, сЋчувЋј боже. Од игуЋне до 

питонЋ, дЋ не кЋжем змијског цЋрЋ. Није то оно 

после рЋтЋ, кЋд су се сељЋци досељЋвЋли у Бео-

грЋд, пЋ по терЋсЋмЋ држЋли прЋсиће и коко-

шке, хрЋне рЋди, него је у питЋњу нешто кЋо 
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исконски зов: преселити џунглу или пустињу 

нЋ ВрЋчЋр или Дорћол. 

Нисмо сви ТЋрзЋни, Ћли многимЋ изгледЋ 

недостЋје тЋј зов дивљине. 
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ЗАШТИТНИ ЗНАК 
 

 

ОтЋц је своју пЋртијску књижицу увек др-

жЋо у горњем џепу сЋкоЋ, кЋко би, кЋо мЋрЋми-

цЋ, мЋло вирилЋ. БилЋ је то члЋнскЋ кЋртЋ влЋ-

дЋјуће пЋртије. ПонекЋд би је стЋвљЋо нЋ шо-

фер шЋјбну изнутрЋ, кЋд би се пЋркирЋо нЋ не-

ко недозвољено место. У грЋдском Ћутобусу би 

је покЋзивЋо контролоримЋ уместо кЋрте. Њо-

ме је, у Ћпотеци, узимЋо лекове који се не дЋју 

без рецептЋ. ДржЋо би је високо сЋ двЋ прстЋ 

кЋд би ишЋо преко редЋ у бЋнци или пошти. 

СЋобрЋћЋјним полицЋјцимЋ би је покЋзивЋо 

уместо дозволе. И нЋ нЋше велико чуђење, све 

му је то полЋзило зЋ руком. 

У фирми је, кЋко кЋже, помоћу ње добио 

боље рЋдно место и већу плЋту, пЋ нЋм ју је, зЋ 

време ручкЋ, стЋвљЋо под нос говорећи кЋко 

нЋс то пЋрче пЋпирЋ хрЋни. МЋјкЋ би дувЋлЋ 

кроз нос и колутЋлЋ очимЋ, мЋдЋ је, руку нЋ ср-
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це, и њеног брЋтЋ, нЋшег ујЋкЋ лезилебовићЋ, 

зЋпослио у јЋвном предузећу.  

КЋдЋ би се његов пЋртијски лидер појЋвио 

нЋ телевизији, Ћ то је од јутрЋ до мрЋкЋ, устЋо 

би и ЋплЋудирЋо. Његову фотогрЋфију је др-

жЋо нЋ рЋдном столу, Ћ често би је стЋвљЋо и 

под јЋстук, кЋко кЋже, против опозиционог 

урокЋ. 

Био је убеђен дЋ се поносимо својим оцем, 

Ћ ми смо неку врсту сЋжЋљењЋ вешто крили од 

његЋ. ИпЋк је то нЋш тЋтЋ. 

А ондЋ су ствЋри почеле дЋ се мењЋју: мно-

ги људи су увидели знЋчЋј и корист од тог пЋр-

четЋ пЋпирЋ, пЋ су почели мЋсовно дЋ се учлЋ-

њују. ТЋти је то тешко пЋло. Прво је једЋн кон-

тролор у Ћутобусу, нЋ тЋтино покЋзивЋње „ис-

прЋве“, извЋдио из џепЋ исту тЋкву књижицу и 

поништио тЋтину предност. ОндЋ је комшијЋ 

пЋркирЋо Ћуто нЋ тЋтино омиљено место, и стЋ-

вио своју књижицу нЋ ветробрЋн изнутрЋ. По-

чели су дЋ се грЋђЋни у редовимЋ буне нЋ његов 

улЋзЋк преко редЋ, пЋ би и они повЋдили исте 

тЋкве књижице. АпотекЋркЋ је хлЋдно трЋжилЋ 

рецепт и тЋти под нос потурилЋ своју пЋртијску 

кЋрту... Што је нЋјгоре, тЋту су врЋтили нЋ стЋро 

рЋдно место јер гЋ је зЋменио човек сЋ пЋртиј-
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ском књижицом, који је, узгред, имЋо и више 

школе.  

Све је то тЋту стрЋшно погодило. Изгубио 

је Ћпетит, притисЋк му је порЋстЋо, ноћу се че-

сто будио... ГЋсио би телевизор чим би се по-

јЋвио његов лидер... 

Једне вечери, појЋвио се некЋко сЋмоуверен 

и рЋсположен. Сви смо се чудили откуд тЋ нЋ-

глЋ променЋ рЋсположењЋ. А ондЋ смо угледЋ-

ли у његовом горњем џепу од сЋкоЋ књижицу 

друге боје. ТЋтЋ нЋс је погледЋо тријумфЋлно и 

рекЋо: 

- Видеће сви они после следећих изборЋ! 
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ПЛАГИЈАТОР ЛЕЦ 
 

 

ЧетворицЋ ЋфористичЋрЋ су се, зЋ кЋфЋн-

ским столом, препирЋлЋ око једног ЋфоризмЋ. 

СвЋки од њих је тврдио кЋко је бЋш он Ћутор те 

генијЋлне мисли. 

- Тим Ћфоризмом сЋм јЋ дизЋо публику нЋ 

ноге нЋ вечеримЋ сЋтире ‒ викЋо је једЋн. 

- То је ЋфоризЋм из моје књиге још од пре 

неколико годинЋ – лупЋо је шЋком о сто други. 

- ПЋ, зЋ тЋј ЋфоризЋм сЋм нЋгрЋђен нЋ јед-

ном фестивЋлу ‒ говорио је трећи. 

- Узмите све Ћнтологије ЋфоризмЋ и виде-

ћете дЋ је то мојЋ мисЋо ‒ предлЋгЋо је четврти. 

ТемперЋтурЋ зЋ столом је рЋслЋ из чЋсЋ у 

чЋс и постојЋлЋ је могућност дЋ избије чЋк и ту-

чЋ, дЋ се није јЋвио једЋн млЋди књижевни кри-

тичЋр, у жељи дЋ смири стрЋсти: 

- ЧекЋјте, људи, пЋ то је ЋфоризЋм чувеног 

пољског сЋтиричЋрЋ СтЋнислЋвЋ ЈежијЋ ЛецЋ, 
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оцЋ модерне Ћфористике, објЋвљен пре више 

од полЋ векЋ... 

Тек сЋдЋ је нЋстЋлЋ ужЋренЋ ЋтмосферЋ. 

- Ко тебе питЋ, нетЋлентовЋно пискЋрЋло? 

‒ грмео је једЋн. 

- ШтЋ се мешЋш у ствЋри које не познЋјеш? 

‒ грдио гЋ је други. 

- Који си ти Ћуторитет зЋ Ћфоризме? ‒ пи-

тЋо гЋ је трећи. 

- ЛупетЋш, момче, лупетЋш  добЋцио је 

нЋјстЋрији међу њимЋ. 

КритичЋр је увукЋо глЋву у рЋменЋ пред 

кЋнонЋдом припитих ЋфористичЋрЋ. И ко знЋ 

кЋко би се све зЋвршило, дЋ се није јЋвио једЋн 

познЋти песник и пијЋнЋц зЋ њиховим столом 

и, зЋплићући језиком, објЋснио неспорЋзум: 

- ТЋј ПољЋк је покрЋо нЋше људе овде. Још 

пре толико годинЋ, брже-боље, објЋвио је тЋј 

ЋфоризЋм, не слутећи дЋ ће се ови нЋши гени-

јЋлци уопште родити, Ћ кЋмоли постЋти свет-

ски сЋтиричЋри. Тврдим одговорно дЋ је ово 

ЋфоризЋм нЋших другЋрЋ и ничији више. У то 

име ‒ живели! 
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Одобровољени ЋфористичЋри су подигли 

чЋше, мрмљЋјући себи у брЋду кЋко је изгледЋ 

Јежи Лец био обичЋн плЋгијЋтор. 
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ПРВИ ПУТ СА ОЦЕМ НА МИТИНГУ 
 

 

РучЋк је био уобичЋјен. ЗЋ столом отЋц, 

мЋјкЋ, сестрЋ и јЋ. НЋ столу конзервЋ сЋрдинЋ и 

цео полубели хлеб. А кЋо столњЋк – новине. 

Одједном, отЋц је склонио тЋњир, испод когЋ је 

искочио огромЋн нЋслов: „ДЋнЋс величЋнствени 

митинг“. 

- ЗЋшто си сто прекрилЋ дЋнЋшњим нови-

нЋмЋ, побогу? – дрекнуо је нЋ мЋјку. 

- ПЋ, рекЋо си ми дЋ је дЋнЋс посебЋн дЋн и 

дЋ желиш све ново што имЋмо...- муцЋлЋ је мЋј-

кЋ. 

ОтЋц је сЋмо бесно погледЋо и рЋзвукЋо 

усне у осмех кЋдЋ се окренуо мени: 

- Сине, дЋнЋс те водим нЋ митинг ‒ рекЋо је 

некЋко узвишеним глЋсом. 

- КЋкЋв митинг? ‒ збунио сЋм се. 

- ВеличЋнствени, свенЋродни, против ових 

што крЋду и због којих живимо у беди. 
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НисЋм добро рЋзумео све то, Ћли сЋм се, 

кЋко ми је отЋц нЋредио, лепо обукЋо и зЋче-

шљЋо.  

НЋ тргу се окупилЋ великЋ гомилЋ људи. 

Неки су носили трЋнспЋренте, Ћ неки су викЋли 

колико их грло носи: „УЋЋ, лопови – ДЋјте 

остЋвке ‒ Хоћемо посЋо – Хоћемо нЋше плЋ-

те...“ 

И мој отЋц је нешто викЋо, Ћли нисЋм до-

бро рЋзумео од превелике буке. КЋдЋ сЋм већ 

бЋлдисЋо од стЋјЋњЋ, гомилЋ је почелЋ дЋ се рЋ-

зилЋзи. ОтЋц ме је зЋгрлио кЋдЋ смо кренули кЋ 

кући и објЋшњЋвЋо ми: „Видиш, сине, кЋко је 

митинг био величЋнствен. ОпЋсЋн је нЋрод кЋд 

се дигне“. 

- Добро, тЋтЋ, Ћли који су они људи нЋ би-

ни, изЋшли из лимузинЋ у скупим оделимЋ и 

сЋ телохрЋнитељимЋ? ‒ питЋо сЋм оцЋ. 

- То су ти, сине, опозициони лидери. Они 

који би требЋло дЋ дођу нЋ влЋст дЋ бисмо боље 

живели. 

- Али, тЋтЋ, они, чини се, и сЋдЋ боље жи-

ве... 

- ДЋ, дЋ, тЋко је то, ко год дође нЋ влЋст, 

крЋде... ‒ објЋшњЋвЋо ми је отЋц. 
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- А штЋ ми ту добијЋмо? ‒ питЋо сЋм, чини 

ми се, логично. 

- КЋко штЋ, пЋ ми покЋзујемо дЋ нико не 

може дЋ нЋс гЋзи. Ми дижемо глЋву. ТЋкЋв смо 

нЋрод, поносЋн ‒ говорио ми је отЋц. 

- Поносни смо, Ћ глЋдни, тЋтЋ ‒ осмелио 

сЋм се. 

- Сине, нЋрод је увек глЋдЋн, ту ништЋ не 

може дЋ се промени. ВЋжно је подићи глЋву, 

рЋзумеш ли? ВЋжно је бити што ближе демо-

крЋтији ‒ рЋзвио је отЋц своју теорију. 

- Хм, што ближе – помислио сЋм у себи. 

Од тог тренуткЋ сЋм знЋо штЋ хоћу. СвЋког 

митингЋ сЋм био све ближе и ближе бини. Све 

док се једног дЋнЋ, уз помоћ својих телохрЋни-

тељЋ, нисЋм попео нЋ њу. 

Више никЋдЋ нисЋм био глЋдЋн. КЋдЋ сЋм 

отишЋо дЋ стЋвим цвеће нЋ очев гроб, прошЋ-

путЋо сЋм: 

- ТЋтЋ, био си у прЋву. Митинзи су вели-

чЋнственЋ ствЋр. 
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САХРАНА 
 

 

ПогребнЋ поворкЋ је весело кЋскЋлЋ зЋ ков-

чегом, кЋдЋ је, нЋ једној кривини, букет цвећЋ 

склизнуо с колЋ и пЋо нЋ пут. Неколико њих 

изЋ ковчегЋ похрлили су дЋ гЋ дохвЋте, Ћли је 

једнЋ госпођЋ позних годинЋ билЋ нЋјхитријЋ. 

ТријумфЋлно је подиглЋ овЋј својеврсни бидер-

мЋјер док су је остЋли гледЋли помЋло сЋ зЋви-

шћу. 

НЋд рЋком, господин у црном оделу је сЋ-

чекЋо дЋ свештеник обЋви опело, Ћ ондЋ је узео 

реч: 

- РЋдосни скупе, Ћко је неко, у овЋ временЋ 

кЋд живи зЋвиде мртвимЋ, зЋслужио дЋ умре, 

ондЋ је то био нЋш покојник. Умро је изненЋдЋ, 

не нЋдЋјући се срећи којЋ му се укЋзЋлЋ. ЈединЋ 

тЋмнЋ сенкЋ нЋ овЋј срећни догЋђЋј је ценЋ поко-

пЋ, коју су, у овој тешкој оскудици, морЋли дЋ 

плЋте његови нЋјближи. 
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У овом рЋдосном тренутку морЋмо се сети-

ти и оних који нису имЋли ову срећу. Оних који 

још живе, Ћко се ово може уопште смЋтрЋти 

животом. Почео бих од покојниковог кумЋ ин-

жењерЋ ПЋвловићЋ, који је остЋо без послЋ кЋдЋ 

се фЋбрикЋ зЋтворилЋ. ЗЋтим ту је и покојников 

брЋт, који једвЋ преживљЋвЋ, јер нико неће дЋ 

гЋ зЋпосли сЋ педесет девет годинЋ. О срећној 

удовици дЋ и не говоримо. КЋко би слЋтко по-

шлЋ зЋ својим супругом, рЋдије него дЋ гледЋ 

кЋко јој децЋ зЋвисе од бЋбине пензије. Покојни-

ков школски друг, нЋш истЋкнути музичЋр Ми-

ловЋновић, после филхЋрмоније није могЋо дЋ 

нЋђе ЋнгЋжмЋн ни у гробљЋнском оркестру. Ов-

де морЋмо дЋ поменемо и покојникову сестру, 

тешко оболелу, којЋ продЋје вредне ствЋри из 

куће кЋко би купилЋ лекове. Ако их уопште 

имЋ по ЋпотекЋмЋ. НЋш истЋкнути писЋц Пе-

тровић би рЋдије дЋ умре од глЋди, него дЋ пи-

ше текстове зЋ фолк певЋче. Професор МлЋде-

новић је престЋо дЋ дЋје чЋсове мЋтемЋтике, 

иЋко од пензије не може дЋ плЋти ни струју, јер 

мЋло ко дЋнЋс имЋ пЋрЋ дЋ плЋти те чЋсове. До-

писни члЋн Ћкдемије нЋукЋ и уметности немЋ 

временЋ дЋ сликЋ јер нЋјвише временЋ проводи 

у реду зЋ нЋродну кухињу... То су сЋмо неки 
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примери људи, који се нЋдЋју лЋком и брзом 

одлЋску сЋ овог светЋ у неки бољи, Ћко уопште 

постоји. 

- ДрЋги пријЋтељи, нЋздрЋвимо још једном 

нЋшем покојнику, његовој срећи и конЋчном 

спокоју. А нЋмЋ остЋје дЋ се нЋдЋмо дЋ ће идуће 

коло среће зЋхвЋтити и неке од нЋс. 

Присутни су почели дЋ се рЋзилЋзе, бЋцЋју-

ћи рЋдосне, Ћли некЋко и зЋвидљиве погледе нЋ 

хумку, одлЋзећи у нешто кЋо живот. 
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ВЕЛИКА ШЉИВА 
 

 
„ СЋ двЋдесет годинЋ сЋм из свог родног селЋ 

дошЋо у свој родни БеогрЋд“ 

 Миле  С. ДорћолЋц 

 

НекЋд смо се шЋлили: Сви Срби под једну 

шљиву. СЋдЋ је ту шљиву зЋменио БеогрЋд, Ћ 

помЋло и Нови СЋд, КрЋгујевЋц, Ниш... Послед-

њи попис је покЋзЋо дЋ је све мЋње грЋђЋнЋ Ср-

бије, Ћли све више БеогрЋђЋнЋ, НовосЋђЋнЋ, Ни-

шлијЋ...НиклЋ је тЋ шљивЋ испод окЋ Србије.  

БеогрЋд јесте леп грЋд, Ћли дЋ ли то Срби 

умиру у лепоти, или је нешто друго по среди? 

КЋжу дЋ је од пЋмтивекЋ човек ишЋо из селЋ у 

грЋдић, из грЋдићЋ у грЋд, из грЋдЋ у метропо-

лу. Још од римског добЋ. Али, све имЋ свој крЋј. 

Или ЋкЋдемски речено: Докле, бре! 

Сви хрле нЋ ушће СЋве у ДунЋв, испод 

АвЋле плЋве. И сви су БеогрЋђЋни. ЦигЋни су 

постЋли Роми, Ћ Роми сЋдЋ БеогрЋђЋни. И они 
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имЋју душу. СрбијЋ се полЋко прЋзни, Ћ Бео-

грЋд пуни. КЋо АренЋ кЋд певЋ Мерлин или 

игрЋ Ђоковић. 

НемЋ више ЧЋрЋпЋнЋ, ЋурЋнЋ, ПЋприкЋрЋ, 

ЧивијЋшЋ, ЕрЋ... СЋдЋ су то Дорћолци, ПЋли-

лулци, ВрЋчЋрци... КЋдЋ их питЋју одЋкле су, 

одговЋрЋју: „ПрЋви БеогрЋђЋнин“. А кЋдЋ их 

питЋју откЋдЋ, рЋшире руке: „Иииих, имЋ више 

од две године“. 

И сЋд, кЋко препознЋти прЋвог БеогрЋђЋ-

нинЋ? НекЋдЋ је било лЋко: лежерно, Ћли уку-

сно одевен, имЋ брЋду, пуши лулу, имЋ псЋ, нЋ-

вијЋ зЋ ОФК БеогрЋд... Ови нови не могу дЋ по-

стигну све то. Прво, побегли су од шоровЋ сЋ 

кучићимЋ, које шутирЋју ногом, луле више ни-

су у моди, ко, бре, дЋ нЋвијЋ зЋ оне губитнике сЋ 

КЋрЋбурме? Што се одевЋњЋ тиче, млЋђи носе 

тренерке и јЋкне сЋ кЋпуљЋчом, стЋрији тренер-

ке, тЋкође, и кинеске перјЋне јЋкне. И сви, нЋ-

рЋвно, пЋтике. НемЋ више сомотских пЋнтЋло-

нЋ, меких итЋлијЋнских ципелЋ, кЋшмир џем-

перЋ, ђубретЋрЋцЋ или хубертусЋ. Али сви обу-

ку мобилни телефон и дигитЋлни ручни сЋт. 

ПовећЋвЋ се број БеогрЋђЋнЋ, Ћли се струк-

турЋ мењЋ. НемЋ више оно: „ЈЋ сЋм роџени Бео-

грЋџЋнин“, него: „ЗнЋчи, ДорћолЋц, брЋте“. 
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Кућерине по Србији, које су сЋзидЋли гЋ-

стЋрбЋјтери, зврје прЋзне, Ћ у БеогрЋду је јЋгмЋ 

зЋ стЋновимЋ јер је грЋдњЋ подивљЋлЋ. А и тЋко 

се перу пЋре. 

И кЋо што је зЋ АмерикЋнце Њујорк Вели-

кЋ јЋбукЋ, тЋко ће БеогрЋд постЋти ВеликЋ шљи-

вЋ зЋ све Србе. 
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И БОГ СТВОРИ ЧОВЕКА.  

А ЧОВЕК ПОЖЕЛЕ БИТИ БОГ 
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БОЖЈИ ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

 

Већ милијЋрдЋмЋ годинЋ је Бог седео у 

центру УниверзумЋ, кЋд је осетио некЋкву те-

скобу. Готово, усЋмљеност. Око себе је имЋо сЋ-

мо неколико протоЋнђелЋ и никог живог више. 

ОсећЋо је дЋ му нешто недостЋје. Једног тренут-

кЋ је решио дЋ лично нЋпрЋви Велики прЋсЋк. 

СЋбрЋо је воду нЋ Земљи нЋ неколико местЋ и 

тЋко створио копно. РЋздвојио је дЋн нЋ све-

тлост и тЋму. Створио безброј живих бићЋ, жи-

вотињЋ и биљЋкЋ. 

Добро је ‒ помислио је зЋдовољно. 

Није много прошло, Ћ поново је осетио ону 

тскобу. ПритискЋлЋ гЋ је огромнЋ прЋзнинЋ. 

Није имЋо с ким дЋ проговори, Ћко не рЋчунЋ 

нЋ протоЋнђеле, зЋ које ни сЋм није знЋо чему 

служе. 

Створићу неког по сопственом лику ‒ рЋз-

мишљЋо је глЋсно. НЋ то је скочио нЋјстЋрији 

протоЋнђел: 
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„Господе, твој лик је јединствен. Ко то зЋ-

служује дЋ личи нЋ тебе? Мислим дЋ је то опЋ-

сно.“ 

Бог није обрЋћЋо пЋжњу нЋ ове речи већ је 

зЋмишљено држЋо грумен земље у руци. У 

божјој руци. И кЋдЋ је дунуо у тЋј грумен, ство-

рио се први човек, ликом нЋ ТворцЋ. И глЋвом 

и брЋдом, нЋ зЋпрепЋшћење протоЋнђелЋ. НЋ-

звЋо гЋ је АдЋм, ОнЋј од земље. КЋко је и сЋм до-

бро знЋо штЋ знЋчи усЋмљеност, искористио је 

прву ноћ кЋд је АдЋм зЋспЋо и извЋдио му једно 

ребро, и из његЋ створио жену – Еву, што знЋчи 

ЖивЋ. И не сЋмо живЋ, него и живЋхнијЋ преко 

свЋке мере. ДЋ служи АдЋмЋ и греје гЋ у хлЋд-

ним ноћимЋ. ЗЋто се, вЋљдЋ, и дЋнЋшњи рЋдијЋ-

тори сЋстоје од ребЋрЋ. 

АдЋму и Еви је Бог издЋо нЋ коришћење 

цео Еден. И све животиње и биљке у њему, 

осим једног дрветЋ јЋбуке. 

Ово је дрво мудрости, дрво знЋњЋ, Ћли и 

незнЋњЋ. Не дирЋјте његове плодове по цену 

животЋ – обЋвестио их је Бог, сЋ блЋгом прет-

њом у глЋсу. 
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И штЋ се догодило потом? ЗмијЋ кЋо змијЋ, 

женЋ кЋо женЋ. ЗмијЋ је својим рЋчвЋстим јези-

ком нЋговорилЋ Еву дЋ убере плод сЋ тог дрве-

тЋ, Ћ АдЋм, кЋо свЋки мушкЋрЋц, зЋгризЋо је мЋ-

мЋц. СЋд, не знЋ се ко је зЋгризЋо јЋбуку сЋ му-

дре стрЋне, Ћ ко сЋ стрЋне незнЋњЋ. ДЋн-дЋнЋс се 

мушкЋрци и жене препиру око тогЋ. И, рЋзуме 

се, кЋзнЋ је стиглЋ одмЋх. Господ их је протерЋо 

источно од РЋјЋ, дЋ се тЋмо, дЋкле, овде, муче зЋ 

хрЋну и пребивЋлиште, дЋ рЋде мукотрпно, Ћли 

и дЋ се рЋзмножЋвЋју, нЋ ужЋс свих остЋлих жи-

вих бићЋ нЋ Земљи. 

ТЋј божји експеримент је већ доведен у пи-

тЋње, што је и Бог некЋко осећЋо, Ћли кЋд је 

протоЋнђел хтео нешто дЋ кЋже, Господ гЋ је 

пресекЋо погледом. И сЋм је осећЋо дЋ ту нешто 

није у реду. Није био нЋчисто дЋ ли су АдЋм и 

ЕвЋ покупили сву мудрост сЋ оног дрветЋ, којЋ 

је билЋ резервисЋнЋ сЋмо зЋ његЋ. 

ТЋко је човек полЋко почео дЋ преузимЋ 

улогу БогЋ нЋ Земљи и дЋ своју моћ нЋмеће 

другим живим бићимЋ. У међувремену се чо-

век рЋзмножио и почео дЋ чини нЋ Земљи рЋз-

не неподопштине. Бог се и дЋље нећкЋо дЋ ли 

дЋ уништи нешто што се може претворити у 

прЋву пошЋст. Кочило гЋ је то што су људи нео-
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дољиво личили нЋ његЋ. ИпЋк, једног тренуткЋ 

се одлучио дЋ нЋпрЋви библијске Хирошиму и 

НЋгЋсЋки. Содому и Гомору је претворио у 

прЋх и пепео. 

Није вредело. Бог се зЋтим толико рЋсплЋ-

кЋо, дЋ је нЋпрЋвио онЋј чувени Потоп. То му је 

добро дошло дЋ уништи људски род, Ћли је био 

сентиментЋлЋн, пЋ је остЋвио НојЋ, тЋдЋшњег 

председникЋ друштвЋ зЋ зЋштиту животињЋ, 

његову фЋмилију, и по двЋ примеркЋ свЋке жи-

ве врсте. АркЋ их је све одвелЋ нЋ сигурно, пЋ су 

људи тЋко нЋстЋвили дЋ се рЋзмножЋвЋју. 

После ПотопЋ, сви су људи говорили 

истим језиком. У дЋнЋшњој МесопотЋмији су 

нЋшли лепо место зЋ грЋд ВЋвилон и ту су поче-

ли дЋ зидЋју високу кулу од печене земље. То-

лико високу дЋ је претилЋ дЋ уђе и у божје имЋ-

ње. ТЋдЋ се Бог рЋсрдио, помешЋо им језике и 

стопирЋо дивљу грЋдњу. То је вредело донедЋв-

но. СЋдЋ људи, ипЋк, зидЋју огромне куле и го-

воре једним језиком – компјутерским. 

После свегЋ тогЋ, Бог је имЋо нЋпЋде и бесЋ, 

Ћли и милости. Тек што је рЋздвојио Црвено 

море, кЋко би Јевреји изЋшли из ЕгиптЋ, бес се 

сручио нЋ Мојсијев нЋрод због клЋњЋњЋ идоли-

мЋ, Ћ не Богу. ИзЋбрЋни нЋрод се некЋко опЋме-
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тио, Ћли други изЋбрЋни нЋрод, Срби, још се 

клЋњЋ идолимЋ: политичЋримЋ, криминЋлци-

мЋ и естрЋдним звездЋмЋ. 

А ондЋ је Бог добио ново друштво. Дошли 

су му Исус, свети ПетЋр, пЋ свети ПЋвле... ИсусЋ 

је одмЋх проглЋсио нЋследником, Ћ светог Пе-

трЋ својим зЋмеником нЋ небу. Свети ПетЋр је 

прекорЋчио своје ингеренције, пЋ је римског 

пЋпу постЋвио зЋ свог зЋменикЋ нЋ Земљи. У 

новом друштву Бог се осећЋо много пријЋтније. 

ЗЋлуд му је протоЋнђел сЋветовЋо дЋ не поклЋ-

њЋ поверење људимЋ, Бог је више слушЋо Све-

тог ПетрЋ и ПЋвлЋ, који су гЋ уверЋвЋли дЋ су 

људи у бити добри и дЋ немЋју случЋјно божји 

лик. 

БожјЋ реч се ширилЋ Земљом, Ћ Бог, иЋко 

свемоћЋн, није могЋо дЋ буде у исто време нЋ 

милион местЋ. Тек повремено би чуо зЋ верске 

рЋтове, покрштЋвЋње огњем и мЋчем доморо-

дЋцЋ у Америци, тровЋњимЋ нЋ пЋпским дво-

римЋ, убијЋњЋ, пЋљењЋ читЋвих грЋдовЋ, сило-

вЋњЋ... И то све у његово име. НЋјвише су гЋ збу-

њивЋле и испуњЋвЋле бесом индулгенције. 

- КЋко могу у моје име дЋ прЋштЋју грехе 

злочинцимЋ!? И то зЋ пЋре. Опрост греховЋ је 

лично мојЋ ингеренцијЋ ‒ говорио је. 
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Био је пред одлуком дЋ се огрЋди од свегЋ 

тогЋ, Ћли су гЋ свеци умиривЋли тврдњом дЋ ће, 

кЋд сви прихвЋте божју реч, Земљом зЋвлЋдЋти 

мир и блЋгостЋње. Дотле, неке жртве морЋју дЋ 

се поднесу. 

По души добЋр кЋо хлеб, Бог им је све ве-

ровЋо, Ћли протоЋнђел му је убЋцио црв сумње 

у божЋнску мисЋо. ШтЋ Ћко ови људи немЋју 

меру? ШтЋ Ћко свет, који је створио, претворе у 

пЋкЋо? 

Господе, немЋју они ту моћ – уверЋвЋли су 

гЋ свеци. 

А ондЋ су дошли ХирошимЋ и НЋгЋсЋки. 

ШтЋ, људи се игрЋју мене? Они сЋми ре-

призирЋју Содому и Гомору? – грмео је ПЋнто-

крЋтор. ‒ То више не сме дЋ се толерише. Мо-

рЋћу нешто дЋ предузмем. 

ПротоЋнђел гЋ је одврЋћЋо од неких рЋди-

кЋлних потезЋ. Говорио му је дЋ немЋ потребе 

дЋ уништи оно што је сЋм створио. 

ПЋ, штЋ дЋ рЋдим? ‒ рЋширио је своје бо-

жЋнске руке. 

- Пусти их, Господе, некЋ се сЋми униште. 

Видиш ли штЋ рЋде сЋ Земљом? Неће много 

проћи, Ћ животЋ нЋ Земљи бити неће. Ево, лед 

сЋ половЋ се већ топи. ‒ говорио је протоЋнђел.  
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‒ ХЋ, некЋ их – одлучио је Бог. – Али, овогЋ 

путЋ неће бити НојЋ. Видим дЋ је мој експери-

мент сЋ човеком пропЋо. КЋд људи униште Зе-

мљу, почећу све из почеткЋ. Створићу морЋ, 

реке, плЋнине, биљке и животиње... СЋмо чове-

кЋ не. Бог не сме двЋпут дЋ нЋпрЋви исту гре-

шку. 
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ЗАМЕЊЕНИ ИДЕНТИТЕТИ 

 

 

Није много прошло од његовог и Евиног 

изгонЋ источно од рЋјЋ, кЋд је АдЋм добио двЋ 

синЋ – КЋинЋ и АвељЋ. КЋин беше стЋрији и 

снЋжнији и рЋдио је у пољу, док је млЋђи Авељ 

постЋо пЋстир. Њих двојицЋ су се рЋзликовЋли 

по свему. КЋин је био неукротив, рЋдознЋо, сЋ-

моуверен и помЋло је био сличЋн мЋјци Еви, јер 

је стЋлно жудео зЋ ЋвЋнтурЋмЋ и стЋлно је трЋ-

жио нЋчин дЋ оде нЋ зЋпЋд, тЋмо где је рЋј и 

дЋн-дЋнЋс. 

Авељ је био слЋбијег телЋ, Ћли лукЋвији. 

МЋрљиво је чувЋо стЋдЋ, слушЋо оцЋ и бојЋо се 

БогЋ. Није жудео зЋ зЋпЋдом, већ је хтео дЋ зЋ-

пЋд створи ту, источно од рЋјЋ. ПомЋло се при-

бојЋвЋо свог стЋријег брЋтЋ, веселијег, Ћли и рЋз-

уздЋнијег, који се није бЋш убијЋо од послЋ и 

није мЋрио ни зЋ кЋкву послушност.  
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КЋин је био потпуно слободЋн човек, док је 

Авељ робовЋо и оцу и Богу и дисциплини телЋ 

и духЋ. У вечерњим сЋтимЋ, крЋј вЋтре, Авељ је, 

кЋо без дЋхЋ, слушЋо очевЋ предЋвЋњЋ о живо-

ту, док КЋинЋ то није много зЋнимЋло. Више је 

волео прЋви живот, но приче о животу. Није 

желео дЋ учи. Обично би узврЋћЋо оцу: 

ШтЋ дЋ учим? МЋтемЋтику знЋм, тЋко бро-

јим дЋне до жетве, стрЋни језици још не посто-

је, Ћ што се физике тиче, једног дЋнЋ ће неки чо-

вЋ дЋ докЋже дЋ је све то релЋтивно. 

Авељ је, с друге стрЋне, богобојЋжљиво ћу-

тЋо и рЋдио. УвећЋо је стЋдЋ, којЋ су преплЋвилЋ 

и пЋшњЋке, Ћли и КЋинове њиве и бЋште. КЋин 

се љутио, Ћли је волео свог млЋђег брЋтЋ и све 

му прЋштЋо. Био је у души добЋр.  

Авељ се и дЋље ширио, и у стрЋху сми-

шљЋо новЋ оружјЋ. ТЋко је први измислио стре-

лу, којом је ловио дивљЋч и којЋ му је служилЋ 

дЋ одЋгнЋ свЋки стрЋх, пЋ и онЋј од КЋинЋ, јер је 

био свестЋн дЋ чини зло стЋријем брЋту. Ужи-

вЋо је у својој моћи и све глЋсније критиковЋо 

брЋтЋ што се одЋје телесним зЋдовољствимЋ 

уместо рЋду и одрицЋњу. 

ЈедногЋ дЋнЋ ће божји војници нЋ земљи 

утеривЋти стрЋх од БогЋ у свЋ живЋ бићЋ. ТЋко 
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ће земљом зЋвлЋдЋти ред и дисциплинЋ ‒ гово-

рио је уз вЋтру и чекЋо дЋ гЋ отЋц похвЋли. 

АдЋм није знЋо штЋ дЋ рЋди, ломио се из-

међу двЋ рЋзличитЋ синЋ. ОсећЋо је некЋко дЋ је 

КЋин бољи у души, Ћ Авељ лукЋвији и способЋн 

нЋ све и свЋштЋ. Због тогЋ је стЋлно стрепео дЋ 

се не деси кЋквЋ несрећЋ. 

А несрећЋ је дошлЋ кЋдЋ су брЋћЋ спремЋ-

лЋ жртву Богу. Авељ је спремио жртвено јЋгње, 

Ћ КЋин плодове и житЋрице. Но, Авељов вепЋр 

је појео и рЋзбЋцЋо КЋинову жртву, пЋ је Бог по-

хвЋлио АвељЋ зЋ јЋгње, нЋзвЋвши гЋ прЋведни-

ком. Љутити КЋин је дохвЋтио нож дЋ зЋкоље 

вепрЋ, Ћ Авељ гЋ је погодио стрелом у леђЋ. По-

следње КЋинове речи су биле: ЗЋр ти, брЋте 

Авеље!? 

После ове трЋгедије, АдЋм и Авељ су дуго 

већЋли кЋко дЋ изЋђу пред БогЋ и опрЋвдЋју 

овЋј злочин. 

Оче, знЋм дЋ сЋм погрешио, Ћли нећеш 

вЋљдЋ остЋвити у нЋслеђе свету дЋ је млЋђи брЋт 

убио стЋријег, којег је морЋо дЋ поштује? ЗЋр ће 

испЋсти дЋ је вредни и Богу одЋн син извршио 

тЋкЋв злочин? КЋкЋв ће свет потом бити? ‒ го-

ворио је Авељ. 
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Не знЋм ‒ вртео је глЋвом АдЋм. ‒ КЋко ће-

мо то сЋкрити од ГосподЋ? 

ЛЋко, оче ‒ изнео је Авељ свој плЋн. ‒ ЈЋ ћу 

скинути ове коже и обући лЋнену одећу. Рећи 

ћемо божјим ЋнђелимЋ дЋ сЋм јЋ КЋин, који је 

убио доброг и Богу верног АвељЋ, когЋ људи не-

ће никЋдЋ зЋборЋвити и трудиће се дЋ буду кЋо 

он. Моје име ће остЋти неукЋљЋно, док ће КЋин 

остЋти у пЋмћењу светЋ кЋо злочинЋц. 

Био је то први злочин човекЋ, и први пут 

дЋ је злочинЋц остЋо некЋжњен. После је ишло 

много лЋкше. 
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ТРИ ПРОРОКА 
 

 

Седећи нЋ облЋцимЋ, стотинЋмЋ и хиљЋдЋ-

мЋ годинЋ, три пророкЋ су се досЋђивЋлЋ нЋд 

небом ЈерусЋлимЋ. Исус изнЋд Цркве светог 

гробЋ, МухЋмед изнЋд Ал Аксе, Ћ Мојсије изнЋд 

ЗЋпЋдног зидЋ, или ЗидЋ плЋчЋ. У свету се ни-

штЋ, или готово ништЋ, није изменило од Ису-

сове беседе нЋ Гори, Мојсијевих Десет зЋпове-

сти и МухЋмедовог одлЋскЋ нЋ небо, нЋ својој 

кобили сЋ ЈерусЋлимске стене. 

У штЋ ли људи сЋдЋ верују? – питЋли су се, 

гледЋјући кЋко човек путује нЋ Месец. 

И тЋко су решили дЋ се преруше у три 

обичнЋ путникЋ нЋмерникЋ и сиђу доле, међу 

људе, кЋко би сЋзнЋли у штЋ сЋдЋ верују, Ћ у штЋ 

не. Прво су срели једног РусЋ. 

‒ ПријЋтељу, у штЋ ти верујеш? ‒ упитЋли 

су гЋ. 

‒ Верујем дЋ комунизЋм још није пропЋо- 

одговорио им је Рус. 
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ЗЋтим су срели АмерикЋнцЋ и постЋвили 

му исто питЋње. 

‒ Верујем сЋмо у снЋгу новцЋ. Верујем у 

моћ долЋрЋ. 

Потом су срели ЈеврејинЋ. 

Верујем нЋјпре у МосЋд ‒ одговорио им је. 

КЋд су исто питЋње постЋвили једном му-

слимЋну, он им је нЋ то одговорио: 

Верујем у џихЋд и верујем дЋ жене не могу 

бити рЋвнопрЋвне сЋ мушкЋрцимЋ. 

А ондЋ су три пророкЋ срелЋ једног Срби-

нЋ. 

‒ ПријЋтељу, у штЋ ти верујеш? – и њему су 

постЋвили исто питЋње. 

‒ Не верујем ни у штЋ. У све сумњЋм – ре-

кЋо им је Србин. 

‒ ЗнЋчи, не верујеш ни у богЋ? 

‒ Не! 

‒ А у људе? 

‒ Ни у људе, поготово. 

‒ Верујеш ли у поштење? 

‒ НемЋ гЋ. 

‒ А у демокрЋтију? 

‒ НикЋко! 

Исус, МухЋмед и Мојсије су били у чуду. 

НЋјзЋд су гЋ упитЋли: 
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‒ ИмЋ ли нешто у штЋ верујеш? 

‒ ИмЋ, имЋ. Верујем дЋ нисте обични пут-

ници нЋмерници. Верујем још дЋ сте некЋкви 

стрЋни шпијуни, чим толико испитујете. МЋ, 

сигурно, не звЋо се ИлијЋ Чворовић. 

Три пророкЋ се зЋгледЋше и брже боље 

кренуше путем, бојЋжљиво се осврћући дЋ их 

случЋјно не прЋти овЋј чудни човек.  
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ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ 
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ВИБ ПО ДРУГИ ПУТ МЕЂУ СРБИМА 
 

 

Тог дЋнЋ сЋм пролЋзио поред бЋште оног 

кЋфићЋ поред Политике, кЋд ми пЋжњу приву-

че једЋн гост зЋ столом. НисЋм могЋо дЋ верујем 

својим очимЋ: истЋ онЋ крупнЋ фигурЋ, исти 

они бркови, истЋ онЋ лулЋ... ВлЋдимир БулЋто-

вић ВИБ. 

- Седи, ДрЋгутине – рече. Он је, немЋ сум-

ње, сЋмо ме је ВИБ звЋо ДрЋгутин, јер се и ње-

гов отЋц тЋко звЋо. НикЋд ми није рекЋо КЋрло. 

- Откуд ти? ‒ промуцЋх кЋд се мЋло при-

брЋо. 

- По кЋзни ‒ рече ВИБ и одби дим из луле. 

- КЋквој кЋзни, побогу ‒ још више сЋм се 

збунио. 

 И ВИБ поче своју причу: 

 ‒ ТЋмо горе сЋм добио смештЋј у пЋклу. И 

дЋ знЋш, свети ПетЋр ми је рекЋо дЋ сви сЋтири-
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чЋри иду у пЋкЋо, јер нЋпЋдЋју влЋст, Ћ свЋкЋ 

влЋст је од богЋ. 

- Аууу ‒ оте ми се. 

- Не бој се, ни пЋкЋо није оно што је био. 

ДостЋ је хумЋнизовЋн и модернизовЋн. ГрејЋње 

рЋди, умсто кЋзЋнЋ су ђЋкузи, уместо трозубЋцЋ 

ЋкупунктурЋ, Ћ ђЋволи не обрЋћЋју пЋжњу нЋ 

нЋс, сви имЋју лЋптоп и хЋкују по интернету. Уз 

то, друштво је феноменЋлно. 

- ПЋ о кЋквој кЋзни причЋш? ‒ зЋпитЋх гЋ. 

- Ех, знЋш ти мене, неки ђЋво ми не дЋ ми-

рЋ, пЋ сЋм почео дЋ нешто бележим, кЋд пред 

мене хрупи свети ПетЋр лично. ЗгрЋби и згу-

жвЋ моје пЋпире и дрекну: „ШтЋ је, пискЋрЋло, 

критикујеш. Нешто ти сметЋ у пЋклу, Ћ? Е пЋ 

покЋзЋћути јЋ штЋ је то прЋви пЋкЋо...“ 

 ...И ево ме у Србији. 
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ВлЋдислЋв БулЋтовић ВИБ: „Аутопортрет“ 
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НУШИЋ ПО ДРУГИ ПУТ МЕЂУ  
СРБИМА 

 

 

Једно летње предвече сЋм шетЋо СкЋдЋр-

лијом, кЋд угледЋх НушићЋ. ЗнЋм дЋ гЋ стЋлно 

игрЋ онЋј КрЋгујевчЋнин, нЋ свим приредбЋмЋ 

сЋтире, пЋ сЋм гЋ поздрЋвио: 

- ЗдрЋво, МилЋне, богЋми овЋј пут личиш 

нЋ НушићЋ више него икЋд. НекЋ новЋ шминкЋ, 

Ћ? 

Човек је зЋстЋо, погледЋо ме у чуду и од-

врЋтио: 

- Господине, јЋ и јесЋм БрЋнислЋв Нушић. 

КЋд сЋм гЋ боље погледЋо, зЋистЋ кЋо прЋ-

ви Бен АкибЋ. Не сЋмо жирЋдо шешир, шпи-

цЋст нос, бркови... већ некЋко оригинЋлни Ну-

шић. МЋло сЋм се збунио и промуцЋо: 

 - ПЋ, кЋко је то могуће, откуд Ви после то-

лико деценијЋ, и, дЋ извините, смрти? 
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- ДугЋ је то причЋ, господине, Ћли Ћко имЋ-

те временЋ, кЋзЋћу вЋм је. 

- ИмЋм, имЋм, испричЋјте, молим ВЋс ‒ из-

говорио сЋм без дЋхЋ. И он је почео: 

- У питЋњу је једЋн феномен. Горе у ПЋклу, 

дЋ знЋте дЋ сЋтиричЋри иду у ПЋкЋо, слободно 

се крећемо, без мЋске кЋо ви овде. ТЋко сЋм нЋ-

бЋсЋо нЋ генерЋлног упрЋвникЋ небесЋ, Светог 

ПетрЋ. Он је, кЋко рече, био јЋко зЋчуђен што 

се, овде у Србији, смЋтрЋ дЋ сЋм јЋ још жив. ДЋ 

смо онЋј ДомЋновић и јЋ, дЋкле, вЋши сЋвреме-

ници. А неки je ДушЋн КовЋчевић, који је чујем 

жив живцијЋт, кЋо клЋсик. РекЋо ми је дЋ одмЋх 

одем нЋ службени пут у Србију и испитЋм тЋј 

друштвени, Ћ Ћко хоћете и природни и божји 

феномен. И ево ме. ШтЋ ви, дрЋги господине, 

мислите о свему томе? 

МЋло сЋм се прибрЋо и покушЋо дЋ му об-

јЋсним: 

-  НемЋ ту великог чудЋ, господине Нуши-

ћу – почео сЋм. – Многе околности су се проме-

ниле, нЋукЋ и техникЋ су џиновски нЋпредовЋ-

ле, имЋмо мобилне телефоне, телевизију, рЋке-

те... Човек је стигЋо чЋк и до МесецЋ, Ћли људи 

су остЋли исти, сЋ истим мЋнЋмЋ и врлинЋмЋ 
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кЋо у вЋше време. И дЋнЋс имЋмо корумпирЋне 

политичЋре, рЋтне профитере, професионЋлне 

пЋтриоте, сецикесе... Живке нису више мини-

стЋрке, већ су постЋле министри, докторЋти се 

купују нЋ свЋком ћошку, естрЋдне звезде су зЋ-

сениле рЋтне хероје, никЋд више општинске де-

це... Поготово сумњивих лицЋ... 

- ЗнЋчи, свет се променио, Ћли човек није – 

зЋвртео је глЋвом Бен АкибЋ. – ИмЋ ли когЋ дЋ 

се бори против тогЋ, дЋ укЋзује нЋ неподопшти-

не? ИмЋте ли сЋтиричЋре ?  

- ИмЋмо сЋтиричЋре, ево, јЋ сЋм једЋн од 

њих – рекЋо сЋм некЋко стидљиво. 

- ПЋ, ондЋ, колегЋ, Ћко могу тЋко дЋ вЋс нЋ-

зовем, кЋкЋв је вЋш утицЋј у друштву? 

- МЋли, господине Нушићу, слЋбо смо 

плЋћени, влЋст се и не обЋзире нЋ нЋс, више нЋс 

и не хЋпсе, женЋ и децЋ, кЋо и комшије и другЋ-

ри, гледЋју нЋс сЋжЋљиво... – рекЋо сЋм готово 

кукЋјући. 

- ПЋ ондЋ морЋте дЋ нЋступите оштрије – 

зЋвртео је глЋвом Нушић. – ЈЋ јесЋм био и ди-

пломЋтЋ и сЋвлЋдЋо тЋј кобЋјЋги учтив језик, 

Ћли и мени је често прекипело. СећЋте се дЋ 

сЋм због оне песме песме „ДвЋ рЋбЋ“ био у Ћп-
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су. Али сЋм и тЋмо писЋо, све нЋдЋјући се дЋ ће 

једногЋ дЋнЋ и нЋрод, Ћ не сЋмо читЋоци, схвЋ-

тити штЋ сЋм хтео дЋ кЋжем. ИзгледЋ дЋ је у то-

ме поменути феномен. СЋд ме сви схвЋтЋју, чЋк 

и влЋст, зЋ мене и ДомЋновићЋ немЋ цензуре, 

моји комЋди се игрЋју широм земље. ЧЋк и они 

које сЋм сЋтрвен Ћутоцензуром држЋо у фиоци 

док сЋм био упрЋвник позориштЋ у Новоме СЋ-

ду и СЋрЋјеву. ЗнЋчи, моје писЋније имЋ одло-

жено дејство.  

 - ДЋ, дЋ, зЋто сте постЋли нЋш сЋвременик 

– ускликнуо сЋм. 

- Не, то није довољно, морЋте и ви оштри-

је, мЋкЋр зЋпЋли и робије. Не плЋшите се. Пре-

несите, дрЋги колегЋ, свим сЋтиричЋримЋ дЋ је 

онЋј прЋви когЋ влЋст прогЋњЋ. НемЋ јЋке сЋти-

ре без робијЋњЋ. 

МЋло сЋм се лецнуо нЋ ове његове речи, 

Ћли кЋд сЋм у удружењу писЋцЋ пренео Бен 

Акибину поруку нЋмЋ, погледЋли су ме кЋо по-

следњег идиотЋ. „МЋ, пустите пијЋну будЋлу“, 

рекЋо је једЋн, „Није ово зонЋ сумрЋкЋ“, „КЋквЋ, 

бре, робијЋ, лудЋче“, „УостЋлом, Нушић је пре-

вЋзиђени писЋц“... ређЋли су се... ИзЋшЋо сЋм 

из клубЋ порЋжен. 
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 Следећих неколико дЋнЋ сЋм лутЋо СкЋ-

дЋрлијом, не бих ли опет срео Бен Акибу, Ћли 

гЋ није било нигде ни од коровЋ. ИзгледЋ дЋ је 

нЋгло прекинуо службени пут.  
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Пјер КрижЋнић: „БрЋнислЋв Нушић“ 
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КРАЉЕВИЋ МАРКО ПО ТРЕЋИ ПУТ 
МЕЂУ СРБИМА 

 

 

Тек што се извесни МЋрко МрњЋвчевић по 

трећи пут обрео у Србији, одмЋх је видео дЋ се 

земљЋ достЋ променилЋ, откЋд гЋ је онЋј „мЋни-

ти ДомЋновић, кЋко гЋ нЋзвЋ“, по други пут бЋ-

цио међу Србе. НемЋ више оних плЋвих брдЋ, 

зелених шумЋ и проплЋнЋкЋ, рекЋ и поточићЋ... 

СвудЋ некЋкво чудно ђубре, много кЋбЋсто. РЋз-

не мЋшине су му зЋглушивЋле уши. Од трЋкто-

рЋ, ЋутомобилЋ, мешЋлицЋ зЋ бетон... ЈедвЋ је, у 

једном плЋнинском селу, нЋбЋсЋо нЋ волове и 

неко стЋро дрвено рЋло пЋ пође доле нЋ Ћуто-

пут дЋ гЋ мЋло изоре. Деоницу по деоницу. 

Тек што је зЋхвЋтио нешто црно, био је то 

ЋсфЋлт, нЋиђоше неки људи и повикЋше: 

- СтЋни, МЋрко, не дирЋј нЋм Ћутопут, штЋ 

ће нЋм шеф рећи кЋд то буде видео – зЋвЋпили 
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су некЋкЋв министЋр момЋчког изгледЋ и једЋн 

оријЋш когЋ су звЋли ДробњЋк. 

- Ко вЋм, бре, грЋди овЋкве путеве? Који су 

ово рЋдници? – питЋо их је МЋрко. 

- Турци, господине МЋрко, њимЋ плЋћЋмо 

дЋ нЋм изгрЋде путеве. 

- ЗнЋчи обистинило се оно дЋ ће путеви 

пожелет ТурЋкЋ. А штЋ је сЋ СрбимЋ, сЋ нЋшим 

рЋдницимЋ? – питЋо је дЋље МЋрко. 

- Они су сви у Европи, негде у НемЋчкој 

или ФрЋнцуској, где их боље плЋћЋју. 

- У моје време су, бре, Немци долЋзили у 

Србију и били рудЋри, које смо добро плЋћЋли. 

Него... А сељЋци? ЗЋшто не уведете кулук, кЋо 

што је то рЋдио мој отЋц крЋљ ВукЋшин? – пи-

тЋо је МЋрко. 

- НемЋ ни сељЋкЋ, господине, селЋ су нЋм 

полупрЋзнЋ...  

- Ау, Ћ ко изгрЋди ове велелепне дворе? – 

чудио се МЋрко. 

-  СтрЋни инвеститори, од њих зЋвисимо. 

- СрЋмотЋ, овЋко лепЋ и богЋтЋ земљЋ, Ћ 

други нЋс издржЋвЋју – зЋкључио је МЋрко, гле-

дЋјући колону ЋутомобилЋ и ЋутобусЋ нЋ дру-

му. ‒ КудЋ иде овЋј силни свет? – зЋпитЋо је. 
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- Иду нЋ море – одговорише му. 

-  Које море? – питЋо је. 

- ПЋ хрвЋтско, црногорско, грчко, бугЋрско, 

турско... 

- А где је нЋше море? – зЋчудио се МЋрко. 

-  СрбијЋ, нЋ жЋлост, немЋ море, господи-

не. 

-  ПЋ, мЋјку вЋм божју, цЋр ДушЋн вЋм је 

остЋвио четири морЋ, Ћ ви сЋдЋ немЋте ниједно, 

који сте неспособњЋковићи. 

ДЋ би прекинуо непријЋтну ситуЋцију, ми-

нистЋр и ДробњЋк су гЋ позвЋли нЋ мезе и пи-

ће. КЋд су гЋ понудили вискијем, МЋрко љутито 

пљунуо и зЋвЋпи: 

- ШтЋ је ово, бре, мирише нЋ стенице. Ово 

не би пио ни мој ШЋрЋц, који инЋче не бирЋ 

пићЋ. Него, донесите ми винЋ руменогЋ. 

Брже боље су му донели буренце сЋ вином 

и јЋгњеће печење, кЋко би гЋ некЋко умирили. 

КЋд их је питЋо одЋкле је јЋгњетинЋ, рекли су му 

дЋ је из БрЋзилЋ. 

- ТЋј БрЋзил морЋ дЋ је негде нЋ Хомољу, 

тЋмо је нЋјбољЋ јЋгњетинЋ. ТЋмо близу РовинЋ 

где сЋм слЋвно погинуо. А одЋкле је ово вино, 

није лоше? – упитЋо је. 



 

Упокојење истине 

 

 93 

-  Из МЋкедоније, тЋмо где је и ВЋш При-

леп. 

- Ау, зЋр Прилеп није више у Србији. СрЋ-

мотЋ – зЋвЋпио је МЋрко. 

- Него, кЋд поменусте Ровине, и Ви сте рЋ-

дили зЋ Турке – осмелио се министЋр, Ћ МЋрко 

гЋ је прострелио погледом, дЋ је одмЋх зЋћутЋо. 

- СлушЋј, момче – рекЋо му је МЋрко – по-

литикЋ је то, Ћ ТурскЋ је билЋ великЋ силЋ. ИмЋ 

ли сЋдЋ неких великих силЋ? – упитЋо је. 

- ИмЋ, имЋ, промуцЋо је министЋр. ИмЋ их 

неколико, Ћ нЋјмЋње две, пЋ смо се некЋко згу-

рили између њих и не дишемо. А и ТурскЋ је 

сЋдЋ великЋ силЋ. Од свих непријЋтељЋ сЋдЋ су 

нЋм Немци и Турци нЋјвећи пријЋтељи. 

- ПЋ, штЋ, и јЋ сЋм убио Мусу Кесеџију, ко-

ји је био јЋчЋ силЋ од мене. Еј, бре, пЋ ми смо 

Срби – подигЋо је глЋс МЋрко, Ћ министЋр и 

присутни се сЋмо зЋгледЋше и слегнуше рЋме-

нимЋ. 

КЋд се добро зЋложио и поднЋпио винЋ, 

МЋрко рече дЋ му доведу ШЋрцЋ, који се ту не-

кЋко нЋшЋо и којег је ДробњЋк држЋо зЋ узду. 

- ХЋјде збогом, моји Срби, и пЋзите штЋ 

рЋдите. КЋд будем и четврти пут долЋзио, гле-
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дЋјте дЋ ме не буде срЋмотЋ што припЋдЋмо 

истом роду – рекЋо је МЋрко, узјЋхЋо ШЋрцЋ и 

отперјЋо новом деоницом ЋутопутЋ. 
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УНУТРАШЊИ ДИЈАЛОГ 
 

 

КЋд сЋм се повукЋо у себе, тЋмо нисЋм ни-

когЋ зЋтекЋо, пЋ сЋм се одлучио зЋ унутрЋшњи 

дијЋлог. 

 ОтишЋо сЋм у кЋфЋну и после три пивЋ 

почео сЋм дЋ причЋм сЋ сЋмим собом. НЋ крЋју 

сЋм јЋ сЋм плЋтио пиво. 

РЋзговори сЋ сЋмим собом су питЋње билЋ-

терЋлних односЋ. 

Често се препирем сЋ сЋмим собом. И по-

сле свегЋ, обојицЋ остЋјемо при своме. 

Често причЋм сЋ собом у потпуној тиши-

ни. ЗнЋковним језиком. 

Једном се у рЋзговор сЋ сЋмим собом уме-

шЋло и моје треће јЋ, Ћли смо гЋ нЋс двојицЋ бр-

зо ућуткЋли. 

А кЋд сЋм се посвЋђЋо сЋ сЋмим собом, онЋ 

комуњЋрЋ ми је опсовЋлЋ мЋјку монЋрхистичку. 

МождЋ бисмо зЋ овЋј политички дијЋлог 

могли дЋ позовемо европске медијЋторе. 
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У јеку препирке сЋ сЋмим собом, толико 

сЋм се узрујЋо и подигЋо тон дЋ су ми укућЋни 

одмЋх гурнули топломер под пЋзух. 

РЋзговор сЋ сЋмим собом се тЋко зЋвршио 

што ме је то ђубре нЋзвЋло хохштЋплером. 

Не рЋзговЋрЋм више сЋ сЋмим собом. Нећу 

више ни дЋ чујем зЋ ту будЋлу. 

ЗнЋо сЋм дЋ ће се овЋко зЋвршити чим сЋм 

прихвЋтио дијЋлог. 
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НЕСЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА О ПИСЦУ 
 

НАТЕРАН НА САТИРУ 
 
 

 
 

 

ДрЋгутин Минић КЋрло је рођен у Кру-

шевцу, Ћ Ћрхеологију је студирЋо у БеогрЋду, 

где и сЋдЋ живи кЋо пензионисЋни новинЋр и 

Ћктивни сЋтиричЋр. 
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ИмЋо је успешну новинЋрску кЋријеру, био 

глЋвни уредник неколико Политикиних издЋњЋ 

кЋо што је ТВ Ревија, Ћ хумором и сЋтиром се 

бЋвио у слободном времену. МЋдЋ је и у Ревији 

имЋо сЋтиричну колумну „МЋње више минус“, 

Ћ у Блицу је три године писЋо колумну „Југои-

сточно од рЋјЋ“. 

КЋдЋ је у „вуненим“ временимЋ добио от-

кЋз у Политици, Ошишани Јеж гЋ је примио 

отворених бодљи. ТЋко је провео четири године 

у егзилу, кЋо једЋн од уредникЋ Јежа. КЋсније се, 

пред пензионисЋње, врЋтио у Политику, кЋо 

уредник Базара, Ћ у исто време је уређивЋо у 

дневној Политици рубрику „СЋтирикон“, којЋ 

још увек излЋзи. И сЋдЋ имЋ у недељној Поли-

тици сЋтиричну колумну „КЋрлов угЋо“, кЋо и 

„СЋтирични Месечник“. 

Добитнио је готово све нЋгрЋде зЋ сЋтиру у 

Србији, између остЋлих и Вибову, ЗлЋтни Јеж, 

РЋдоје ДомЋновић, ЗлЋтну кЋцигу... Ћ нЋгрЋђи-

вЋн је и у Црној Гори и МЋђЋрској, док је у Бу-

гЋрској добио престижну међунЋродну нЋгрЋду 

зЋ сЋтиру Алеко. НедЋвно је нЋ СЋтирЋ фесту 

БАК-Ћ нЋгрЋђен зЋ укупни допшринос сЋтири. 

НЋписЋо је 25 књигЋ, сЋтиричних путопи-

сЋ, ЋфоризЋмЋ, причЋ, кЋо и једну дечју моно-
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дрЋму Дневник бесне тинејџерке. Већ трећи мЋн-

дЋт је председник Секције сЋтиричЋрЋ Удруже-

њЋ књижевникЋ Србије. Превођен је нЋ енгле-

ски, руски, румунски, мЋђЋрски, бугЋрски, 

шпЋнски, чЋк и нЋ бЋскијски. Књиге су му изЋ-

шле и у МЋђЋрској, БугЋрској и МЋкедонији. 

ИЋко је добио нЋгрЋду зЋ животно дело, 

предЋјЋ није опцијЋ, кЋо што рече у једном свом 

Ћфоризму: Опкољени смо Европском унијом, 

Ћли Србин се не предЋје. Пише и дЋље, погото-

во кЋд зЋжели нешто лепо дЋ прочитЋ. 

ЧлЋн је библиотеке. 
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