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ВЛА ДИ МИР КЕЦ МА НО ВИЋ

ИЗ БОР НА ПРАН ГИ ЈА И ИН ТЕР НЕТ

И та кот, сам ко ји дан ка сни је, до ђо ше и ти из бо ри.
На ко јим је, у на шој ка са би, без бел, по бје дла ба лиј ска стран ка.
За ко ју сам, без бел, и ја гла со.
Кад про гла си ше по бје ду, оку пи се на род на сред ћар ши је, па 

по ће те фе рић.
А Му рат ка зо:
Паз да неб с фу ка ром ре во. Одо ја ку ћи на ми ру цу гат, а ти 

ка ко ош.
И ја – ша ћу – нећ га пу стит да пи је сам док сви дру ги за јед но 

сла ве – одем са њим.
Па сје ди мо го ре, крај пен ђе ра, и слу ша мо как тре шти муз ка, 

до ле, пред оп шти ном.
А он под је ба је:
Ште та шо нис до ле, сад, кад тво ји по бјед ше.
До бро је, ба, Му ра те, не за је бај, ка ем му. Нег, ајд ти мен не шо 

по ште но при знај.
Ко осмјех ну се кад ме по гле да – ви дим да зна ша га хо ћу пи тат.
Па кае:
Ај, рец.
Оно да нас кад смо ишли гла сат, ка ем – а от шли у мје сну за

јед ни цу за јед но – је сил, фа кат, ес де ес за о кру жи јо?
Кад ош по ште но, кае – ни сам.
Та ко сам и ја кон то, ка ем му. Ал не мог ни ка ко скон тат ког за

о кру жи јо је си.
Сје ћаш се кад смо но, ко ба лав ци, по оње им згра да ма шо их 

је Ха сан гра ди јо, кре да ма цр та ли кур це, упи тат он.
Сје ћам се сад, кад си спо ме нуо, ка ем. Ђес то га сје ти?
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Е та кав сам ти је дан ку рац, кае, и то по го лем, на оном гла саћ
ком ли сти ћу оном њи о вом хе миј ском на цр то.

Пр во сам, кае, ми сли јо да там и не идем. Ал ми би ло во кри 
да скон та ју как ни сам гла со за вла хе, ко шо сам им на ја ви јо.

Па кад там сје до у ону стол цу и по гле дах у онај па пир, кон там 
– а шаш сад.

И он да се сје тих да им на цр там ту пран ги ју, ма тер им глу пу 
је бем.

И кад се тог сје тих – ни ко срет ни ји од ме не.
Ћи ни ми се, сам шо то ре ће и сам шо се по ће смо сми јат – етот 

га Ба јо.
Сти го из ћар ши је, сав цр вен.
Кае:
Сад се на би ну по пео Му нир и ка зо: 
Хва ла Ал ла ху и пред сјед ни ку Али ји – ко наћ но смо сво ји на 

свом. Нећ ви ше ко мун сти и вла шки зе то ви ов да ћет нић ке при ће 
про ту рат!

По гле дам у Му ра та – на фа ци му и да ље кез. Ал му у оћ ма 
сје ва.

Па, не бил га ма ло умир јо, поћ нем се на зор сми јат.
Зар не би оно, ка ем, да је, по истом том Му ни ру, ко ји до ју ће би 

нај ве ћи ко мун ста, исти тај вла шки зет с истим тим Али јом би јо у 
та лу? Па га је, по истом том Му ни ру, ва ља ло с Али јом и узап тит.

Ма јок, кае Му рат, не сје ћаш се ти до бро. Нег – сје ди те вас 
дво ји ца, бр зо ћу се ја вра тит.

Па уста де и кре ну прем спа ва ћој со би.
Ви дим – би ће бе ла ја.
А ви дим – и Ба ји се оно ру мен ло по ву кло с ли ца. 
Убли је ди јо, кон та и он да ће му ба бо сра ње на пра вит.
Пат га за гр лим, а све кра јем ока гле дам ка ће се Му рат по ја вит.
Кад се, там из со бе, за ћу Мил цин глас:
Ста ни Му ра те, ђе ћеш са тим пи што љем!?
По ја вит се Му рат, обу ћен за из ла зак, а за њим Мил ца, у спа

ваћ ци.
Па ћет Мил ца ме ни:
За у став га, ако бо га знаш. По ни јо ба бин пи штољ, не знам ђе 

га се сје ти! Ни сам га ви дла од кад се Ба јо ро ди јо.
А Му рат ћет:
Вра ћам се ћим се Му ни ру из ви нем шо сам га у ко му ни зму 

угро жа во. И не мој да је слу ћај но ко за мном по шо. 
У то се по ја ви и Хал да ха ну ма, у кућ ној хаљ ни – ми слим дај 

то би јо пр ви пут за ше снест го ди на да је на Мил цин спрат си шла.
Ста де пред вра та даг за у ста ви.
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А он се окре те, па стр ћа низ уну тра шње сте пен це, пре ко ко
јих је, исто, мо го из ку ће изаћ.

Гле да мо кроз пен ђер – ено га на по љу, пре ма ћар ши ји кре но.
Са ће ка смо да за мак не – па за њим.
Ја за у ста вљах Мил цу. 
Ка ем јој: 
Пу сти да идем сам. 
Ал не ври је ди.
Мил ца за у ста вља ла Ба ју – ни од тог не би ни шта.
Сад ме убиј ак се сје ћам јел и Хал да за на ма до ћар ши је сти

гла ил нас ни је има ла сна ге сво ври је ме пра тит – углав ном – кад 
смо сти гли, сра ње већ по ће ло.

Још при је нег шо до ђо смо – за ћу смо пу цањ.
И по сље тог пуц ња – све утих ну.
А мен ср це са ђе у пе те.
Не ћу је се ни гра ја ни муз ка.
До ђо смо – она би на шо су је по ста вли за сла вље – пра зна.
Око би не – ма са ра је, а мук ко да ни ког неј ма.
По ред би не оно вел ко др во, а по ред др ве та Му рат и Му нир.
А Му нир у ци ви лу – на ту ко на ко од је ло. Ко би ва – све ћа но.
Му рат у њег упе ри јо онај пи штољ и ка зи ва:
Пењ се!
А Му нир по ла ко при ла зи др ве ту, све хо да јућ уна зад.
Кад сам им бли зу при шо, ви дим – бли јед Му нир, ко па пир.
А Му рат ћет јо пе:
Пењ се на ту то по лу, пић ко вла шка и ко му нистћка!
И ша ће Му нир – ста де се уз др во пет.
Ал са мо шо је кре но, Му рат ћет:
Стан!
Ста де.
Ма ли, до нес тај ми кро фон, ка ет Му рат јед ном ма лом Се ји, 

шос у лек три ку ра зу ми јо и шо је, га рант, и то ве ће по ста вљо озву
ће ње.

Ско ћи Се јо, па до не се ми кро фон, ко по на ре ђе њу.
Дај га оној Ћи ти, на ре ди Му рат.
Пру жи га Се јо Му ни ру, а овај се, по шо не мо ре до хва тит, 

ста де са ги њат.
Про пе се Се јо на пр сте, не ка ко му га до ту ри.
А Му рат ћет: 
Пењ се да ље!
Уз ве ра се Му нир још ко ји ме тар, па ста де.
А Му рат по ди же онај пи штољ, па опа ли у не бо.
Од јек ну пу цањ, у ушма ми за сви ра.
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Ра ја се сам ма ло ус ко ме ша, ал нит ко ша ре ће, нит се ко ус
про ти ви.

А Му нир се го ре тр же и јек ну, ко да га је по го дло.
Па за ку ка:
Не мог да ље, кра так гај тан!
По ће ла се ра ја сми јат.
Ма ли, кае Му нир, про дуж му гај тан, уда ви јо се са њим да

бог да.
Не мог, ћи ка Му ра те, ма те рем, кае Се јо. То је нај ду жи ка бал 

ко ји имам.
Е је бем и те бе и тво ју тех ни ку, кае Му рат. Ка кав ти те фе рић, 

та кат и ор ган за цја. А те шко даб се ва ко ки лав мај мун и с ду жим 
гај та ном мо го ви ше по пет.

Па он да:
Хај мо, Ћи та, пје вај!
Шу ти Му нир, ре го, на др ве ту, а Му рат јо пе звек ну из пи што ља.
Ша да пје вам, за ку ка онај озгор.
Ћуј шаб мо го пје ват ћет ник, па још на то по ли, по ће се сми јат 

Му рат. Од То по ле, од То по ле, без бел. Хај мо!
Не знам, ви ће Му нир.
А Му рат:
Сље де ћи пут нећ у не бо пу цат.
И по че Му нир, а глас му дрх ти, ко да пла ће:
Од То по ле, од То по ле, па до Рав не го ре, од То по ле, од То по ле, 

па до Рав не го ре...
Виш ка ко зна ћет ник, ви ће Му нир оздол. Ал не др жиш фи но 

ми кро фон! Од мак ни га мал од уста, па јо пе!
И од ма ће га Му нир, па по но ви.
А и глас му ма ло си гур ни ји.
Па кад јо пе два пут от пје ва то – Од То по ле, од То по ле, па до 

Рав не Го ре – јо пе ста де.
А Му нир ћет:
Да ље!
Не знам да ље, ма те рем, цви ли Му нир у онај ми кро фон.
Му рат ни ша не ре ће.
Сам ре пе ти ра пи штољ.
А Му нир:
Све су стра же, све су стра же ге не ра ла Дра же, све су стра же, 

све су стра же ге не ра ла Дра же...
Ни је ге не рал, нег ђе не рал, је бем те не пи сме на, ви ће Му рат. 

Ал, до бро, хај да ље!
Му нир ма ло шу ти, а Му рат онај ре пе ти ран пи штољ упе ри 

у њег.
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А Му нир:
И па тр о ле, и па тр о ле Ка ла бић Ни ко ле, и па тр о ле и па тр о ле 

Ка ла бић Ни ко ле!
До о о бар, ви ће Му рат. Да ље!
А Му нир, јо пе:
И па тр о ле и па тр о ле Ка ла бић Ни ко ле...
Вид ћет ни ка по ћет ни ка, ви ће Му рат. Ни ђе Ђур ши ћа, ни ђе 

Ђу ји ћа, слаб је то! Ал ајд, кад не знаш да ље, јо пе из по ћет ка!
И та кот је, бар по ла са та, ак ни је и ћи тав сат, ма ха лом од је

ки вла та, јед на те иста пје сма.
Не ки шо су се бо јал Му ра та, не ки шо су гас вол ли, а ве ћи на, 

би ће, шос Му ни ра мр зи ли ни кот, углав ном, сво то ври је ме, ни ри јећ 
ре ко ни је.

Оно ва жни јих љу ди шо се ту за те кло кад је Му рат по ћо пра
вит сра ње – бр зо се раз и шло ку ћа ма.

Ко би ва – ни ша ћу ли, ни ша ви дли.
Му ни ро ви дро то ви ста ја ли и гле да ли ко те лад.
По сли је се, при ћа ло се, кад им је Му нир је бо и оца и ма тер 

шо га ни су бран ли – прав да ли как ни су смје ли ни ша на пра вит јер 
сус бо ја ли да ће се Му нир из нер ви рат па им убит ше фа.

Ко шо се, нај вјер ват ни је, и је су бо ја ли – ал ви ше за сво ју гуз цу 
нег за ше фо ву.

Ба јо сти јо при тр ћат и Му ра та сми ри ват, ал га Мил ца и ја за
др жа ва ли – даг не из нер ви ра, па да, фа кат, ону по га ну пић ку на 
др ве ту на ду ши не по не се.

А оста ла ра ја – углав ном мла дос – баш се фи но за ба вла.
Па сус та ко, осим Му ни ра, нај ви ше ис пре па да ли они ста ри ји 

ин са ни, шо су при је но шо је Му рат по ћо ди вљат, кућ от шли.
И кад су ћу ли ша се пје ва с раз гла са – скон тал дас ћет ни ци 

освој ли ка са бу.
Не ки се, при ћа лос – на ко, у мра ку, из ку ћа из ву кли и ста ли 

бје жат у бр да око ћар ши је.
Па им се дје ца, кад сус вра тли ку ћа ма и ни су их там за те кли, 

мо ра ла до ју тра је ба ват и по шу ма ма хин тра жит.
Ва ко, кад ти при ћам, тиб га рант ре ко: ли је по овом у Амер ки. 

По ва здан се с не ким за је ба је.
Ку рац.
Та кот то из гле да са мо у при ћи.
И са сво ји јем се, а по го тов с тво јим, ви ђам кад на ле ти.
Ко у оном ви цу са сек сом.
Кад пи та:
А на ле ти ли?
Углав ном – не на ле ти.
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До бро, код оног Му ста фе, фа кат, мо гу свр нут кад хо ћу.
Ал ми слиш ти да је код Му ста фе ва зда ко но не ки дан, кад 

на ле ти смо је дан на дру гог.
Јо пе: рац ку.
Зна ти проћ дан а да та мо скор ни ко не свра ти.
Аме р ка је ово – неј ма ју љу ди вре ме на.
Ка жу да је у Ка на ди бо ље, има со ци ја ле и бу ка дар на ших 

бес по сли ћа ра шо сам у ди пле сви ра ју.
Ал ша ћу кад ни сам у Ка на ди.
Бо ље је и у Швај цар ској нег у Бо сни, ал се ја, ето, ни сам у 

Швај цар ској ро ди јо.
Му ста фат жи ви од тог шо по не кад не ко код ње га ор ган зу је 

ка ку фе шту. Пас ту ра ја из на пи ја и оста ви фи них па ра.
А ина ће, ако свра те двој цетрој ца, ко кад си ти био – тот је 

фе шта!
Ве ћи ном – пу сто, да те ту га уфа ти.
Пат Му ста фа и ја сје ди мо за они јем шан ком, ко не срет ни слу

ћа је ви.
Сје ди мо, пи је мо пи ву и гле да мо у зид.
Шу ти мо, већ смо је дан дру гом ис при ћа ли све шо смо има ли.
И сам по не кад, ко оне де де у ка хве ђин ци, не ки од нас кае:
Јах.
А ка ко код Му ста фе, та кот је ов де сву куд.
Са мо шо на дру гим мјест ма неј ма ни Му ста фе.
И код ку ће, нај ће шће, пу сто да пу шће бит не ме ре.
Ми ра лем и Сел ма пу но ра де, ни кад ни су ту.
А кад су ту – спа ва ју.
Она два угур су за – не мо гу рећ – кад су ту, зна мо се по ште но 

за је ба ват.
Ал су ри јет ко кад ту, нор мал но – иду сво јим по слом.
Ке нан др ка ком пју то ре, Де нис ће ра ке ра.
П т ја, кад сам ку ћи, углав ном, ко и сви ов де, др кам ком пју тор.
Пр во ме Ке нан ући јо на ким игри ца ма. Ал ни сам ти ја за тог. 
Ни сам је тим па дас играм.
Он да ме на у ћи јо да бу дем на феј сбу ку.
И на скај пу.
Отво рио ми адрес.
Пас до пи су јем и при ћам с оним ког знам, а ко ји, исто та ко, 

адрес има.
Ћу јем абе ре из ма ха ле, па их ши рим да ље.
И гле дам ка ко се при ће на до да ју и ка ко, шос ду же пре при ћа

ва ју, све ма ње са ме на се бе ли ће.
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И он да кон там – кад се ва ко де ша ва с абер ма шос из ме ђу нас 
не кол ко ши ре, ша је тек с оним свјет ским абер ма и ка ке ли тек они 
они с исти ном има ју ве зе.

Би ће – ни ка ке.
Е – о том би, пи сац, ва ља ло пи сат.
Има хин ко ји су већ пи са ли, ка еш?
Је би га, ко кад ви ше ни ша не ћи там.
Је бо ме ком пју тор, од њег ћу то тал но по бле са вит!
И да је са мо тај феј сбук!
Де нис ми, да нев ди Ке нан, по ка зо ка ко да отва рам на ке без

о бра зне фил мо ве.
Да ви диш кол ко то га има.
И ша све ту не ра де, на ну ли им пре ве зну по љу бим!
Ћу да ћи не!
Ни кад ни сам глу мио шо ни сам, ни кад ни сам од бре зо бра злу

ка бје жо.
Ни је ми, при ћо сам ти, би ло мр ско ни с пра вом ку ра вом лећ.
Ал не фо ли рам се кад ти ка ем: ме ни се, ва ко ста ром, ко ји је 

ви дио све и сва шта – од тол ког га да лу ка жи вот сму ћи.
Дје вој ћи ца – ави јон – не знаш јел си са ти ја јал љеп ша – узме 

па с ке ром.
Ма ша с ке ром – с ко њем, ја ра не мој!
Пра вим ко њем – еј – ни је оно – ћо ек ко ји је хај ван, па га ко

њем на зи вљеш.
Коњ – с гри вом, и с коп ти ма, и се длом. Шо би тре бо га ло пи

рат и је ба ват ко бле!
Па не знаш јел ти жа ли је оне цур це јал ње га.
Би ло је то га ва зда, ка еш?
Још у Ста ром Ри му, јел де?
Јест, до бро си, ћи ни ми се да сам о том не кад не шо ћи то.
Ал ни сам баш си гу ран дас у Ста ром Ри му то сви пре ко ком

пју то ра мо гли гле дат!
Ко шо ни сам си гу ран да је у Ста ром Ри му мо гла цур ца угра

дит ону ствар.
Не оно – жен ско је, а хо ће бит му шко, па с опе ри ше.
Ил обр ну то.
Нег гле даш – пра во жен ско, и то ка ко – си се ко бун де ве, усне 

ко нор мал не си се. 
При ла зи јој фра јер, сав на бил дан. Кон таш: са ће је зај мит.
Кад – мје сто оне жен ске ства ри – њој ти међ но га ма ви си оно 

шо и њем.
Па ти је онај на бил да ни иди јот, мје сто за си се, уфа ти за ону 

ствар.



22

И по шо јој се та ствар не ме ре дић – јер то, би ће, још ни су 
успје ли скон тат – опа ше ти она ону пла стић ну пран ги ју, па зај ми 
мај му на.

А он све дах ће и ври шти. Ко би ва – ужи ва.
Ша пре ће ру јем?
Ни су сви ти фил мо ви та ки!?
До бро си, ни су.
Ја, ве ћи на ни је та ка, шо јест, јест.
Ал су у ве ћи ни тих фил мо ва они јем ли је пим цур ца ма си се 

на пра вље не. 
Са мо шо им их ни је на пра вио ба бо, нег хе ћим. Ко шо им је и 

оне усне шо из гле да ју ко ма ње си се – исто док тор скр пи јо.
Ка жу да их је све ви ше ко јим хе ћим и гуз цу пра ви.
Да узме па им мо зак на пра ви – то би, мо ре бит, нај бо ље би ло.
Ал кад би се ла га ли.
Ка ки су то хећ ми – на пра вли би им мо зак да их и у мо зак је беш.
Ил би им од мо зга на пра вли пла стић њак, да оне на гу зе те бе.
У ствар – би ло би ти ту и јед ног и дру гог.
Је беш та ке док то ре.
Ка ко је крен ло – ви ше им те цур це не ће ни тре бат. Прав ће 

са мо вел ке си се и вел ке гуз це.
А на гуз це ће на таћ вел ке усне.
Да га гуз ца мо ре по пу шит.
Не го – знаш ша је у том нај го ре!?
Нај го ре ти је шо ја, ва ко стар, ком се то, ша тро, га ди – у ствар, 

не га ди ми се ша тро, нег фа кат – а ипак, по ва здан, у те фил мо ве 
бле нем.

А кад ја бле нем – ша ми слиш ша ра де мла ђи!?
По шло је све у пић ку ма тер ну, ја да ти ка ем.
Ва зда су ста ри та ко при ћа ли, ка еш?
Ја, и то си у пра ву.
Ал слу шај ша ти ја ка ем – мо жда су та ко при ћа ли за то шо је 

свјет ва зда у пић ку ма тер ну и ишо.
А сад не иде, нег – тр ћи!
 И све се, тр ћећ, но га ма у оно вје штаћ ко прк но уда ра.
Ше га ти, а?
А и ша би ћо ек дру го ра ди јо нег се сми јо, кад ни ша про мје нит 

не ме реш.
Да пре ста нем гле дат та ке фил мо ве?
Ми слиш да би то шо их је дан ђу ту рум ви ше не гле да не шо 

по мо гло?
Вел ка по моћ.
Ја, ја, та ко се ва де сви квар ња ци, знам, не мо раш ми об ја шња ват.
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То је та при ћа: сви ка жу как се не ме ре ни ша про мје нит, па 
сви удри – шо го ре то бо ље.

Ал ето ти тај ин тер нет!
Ша ето ти?
Под је дан – ка ких све та мо бе тер лу ка не ме реш ука ћит.
Све ми се ћи ни да је ма ло ма ни ја ка ко ји ти ту не до ђу и не 

ис при ћа ју све шо им се вр ти по мах ни тој гла ви.
Ал, до бро, шо ка еш, и њих мо реш за о бић, па та ман од тог шо 

ти њи о ве мај мун лу ке не ћи таш и не би ло фај де.
Узмеш, па се до пи су јеш с ја ран ма, јел та ко?
Ил узмеш оне слу шал це и ми кро фон, па не мо раш ни пи сат.
При ћаш пре ко скај па, ко на те ле пон.
А мо реш узет и ка ме ру, па их гле дат ко да за јед но у со би сје

ди те.
А они – прек оке а на.
Ал знаш ша ми при ћа За јим.
Ко ји За јим?
Е – то је пра во пи та ње!
За им, ко ји ти је у мо јој при ћи би тан тол ко да ти га до сад спо

ме нуо ни сам. А с ко јим сад при ћам ви ше не го с од ро ђе не се стре 
ма лим.

Је дан из мо је ма ха ле, шо ни кад ни је ни смр ди јо ни ми ри со.
Ал жи ви у Ка на ди, код си на и сна хе, па стал но – јал на феј сбу

ку, јал на скај пу.
И кад оних с ко јим би ра ђе при ћо ни на феј сбу ку ни на скај пу 

неј ма – са ким ћу нег са њим и још не кол ко слић них.
Ша ша ми при ћа?
А ја!
Кае ми За јим, има на ког ја ра на у Ту зли, шо се са њим сва ки 

дан ћу је.
А ија ко се нон стоп ћу ју, јо пет га се по же ли јо.
И кад је је се нас у Бо сну ишо – ку пи јо му син кар ту дас ма ло 

за ба ви, а мо ре бит и да се од њег од мо ри – За јим ти прав у Ту злу. 
Код Сма је.
Та ко му се тај ја ран зо ве.
И кае – сјед ну ти он и Сма јо, па поћ ну је дан дру гог про пи ти ват.
Знаш ово, јес ћуо за оно?
И ша год је дан пи та – овај дру ги кае:
Знам, ба, ре ко си ми већ.
Нор мал но да зна и но р мал но да му је ре ко кад су сва ки дан 

на том скај пу.
Па та ко, кае За им, за шу та ли.
Не зна, кае, ко ји су се и ви ђа ли.
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Е – тот је под два.
А ша је, пи та ћеш ме, под три?
Је ба ји га, сад сам за бо ра ви јо.
Ал да ти на бра јам и под ће тир и под пет – све до сто – ни ша 

ти до бро неб мо го рећ.
Све ти је то с тим ком пју то ром сра ње од ко јег не ме реш по бјећ 

да се на гла ву на са диш.
А и неј ма мо вре ме на, по што ти, ка еш, су тра идеш ку ћи.
И па мет но ти је шо идеш.
Не го – кад је та ко – мо рам ти за вр шит сво ју при ћу.

(од ло мак из ру ко пи са ро ма на Оса ма)




