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ЂОР ЂЕ ПИ СА РЕВ

КА ДА ФИ БИ СЛАВ ОСМА ТРА УЛИ ЦУ И ЛЕ ВО И 
ДЕ СНО, А ПО ГЛЕД МУ СЕ ГУ БИ У ДА ЉИ НИ ИЛИ 

КА КО ФИ БИ СЛАВ СПА ВА У ВЕ ЛИ КОМ СВЕ ТУ

Фи би слав се опет из гу био.
У ве ли ком све ту.
– Мммм – про мр мљао је не баш пре ви ше уз бу ђен. – Мммм.
Уо ста лом, гу био се он и ра ни је и ни ка да ни је због то га за пао 

у не во ље, ни ти је ње го во „гу бље ње” до са да иза зи ва ло про бле ме 
ма ко ме.

За то се Фи би слав, баш за то, ни је пре ви ше нер ви рао: све ће да 
лег не на сво је ме сто и, кадтад, он ће се и овој но вој, бур ној зго ди 
сме ја ти ушу шкан у то плом окри љу свог ле жа ја у свом дра гом до
му, окру жен чан чи ћи ма бо га то на пу ње ним ра зно вр сном хра ном, 
од су вих, сме шних ра зно бој них ку гли ца, пре ко ко ма ди ћа реш пе
че ног ме са – Фи би слав је пре фе ри рао пи ле ти ну, али ни сви ње ти на 
му ни је би ла стра на – па до сна свих глад них ала вих сно ва: ве ли ка, 
ве ли ка аа пи ле ћа кост, на рав но она од ба та ка, а на њој баш у пра
вој сра зме ри, не ки мач ји гур ман би ре као „злат ној про пор ци ји”, 
у скла ду са по вр ши ном ко ске, слат ки оста ци ме са, ко ма ди ћи вред
ни ји од са мог, не кад та ко до сад ног жи во та.

– Мммм – про мр мљао је Фи би слав, не баш пре ви ше уз бу ђен. 
– Мммм.

Уо ста лом, био је си гу ран да, баш као што сви људ ски пу те ви 
во де у Рим, сви мач ји во де ка до му. 

До му сво ме, ан ђе ле мач ји. 
Тре ба са мо до вољ но хо да ти, њу ши ти, ослу шки ва ти и осма

тра ти. 
Био је убе ђен да ни је тач на чу ве на Мач ја пе сма Упо зо ре ња:
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Не ко ће
Са свим је си гур но
У том гад ном
Мрач ном гра ду
Мрач ку
Де фи ни тив но зга зи ти
Јад ну мач ку.

Би ла је то са мо јед на од пе са ма из ре пер то а ра се о ских ма ча
ка ко је Град, не ки, би ло ко ји, па и нај ма њи, ма ли као и са мо Се ло, 
ни су ви де ле, и би ле су пре пу не пред ра су да пре ма том за њих 
пот пу но не по зна том ме сту.

Мач ји има ги нар ном.
Мач ји нео њу ше ном.
Мач ји не про хо да ном. 
Мач ји нео слу шки ва ном.
Мач ји нео смо тре ном.
Пре ма том не ис тра же ном и не за ми сли вом ме сту жи вље ња, 

у ко ме су јур ца ли опа сни ау то мо би ли, ка ми о ни, ави о ни, а бу ка 
над ра ста ла ти хе, вред не мач је ми сли и сно ве.

– Не ћеш се ти та мо на жи ве ти, ни де вет жи во та не ће ти би ти 
до вољ но! – Го во ри ле су мр зо вољ не ба ба мач ке упор но дре ма ју ћи 
по сво јим не пред ви дљи вим се о ским бу џа ци ма.

Али Фи би слав ни је у ве ро вао у ба бље мач је при че. А ни је се 
ни пла шио.

И овај Пут, из гу бљен ме ђу ми ли о ни ма мо гу ћих пу те ва у Ве
ли ком Гра ду, био је за ње га ис пит, по тра га за соп стве ним иден
ти те том, али и иден ти те том мач јег ро да уоп ште.

Уко ли ко ову из гу бље ност до жи вља ва као сво је вр сни ини ци
ја циј ски, ду хов ни пут, он да му ни ко и ни је по тре бан, до вољ но је 
да се по све ти сам се би и су шти ни аван ту ре – су шти на аван ту ре 
је она са ма! – а не што, си гур но по зи тив но, већ ће се из то га из ро
ди ти. Из те не на да не аван ту ре ко ја би се мо гла на зва ти: По сло ви 
и да ни мла дог го спо ди на Фи би сла ва.

– Мммм – про мр мљао је не баш уз бу ђе ни Фи би слав. – Мммм.
Из вео је ту, на ли цу ме ста, на вре лом ас фал ту не по зна тог 

ћо шка где су упор но и пом но јур ца ли пот пу но бе сми сле но пре за
по сле ни при пад ни ци људ ског ро да, ком плет ну се ри ју ве жби број 
шест из чу ве ног При руч ни ка мач јих тех ни ка за ис те за ње и ко ло плет 
фи гу ра за про те за ње, што је би ла тех ни ка зна на са мо по све ће ним, 
кул ти ви са ним, до бро вас пи та ним и обра зо ва ним мач ка ма из углед
них мач јих по ро ди ца, и пар је пу та зев нуо јер је зе ва ње за „ше сти
цу” би ло оба ве зно, и то што че шће то бо ље, па пут под но ге.
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Али, пре не го што је по шао, до бро је оли зао сво је кр зно, као 
што то и до ли ку је ле по вас пи та ним мач ки ћи ма.

Шта, оли зао? То ли ко се тру дио да му се кр зно та ко угла ча ло 
да и се мо гао огле да ти у ње му!

На ма лом, го то во скри ве ном тр гу ко ји је био по пло чан по мо
дре лим ма ка дам коц ка ма Фи би слав је за те као Де да Пти ча ра ко ји 
је ба цао су ве мр ве хле ба и хра нио го лу бо ве.

– Мммм – ре као је Фи би слав. – Мммм.
Да га је Де да Пти чар раз у мео, знао би да је пи та ње са свим 

при стој но, ко рект но, то јест чи сто кул ти ви са но, мач је. А зна чи ло 
је: Да ли до зво ља ва те да ма ло по ју рим ва ше го лу бо ве, не ћу им 
ни шта, са мо да се по и гра мо?

– Шиц – уз вик нуо је уз бу ђе ни де ди ца, а го лу бо ви прх ну ли 
ис пу ња ва ју ћи не бо ма лог тр га пер јем и ле пе том. 

Шта му је, по ми слио је Фи би слав. Не зо вем се ја Шиц?
– Шиц! – Упор но је по на вљао Де да Пти чар. – Шиц!
Ала је овај де ди ца упо ран, по ми слио је Фи би слав. Па још и 

глув. А баш ме је мо гао пу сти ти да ма ло по ју рим те ње го ве пти чи
це. Па то се и оче ку је од јед ног мач ка, то је ствар ко ју ми ра ди мо. 
А и го лу бо ви ма се то сви ђа, и они баш то оче ку ју.

У Пар ку до бре на де је бр зо хо да ју ћи, ра до зна ли ма ли Фи би слав 
ве се ло ска ку тао, ју рио леп ти ри ће и сто ти ну раз ли чи тих пти чи ца.

Ка да се умо рио, за сео је на клу пи цу по ред де вој ке и мом ка. 
Они ње га ни су ди ра ли, а ни је ни он њих. Ма, шта ни су га ди ра ли: 
ни су га ни при ме ти ли!

По све ће ни јед но дру гом, гла ву је она по ло жи ла на ње го во 
ра ме, пр сти ис пре пле те ни.

Ех, љу бав, по ми слио је Фи би слав, да кле та ко то из гле да код 
њих.

– Мммм – на кра ју им се вр ло кул тур но и вас пи та но обра тио. 
– Мммм.

То је зна чи ло:
– Во ли те се ма ло ја че, гриц ни га, огре би.
Али ни су ни шта раз у ме ли. До ду ше, нај зад су га при ме ти ли:
– Јој, ка ко је слат ка ма ца – ре кла је де вој ка и по ма зи ла га.
Фи би сла ву је то би ло до сад но. Ка ква је то аван ту ра, ка кви 

ба кра чи, та ко су ти хи, не жни, не ви дљи ви. До сад но, бра те!
И за то је Фи би слав устао и – пут под но ге.
На углу сле де ће вр ло про мет не ули це, је дан је чо век ста јао 

по ред ше ши ра ста вље ног на плоч ник у ко ји су про ла зни ци уба
ци ва ли нов чи ће, и сви рао ви о ли ну.

Не жна му зи ка дир ну ла је Фи би сла ва пра во у ср це.
– Мммм – ре као је он раз не же но. – Мммм.
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То је зна чи ло да му је жао што не ма нов чић да му да ру је. Пре 
све га за то што мач ке не ма ју џеп у ко ме би но вац но си ле а, с дру
ге стра не, ко је још ви део да мач ка по се ду је но вац. 

То, про сто, ни је био уо би ча је ни ред ства ри.
Али ви о ли ни ста га ни је до бро раз у мео. Пре ки нуо је свир ку, 

по се гао ру ком у ра нац и из ва дио сен двич са сла ни ном.
– Шта је, ма цо, глад на си? – Обра тио се уч ти во Фи би сла ву. 

– Ево, по де ли ће мо сен двич.
Ма, не ћу да је дем, ка жем да ми је жао што не мам нов чић за 

те бе, за у стио је Фи би слав, али за луд, шта то вре ди ка да овај баш 
ни је раз у мео. Ипак, Фи би слав сен двич ни је од био: би ла је та ко 
уку сна сла ни на, у сласт ју је по јео.

Ни је се пра вио па ме тан као оно ка да му је Го спо дар, већ си
том, по ну дио и ко ма дић ха рин ге...

– Ех, ти не за до вољ ни Фи би сла ве – ре као је Го спо дар – па сва ки 
ма чак би био пре за до во љан овим вр сним за ло га јем!

Да, ми слио је Фи би слав у том тре ну, али ја ни сам „сва ки ма
чак”, не го твој!

Срео је Фи би слав и сли ка ра и по ли цај ца, ва тро га сца и јед ног 
ри ђег пса, срео је про сја ка па и дру ге мач ке, али ни ко га ни је раз
у мео. (Или им је ма ца по је ла је зик, па су ћу та ли.) Љу ди за то што, 
јед но став но, ни су зна ли чак ни осно ве мач јег је зи ка, за њих је сва
ко мјау има ло баш исто зна че ње, а град ске мач ке за то што им је 
био не по знат Фи би сла вљев се о ски ди ја ле кат...

Чи ни ло му се, по вре ме но, да се мач ке ша ле на ра чун ње го вог 
из гле да, јер им је, ваљ да због сво јих ша ра, ли чио на пу жа го ла ћа, 
али је Фи би слав за пра во био пре да тор, са брат ти гро ва, до ду ше у 
ми ни ја ту ри: ти грић.

Ма ла ци цо
ти ве ли ки ти гре.
Ма ла, ма ла ци цо
ти ве ли ки, ве ли ки ти гре.

Ех, Фи би сла ве, ти гре, из гу био си дом у не ком од ус пут по се
ја них сно ва. Са да ти је са мо пре о ста ло да про на ђеш не ки ку так, 
за спиш и про на ђеш га, опет, у но вом сну. Мо жда баш у оном у 
ко јем та ко ту жно мја у чеш на Ме сец.

И да се из но ва про бу диш, као не ки опа сни мач ко длак, или 
бар ту жни мач коме лан хо лик.

(Од ло мак из ро ма на По зна ве че ра за Го спо ђу Фи би)




