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МИ РО ЉУБ ТО ДО РО ВИЋ

СКЕЊ СЕ НЕ ПРА ШТА 
(ША ТРО ЖВА КЕ)

КЛУБ КЊИ ЖЕВ НИ КА

Ки снем са Во јом Ди лин џе ром у Клу бу књи жев ни ка. Пи јуц
ка мо ви ско зу и ша цу је мо ин вен тар.

Ово ти је фа зонбир цуз. До ла зи са мо ода бра на кли јен те ла: 
по ли тич ки др ко ши, глу мач ка бо ра ни ја, тро па пи сци, но ви ло ва
то ри, теве ша ла бај зе ри, про вин циј ски бум ба ри, „слав не” фа це из 
„Ку ри ра”, „Ве ли ког бра та” и „Фар ме”. Ту мо жеш да ждрак неш цео 
шмин ка Бе гиш. Ћа ла пр да ју, раз ма зу ју пљув ке, би стре по ли ти ку, 
фо ли ра ју се, по ка зу ју сво је без ве зне фр њо ка ли це и мон диш пер је.

Во ја ти је ов де ста ро се де лац. Ве ћи ну ра је ђа ни ше а са не ки ма 
је и на „је би си ма тер”.
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МИ ШКО МИ СЕ УМУ СИО

Ето и то да ми се де си. 
Зба рио сам ри бу у ка фи ћу. Од ле пи ли смо жва ку, зе за ли се. По

звао сам је у гај бу.
У гај би смо на ста ви ли че шља ње је зи ка уз сен тиш мју зу, ла ку 

цир ку и ва та рац. Ри ба је до бро шту ца ла кљо ве.
Он да је по чео стрип тиз. Фр љок ну ла је пр во дук се ри цу, блуз

хал тер, па пр тљу и ми ни мал ке.
Се део сам на зем би љу и ша цо вао је. Не што ни је би ло у ре ду. 

Ни сам се по па лио. Ри ба је би ла је бо зов на али је ме не не што сто пи
ра ло. Ми шко ми се уму сио. Ку ли рао је. Ни ка ко да се диг не.
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СЛО ЖИ ЛА ЈЕ ФА ЦУ

Пев ну ли су ми да мо рам одво ји ти та ба не до Си ме Шраф ци ге
ра. Тај ге лип тер нам је био пре ко по тре бан. Ствар је би ла чу па ва 
и не мо же ви ше да се цин цу ли ра. Ако и да ље зе ва мо про па шће нам 
го тив на шља ка.

Си ма је ста но вао, бо гу иза но гу, не где на кра ју Бе ги ша. Но ва 
не дав но усе ље на сан ду ча ра, гај ба на тре ћем спра ту.

За зво нио сам. Отво ри ла је мла да ри ба за бри ну те фа це.
– Да ли је Си ма ку ћи? – пи тао сам.
Жа ру ље су јој сев ну ле. Сло жи ла је фа цу.
– За ка снио си – ис пљу ну ла је и на бр за ка за та ра би ла вра та. 
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СКЕЊ СЕ НЕ ПРА ШТА

– Чуј – ис пљу нух Ива ну – ти си шла гер мо мак не мој да прч каш 
око те ва љу ге. То је чу па ва ше ма, тра жи да ке фа ло мак си мал но 
штри ка. Мо жеш да збр љек неш ствар, буб неш у бу лу, а он да оде 
гла ва. У том по слу не ва де се фле ке, скењ се не пра шта.
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НИ ЈЕ ГА ЗА РЕ ЗИ ВА ЛА

Уна је би ла кај мак клин ка. Пр жи ла је ма чо ре. Во ле ла је да ба
ца ју фа ро ве на њу, да је шме ку ју.

Кад је би ла у на шем дру штву То ша Зве кан је треп тао ко сој ка 
на ју го ви ну. Зра као је у Уну ко у све ти цу. До би јао иши јас тре па ви
ца. Це рио се ко луд на бра шно. Про да вао бу ве. Тр ке љао без ве зне 
што со ве са мо да при ву че ње ну па жњу.

Она га ни је за ре зи ва ла. Ћа ла пр да ла је с дру гим фра је ри ма, 
за ра зно се кли бе ри ла, не зен ту ју ћи ње го ву на ба цо ку.

За цр ве њен, на дрн дан, бе сан ко ов ца, То ша би спу стио жми
гав це и за че пио ба љоз.
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У БУ ЛИ

– Ку жим не што си ми на дрн дан, не ко ти, из гле да, на штри као 
жив це. У че му је ква ка? – пи та ме Мун гос.

– Ма си ноћ на по ци ни сам био та ли чан. Остао сам кра так а 
он да зај мио ло ву. Ни је не ка ло ву џа али не во лим да бу дем у бу ли 
и зај мим ло ву.

– Не ма фр ке – од вра ти Мун гос – због то га не тре ба да се нер
во зи раш и та њиш жив це. Ло ву да иза ђеш из бу ле од мах ћу ти одво
ји ти.
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МР ЗИМ

Мр зим сво ју те сну шо фер ку ку пље ну на бу вља ку.
Мр зим по ли тич ке др ко ше што за ма ја ва ју на род.
Мр зим ко ке ко је на сва ком ко ра ку пр же сво је ро го ње.
Мр зим ћо ра ви па суљ од ко га по цео дан фар бам ва здух.
Мр зим уске пан ти шке што ми сте жу ко ћав це.
Мр зим уче не цви ке ра ше ко ји стал но те ра ју мај му на да по вра ћа.
Мр зим овај мар дељ, ову руп ча гу у ко јој сам се ис пи здио и где 

ћу да ола дим пап ке. 




