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НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ

ПРИ ЧИ ЦЕ

ПРЕ ПО РУ КА ЗА ПО САО

Де ша ва ми се да се дим са не ким чо ве ком ко ји хо ће да ме за по
сли или да ми да не ки но вац ко ји сам од ње га тра жио у за јам, или 
са не ким углед ним про фе со ром ко ји је спре ман да ми да пре по
ру ку. Се ди мо у ка фи ћу, љу ба зно раз го ва ра мо, мој са го вор ник нам 
на ру чу је пи ће и на јед ном по чи ње да ми зу ји у уши ма и по ми слим: 
„Ка ко би би ло да га уда рим?” Не да га уда рим она ко у ша ли, не го 
пра во у нос или да га звек нем та ко да пад не са сто ли це. 

И баш та да ми мој са го вор ник до да је пи ће и са осме хом по
чи ње да ми при ча свој план ка ко ћу се за по сли ти и шта ћу ра ди ти, 
а ја по ми слим: „Ка ко би би ло да га са да ле по ода ла мим у ла бр њу?” 
За ми шљам кел не ре ка ко при тр ча ва ју да нас раз дво је, мог до ско
ра шњег при ја те ља ко ме кр ва ве сли не цу ре из но са, по ли ци ју ко ја 
уско ро до ла зи и по ми шљам: „Ка ко би би ло да га са да, ма ми цу му 
ње го ву, она ко му шки уда рим?” Кел не ре у па ни ци, крв, по ли ци ју, 
све је то ла ко за ми сли ти, али ме не за ни ма ка ко из гле да по глед мог 
до ско ра шњег при ја те ља. Шта у ње му пре о вла да ва? Из не на ђе ње? 
Бес? Страх? Или мо жда свест да се то та ко мо ра ло до го ди ти и да 
је оче ки вао да се та ко не што до го ди?

Ви ше пу та у жи во ту сам та ко не ко ме из не на да за ва лио пе
сни цу у нос, али то су би ли љу ди ко ји су пре ма ме ни осе ћа ли исту 
до зу ан ти па ти је ко ју сам ја осе ћао пре ма њи ма. Ме ђу тим, мр жња 
и не при ја тељ ство по чи ња ли су тек по што бих им за ва лио пе сни цу 
у зу бе.

Ако пак се дим са осо бом и ме ђу на ма вла да са мо ме ђу соб но 
по што ва ње, на кло ност, при ја тељ ство или шта год слич но то ме, 
хо ће ли тај мој из не над ни уда рац у цен тар ње го вог ли ца иза зва ти 
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јед на ку мр жњу и не при ја тељ ство као у слу ча ју мо јих „при род них 
не при ја те ља”? Ни та да мр жњу и бес ни је иза зва ла ан ти па ти ја већ 
уда рац у нос, та ко да из ме ђу те две ства ри не би тре ба ло да бу де 
раз ли ке. Је ди но што је у слу ча ју љу ди ко ји су ми би ли ан ти па тич
ни тај уда рац у нос био по сле ди ца ан ти па ти је, а у слу ча ју ових 
дру гих по сле ди ца на кло но сти и по што ва ња.

Све по чи ње та ко што чу јем зу ја ње у уши ма и упи там се: 
„Ка ко би би ло да му са те рам пе сни цу у но си ну?” Не ка жем да се 
то ика да до го ди ло, али кад год се дим са осо бом са ко јом де лим 
са мо уза јам ну на кло ност, не мо гу да ми слим ни о че му дру го ме 
осим ка ко да му рас цо пам но си ну. Уоп ште не слу шам сво га са го
вор ни ка и са мо ми слим на то ка ко уста јем и без ре чи га уда рам у 
нос. Те шко је за ми сли ти та кву сце ну, али упра во за то она у ме ни 
иза зи ва то ли ку зна ти же љу. По ми слим ова ко: „Ево ово га чо ве ка 
– успе шан је, це ни ме, на не ки на чин и во ли, са мо је стра не има 
са мо нај и скре ни је по што ва ње и при ја тељ ску на кло ност. И ка ко 
би са да би ло да га ле по звак нем у нос да све зве зде ви ди?”

Има да на ка да ми се чи ни да не ћу мо ћи још ду го да оп ста нем 
у овом све ту ако не до би јем од го вор на то пи та ње. Мно ги ан ти
па тич ни ли ко ви, по што бих им рас це пио нос пе сни цом сво јом 
ре ак ци јом, по ста ли би до стој ни по што ва ња. На не ки на чин сам 
их и за во лео. Ка да би пе сни цу у нос до би ла не ка осо ба ко ја пре ма 
ме ни га ји на кло ност а ја пре ма њој осе ћам нај ду бље по што ва ње, 
да ли би се и она по на ша ла исто? Или би мо жда цви ле ла на по ду, 
за кла ња ла гла ву, ску пља ла зу бе, ва ди ла па пир не ма ра ми це и про
ве ра ва ла је су ли јој на о ча ре чи та ве?

Не знам. Ако би би ли љи га ви, не бих мо гао да им по мог нем. 
Из гу био бих сва ко по што ва ње. За то их, ма ко ли ко ми ја ко зу ја ло у 
уши ма, не уда рам. И то је мој из раз нај ве ће на кло но сти и по што ва ња.
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КЕКС И МЛЕ КО

Сва ко га ју тра мај ка по ку ца на вра та мо је со бе. Ма да јој ни ка
да још ни сам отво рио знам да у ру ци но си по слу жав ник са кек сом 
и мле ком. Вра та су увек за кљу ча на. Ка да чу јем ко ра ке за у ста вљам 
ди са ње не би ли по ми сли ла да је со ба пра зна. Мај ка куц не на вра та 
и по сто ји не ко ли ко тре ну та ка. Он да кре не низ сте пе ни це и нај зад 
мо гу да одах нем. 

Мај ка је упор на и сва ко га ју тра по ку ша ва да ми до не се кекс 
и мле ко, ма да јој то ни ка да ни је по шло за ру ком. Јед но став но за кљу
чам вра та и пра вим се да ме не ма. Упр кос то ме, страх да ћу јед ном 
би ти нео пре зан и за бо ра ви ти да за кљу чам вра та не да ми ми ра. 
Кад год чу јем ко ра ке упи там се је сам ли си ноћ за кљу чао вра та. У 
том тре нут ку је већ ка сно да про ве ра вам бра ву јер би мај ка то чу ла 
и оту да зна ла да со ба ни је пра зна. Јед ног од ових да на ћу на ме
сти ти ре зу та ко да јед ним по гле дом мо гу да утвр дим да ли је ре за 
на мак ну та. Аха, по ми шља те, али он да ће мај ка зна ти да сам у со би 
по што су вра та за тво ре на са уну тра шње стра не. Гре ши те! Мај ка 
ни ка да не по ку ша ва да отво ри вра та. Са мо је дан пут куц не и по
што не до би је ни ка кав од го вор, спу сти се низ сте пе ни це са кек сом 
и мле ком.

Упор ност мо је мај ке не да ми ми ра. Но ћу ми је те шко да за
спим јер знам да ће она ују тру до ћи да ми до не се кекс и мле ко, 
куц ну ти у вра та и оти ћи низ сте пе ни це. До ка сно се пре вр ћем по 
кре ве ту. По чео сам да пи јем пи лу ле про тив не са ни це али не по
ма жу. Бу дим се на нај ма њи шум из ход ни ка, ми сле ћи да је то 
мо ја мај ка ко ја ми до но си кекс и мле ко. Да бих уми рио свој страх 
по чео сам да др жим про зор отво ре ним. Уко ли ко би мај ка ко јим 
слу ча јем (ма да се то не мо же до го ди ти, али мој страх ми не да 
ми ра) јед ном за и ста по ку ша ла да уђе у мо ју со бу а ја баш та да 
за бо ра вио да за кљу чам вра та, мо гао бих да ис ко чим кроз про зор 
у без бед ну смрт. Због отво ре ног про зо ра че сто сам бо ле стан. Стал
но ме му чи ки ја ви ца или гла во бо ља, а не рет ко имам и за па ље ње 
плу ћа. Упр кос то ме ре дов но од ла зим на по сао.

Ра дим на тра ци. За вр шио сам фа кул тет као нај бо љи у ге не
ра ци ји али ни сам же лео да се ба вим ти ме, та ко ра дим на тра ци. Тај 
по сао ми је на шао при ја тељ ко ји је ре као да је то је ди но где има 
сло бод них ме ста али ми сли да је и тај по сао пре до бар за ме не по
што сам не спо со бан за би ло шта. 

Рад но вре ме тра је осам са ти плус два са та оба ве зног пре ко
вре ме ног ра да. До по сла ми тре ба сат вре ме на и исто то ли ко на зад. 
Укуп но два на ест са ти про во дим на по слу и на пу ту до и од ње га. 
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Во лим свој по сао. Шеф ми да цр теж де ла не ке ма ши не и на ме ни 
је да про ве рим да ли де ло ви ко ји про ла зе на тра ци од го ва ра ју цр
те жу. Тру дим се да вред но оба вљам свој по сао али шеф ми го во ри 
да сам не спо со бан. Про шлог ме се ца ми је сма њио пла ту. Пла та је 
три де сет хи ља да али ја до би јам све га два де сет. Ни сам на пра вио 
ни ка кву гре шку, ни ка да ни сам ка снио, ни ти сам пре ви ше спор. 
Шеф јед но став но ка же да ми је сма њио пла ту за то што сам не спо
со бан.

Пре не ки дан сам по ми слио да би мо жда тре ба ло да ка жем 
ше фу да је то оту да што мо ја мај ка сва ко га ју тра до ла зи да ми 
до не се кекс и мле ко али ни сам имао хра бро сти. Не бих да се за
ме рам ше фу. И два де сет хи ља да ми је до вољ но. Ниг де не идем, 
не мам де вој ку, не мам при ја те ље, не мам чак ни не ко ин те ре со ва ње. 
Је ди но што од ла зим на по сао. 

Ка да се мај чи ни ко ра ци ути ша ју, обла чим се и си ла зим на до
ру чак. Сви су већ та мо, отац, мај ка и брат. Обич но је де мо ја ја са 
сла ни ном или ка ча мак. Мој отац и брат увек раз го ва ра ју о ау то
мо би ли ма. То је све што њих за ни ма. Мај ка и ја ћу ти мо. Ни ка да 
још ни смо по ве ли раз го вор о то ме ка ко она ме ни сва ко га ју тра 
до но си кекс и мле ко. Са мо се ди мо и је де мо без ре чи. Отац нас по
не кад по гле да, јед но па дру го, као да хо ће да ка же: „Пре ста ни те 
вас дво је.”

Уоп ште не знам че му слу же де ло ви чи ју ис прав ност про ве
ра вам. Ни је ми по зна то ни ком апа ра ту при па да ју ни ти ка ко функ
ци о ни шу. Мо гу ће је чак да не при па да ју ни јед ном апа ра ту већ да 
про ла зе ту на тра ци да се не би окре та ла у пра зно. 

Ка да се вра тим с по сла обич но сам то ли ко умо ран да бих 
од мах за спао. Ски нем се, ис ту ши рам и лег нем. Он да се се тим да 
ће ују тру мо ја мај ка за ку ца ти на вра та и до не ти ми кекс и мле ко. 
По ми слим по не кад да је тре ба ло ор мар да пре ме стим ис пред вра
та. Та ко бих био не што си гур ни ји. Ка да би мо ја мај ка умр ла не 
бих мо рао да се бо јим. Че сто раз ми шљам о то ме. Мо жда бих он да 
мо гао на ћи при ја те ље, де вој ку, мо жда се за по слио не где са ди пло
мом. Упр кос то ме, а та ко ће из гле да за у век и оста ти по што је 
здра вље мо је мај ке да ле ко бо ље од мог, мо ја мај ка сва ко га ју тра 
до ла зи до мо јих вра та да ми до не се кекс и мле ко.
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МОЈ ОТАЦ ЈЕ УВЕК БЕ ЖАО

Из ве де ме у лу на парк, по ка чи се та мо са не ким и сле де ће 
што ви дим је ка ко мој отац тр чи пре ко пар ка док му се обри си не 
из гу бе у тми ни. Оста јем сам, окру жен рин ги шпи ли ма ро лер ко
сте ри ма, ку ћом стра ве, клов но ви ма и ко зна чим, др же ћи у ру ци 
ше ћер ну ву ну ко ја ми се ле пи за пр сте. Не ко вре ме га че кам, упла
шен, сам уле пљен ше ће ром. А он да по сле сат вре ме на до ла зи мо ја 
мај ка ау то мо би лом и ста вља ме да сед нем на зад ње се ди ште.

Ка да оде мо ку ћи уоп ште не при ча мо о то ме да је мој отац 
по бе гао и оста вио ме са мог. Обич но он пре по ру чи да гле да мо неки 
филм и та ко се за вр ши ве че.

Јед ном смо би ли на мо ру без мај ке. Ни ка да ни сам во лео море. 
Тач ни је ни сам во лео пла жу. На пла жи је сва ки дан исти. На њу се 
до ла зи ују тру а од ла зи ка сно уве че. У ме ђу вре ме ну се ку па мо и се
ди мо на пе ску и то је све. Отац ми ни је дао да се дру жим са дру гом 
де цом по што би он да он мо рао да се дру жи са њи хо вим ро ди те
љи ма а то ни ка ко ни је же лео. 

Дру жи ли смо се са јед ном по ро ди цом из хо те ла. Има ли су 
ћер ку мо јих го ди на. Са њи ма смо обич но ве че ра ли. На до ру чак и 
ру чак смо ишли са ми. За ру чак смо до би ја ли сла до лед или во ће. 
Мом оцу су се из не ко га раз ло га до па да ле по су де за сла до лед тако 
да смо стал но узи ма ли сла до лед. Он да је мој отац по су де ста вљао 
у тор бу и ми би смо из ла зи ли на по ље пра ве ћи се да смо је ли во ће.

Јед но га да на, не би смо ли обо га ти ли сва ко днев ни до сад ни 
рас по ред, отац је пред ло жио да се при ја ви мо на тр ку гу ме них 
ча ма ца отац и син. По бед ни ку се до де љи вао пе хар. Мој отац је 
во лео пе ха ре, ваљ да из истог раз ло га из ког је во лео по су де за сла
до лед. Од лу чио је да до би је тај пе хар. По сма трао је оста ле ве сла че 
и за кљу чио да нам је је дан пар – отац и син – нај ве ћа кон ку рен ци ја. 
Пре не го што је тр ка по че ла про бу шио је њи хов ча мац. Тре ну так 
ка сни је, ви део сам га ка ко се гу би у прав цу гу стих че ти на ра ко ји ма 
се пла жа за вр ша ва ла. На ред на два са та те глио сам ства ри са пла же 
– ду ше ке, ма ске, пе ра ја, пе шки ре, и наш до та да већ про бу ше ни 
ча мац. С вре ме на на вре ме сам се освр тао и на дао се да ће ме отац 
са че ка ти иза не ко га угла, али не, мо рао сам да идем све до хо те ла. 
Та мо ме је са че као у со би. Ка да је ви део да је ча мац про бу шен, до
био сам ба ти не.

Те ве че ри смо ве че ра ли са по ро ди цом са ко јом смо ина че ве
че ра ва ли. И де вој чи ца је пи та ла мај ку да ли мо же мо нас дво је ма ло 
да про ше та мо. Ви де ло се да је мој отац још увек био љут али ме 
је пу стио. Кре ну ли смо да ше та мо по пар ку по ред хо те ла али сам 
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јој убр зо пред ло жио да оде мо до мо је со бе. Ре као сам да же лим не
што да јој по ка жем. Ли це јој се за цр ве не ло. По ку цао сам на вра та 
да про ве рим да се ни је мој отац ко јим слу ча јем вра тио. Ни је. Ушли 
смо ти хо. Не па ле ћи све тла. Ре као сам је да сед не на кре вет а ја 
сам се за ву као ис под ње га и по чео не што да тра жим. Нер во зно је 
луп ка ла но га ма. Из ву као сам ис под кре ве та ке су са око де се так 
по су да за сла до лед. По ка зао сам јој. Гле да ла је и ни је зна ла шта да 
ка же. „Мој отац”, ре ка ко сам јој, по ка зу ју ћи по су де за сла до лед.
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ЧО ВЕК КО ЈИ НЕ ПРА ШТА

Чо век сам ко ме је по треб но мно го и че сто пра шта ти. То је 
пр во што мо раш да знаш о ме ни. Не мо жеш ми ре ћи да ме во лиш 
док то не при хва тиш. Не мо жеш ми ре ћи да ме во лиш а да ми од мах 
за тим ка жеш да ми не ћеш пра шта ти. Или, још го ре, да ми на бро
јиш шта ми све не ћеш опро сти ти. Ни је ва жно то што ти „ина че” 
не што не пра шташ. Тво је „ина че” се не од но си на ме не по што сам 
ја осо ба ко јој је по треб но ду го и ис трај но пра шта ти. Не мо жеш да 
ми ка жеш да ме во лиш а да ми „ипак” не ћеш пра шта ти. Опра шта ње 
не тре ба да бу де део то га што ме во лиш па да ти ме „ипак” огра ни чиш 
сво ју љу бав. Опра шта ње је на чин на ко ји тре ба да ме во лиш. Опра
шта ње је је ди ни на чин на ко ји је ме не уоп ште мо гу ће во ле ти. За
пра во ме ни и ни је по треб на љу бав ако она ни је у фор ми опра шта ња.

Ве ру јем у љу бав на пр ви пу глед. Не из не ких ро ман тич них 
раз ло га. Јед но став но не мам вре ме на да че кам да те за во лим и да 
ти ме не за во лиш. Чим ме ви диш тре ба да по ми слиш ево чо ве ка 
ко ме тре ба пра шта ти, а ја кад ви дим те бе тре ба да по ми слим ево 
осо бе ко ја ће ми све опро сти ти. Уме сто да ми ка жеш да ме во лиш, 
не ка тво ја пр ва из ја ва љу ба ви гла си „опра штам ти”. Та да ћу схва
ти ти да ме за и ста во лиш и да те ја не во лим без раз ло га. И он да 
ће мо се раз у ме ти

То, ме ђу тим, не тре ба да зна чи да тре ба да оче ку јеш да ћу ја 
опра шта ти те би. Ја чак и не знам да опро стим. За ме ра ћу ти за сва
ку сит ни цу. Узе ћу ве ли ку де бе лу све ску и сва ко га да на, од пр вог 
да на на шег по знан ства, упи си ва ти у њу све оно што ти ни ка да 
не ћу опро сти ти. И ма да ћу се пра ви ти да не при ме ћу јем тво је те
ле сне и ин те лек ту ал не не до стат ке, го вор не ма не, по гре шан ак це
нат, гра ма тич ке ома шке, ви со ку фре квент ност не ких не по треб них 
ре чи, све ће то па жљи во би ти по пи са но у тој све сци не бих ли га 
ис ко ри сто у тре нут ку ка да код те бе осе тим по себ ну ра њи вост. 
На пра ви ћу по дроб ну ана то ми ју твог ми са о ног си сте ма. Рђа вост 
твог уку са ћу ти сва ко днев но на ту ра ти на нос. Сме ја ти се на чи ну 
на ко ји по ку ша ваш да ми опи шеш нај јед но став ни је до га ђа је. Ци
ти ра ти тво је глу по сти. Ка да смо са ми, али и у дру штву. Ако имаш 
не ка квих умет нич ких скло но сти, по себ но за пи са њем, по са ди ћу 
те на кри ла и ре ћи ћу ти да ми чи таш сво је пе сме. За то вре ме ћу 
не за ин те ре со ва но гле да ти по угло ви ма со бе док ти очај нич ки по
ку ша ваш да ми при ву чеш па жњу. Ужи ва ћу ако чу јем при гу ше ни 
је цај у твом чи та њу. То ће тра ја ти све док не за кло пиш све ску и 
не по гле даш ме упла ка ним очи ма. Он да ћу ти по ста ви ти не ко ба
нал но пи та ње и скре ну ти те му.
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Су тра дан, ка да бу де мо се де ли за руч ком, узе ћу шер пу и ста
ви ти је на сто. Уме сто под ме та ча ћу ко ри сти ти тво је пе сме. И ти 
ћеш мо ра ти то да ми опро стиш. 

Што се ти че тво јих при ја те ља, они ће би ти на веч ном уда ру 
мог по га ног је зи ка. Ко год да ти до ђе у ку ћу, мај ка, се стра, дру га
ри ца, про ћи ћу кроз со бу у не за коп ча ном ба де ман ти лу и сев ну ти 
гу зо ви ма. 

Ако иза ђем из кло зе та, и оста вим ба ре, то не зна чи да сам пи
шао из ван шо ље већ да сам гре шком укљу чио туш ка да сам пу штао 
во ду за пишин спи ра ци ју.

И мо раш све то да ми пра шташ. Ја од те бе же лим са вр шен ство. 
А са вр шен ству се не пра шта ни шта.
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ПРИ МЕД БА О УМЕТ НО СТИ

„За што не одеш у кич”, пи там нај о збиљ ни је Мар ка сли ка ра. 
Већ ме се ци ма се жа ли ка ко не ма па ра и ка ко му се сли ке сла бо 
про да ју.

„На шта ми слиш?” пи та ме Мар ко.
„Па тре ба да одеш у кич. Те тво је сли ке пре ви ше ли че на 

умет ност. Куп це то од би ја.”
„Ја сли кам ка ко умем и во лим”, ре као је Мар ко.
„Ма не мо раш ни шта да ме њаш на сли ка ма, са мо их ма ло 

ви ше пла си рај као кич. Под ва ли му ште ри ја ма. 
„Ка ко то?”
„Ре ци мо, имаш на две ста ни це одав де рад њу у ко јој штам па ју 

фо то гра фи је на шо ља ма и ма ји ца ма. За не ку си ћу. Иди да ти на
штам па ју те тво је сли ке по шо ља ма и ка да се не ко бу де рас пи ти вао 
за сли ку, по ну ди му и шо љу уз њу.”

„То је нај глу пљи пред лог ко ји сам чуо.”
„За што? Ако не ко узме шо љу би ће му глу по да не ма и сли ку 

са те шо ље. Или ако ку пи са мо шо љу па му сви ка жу ка ко је ле па 
шо ља а он ка же да је ра ђе на по јед ној сли ци, он да се мо жда и вра ти 
да би ку пио сли ку по што се шо ља сви ма сви де ла.”

„Ма ти си луд.”
„Озбиљ но ти ка жем. Ето, јед на же на је пра ви ла мин ђу ше са 

мо јим пе сма ма. Не зе зам се. Мин ђу ше. И ка да не ка де вој ка же ли 
да на ма ми мом ка да је по љу би у врат она ста ви те мин ђу ше, мо мак 
при ме ти да на њи ма не што пи ше и са гне се да про чи та, и то је то.”

„Ка ква бу да ла шти на. А шта ти имаш од то га?”
„Па по е зи ја је не ко мер ци јал на. Али да сам глу мац увек бих 

при хва тио да глу мим у ре кла ма ма за пи во или чипс. По сле то га, 
ма ко ли ко до бро глу мио, не бих мо гао да им из гла ве из ба цим пи во 
или чипс. Е то зна чи да ти се ки чу. Умет нич ко де ло се не ме ња. 
Али љу ди ко ји то гле да ју уоп ште ни су све сни да гле да ју умет ност.”

„Ми слиш ка ко кад слу шаш Па ва ро ти ја у Бо е ми ма и све вре
ме оче ку јеш да ће као Ми ми да му се обра ти Се лин Ди он.”

„Упра во та ко. Све вре ме те хва та је за да се та ко не што мо же 
де си ти.”
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ДЕЧ ЈА ИГРА

Нај срећ ни ји сам ка да не што до би јем – но ве па ти ке, играч ку, 
штап за пе ца ње и сл. Кад год не што но во до би јем идем сво јим 
дру га ри ма Жар ку, Ог ње ну и Ва њи и по ка зу јем им шта сам до био. 
За пра во уоп ште се не ра ду јем то ли ко са мом по кло ну ко ли ко се 
ра ду јем то ме што ћу га по ка за ти Жар ку, Ог ње ну и Ва њи. 

Ни ка да им не по ка зу јем сви ма од јед ном. Ако до би јем но ве па
ти ке, ре ци мо, одем до Ог ње на и пр во кри шом по гле дам је су ли Жар
ко или Ва ња ту. Ако је су, вра тим се ку ћи и по ку шам ка сни је. Ако 
би ме док сам, ре ци мо, кре нуо да Ва њи по ка жем нов ре кет сва тро
ји ца сре ла на ули ци, ба цио бих ре кет у жбу ње и пра вио се да сам 
до шао без иче га. Не ко ли ко пу та се до го ди ло да су от кри ли да имам 
не што но во и он да сам мо рао сви ма да им по ка жем исто вре ме но. 
Та ко три пу та ма ње ужи вам у по кло ну. По не кад им уоп ште и не 
по ка жем по клон већ им са мо да ни ма при чам о ње му. Тек ка сни је, 
ка да поч ну да ме мо ле да им га по ка жем, од ве дем јед ног од њих код 
ме не да га ви ди. Он да он (оба ве зно у мом при су ству) ка же дру гој 
дво ји ци да је по клон ви део и поч не да им при ча ка кав је а ја се то пим 
од сре ће. Та да кри шом по ка жем и дру го ме. Он да он ис при ча оном 
тре ћем да је ви део по клон и овај ме мо ли да га по ка жем и ње му. Онда 
сву тро ји цу по ве дем код ме не ку ћи и по ка жем им по клон. Дво ји ца 
ко ја су по клон већ ви де ла оду ше вља ва ју се као да га пр ви пут ви де 
да не би њи хо во оду ше вља ва ње за о ста ло за оду ше вља ва њем овог 
тре ћег ко ји га са да пр ви пут ви ди и мо јој сре ћи не ма кра ја. Чи ни 
ми се да и ја пр ви пут ви дим по клон па се оду ше вља вам као и они. 
Во лео бих да имам ви ше при ја те ља па би игра ду же тра ја ла.

Јед ном сам по чео да се дру жим са деч ком по име ну Бра ца 
ко ји се до се лио у наш крај. То сам пр во ре као Ва њи ко ји се оду ше
вио. Он да је упо знао Бра цу. По сле смо Ва ња и ја ре кли Жар ку и 
Ог ње ну да се дру жи мо са Бра цом па су се је дан по је дан упо зна ли 
са њим. Сви су се оду ше вља ва ли осим Бра це ко ји је пи тао хо ће мо 
ли не што да се игра мо. Он да сам се се тио да Бра ца ни је ви део мо је 
ста ре по кло не и да ће са да мо ћи да се оду ше вља ва сва ким од њих. 
Пр во сам му по ка зао фуд бал ску лоп ту ко ју сам до био за ро ђен дан. 
Жар ко и Ог њен и Ва ња су по че ли да се оду ше вља ва ју ча ка ју ћи да 
им се Бра ца при дру жи. Ме ђу тим, Бра ца је по чео да шу ти ра лоп ту 
и по де лио нас је у ти мо ве. Он и Жар ко, Ва ња и ја. Ни је ни по гле
дао штап за пе ца ње ко ји сам хтео да му по ка жем. Са мо је шу ти рао 
лоп ту и тр чао та моова мо по трав ња ку а ми смо га гле да ли. Та да 
смо схва ти ли да Бра ца ни је за на ше дру штво и пре ста ли смо да 
се дру жи мо са њим. 




