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НЕ ВОЛЕМ...
Не верујем да још туви неко мог чукундеду
Мију, који је пре осамдеспет година имо рубрику у
варјашке „Недељне новости“. Знам, данас звучи
смешно, ал Варјаш је 1930. имо српски лист. На
кратко само, јер није могла да потраје новина на
село. Не воле наш паор да даје новце за те
керефеке. Гледи само фришко ко је црко, па хоман
је хитне у прокот. Шпара артију, а тек што се спасо
чокања обешеног за клин...
И тако кажем, тај мој чукундеда је здраво
воло да приповеда којешта. Боктепита ди је чув ово
јал оно, хоман иде па запише. Људи га знали да је
мако опаљен, па га нису баш турали у обзир. Ја сам
се измето на њега. Волем да блејим по сокацима,
да приповедам с бабама, да цуњам по туђим
животима, да џабалебарим по бирцовима, да се
прдачим од други и да се клиберим ко мазгов.
Сваки Србин то воле да ради, макар потајно... Мија
је лаго људе пре рата с Швабима, ја сам одлучио
да јебавам малко данашње мамлазе.
Видим да је народ поплашен и незадовољан.
Свима стра од ових муслимана што долазиду
истока. Ја не и баш фелам јер знам да сви бежиду
од нас ко ђаво од тамјана. Чујем неке кажеду за њу’
да не воледу да радиду. Па ни ми не волемо, ал
тако смо се научили ту у Банат. Шта зна наш
човек? Да говори само за земљу, тракторе, лундере,
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кунстингер, колки је кукуруз, пошто је цунцукрет,
ди су јефтине шљиве, ди има добре ракије... Неки
мислиду да се живот своди само на то. Мој кума
Ранко прати сваког дана вести, политику, дневник,
се нервира само тако, пцује, прети... Ја му кажем:
Шта ће ти то, човече? За кога се нервираш?
Мислиш да ти ћеш променити свет? Променићеш
да ти не кажем ја шта... Не видиш да сви гласаду
само за лопшандре, не знаш који је гори. Од оног
српског председника се смиједу сви, га цртаду деца
на шинтернет. Ко је смеу то да ради с Титом? И
њега су мрзили млоги, ал нико није смеу да се
јебава отворено. Ови данаске су да те боксклони,
би се увукли Американцу и у бушу за који љев...
Није то за нас, куме, хај боље на једно пивце!
Јутроске прошетам лепо до пијаце, блага,
рана јесен, све се жути, све мириши на зрело, на
жетву, на трулеж... Воћа и поврћа колко оћеш, ал
није више то оно фино, ко пре што било, кад
згризнеш зрелу крушку сва се истопи, ти процури
низ браду ко мед. Сад купујеш јабуке и брескове из
паље-ваље, немаду никакви укус. Купим једну
дињу, иако им је отприлике прошо сезон. Волем да
јем диње после вечере. Седим сам укујну, читам
стрипове ил романе Џека Лондона и зобам жуте
кришке. Финоћа.
Кума Ранко ми шаље поруку: Гледај телевизор, ушо Рус у Сирију! Живио Волођа! Ме мрзи
да му одговорим да ме баш боле тамо ди ме
летоске ујела зоља за све ратове који се водиду у
име политике, вере, нафте и новца. Не волем
ограјсане вернике, хунцуцке политичаре и глупаве
7
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гласаче. Ја имам свој живот, они њин. Нисам ја
наиван да мислим да не зависи и моја гузица од
њиови поступака, али бар покушавам да се не
напујдам на оно што ионако не могу да променем.
Упалим телевизор, ал гледим неке медведе како се
спуштату низ планину и лафофе како се сиграду с
неким Црнцима што и бегенишу по савани.
Изађем напоље, мако на ваздук, придвече.
Испод смокве нађем једног малог јежа. Се окрено
полеђушке и се бацака с ногама, ко дете. Личи на
мог твора Игњата, са села. Га раним с морчијим
јајима, нема заш да краде и да ми одвлачи кокошке.
Једини твор који не дира живину, нико немож да
верује.
Негди долеко, ал мож не баш довољно
долеко, Американци плаћаду Арапе да кољеду
друге Арапе, Руси се мешаду и они, Швабима се
стего чмар, Маџари мобилисали војску, Французи
пропали. Само у ову земљу банацку, ди седим
мирно и чешкам трбу једном јежуљу, док слушам
како лаједу роначке керетине и пролазиду трамваји,
неће да дође нико.
Још боље.
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МАЏАР ЕМБЕР
У доба пре Првог свецког рата, кад је код нас
на село неко знау да говори маџарски, бар коју реч,
се рачунало да је хамишнији од остали‘, да је
малко школованији од ајзибана. Тако се покојни
тетак Стевица фалио свима да зна маџарски, а у
ствари није знау ни да бекне. Једаред, док су
чекали наред у берберницу код Колинга, га пита
један комшија, да се прдачи од њега:
– Јал, Стево, истина да ти знаш маџарски?
Он, да се прави важан, устане онако сау
накострешен и каже:
– Знам, како да не знам!
– Добро, кажи ондак како се маџарски каже
човек?
– Ембер!
– Гле‘га соћа како зна, ка‘ли људи који су
чекали да се обриједу.
Ал овај што га пито је знау да је ту реч
стрефијо случајно, па наставијо даље:
– А жена, како се каже жена?
– Емберица! одговори .
– А дете?
– Емберче!
Неки од старији још тувиду оваке приповетке, ал ето, то је отприлике бијо ниво познавања
маџарског језика скоро код свих банацких Срба,
сем неких који су стварно имали прилике да
9
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научиду понешто и који су се, ков што се каже,
школовали за баш-баш, у оно добо крејцера и
форинти.
Тако смо се ја и кума Ранко спровели пре
неки дан у Будимпешту. Каже тамо има највећи
дућан ди се продаједу мебле, а он оће да купи неке
ствари сину који се оженијо летоске. Ко прави
Србин, он воле Русе, ал све што купује је са
Запада. Мож да останемо и прико ноћи, није
проблем, познаје он тамо једног Шандора, од којог
је купово апарате за покер и астале за билијард
хома после револуције. Ишло то колко ишло, ал кад
почела држава да га удара по џепу и да му тражи
да плати штајер на њи, продо све.
Стигнемо ми тамо, дамо телефон Шаники,
каже он дођте на Јожеф кират. Ди је то, бог те
мазо, тражимо ко блесави три фртаља сата, не мож
да нађемо. Узмемо такси, једва објаснимо ди треба
да стигнемо, кад тамо, двајздва евра. Колко?! Па
шта миш ти, ко смо ми, волови из Баната? Ево ти
пет и ајд здраво. Се дере маџароња за нас, сау ће
да се покида, ми иза рогља, па тутањ. Ево и нашог
човека, стиго. Нас уво у неки стан скоро ко
варјашки камин. Стара зграда, зидови шири од по
метра, пенџери ко врата од шталога, лустери ко код
нас у цркву, огледала већа од човека, балкон ко
терен за фодбал, не мож да се начудимо. Унутра
клавир, велики долофи, швапске ствари, све
штанцовано, финоћа. Каже кума Ранко: „Оде баш
није за нас који подригујемо на лук и млако пиво...
Гле шта градили ови пре скоро двесто године,
лебац им њин!“
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И баш тако, седим и штудирам. Наши преци
су рушили ову царевину, а после тог ни Србљи ни
Власи, кад су добили њине проширене државе, ди
су они били шефови, нису успели ни да одржиду
оно што су начинили ови Аустроугари, а ди још да
унапредиду јал дорадиду нешто. Очин, ови наши ко
керетине, сви се нахушкали и кренули да пљачкаду,
крадеду и јебаваду народ, у свим режимима, од
краља, прико комуниста, до данашње демократије.
Један те држо босог, други те теро у робију, трећи
ти приварио кућу и земљу. Бадава, није наш човек
створен да бидне газда, увек гладан, увек халав,
никад ни му доста.
Шта да радимо, такви смо какви смо. Бежимо
и од таксисте, ал само кад оће да нас избангура.
Хај да видимо те мебле куме, хај... Купијо он тамо
шта је тев, после каже да идемо да појемо нешто.
Видимо неки ресторант, кад оно, исприд улаза
пише нешто чивуцки. Видимо излази један с црним
шеширом, нас мерка здраво гадно. Ја гледим кума
Ранка, он необријан од једно пе-шест дана, велим
немој оде, ћеду мислити да си неки Арапин, да нас
не отруједу, у татин! Нађемо ми накрај неко друго
место, ал нумемо да кажемо шта оћемо, ко тутамуте, не знамо ни маџарски, ни енглески, ни
швапски. Кум се нешто кочопери прид мене ко
покојни тетак у берберницу, ал видим да показује
у мениу с прстом, ков Индијанац, па шта трефи,
трефи. Кад оно, уместо пачји баткова који се
топиду уста ко путер, нам донели голе пиринџе с
куваним шангарепама, ко у шпитал.
– Оћеш и сковердзе? пита кума Ранко.
11
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– Нећу, ако наручиш ти ко зна шта ћеду нам
донети, насуво јал посне земичке...
Га гадим у себи, ал јем и пиринџу, шта да
радим, сам гладан ко кера. Оно што остане ћу
касти да ми спакуједу у неку штаницлу да однесем
малом Игњату, који се одмара у некој банацкој
авлији обасјаној септембарским Сунцем, ал не
верујем да ће јести. И он воле шницле, баткове и
кајгане, није глупав кау ми.
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ТЕТКА ДАНИЦИНЕ ГИБАНЧИЦЕ
Покојни чика Сава, Бог да му душу опрости,
који је седијо прва кућа од штације, највише је
мрзијо кад прилегне послоподне да чује да га неко
виче с капије. „Но, де да видим ко је дошо да ме
ује за бушу чим сам се мако пружио“, би гунђо у
браду док би безвољно обуво кожње папуче да
изиђе напоље.
Тако и ја пре неки дан, у понедељник чини
ми се. Дошо месец октомбар, почеле јесење кише,
па тек сам се извалио на канабет да се смијем
малко од Чваркова с интернета, кад једаред чујем
звонце. Устанем, идем и гледим кроз визор, кад
оно, тетка Даница. Сам чув малочас да неко виче
одоздолена, ко на излаз, ал сам се надо да неће да
се попне шњеним сто кила чек на трећи спрат. Не
могу да се правим да нисам кући, ми видла
бицикле везане доле у скару. „Е, сад сам га
награбусио“, мислим у себи, јал знам шта ме чека.
Отварам врата, љубим руке, здраво пиле теткино,
оди да те пацким. Свог ме ижвалавила ко телета,
па морам да се бришем с рукавом од сведера чим
се окрене.
– Си сам кући?
– Сам, с ким да биднем?
– Па ди је мама?
– Очела до ујка Раде да јој намести бицикле
и да напумпа малко точкове.
13
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– Каће доћи кући, ни ти кала?
– Не знам, после мож ће ићи и на пијац,
треба да купи јургите и келерабе, оће да прави не
знам шта.
– Па добро што си макар ти кући, нисам
дошла забадава. А што зеваш тако, пази да ме не
прогуташ! Нисам те валда пробудила?
– Ниси тетка, само сам тебе чеко...
– Ево, сам ти донела неке гибанчице с
копером, сад сам и’ начинила, узми, још су
фришке, штета да се оладиду.
Ја знам какви одиђар се скупио од силни
година у њену кујну, ди само сотона морска још
фали. Стрв да те бог склони, а још има и једно
четир мачкетине које се лињаду, тако да цео стан
смрди на мачју кожу и пишаћку, да се исповраћаш
чим уђеш. Једаред сам био кад ми дала мама да јој
носим неке облатне и ситно тесто пре српског
Божића и - алилуја! Јесте да смо родбина, ал
некако боље с раздаљине... Ми гадно да узмем и
оре из њене руке, а не друго шта.
– Баш сад сам јеу ташке сас сиром, кажем, не
могу ни да зинем...
– Ме се не тиче! Мораш бар да кошташ. Ево,
узми само једну, оваке гибанчице још ниси јеу од
кад си ти.
Тура руку у омашћену штаницлу и вади једну
гибанчицу па ми је витла исприд носа. Видим, нема
ми спаса. Шта да радим, ми се окрећаду црева, ал
морам да појем макар полак. Жваћам и замишљам
како гутам само грумење теста помешано с мачјом
длаком. Мајко мила, жутицу ћу да добијем!
15
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Тетка Даница се отабачила у фотељу, се
изула, дигла ноге на шамицу и почела с
приповетком. Сам сазно како је била да се
индулира код фризерке Ике, која има неку сестру
што се прокурвала по Италији, како је срела у
гвожђарницу Живицу молера из Фрајдорфа, који
има једно хунцуцко дете, с главом ко полувека и
ошишаног ко да је из леленца, како је добила писмо
од тета Виде чек из Канаде, а то није исто што и
Америка, него друга земља, већа и лепча, како је
говорила јутроске с тирцом Миомиром, који је био
да штроји прасице једном Шваби из Перјамоша,
„ево, оволике јајетине имало једно прасе, нисам
никад ни видла тако штогођ“, како је штектила
јуче цело поподне док је чекала Јона поштара, који
увек проба да те привари, „Вла, шта ћеш...“, како
се посвађала с једном комшиницом, Маришком,
која уме само да води лажи и сваки дан прави
рингеракс исприд блока, ал са мном нејде тој
бештији, и тако даље, и тако даље.
Знам напамет све њене лажи. Тетка Даници
су удварали и просили је само пензионисани
официри, доктори удовци и школовани људи с
којима не мож да говори макар ко, у Калачу је
срела једног маторог самца из Печке који је тев да
јој напише кућу и двајздевет ланаца земље (један
ланац је мано и брату, који је радио као фишкал у
општину у Арад), на мози је сваке јесени
упознавала по једног богатог Италијанца јал Грка
који ће је, чим дође лето, одвести с белом лађом у
неке топле крајове, а то што скува она нуме да
скува нико на целу земаљску куглу.
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Приврћам очи прико главе, дубим, уздишем,
зевам, ал она само меље и меље. Ондак се сетим
да сам јуче доно Игњата са села. Знам, знам, сви
ми кажеду да нисам читав што имам кућног
љубимца твора, ал шта да радим кад је то једина
животиња с којом сам успо да се спријатељим? Он
спава у једну кутију од картона у другу собу, ни
брига га није. Идем, га узмем и га метем иза
фотеље у коју седи тетка Даница. Одједаред скочи
и пројури поред њени ногу, с дигнутим репом.
Тетка Даница се продрала тако да је подигла цеу
блок на ноге:
– Толвааај! Твоооор!
И беж из куће, без поздрава и цмакања!
Фалим те боже, а и тебе Игњате! С ким да те
почастим? Ево ти гибанчице, па ждери. Игњат се
саго, омирисо и побего натраг у кутију. Ни твор
није мого да окуси то што је начинила тетка
Даница.
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КАД ТЕ МАМА ОКОТИ У МАШИНУ...
Недо Бог да имаш посла по вароши ондак кад
деца долазиду у школу јал кад излазиду ижње. Све
блокирано, све склупчено, редови дужи од коњски
репова. Не знам шта је било у главама родитеља од
пре двајес-тријес година, ал тувим да су долазили
у школу само првог дана, с пукетима гладијола и
карамфиља увијеним у челофан, на родитељске
састанке, да чуједу шта смо забрљали и на оне
глупаве представе на крај сваког тромесечја, кад су
ђаци излазили на бину, декламовали патријотске
рецитације и изигравали свакојаке комаде: један је
пекар, други је тишљер, трећи клонфер, четврти
шуштер, пети ковач и тако даље. Девојка из најбоље фамилије изиграва рекламу, учитељ нас прати
с армаником иза велике кортине. Сви носимо неке
смешне чоче, пачне, хулахопке и шпилхозле. У
публику сви шушућу, се смиједу од нас, ал на крај
шапућеду и вичеду „биииис“, ко бајаги да нас
охрабриду.
Тувим, пре било срамота да те чека мама
исприд школе. Јал ујна, теча, баба, било ко. Сваки
оће мако да се прави важан, да га видиду девојке
из швапског разреда, па ондак се дере, се гура, се
тура у обзир...
Ни кад је била цича зима нико ни нас водијо
18
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у школу. Иза рогља дува ко у Сибир, каже баба
Тасика, ал ми ни не хајимо. Се пробудимо зајитре,
слушамо Станишу Стошића и Леб и Сол на Радио
Београд, пијемо какао с млеком, јемо једно парче
леба и путера, навлачимо дугачке гаће, мајицу,
штрико, штрикане штримфле, вунене рукавице,
шалове и капе с гомбама. И наравно, обавезно
одело од униформе, с црвеном краватом и плавом
пепитавом кошуљом. Ужина, сачињена углавном од
две клипашке леба с кобасицом ил неком саламом
из алиментаре (кад си имо среће да нађеш и то),
зелена јабука из Перјамоша, дрвена пиксла, марамица, цегер на леђа и – кердај бајо! Ником није ни
пало напамет да носи ђаке с машином у школу, ни
говора!
Данаске, свако дете ко да је министар. Ако не
скочи из скамије право у машину, хома толвај!
Размажени и љигави на јело, уместо да бежиду за
лопту, бежиду од лопте, воледу само пластику из
мола и мека. Чим седнеду на задње седиште, не
кажеду родитељима ни „здраво“, него хоман
спустиду очи у телефон, ко да су дрогирани.
Пре сам воло кад је почињала школа, сад
више не. Не волем ни кад факултети отвориду
капије. Уместо да улепшаду варош, већина студената ко да су последње сељачине. Не сељаци, јер и
ја сам сес села, него баш оне, ограјсане, пргаве и
олтоване сељачине. Ми дође хрђаво кад видим како
су неки надмени и глупави. Не сви, ал већина. Зато
морам да идем малко на село, да дођем к себи. И
19
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да однесем малом Игњату неке препеличје јаје, сам
добио од тетка Јове.
Дошла јесен, сад је баш лепо тамо код нас.
Све мириши фино, на живот и прошлост. И нема
толике машине.
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ОД ЗВЕЗДЕ МОЖ ДА СЕ ЦРКНЕ
Од кад сам био мали сам воло да цуњам по
кући. Кад ми досадно, кренем да чепркам по свим
чикмежима, креденцима и долофима, вадим стареж,
дижем булгер и прашину, се пењем на таван,
листам школске прописе, букваре, читам старе
новине.
Како некад, тако и сад. Увек пронађем нешто
што ме хоман врати у прошлост, а успомене ме
ошајдариду у главу јаче него нашо домаћо вино од
хибрид-грожђа. Узимам дењак старих новина, а
међу њима „Темпо“ из 1991. Крајове оглођали
мишови, прашина се скупила од прста, а хартија
мириши на чађ и буђ. Велика, црвена слова,
нузлегнута надесно, а исподњи слика играча
Црвене звезде после утакмице с Бајерном. Иза њи
„Маракана“ у пламену, ко паклени кото. Ко би реко
да смо негди у тој гунгули, у доњи леви ћошак
слике, били ја и кума Ранко. Бог те мазо, колко је
времена прошло!
Април месец, ‘91. Тек што се заратило у
Југославију, ал ми нисмо баш знали ко шта оће, ко
се с ким кошка, ко од кога нема места. За нас су
сви Југословени били мање-више Срби, а ето, сад
одједаред, почела бангалоза, ко да су сви вазишли.
Се враћам из школе и сретнем исприд содарнице
ујка Божу. Уморан, неиспаван, рашчупан...
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– Здраво ујко, шта је с тобом, си добро?
Он извади цигаретлу из изгужваног пакла, је
тури уста и упали. Необријан, заудара на ракију, му
дркћаду руке. Повуче два-три дима, исфрки нос и
тресне слинац на фластер.
– Нисам баш добро, право да ти кажем. Не
спавам од недељу дана.
– Па зашто, шта се десило?
– Чекам Звездин меч сес Бајерном, не могу да
спавам од бриге. Само пијем и пушим, не могу да
мислим нинашта друго. Неки терет ми се мето на
срце, ако сад не прођемо, нећемо више никад,
осећам то, не знам како да ти објасним.
Стего крупне шаке ко за молитву и покријо
шњима длакаве груди које су вириле испод
ознојене кошуље. Видим да човеку није лако.
– Па Звезда је победила у Немачку с 2:1, сад
игра кући, шта си се уфлићко тако, ко да те ошино
Шваба с дињом?
Он стиска ожваљављени филтер, гута цигаретлу и већ вади другу. Нервозно тапка ногом и се
сигра с брикетом. Час је пали, час је гаси.
– Немој да си дете, Шваби су то! Нема то код
њи, депласаре јал кући, они сиграду исто и на
Олимпијаштадион, и на Маракану, и на Сантијаго
Бернабеу и код мене убашћу! Код њи нема хец-мец,
они те смириду за пет секунде! И сад још видим
прид очима, лето ‘76, сиграмо кући, водимо на
полувреме с 2:0, Европско првенство, сви скачемо
по кући, се грлимо, отпушавамо флаше пива и
вадимо ведре вина из подрума, кад одједаред улази
Дитер Милер, ко да га гледим... Нас спичко за по
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сата, четир гола су нам дали. Нисам мого да јем
две недеље од једа, сам ослабијо ко хрт, скоро да
цркнем, тели да ме водиду у Жебељ, у лудницу!
Други ред гледим оног другог гада, Герда Милера,
пау доле, чучно на дупе и оданде нам дау гол! Да
свиснеш, не друго! Шваби су имали таку екипу да
те бог склони, само кад и видиш да излазиду на
терен и већ је 2:0 за њи! Зато ми стра, зато не могу
да спавам. Човече, то није шала! Ти знаш, фодбал
је мој живот, а кад сигра Звезда велике утакмице
ја не могу више ни да дувам. Немам оца, матер,
бабу, децу, жену, свеца, него само Белодедића,
Панчева и Просинечког. „Ево сада прилике за
контранапад... Савићевић-Панчев, Савићевић, Дејан
Савићевић у стопостотној шанси, и то је 2:1 за
Црвену звездууууу! Дејане, Дејане, Дејанееее! Какво
славље, каква радост на Олимпијском стадиону!
Погледајте како игра велики тим!“, рече ујка Божа
у једном заносном цугу, опонашајући Милојка
Пантића.
Видим ја да је ситуација озбиљна и да немам
како да га утешим. Стигнем кући, ми кажеду - те
звонијо кума Ранко. Му телефонирам, питам шта је
теу.
– Чуш, каже он, не знам како, ал набавијо мој
тата четир карте за утакмицу Звезда – Бајерн. Ош
да дођеш?
Седим, штудирам, не знам шта да кажем.
– Знаш куме, ја сам с Партизаном...
– Ја ни не волем фодбал, ал ово сви кажеду
да ће бити нешто феноменално, финала, полуфинала, шта ли је већ. И ако још знаш неког ко би теу
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да иде, јави ми до сутра, да се организирамо. Ајд
здраво...
Држим слушалицу и гледим кроспенџер,
напоље. Пирка благи пролећни ветрић, гуске
гачеду, трава се зелени, ко на „Маракану“. Први
који ми падне нам је уја Божа. Тражим његов број
и формирам.
– Хало, ујко, ти си?
– Да, ко је?
– Ја сам. Имам једну карту у плус за утакмицу Звезда – Бајерн. Ош да дош с нама?
Прође фртаљ минута, се не чује ништа.
– Хало ујо, си ту? Хало?
– Ако се прдачиш од мене, те закољам кад те
уватим.
– Не се прдачим, да ме бог скамени. Ево, сад
сам говорио с кума Ранком, има четир карте за меч,
набавијо његов тата. Идемо нас троје и има још
једно место. Треба да му јавим ко још долази, да
не бидне доцкан.
С друге стране везе се зачуо само стравичан
урлик, ко де неког дереду живог. Сам сватио то ко
потврдни одговор. Тако значи, за недељу дана
идемо у Београд. Ако ујка Божа не пандркне
дондлена, ако не надигне папке.
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У ПАКЛУ МАРАКАНЕ
Дошо је и тај дан, тувим ко да је било јуче,
24. април ‘91. Смо се пробудили у полак седам, да
биднемо сигурни да ћемо стићи на време, иако је
утакмица требала да почне тек у полак десет, по
нашом времену.
Пето тек што је кукурикно, чујем како баба
ваби пилиће да изађеду на сокак, комшија од прико
пута креће трактор, а Франци клонфер тера путом
бицикле и се јавља комшиници Магди: „Крискот“.
Отворим пенџер и викнем:
– Здраво хер Франци, шта кажеш, шта ће
радити довече Бајерн?
– Страфо Фаса! Ћемо фас тући с 3:0, Баје‘н
цигурно иде у кросфинале!
Се смијемо и ја он, зна он добро да сам мали
гробљар. Изађем у конк, трљам очи исприд
огледала, се умивам с ладном водом и гледим шта
да оденем. Вадим мој црно-бели дрес из шифонера,
ал чујем бацикин глас који завирује из купатила
бријући се:
– Мани то кући ако неш да те покидаду они
тамо! Немој да се сиграш, знаш да Срби нису
читави!
– Па шта, ми смо из Румуније...
– И шта миш ти, ћеду седити они да те питаду
одакле си? Кад де видиду с тим гробљем на теби
хоман ћеду те саранити, ко оног из „Маратонаца“!
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Има право. Нема смисла да идем тамо да и
пујдам. Фруштукујем и све штудирам како ћу на
стадион да држим сас Звездом? Ћу се трудити,
ваљда ћу успети, ипак су наши. Видићемо шта ће
бити.
Неко дудуриче напоље. Стиго кума Ранко и
његов тата, Миша.
– Си спремијо пасош?
– Спремијо. Ево, кажем, су ми метли и ужину,
имам да јем недељу дана, ко да путујем у Америку,
не у Београд.
– Имамо и ми, нам спаковала баба Милева
фаширте, паприке, пардајса, сира, лука и
„телевизор“ торту у једну пластичну кутију. Мож
да наранимо полак стадиона.
У стари Ауди мириши некако на швапско.
Чика Миша купијо машину из Немачке, пре три
месеца. Туријо касету Недељка Билкића и дау гас.
Неде бренз баш најбоље, па не сме да је тера
здраво, каже он. Идемо да покупимо ујка Божу, па
да кренемо. Стајемо исприд његове капије, тит-тит,
ево и њега. Не носи никакву ужину, само
пластичну флашу од две литре ракије. По ходу и
погледу се види да је већ потезо од ране зоре. Нам
даје да коштамо. Ми, кобајаги још смо мали, се
нећкамо, нисмо за ракију, ал он се намрштио ко
Муса Кесеџија:
– Данас морате да ждерете, за Звезду!
Чика Миша, да га смири, пита:
– Ово твоја ракија?
– Моја, чија да бидне?
– Кад си пеко, ко‘ко имаш?
27

ГОРАН МРАКИЋ

– Само ово! рече он и потегну још један
солидан гутљај.
Ево нас на путу. Нисмо ни стигли до
Моравице, а ујка Божа већ ождеран ко канта.
Натако неку пионирску берету с црвеном петокраком на чело и пева четничке песме, колко га грло
носи. Сви видимо да није била баш најбоља идеја
да га зовемо да дође с нама, ал сад је доцкан.
– Знате ко је судија? нас пита одједаред.
Бруно Галер! Не волем баш како звучи то име.
Мириши на нешто лоповско.
Стижемо до границе, кад тамо, колона да те
бог склони, све сам шверцер. Чекамо скоро сат и
по. Долази неки српски милицајац, добар, дан
другови, добар дан друже. Ујка Божа се дере:
– Ми више нисмо другови, друже, сад смо
господа.
– А где путујете?
– Идемо у Београд да тучемо Швабе, да њим
јебемо матер, да њим извадимо фодбал из главе!
Чика Миша намигује милицајцу, види и он
колко је сати.
– Сачекајте само мало, рече и уђе унутра.
Чекамо још једно пет минута, ујка Божа почо
да им гади маму комунистичку, кад ево граничара
излази сас једним црвено-белим барјаком. Га савијо
и га дау чика Миши, каже да навијамо за Звезду из
све снаге. Кад је то видио, ујка Божа изашо из
машине, клеко, почо да се крсти и да љуби ципале
милицајцу. Овим незгодно, не зна како да отера.
Једва смо кренули, док видим да је ујка извадио
главу кроз прозор, се окрено према царини и почо
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да пева: „Све су страже, све су страже, ђенерала
Драже...“. Ракију је попијо пре Вршца, у Влајковац
купио неку Манастирку, а пре Владимировца смо
морали да станемо да се избљује.
Ево нас у Панчево, на ћевапе. Видимо колоне
навијача како иду према Београду, сви се грлиду, ко
браћа. А што има пијаних, мајко мила!
Стижемо коначно у Београд. Море људи, сви
у црвено-бело, певаду, пиједу, се дереду. Дошли из
свих крајова Југославије, земље која им се распада
исприд носа. Паркирамо машину, туримо ужину у
пунгу од најлона и тражимо неки бирц ди да
седнемо и попијемо и ми једно пиво. Све пуно, све
врви од људи. Неки брадоња свучен до појаса, сас
шајкачом, Звездиним шалом и једном штапином
уваћеном за кајш, предводи групу младића која
пева звездашке песме. Ујка Божа клеко на сред
сокака, вилице су му се укочиле, сузе му теку низ
образ, не мож да каже ниједну реч.
– Ово см чко да видм од ка с рдио, почо да
се блебеће онако фиснут.
Оће да потегне флашу пива, ал не мож да
стрефи уста. Поглед му је мутан, једва стоји на
ноге. Оће да запева нешто, ал нема снаге ил не мож
да се присети ниједне пригодне песме. Кад и кад
само се продере ко усхићени курјак: „Јххааааооо!“
Само пије, разбија и части све који наиђеду. Не зна
колко новце има, ал убеђује сваког да ће он да
плати све. „За Звезду, за Србију, за Милошевића, за
Дражу!“
Још има сат и по времена до почетка утакмице. Треба да кренемо.
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– Ди је ујка Божа? пита кума Ранко.
– Не знам, кажем ја осврћући се наоколо.
Казо иде да шора, не знам куд је очо.
Га тражимо лево, га тражимо десно, нема га
нигди. У то време нису постојали мобилни
телефони, ал и да су постојали, ко зна да л би ујка
Божа чув било шта. Време пролази, чика Миша
гледи у сат, па каже:
– Нема га, шта да радимо, идемо на стадион.
Карта је код њега, ваљда ће се снаћи. Зна ди нам
је машина, нек дође тамо кад је готово.
Сви знате каква је драма уследила на утакмици. Бакљада, лудница, осамдесет хиљада људи
певаду у један глас. За тренутак ме понела атмосфера, па реко, ајде, нека прође Звезда, ал после
штудирам: ако ови освојиду Куп шампиона, ћеду
нас јебавати целог живота. Седим и не знам шта да
радим. Михајловић шутира слободан ударац, 1:0.
Сви се газиду, скачеду, сам мислио да ћеду ме
самлати у ту громилу. Чика Миша изгубио десну
патику. Ди још да је тражи у том паклу. „Молимо
навијаче да не бацају петарде на терен“, каже
спикер стадиона, ал ко њега слуша: сви хитаду и
се бацаду ским стигнеду, нико не хаји низашта.
Но, Шваба је Шваба. У друго полувреме дау
два гола и мако је фалило да тутне и трећи. „Ме
протргло од емоција“, каже кума Ранко. „Трпи сад,
немој да нас правиш од срамоте“, му одговара тата.
Кад је Волфарт шутно у леву стативу два минута
пре краја, ми се чинило да чујем како им стало
свима срце. Колективни шлог би стрефијо полак
стадиона да је ушла у капију. Ил да је стигла до
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кикатог Ефенберга. То је био тренутак одлуке. Не
знам како, ал ондак сам знау да ће звездаши дати
још један гол. На тренутак, био сам и ја срећан. Не
толико због Звезде, већ због очајничког, необузданог, заслуженог весеља свих тих сиромашних
лудака око мене, који нису могли ни да слутиду
какав их пакао чека у читавој Југославији после
овог славља. Био је то стварно историјски
тренутак, који тешко да ће се икад поновити.
– Треба да подигнеду статују Аугенталеру,
кажем чика Миши после утакмице, који је отишо
до машине само у штримфле, јер је хитно и другу
патику, шта да ради кад је изгубијо пар?
Излазимо, тражимо несрећног чика Божу.
Силазимо до Аутокоманде, кад тамо, близу једног
плота перед стадиона ЈНА, он лежи и спава. Пијан,
херлав, покраден. Теу да иде онако надеран да се
попиша на стадион Партизана, ал је запо, пау и
није више мого да устане, па заспо. Нам исприповедо све после.
– Ко’ко био резултат?
– 2:2, сте прошли у финалу, дау Бајерн
аутогол у последњи минут, си изгубио утакмицу
живота.
Ујка Божа блеји ко теле, не зна да л’ да се
радује јал да плаче. Свата шта је пропустио, ал
нема назад. Ниједно релуаре овог света не мож да
замени таку утакмицу. Се диго, купио још једну
флашу вињака и крено онако дроњав према
машини.
– Немојте да се сиграте па да приповедате
неком шта ми се десило, јал ћу вам упалити кућу.
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Ујка Божа већ одавно пушта ајзибане сас
сеоског гробља, тако да могу да кажем приповетку
о њему без да ми бидне стра. Док је био жив нисам
смеу ником да кажем ни реч. Само хер Францилу
сам казо... и тетка Даници... и чика Сави... и Сими
бирташу... и сајџији Рикеру... и Илији црквењаку...
и Јожики из другог сокака... и колегама из
разреда... и свима код Миосава усватове... и овима
из певачког друштва, за крам, у порту... и вама
садена... и ником више.
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МОРЧЈА СУПА
Недеља, крај новембра. Седим перед шпорета
из баба Шећеркине кујне и милујем мог малог
твора, Игњата, који ми заџоњо у крило. Бабин
мачак, Јеврем, га омирисо, па сад нема мира, само
се врпољи испод астала, онако сау накострешен.
Сам дошо мако угости на село, па кажем хај
да обиђем бабу, таки је ред. Чим ме видла, каже
чекај да појеш нешто. Ако одбијем, тешко мени.
Сам јој доно из друге авлије три снопа тулузине, да
наложи шњима пећку. Исцепај и којо дрво, каже, и
донеси један кошар чокања. Добро. Стара пећка је
у њену собу, ал се ложи из кујнице. Унутра је
топло, једва мож да дува човек, ал она тако воле,
каже да је добро са роматизу, поготово кад се
намаже и малко с кармолом.
Мириши фино, на недељни ручак. Прво је
метла воду да врије, у лонац од четир литре, ондак
сасула две кашикице соли. Стустила у воду тртицу,
леђа, брбужак, џигарицу и врат, очистила два
патрожеља, две шангарепе, један паштрнак, један
цев лук и полак главице целера. Турила у воду
морчјо месо, да се добро скува. Метла једно
петнест бобица крупног бибера и кашику куваног
пардајса, а ондак је процедила супу. На крај је
сунула и резанице, које је сама начинила. Кад је све
било скувано, после једно по сата, је додала и
ситно исецкано лишће од патрожеља.
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Мирис супе ми шкакља ноздрве, једва чекам
да коштам. Пирим у кашику и уживам. Волем да
срчем. Ако се не срче, ко да се и не је. Још пече,
ал је фина, права сеоска, домаћа. Од моркана. Баба
Шећерка још има једно десет-једанест комада у
авлију. Пружам руку прико астала да доватим
супару, сипам још један тањир.
– Немој да се набокаш с толико супе, неш
моћи да јеш другу фелу.
– Ћу моћи, немој бабо да бринеш. Шта си
скувала за другу фелу?
– Нешто фино, саш видити...
Шта друго да бидне недељом, ако не кувана
меса, кувана кромпира и соса од копера? Шваби су
правили ринфлајш само од говеђог меса, ал ми
турамо и живињско, шта фали? Јем соса и
кромпира, само гутам! Баба Шећерка је замесила и
неки кућевни лебац, ко фртаљ астала, финоћа.
Кидам пупушку и само мочим у сос, сам олизо цеу
тањир.
За десерт изнела неке гибанице укисело, с
маком, с орасима и с рахатом, која од које финија
и слађа.
– Мож једна кракла? Сам донела мако читре
из дућана...
– Нећу кракле, мајко, ал ако имаш једну чашу
вина, би било цајс!
Сишла стара у подрум и наточила литру
домаћог вина, црног ко помрчина. Ау што рези, ау
што је фино, не мож човек да се наслади!
И тако, би још био тев ја малко вина, ал ми
било срамота да иштем. И није ни ред да се
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надереш ко пуждра кад идеш код неког угости,
макар да сте род. Зафалим се за гостопримство,
обећам да ћу још свратити кад имам кадена и
угурам моју успавану пацекању у један цегер.
Крећем полако на штацију. Ветар фијуче, лишће
опало сас грана, се осећа у ваздух мирис суве
паљевине, вране крекећу с повијених јабланова
прико штреке, а банацка равница се простире
доклена мож да бациш поглед. Све равно, све
некако граорасто и тмурно. Ево стиже и ајзибан из
Перјамоша. С леве стране бивша база, с десне
српско гробље. Извадим главу кроз пенџер и њим
правим с руком. Ми стра да почнем да бројим у
себи, јер мислим да знам више наши људи који су
испод земље него изнад ње. Чудан је то осећај, кад
си весео и тужан у исто време.
Нека црна магла нас логацко гута све, ал
срећа што немамо добре наочаре и не мож да је
видимо како надолази из долека. Уживам у
путовању с ајзибаном ко у баба Шећеркином вину,
ко у гибаницама укисело, ко у морчјој супи, ко у
самом животу. Па колко траје, траје...
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ДОК ТЕ ГАД НЕ ОГАДИ, НИСИ
ОГАЂЕН
Стиго децембар и у нашу варош. Пре у ово
добо је увелико вијало, а сад ако малкицко тек
навије крајем јануара. Нема више ни снега ко
некад, кад смо се ко деца тоциљали, санкали и
грудвали по цеу дан. Не мож да нас довуку укућу,
само би се бречкали и правили чиче од снега, а кад
стигнемо сви мокри-моче до голе коже, хоман нас
метнеду да се нузлегнемо уз пећку, да се осушимо
и не оладнимо. Чекамо цртани филм, се окупамо,
вечерамо и гледимо мако телевизор. После купања
није слобано да се излази више искуће, мож да
пададу сикере с неба. Кад си се окупо – амин,
мораш под дреку.
Пре католичког божића ови из општине окитиду центар Тимишвара, све шљашти. Дођеду неки
што продаједу којештарије и разна јела, кажеду они
да су домаћа. Се шетам пре неки дан мед оним
дрвеним кулачама, мириши фино, кад видим једно
циганче како је здипијо полак кобасице. Побего иза
ћошка и је ко мачак. Се краде да те бог склони,
треба ови што продаједу сваки час да мотриду на
гладне муштерије које немаду новце.
Шта да кажем, ми се отворијо и мени апетит.
Питам једног чичу колкло кошта кила кобасица.
Педесет леја, каже он. Колко? Какве су те кобасице,
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лебац ти твој? Коњске! Па какве коње тураш у њи,
арапске?! Идем даље, видим другог продаје чварке.
Коко кила? Исто, педесет леја. Хо, мајку вам вашу,
стигла свињска кувана маст да кошта више од десет
евра, да се човек прикрсти с левом руком. Ите
смилим богом, мислим у себи и телефонирам кума
Ранку. Кажем хај до центра, бар да попијемо једно
варено вино. Дође он, се сретнемо исприд опере и
идемо да купимо две чаше. Вино слатко, турили
валда фртаљ киле шећера. Додали неке коре од
поморанџе, исецкане јабуке, мако бибера и цимета,
ко кракле да пијеш, само вруће. Попијемо ми две
чаше, се угријемо и поцрвенимо, а зуби нам се
умазали ко да смо јели дуде. Тако смо радили кад
смо били деца. Нас пошљаду да беремо лишће од
дуда за свилене бубе, а ми се припнемо на дрво и
почнемо да бобамо само оне крупне, док се не
опијанимо ил док нас не протргне. Тако умазани
око њушке смо се враћали кући, брез да оберемо
ни полак киле лишћа.
Кажем куму хај боље да идемо негди,
седнемо ко људи, попијемо нешто читаво, не овај
бућкуриш. Кад се окренем, кога сретнем? Тетка
Даницу, која ми је донела гибанчице. Ја навуко
шепу на очи да ме не препозна, ал забадава.
– Јал, то си ти Васика?
Је гледим, сва избечена и нарогушена, носи
неки велики црни шешир, спремна да ме убоде ко
зоља. Хоман сам знау о чему се ради, ал се правим
блесав, кобајаги. Нисам мислијо да ће баш тако
здраво да се расрди, ал таки су људи, не воледу
ништа да њим кажеш. А шта сам друго мого да
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пишем о тетка Даницим гибанчицама, кад јој цела
кујна врви од мачкетина које се лињаду?
– Ја сам тетика, како сте?
– Како сам? То тебе интересира? Јал, теби
није срамота да ме напрдачиш тако у новине,
кренула она из прве у напад. Сам те рајбовала кад
си био геџа, сам те бринула кад си ишо у оводу,
сам ти донела гибанчице да ждереш, а ти си и
хитно оној пацекањи смрдљивој! Ћеш још видити
ти од мене буџу марјанову, бушо једна изнутра! Од
кад те тражим да ти очитам, гаде један и омразе!
Ја сам знала да си малко фљекнут, а ти си баш
ђубре што ти нема пара. Шлог те стрефијо уста она
твоја погана и ко те окотио... Се окренула, заитила
неку метлу што је била нузлегнута на једну дрвену
кулачу и пробала да ме опали прико леђа, ал срећа
шта сам се сагно па је замахнула у празно.
Не знам ди да се окренем од срамоте, видим
људи гледиду у нас, а кума Ранко се смије, сау ће
да се упиша. И мени је смешно, једва се узждравам
да не ударим у смиј, ал ми и незгодно. Кад нас
видла како се клиберимо, она наставила још грђе:
– Шта се смијеш, несрећо? Мамлазе један, си
нарастио ко ђикала, а још седиш с твојима укућу,
ко неки рутосуљ. (Кума Ранко је сеу на једну
клупицу, се држи за трбу). То знаш, само да се
прдачиш од други, а тебе не видиш. Сви твоји
вршњаци су уред с браћом, имаду фамилије,
радиду, само ти чечиш по цео дан и се смијеш ко
да ниси читав. Сви знаду да си ошајдарен, ал нико
не сме да ти каже, види боже! Е, ја ћу ти касти све
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што имам, свинче једно шта си ти! Да ти је
срамота!
Ту је стала, се окренула и шмугла ко из топа.
Кума Ранко се смије, сау је помодрио, мислим сад
ће шлог да га стрефи. Кренемо ми логацко из
центра у неки бирцуз, а он не мож да се обузда.
Седнемо, наручујемо, испијемо прву, другу, трећу
криглу, а он кад се сети како ме изгадила тетка
Даница опет удари у смиј, ме гледи у очи и
понавља само - „рутосуље“. Знам, тако ће ме звати
до српског Божића. Можда чек до Светог Саве.
Кренем кући малчице накресан, морам да
признам. Напоље ведра, зимска ноћ, пун месец сија
ко да је од сребра. Одједаред, не знам да л’ од
пива, вина јал нечег другог, ми се причинило да је
нешто лети изнад Темишвара града, ко вештица да
је узјашила метлу. С таквим су нас приповеткама
плашили кад смо били мали. Гледим боље, трљам
очи, оно стварно, нека жена с црним шеширом
плови ко крилатица и ми показује стиснуту
песницу.
Убрзо сам корак, да што пре стигнем кући.
Људи моји, шта да вам кажем, бабу нисам
препозно, ал метлу јесам.
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„НЕЋУ ДА ЖИВИМ У БЛОКУ 65...“
Тмурно неко време, само ми се спава, и
зајитре и послоподне и увече. Ми ни не дође да се
дигнем из кревета, ал свако јутро чујем комшију
Јожила како кашља. Тако се дави, ко да ће
искашљати сва плућа. Жена га не мане да пуши
унутра, ондак он изађе у скару, тури цигаретлу брез
филтера у муштиклу и само дувани. Сау дркћа, ал
не мож да се мане, свако јутро ћарди ко Либа
Циганка. Чим повуче два-три дима, га стрефи
кашаљ и пробуди цеу блок. Друге људе буди пето,
а нас јектичави Маџар.
Кад изађем напоље, по мирису осетим ко је
прошо ту пре мене. Ако мириши на неки јефтин
руски парфим из педесетих година, онда је то
„домну“ Пашкуца, кога сви зову „товарашу“, јер
увек говори како је било боље за време Чаушеска
него садена. Један од они што није радио целог
живота, само је воло да се парадира о државни
трошак. Бивши официр, се фали да је био мајор, ал
ко зна да л’ је био и каплар. Ако мириши на неку
мало модернију помаду, ондак значи да је уранила
и Лилика, нека курфућица с трећог спрата, коју
потајно сви пратиду кроз визор. Само се чује како
ужурбано силази и клепеће штиклама, а исприд
блока је обавезно чека такси. Неде никад пешки јал
с трамвајом, ко ми, одрпанци. Њу увек неко чека, а
изгледа и издржава. Ако мириши на шпирдујс,
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ондак значи да је крено на посо и чика Иван, који
кад се брије се маже само сас шпирдујсом, за који
каже да је добар да га имаш укућу. Ако нема шта
да се попије, га процедиш мако кроз кришку леба
и - удри! Не знам како успева, ал Иван се викендом, у седам изјутра, већ враћа пијан из бирцуза.
Ако мирише на нешто изгорено, ондак значи да је
фрау Розика, која живи на први спрат, почела да
кува.
Кад изиђем на улицу, видим комшије из
оближњих зграда како шетаду кере, које често
живиду боље него људи. Њим штрикаду сведере, и
раниду само с неким протејинима, њим правиду
специјалне кошаркице, а неки им бришеду и тртицу
на сокак. Идеду кере стрампутицом, се згрчиду
перед једног џбуна и обавиду нужду, а човек вреба
с лопатицом и штаницлом. Кад сам то видијо први
пут ми дошло хрђаво. Разумем да неко воле џукеле,
ал да иде увек спреман с марамицом да и рајбује ми се чини мако притерано. Ти дође понекад да се
упиташ: ко је чији газда?
Идем до ћошка, да купим вруће переце, један
лангош с копером и сиром и кисело млеко. Оно
куповно, наравно, јер оно право, сеоско кисело
млеко, не нађеш више нигди. Нека деца која су
побегла из школе улазиду у кладионицу. Се
скупиду око једног покер-апарата и само шибаду у
њега. Чопор пензионера чека аутобус. Ди они корболују сваког божјог јутра, да ми је знати? Трамваји само се ређаду, један за другим. Нека млада
флизерка, сва утегнута и офарбана, чисти исприд
бербернице. Њен комшија, смркнути Арапин,
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отвара мењачницу и само је мерка. Прико пута, на
пошту, већ је ред скоро до врата. Таксисти читаду
новине и пиједу кафу из пластичних чаша. Није
још ни девет сати, а цела варош је већ на ноге.
Треба да се вратим кући, сам заборавио
нешто. Чистачица луфтира и пере бесанке с
перланом. Јутрошњи мириси су се разишли, ко да
нису ни били. Тако ти је и с људима, данас су оде,
сутра више нису. Доле, Товарашу и Јожика гледиду
табел колко има ко да плати за овај месец. Само се
жалиду и кукаду, ко сви матори људи. Ништа им не
ваља, ништа није добро.
– Тувиш, Јожи, како добро је било пре? Си
имо шта си теу, све било јефтино: и гријање, и
париза, и салама, и кирија, и компот, и лебац.
Румунска роба, све свеже, домаће, не ков данас.
Ови страни плаћеници и издајници су измислили
да, види боже, ниси мого да нађеш поморанџе!
Лажеду! Свако је имо пре божића килу јал две
поморанџе настал. На крају крајева, шта ће ти
више? Па се поболеш, да јеш док ти не позли?
Држава је пре бринула о људима, те ранила таман,
су знали други, паметнији људи, шта и коко треба
да јемо. Гледај садена, рече бесно шутирајући једну
кору од банане, коју су перед ђубрета хитла нека
деца из блока. Зато су убили шуштера 1, да мож да
се наједеду банана, зато ’им требала револуција!
На, нек ждереду сад те шприцане банане, пуне
отрова и кимикалија, док не експлодираду!
Јожика пуфка и клима главом у знак одобравања. Носи стару офуцану блузну од тренинга,
1

Чаушеску
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а испод ње му вири крогна од пиџаме, ко да је
побего из шпитала. Извади ћибре из џепа, откине
једну и је тури уста. С језиком је примешта с једне
на другу страну.
– Пре сас хиљаду леја си ишо на купатила, с
десет леја на мози, с двајспет си мого да јеш у
ресторант, све се радило прико синдиката, а кригла
пива била пет леја. Пакло „Амирала“ осам леја,
милина. Сад имаш свашта, ал немаш новце да
купиш, вели он.
– А цигаретле, видим, имаш сваки дан да
купиш. Опет си дошо оде да нас задимиш све, заш
не изађеш напоље, па пуши док не цркнеш?
То је комшиница Розика с првог спрата, која
је отворила врата да изађе дим из кујне, ал
очигледно јој више смета Јожикин јефтин дуван.
– Шта ти опет није право, вештицо? Ти кад
се приватиш кувања треба да зовемо ватрогасце. Не
знам само ко мож да једе то што ти спремаш,
тешко њему и његовим цревима.
И ту крене општи рингеракс, ко сваког дана.
Прискачем по три бесанка одједаред, да што пре
стигнем у стан, да и не чујем. Мука ми је више да
и слушам.
Скувам кафу, палим телевизор, ал га гасим
хоман. Немам кандар воље да ми ти смрадови с
телевизије поквариду дан од ране зоре. У ствари,
већ су то учиниле комшије. Узимам касету с Рибљом чорбом и турам у касетофон. „Нећу да
живим у блоку 65, мрзим цео свет...“, пева Бора
Ђорђевић. Тувим ову песму од кад сам био мали.
Отварам пенџер, се подупрем на лактове, сркнем
кафу и блејим наоколо. Све се променило, ал ко да
се, ипак, ништа, променило није.
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КАД СМО БИЛИ ДА КОЉАМО КОД
УЈКА ЖИВЕ
Најгаднији месеци у годину су јануар и
фебруар. Нит вије ко некад, нит правиду деца чиче
од снега, нит мож да се тоциљаш. Цело ништа.
Малко навије, смрзне јал се отопи, свуда само
баруштине, прљавштина, блато, каљави трагови од
ђонова ди год уђеш. Не дође човеку ништа да ради.
Седим тако једно послоподне укујну, требим
оресе, слушам радијо и гледим кадикад крозпенџер.
Гадно време, керу да не истераш напоље.
Одједаред, зврји телефон. Одговорим, кад оно, кум
Ранко. Ме пита дал оћу да идем да му помогнем да
закоље два свинчета на село.
– Ко коља свиње између Светог Штевана и
Српске нове године, боктемазо?
– Мој ујка Жива. Сад се нашо, ко несвет, ал
шта да му радим. Дош јал не дођеш?
Како да одбијем кума? Се договоримо кад и
ди да се видимо. Да биднемо тамо у полак седам
зајитре, значи да треба да кренемо из вароши око
шест. Добро и тако, субата, шта друго да радимо?
Се сретнемо ми у договорено време, слушамо у
машину касету сас Шабаном, у седам брез пет
паркирамо исприд ујкине капије.
Ко је главни касапин? Чика Божа, кажеду. Ми
смо ту само да помогнемо, да држимо, поливамо,
сечемо, мељемо, баримо и шта још треба. Баба
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Смиљка спремила и очистила од увече бели и црни
лук, олужила кото и га напунила с водом, опрала
чаброве за маст и наложила ватру, да има вруће
воде.
– Варошани, сте спремни? нас пита чика
Божа. Спремни, како нисмо, одговарамо док навлачимо гумене чизме, да не се укаљамо у кочину и у
другу авлију, ди није бетонирано. Блато да те бог
склони.
Он оштри ножове и испија једну велику чашу
вина. Ја узимам кувану ракију, кум Ранко исто. Ко
ће терати натраг у Тимишвар? Очин ће терати,
остајемо оде до сутра, имамо ди да спавамо. Добро.
Мајстор је наоштрио ножове, испијо још једно
вино да се угрије, па каже - ајт замном. Уђемо у
кочину, турио свинчету уста један бочуг, му везо
стражњу ногу сас штранком и нам дау да вучемо.
Смо га изнели напоље, он дречи, уши ће нам
пробити. Осећа шта га чека, се одупире, се трза. Га
бречимо, ја и кум Ранко смо га пригњечили с
коленом, а мајстор Божа му забијо нож у гршу.
Баба Смиљка бежи фришко с ванглом, да скупи крв
за крвавуше. Пршти на све стране, сви смо
испрскани од крви, ал не фали ништа. Још два-три
трзаја и готов је. Добро, скини дрвена врата од
кочине и мети га на њи, да га оперемо.
Кад смо свршили првог, хај по другог. Чекај
само да попијем још једну чашу вина, каже чика
Божа. Дај и овим момцима. Кум Ранко пришо на
вино, ја још једну ракију. Нас уморио овај први,
има бар стотријест кила. Овај други је малко мањи,
ал ограјсан. Осетијо мирис крви на чизмама, почо
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да нас напада, неда да га закачимо за њушку. Оће
да нас ује, ко кера, нико не сме да се приближи.
Овог треба са сикером по глави, не мож другачије.
Нас приваријо, утеко у авлију, ми беж за њега,
немож да га уватимо. Му ушла строта у кости, не
мари више, све би да нас покида. Једва смо му
завезали једну штранку око ноге. Кум Ранко га
држи, он се отима, а мајстор Божа покушава да га
докрајчи са сикером. Ја гледим, терет ми се мето.
Свиња скичи, никад да падне, овај не мож да га
стрефи, гади, цигаретла му испала из уста, циркус
божји. Ко Кустурица да снима филм. Но, до краја
смо га средили некако. Кад смо заклали и другог,
каже Божа касапин баба Смиљки да још изнесе
бокал вина, јал га дотукло свинче. Донесте и једно
фртаљче ракије кад већ идете укујну, додајем ја.
Ево, стижу и ракија и вино. Да попијемо још по
једну па да се приватимо да га прљимо. Како оћете,
сас сламом, јал сас бутелијом? Сас сламом, кад нас
тако увек се радило, каже ујка. Добро, хај да
узмемо пет-шест балота, сигурно ће нам требати,
ако не и више.
Га прљимо и стружемо кожуру сас оштром
перајцом и тупим ножовима.
– Ош мако од увета? Ме пита мајстор Божа.
– Дајте да коштам...
– Мени дајте реп, каже Ранко, нисам глођо
реп од малена.
– Ево теби уво, теби реп, а сад иди суни још
једно вино, каже намигнувши бећарски. Има добро
вино овај твој уја. Уууу, финоћа! Не знам одакле
купијо грожђе, ал је цајс! Клизи ко млеко.
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Он и Ранко се куцкаду с вином, ја, шта ћу,
тргем још једну ракију. Добра, јака, домаћа, права
шљивка. Напоље зима, минус шест гради, ми ни не
хајимо, само радимо и цугамо.
Божа узо други нож, чист, оцеко свињске
главе и обесијо на плот. Ондак је извадијо џигерице
и мето и њи на плот. Извадијо црева и дау женама
да и опереду. Баба Смиљка отишла и турила опрана
црева у шепру пуну црног лука, а прико је додала
малко бикабоне и сирћета, „да изиђе онај мирис од
говнета“, каже.
– Баба Смиљо, док се свршиду та црева,
донесте још једно бокалче вина. Морам да вам га
пофалим, што јес, јес, одлично је! И за овог момка
мож још једно фртаљче ракије, јел видим да има
крафта. Ако, ако, тако треба, не мож човек да ради
ако му зима. Падааабоооомее, рече испивши оно
што је остало на дну чаше, знате шта, донесте
боље онај бардак од пет литре, мете га ту перед
овог пања, па ћемо ми сами да сипамо кад нам
треба.
С бардаком је пристиго и један тањир пун
печених џигарица, сас луком. Опалимо то, мажемо
с кором од леба онај црни сафт шта је осто и само
се наливамо. Сам пришо и ја на вино после таквог
оброка, шта могу. Смо исекли ситно беле џигерице
и оно од главе, па смо хитли и то у барење, у кото.
Смо кали тетку Живи да мотри да извади то на
време и да мане после да се олади.
– Момак, каже чика Божа, иди исцепај још
којо дрво, ће се угасити ватра у шпорет.
Изађем и гледим ди су дрва. Под шопру. Уђем
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тамо, кад чујем како се из велике кујне баба
Смиљка жали тетка Живиној жени и некој
комшиници, Влајни:
– Ди је само нашо ове гуланфере? Знаш коко
су прождрали досад? Хај, за јело ни ми жау, је
људски да даш мајсторима да једу кад радиду, ал
ови су опалили већ шест литре вина одјутрос. А
тек је подне! Па мани га смилим богом, ни
животиње не би попиле толико. Више штете него
користи, ратости!
Говориду, мислиду ја не чујем. Мени се већ
окреће углаву, ал узимам сикеру и разбијем тричетир дрвета. Турим у кошар и носим у кујницу, ди
смо ми радили. Кажем мајстор Божи и кума Ранку
шта сам чуо, да смо можда притерали с пићем.
– Пусти је у татин, па шта, жау маторој за
један бокал вина? Човек треба да се угрије кад
ради, друкчије како? Само ви ћуте и ждерте!
То нас окуражило, па смо још наточили из
бардака. Баш нам је пријало вино и нисмо
примећивали да постајемо, како дан напредује, све
пијанији. Но, док смо наздрављали још по једну,
смо почели да сечемо месо. Питамо да л’ су готова
црева, кажеду готова, да се приватимо за кобасице.
– Имате и говеђа меса? Имамо, како да не.
Колко кила? Толико. Донесте оде, да самељемо.
Тучемо бели лук, га додајемо у млевено месо,
мећамо црвене паприке и неке друге зачине из
Немачке. Донесте још малко соли, донесте и малко
бибера... И шта још треба? А да, се испразнио
бардак, има још вина? Баба Смиљка већ нас гледи
све гадније, онако попреко, како само матори људи
50

БАНАЦКИ ТВОР

умеду, јер смо почели да певамо неке брезобразне
песмице и бећарце.
– Јал, пита главни касапин, ви немате неки
касетофон, да слушамо мако песме док радимо и
правимо кобасице?
Ево стиже. Бардак вина и касета на којој
пише с црном карјоком - „Металика“. Кажеду да је
то остало од њиног синовца, Дејана, који студира
у иностранство. Је туримо унутра, кад одједаред
почнеду они да лупаду бубањ и да се дереду ко
нечитави. Баба Смиљка се тргла, јој испо чабар из
руке, вири кроз пенџер, мисли да кољемо неког
живог.
– Ваља ово шта сам вам доно? пита ујка
Жива.
– Супер, ћеду изаћи кобасице ко алве, оћете
да коштате малко? Треба сланије? Ми само питамо,
ви поручујете, ви сте газде. Хау, ал рези ово вино,
мајку му.
Дижемо сатаре, Металике трештиду, ножови
звецкаду, а крманадле само одскачу с астала.
– Господи Боже, таки циркус нисмо имали
укућу од кад сам се родила, чујемо баба Смиљку
како се све гласније жали осталим женама, које
спремаду јело у велику кујну, прико пута од нас.
Око један су нас звали на ручак. Свињски
паприкаш, мастан и густ ко мочвара. Сви једу,
уживаду, само срчеду и бришеду бркове с рукавом
и кицељцом, а мени мука. Цео дан сам прово у тај
смрад, не могу да зинем на масно ни да ме убијеш.
Мајстор Божа је после ручка наручио још један
бокал вина, гласно подригно и позво нас да идемо
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да самељемо оно из барења, шта се тура у
картабоше, крвавуше и чваргле. Кад смо свршили,
смо метли натраг да се бари још малко, а ондак
смо изручили све на дрвени астал на који смо
радили. После смо наставили с кобасицама. Ја
окрећем ручку од шприца, Ранко трпа месо унутра,
Божа навлачи црева на танку цев. Касета с масним
металикама се свршила, шта ћемо сад? Чепркамо
по неким чикмежима и нађемо једног Маринка
Роквића од старог шлога. Пробај да видиш дал иде.
Иде? Само пичи! Но, банда с брзо усукала, таман
кад смо слушали песму „Можда смо се срели, а
познали нисмо“. „Од растанка прође много лета...“
пева ождеран кум Ранко, а мајстор Божа додаје
жваћући повећи комад кожуре, који једва може да
му стане уста: „Нифмо вифе лифа с пофутелих
флика“. Нажалост, нисмо могли да одмрсимо касету
ни с плајвазом, ни с шилом с којом се бушиду
кожњи кајшови.
Испијамо у међуврмену још један бокал вина
и почињемо да певамо колко нас грло носи све
безобразније песме из старосеоског репертоара.
Мајстор даје тон, диже прст увис и почиње:
„Мој је отац касапин, а ја његов син, мој је
отац касапин, а ја његов син, он коља јунице, а ја
... на-на цурице, он коља јунице, а ја ... меркам
цурице“, па тек нам намигне кад каже „меркам“, ко
да ми нисмо у стању, види боже, да разумемо да
тамо треба да се каже нешто ... масније.
У сваком случају, нисмо ни приметили кад је
почело да се смркава. Напољу промиче нека
суснежица, комшијске кере лаједу, ми певамо онако
52

БАНАЦКИ ТВОР

ђорнути и бацамо у жприц последње комаде
млевеног меса.
Жене су прострале у оближњи конк неке
најлоне подоле, да метемо тамо шунке и сланине.
Сутра ће и посолити и тако ће и држати око шест
недеља. Скоро смо готови. Немож да слушамо
више Маринка, каже мајстор Божа мети на радијо.
Чачкам онако с масним прстима по дугмађима
апарата док га нисам покварио скроз.
– Покри га с једном крпом и кажи да је црко.
И тако је од памтивека, кад је баба Смиљка била
велика девојка, каже главни касапин, видно пијан.
Ујка Жива нас зове на вечеру. Не знамо да л
смо још у стању за тако нешто, ал једна кисела
чорба би нам добро пала. Опалимо дубок тањир
чорбе, а после и комад печене кобасице, с реном.
Мочимо час у рен, час у муштар.
– Имате пива? пита кум Ранко, који једва још
мож да стрефи уста с виљушком. За мање од
минута стижу настал три флаше ладног пива.
Куцнемо и цугнемо, аааагхххха. Развалимо
трбушчине и дигнемо ноге на канабет. Ја тражим
чачкалице. Какве чачкалице, каже Божа, шта,
немаш прсте? После вечере стижеду кифлице сас
салом, сас пекмезом и сас орасима. Осећамо да смо
пуни, ал морамо да коштамо. Не знам како, ал смо
фисли цеу тањир.
Мајстор Божа тражи још једну чашу вина,
пре одласка, кобајаги. Кад је почо да пије, се
расприповедо. Се зауко, не мож да га зауставиду.
Сви су се раскомотили, раскокодакали, изузев
домаћина. Жене не знаду више штаћеду. Колко се
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још вина попило, питај бога...
– Мајко мила, какве су ово животиње? не
мож да се начуди баба Смиљка.
Ме пробудило кукурикање сеоских петлова.
Нисам из прве знау ди сам, тек после сам сватио
да сам лего код кума Ранкове бабе, у зимску
кујницу. Ко зна кад смо стигли кући, ал и ту смо
изгледа још вадили вина из подрума и пили, док
нисмо заспали ко заклани.
Да нас неко услико, би мого да нас пита
сутридан: с које су то стране ножа били свиње, а с
које људи?
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БАЛ ЗА ФУШЕРЕ
Иако је Свети Сава прошо од скоро четир
недеље, а бунде, капути и тренчкоти су метнути на
афингере, у нафталину, до догодине, не би било
лоше да вам исприповедам и ја неке ствари, јер
досад сте у новине могли да читате само за оно
шта се дешава на бину, ушколу јал уцркву.
Од кад смо били мали, ја и кума Ранко нисмо
баш волели ни да деклемујемо, ни да се
парадирамо. Мој покојни деда Мија, који је имо
пре осамдесет и нешто година рубрику у варјашке
„Недељне новине“, је казиво да „само мајмуни
играду“. Из целе фамилије, ја сам се измето баш на
њега. Иако су ме родитељи, стрине и ујне
убеђивали да научим да играм народна кола, иако
су ми купили малу арманику кад сам бијо дете и
су ме терали да идем код Швабе да учим полке и
валцере, ја сам више воло да слушам „дрекавце“ и
да пркосим свима. Кад су се правиле те школске
керефеке, накрај тромесечја јал у оводу, ја и кума
Ранко зачас збришемо. Нам каже молим-тетица
„хајте децо, лепо, да научимо да играмо банаћанско
коло“, а ми – тутањ!
Сад није да нисмо и ми волели, кад смо
нарастили, да попијемо и одврнемо малко Ипчета
и Шекија, ал једно је да банчиш убирц, док меркаш
келнерицу која носи лилаве холахопке и беле
штримфле од флотира, а друго да се бангураш на
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бину док те гледиду бабе и стрине! Неде то па
неде, роде мој.
Неки дан пре Светог Саве ме зове кума Ранко
и ме пита дал идем у оперу. Кажем да ме мрзи,
нисам ја ни за радњу, ни за параду. Он вели „хај
куме да идемо, ако ништа друго бар да малко
исфорфлуктамо ове с којима смо били ушколу“.
Седим, штудирам, не знам шта да одговорим. То
зна да буде пријатно понекад, да се швоташ онако,
на фињака, од школских другова, вршњака и
осталих.
Питам пошто карта? Каква карта, ћемо ући
опет наоколо, кроз споредни конк од опере. Док
траје представа седнемо и попијемо којо деци у
бар, а кад се сврши, ми смо таман толко накресани
да мож да се прдачимо од кога оћемо. Добар план,
нема шта. Но, чега се ја ондак сетим?
Последњи пут смо били за Светог Саву у
Оперу ков гимназијалци, пре скоро двајес година.
Док су наше разредне колеге училе декламације и
молитве у свечану салу, ми смо слушали Рибљу
Чорбу у разред и пили пива у „Синају“. Кад имамо
новце опалимо и по који билијард. Чим изиђемо
напоље, све хаљине нам смрдиду на лангоше, ко да
смо кувари из шпитала. Кум извадијо једно шест
хиљаде леја на покер, уватијо пет комада, ал сигро
на најмањи бет, на пет, ко бљонко. Но, добро и то,
таман имамо новце да још лизнемо које пивце. Ди
ћемо? У Вапору! Из Вапорула, око шест сати, право
у Оперу. Док сви улазиду улицкани, напудерисани,
изфлизирани и уштогљени ко из „Некермана“, ми
се крозвлачимо на споредан улаз, ко ласице у
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кокошињац. Тај смрдљиви олај из „Синаје“ нам
ушо у јакне, а кариране кошуље су нам све
исфлекане од пива и избушене од цигаретле.
– Заш смо ми дошли оде, куме? питам ја чим
смо стигли у онај доњи конк, ди су буџовани
остављали бунде у гардеробу.
– Како заш? Па мож закачимо и ми неке
фрајле!
Лепо он све замислијо, ал обадвоја знамо да
је то скоро немогућа мисија, што због нашог
изгледа, што због карактера. Личимо на она „два
лоша“ из песме о Милошу.
– Куме, знаш, нисам никад имо успеха кад
сам ишо с тобом у шволерацију, кажем ја.
– А кад си ишо сам, си имо?
Има права, нисам ни ондак, ал кад сам
шњим, шансе су ми кандар још мање. Сва срећа па
смо међу тим лепо одевеним светом видли и неког
нашог сељанина, који се ту појавио видно
накресан, одевен у неки парпалак од блуџа. Баш
прија кад видиш неког горог од тебе, с ким можеш
слободно да поразговараш! Но, наша срећа је
кратко трајала, јер је тај ждероња, Илија, почо да
пева наглас и да се полива с пивом клечући насред
Опере. Кад је пробо да шора у женски клозет, да
гаси цигаретле у саксије и да мазне један кожњи
паркер из гардеробе, су га истерали напоље. То је
то, опет смо препуштени сами себи.
Ови што имали карте, логацко су отишли на
своја места, а ми – правац бар. Пијуцкамо и само
чујемо како ови из сале певаду, играду и шапућеду.
Кум иде, отшкрине врата од једне ложе, кад тамо,
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једно четир празна места. Ме викне – хај оде.
Узмемо флаше и чаше, седнемо и гледимо, баш је
певала нека женска. Глас јој није бог зна какви, ал
има добре баткове. Увек смо се ложили на певачице
које су други шетали с машинама и водили на
славе. Смо издржали једно фртаљ сата унутра, док
нисмо испили шта смо имали. Кад почели опет
Јово наново с Ужичким колом, кажем – ајт у бар.
И тако, опалимо ми не знам још колко мале вотке
и флаше пива, кад видим излази господа из сале.
Сви у групице, сви приповедаду, се печиду, се
шепуриду, сваки мисли да је најлепши и
најважнији.
Доле почела музика уживо. Кренуло колце, па
држ‘се! Свилене кошуље су њим се ознојиле од
силног скакања, ал нема стајања, ко не игра –
тешко њему. Маме, стрине, бабе, ујне и остала
родбина завируједу из прикрајка и све тувиду, ко
тајна полиција, да мож сутра да оговараду: ко с
ким игро, ко се опијо, ко је пау на бесанке, ко је
имо какво одело, рокљу, бунду...
„Гле она како се обукла, ко слута нека!“ „А
гле она тамо, дебела, узела кратку сукњу, она не
види какве ноге има, ко Марадона?“ „А глега онај
како се олиндро, ко несвет“; „А чији је тај
лангамац с минђушом? Ју, тако не волем кад видим
мушког с минђушом!“ „Си видла тог у плаву
кошуљу како игра?“ „Јал, а ко пева?“ „Је било
лепо? Фино, финоооћа, тако лепо су свирали!“
Ја и кума Ранко седимо нустрану, пијемо пива
и блејимо. Кад одједаред, ко из ведра неба, ко се
појави исприд нас? Тетка Даница! Одакле она ту,
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мајко мила? Чим нас видла, кренула у напад:
– Јал, па шта сте се завукли ту у ћошак? Зато
сте дошли оде, да трејете буџаце? Ите и ви играјте,
ко сва омладина, шта сте се укопали оде ко два
копуна? И ко вас је обуко тако, ко да сте чергари
неки? Одакле сте дошли, сас штреке? Па ово је
Опера, није циркус!
Нисмо стигли да кажемо ни „пис“, кад нас је
тетка Даница шчепала за руке и на силу увукла у
раштимовано коло. Неке девојке нас уватиле
заруке, ми ко два мамлаза, не знамо ниједан корак
у бога, он вуче на десно, ја на лево. Да ствар буде
још и гора, ту се нашо и неки ознојени сниматељ,
који је уперио камеру право унас. Ем што смо
надерани, ем што немамо појма да играмо, ем што
нас је матора тетка гурла силом у коло и ујуче
переднас, ем што нас неко снима! Ми онако
велики, незграпни, рашчупани и распасани,
скакућемо ко два уштројена мајмуна и молимо бога
да стане музика што пре, да мож да збришемо на
спрат, да се више не срамотимо. Ја сам почо да се
знојим, не толко од умора, колко од терета. Гледим
само уземљу, све имам утисак да цела Опера буљи
у мене како се срамотим за вјеки вјекова.
Но, музика ни не хаји да стане. Ови кад
опалиду по колима, то траје ко мексичка серија,
боктемазо. Разголићена певаљка нас спопада,
оргуље трештиду, ја гледим у кума, правим знак,
ајде да збришемо одавде некако. Ал како, немамо
ди да се тргнено, тетка ме држи са десну руку ко
менгеле, а свуда око нас се врти коло: и напред, и
натраг, и лево и десно. Пиће нам ударило углаву,
тешко нама, ко да се цео свет окомијо на нас,
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пакао, не друго.
А сад ме, ето, зове на телефон да се вратим
на место злочина после скоро двајес година. Чујем
кумов глас с друге стран жице.
– Но, шта кажеш, идемо малко у провод?
– Куме, ни везан!
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ФОДБАЛ БЕЗ ДРУКЕРА - КО ПИВО
БЕЗ ПЕНЕ
Нема ништа горе него кад дођеш кући, се
изујеш, хитнеш штримфле у ћошак, скинеш хебге
с тебе, се отабачиш у кревет, оћеш да упалиш
телевизор да гледиш неки фодбал, кад оно, видиш
да је неки паметњаковић искуће мето телекоманду
на наткасну у онај други крај собе! Пре би
покосијо ланац и по ливаде него да устанем
искревета, па ондак морам да се продерем, ако има
неког кући, да дође искујне да ми донесе оно што
ми треба. Ако нема никог, ондак бацим жвалу на
јастук, се натрћим нуздувар и легнем, а за који
минут већ захрчем ко мој твор Игњат, који спава
испод калорифера, ко белфер.
Кад сам већ помено фодбал, треба да кажем
да ме приваријо кум Ранко да идем шњим пре неку
недељу на стадијон. Каже хај да видимо, почиње
ретур, лепо време, ово-оно... Ја сам пре држо с
Поликом, сам воло да идем кад су биле важније
утакмице, ал од николког времена ми дојадило,
право да вам кажем, више волем да идем на пиво
јал да седим кући и гледим старе каубојске
филмове, с Клинтом Иствудом и Џоном Вејном.
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Стигнемо на стадијон, почне меч, атмосфера
ко кад је умро Тито; сви седиду доле, грицкаду
семенке од цунцукрета, ко хрчкови. Питам – па ди
су навијачи, ларма, дим, ко шта било пре? Каже
нема то више одавно, друкери сад навијаду с
другом екипом, која сигра с Малим Бечкереком и
Ђарматом у трећу лигу.
Гледим малко ове с терена. Један нуме да
туче аут, друга двоја се чикла у кареу ко два овна
а капуш противничке екипе оће да шутне лопту а
не мож да је стрефи, и то дваред једно задруго.
Хау, боктемазо, па ови наши из Варјаша су сиграли
боље пре тријес година, кад су вукли да уђеду у
„Че“. Да не кажем за Самартон, који би туко и једне
и друге.
– Чуш, не волем ја оде, велим, немам шта да
видим, ни на терен, ни у трибине, хај лепо да
идемо на једно пивце, ко људи.
– Имаш права, каже кум, досадно оде да те
бог мили склони. Тувиш кад смо били мали, кад
смо ишли с Варјашом у депласаре? Лепота и
финоћа! Ди било оно кад се тукли наши, у
Богарош, у Дињаш, у Бешенову?
Ехеј, помислим ја, каква времена! Седнемо у
бодроанку и кренемо атарским путом, прико
Шандрауса, чек у Богарош. Се бацакамо с једног
места на друго, главе нам пуне чворуга, шофер тера
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кроз све јамурине, унутра мириши на ракију, сваки
маторац вади по једно фртаљче из цегера јал из
џепа од мантила, тураду цигаретле без филтера у
муштикле и само ћардиду, ће се угушимо, не друго.
Успут, се карћаду. Увек неко има стари излизани
шпил за 66, помеша, пљуне упрсте и дели. „Тромф,
20, 40, кецам“, само и чујеш како вичеду. Кад
стигнемо, прво питаду ди је брасерија. Имате пива?
Имамо! Дајте стопедесет кригле. Па немамо толико.
Ведру имате? Дебела продавачица вади неку
пластичну ведру у коју држи крпе, опираче и нече
четке, ови пропереду малко на бунар, на хидрант,
и јој даду да сипа пива. Њим напуни ведру пива,
они седнеду ушанац и само се наливаду, док не
почне меч. Кад крене фодбал, ондак да чујеш
боговање и курцовање! Смо имали једног играча,
лево крило, бежо здраво, па га звали „Мобра“.
Другом, неком црномањастом, казивали „Цигана“.
Е, то су била времена, ондак је вредило да
идеш на фодбал, си мого да чујеш свашта, права
уживанција. Чекам да видим кад почнеду ови
други, из треће лиге, ако вреди да се иде. Фодбал
без друкера не вреди ништа, ко непосољена морчја
супа, ко сарме без милера, ко кремвишле без
муштара, ко гушчја маст без црене паприке. Треба
да имаш ским да попијеш пиво, да продиваниш
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малко, да опцујеш, да пустиш глас, да грунеш, да
запеваш...
Не да ти дође да зеваш, ко кад те терали да
учиш патријотске песмице о хамишном шуштеру у
четврти разред.
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„МОЛЕРИ“, НОВИ ЈУГОСЛОВЕНИ И
СУПЕРМЕН
Никако до дође једаред то пролеће. Час пири
ладан ветар, час промичу неки циганчићи, час се
смркне пре времена, час прође дан, а да не знаш ни
шта си радијо, ни ди си бијо. Ми телефонира пре
неки дан кума Ранко да ме пита дал оћу да идем
шњим на мози. Питам ја - какви то мози још има
по Тимишвару, јал знам да су се сви позатварали
још кад смо били деца... Каже он у Мол, тамо се
пушта „Бетмен против Супермена“!
Морам да признам, увек само воло Супермена
кад сам бијо мали. И сад још тувим кад је шутно
ону лопту од рујбија која је одлетила николко
километра и кад је уватијо пурак уста... А тек кад
је гуро натраг ону крилатицу што је падала на
спортски терен! Иди, дивота, нема новогодишњог
програма без Супермена. За Бетмена не знам шта
да кажем, нисам га баш фело, поготово кад ми је
једаред из тетка Данициног шифонера излетијо
један слепи миш који је седијо разапет на њену
стреганску бунду, ни сам не знам како се увуко
тамо! Сау сам прошо и од ондак ми здраво стра од
слепи’ мишова, па зато сигурно навијам за
Супермена ако се сретне с овим црним вампиром!
Искрено, би ишо на мози, нисам бијо одавно,
ал, право да вам кажем, ми гроза од тог Мола, јер
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ко што каже мој комшија Чеда, ког сви зову
Чентомир, тамо идеду само фушери, који немаду
шта да радиду кући. Баш тако и јесте. Курфућица
Лилика, из моје скаре, цеу живот дангуби по молу,
тражи нове шволере, пије кафу за петнест леја и
лиже „италијански“ сладолед, који је прављен од
поквареног млека у неку кофетарију из Берегсова.
Јој жав што не мож више да пуши те њене дугачке
цигаретле, па мора да изиђе напоље, ди је не види
нико. Неки дебељко води фамилију из фест-фуда,
сви ждереду неке шаорме из шарених штаницли,
само течеду сосови ижњи. Деци која још нису
кренула ни у оводу даједу кока-коле и онај смрзнут
кромпир, што га ваљаду у олај. Да и смириду од
малена, после се чудиду што су болесна и килава
кад нарастиду.
Чујем око мене неке људе који говориду
српски. Мислим, не српски ков оде, већ онако, што
ми кажемо, југословенски. Сваке субате долазиду
по неколко аутокара из Србије, фришко обиђеду
ради реда српску цркву, се сликаду мако по центру,
па ондак бегац у мол, ко да су уватили бога заногу.
Млоги нису били оде од времена кад је живио
Човеческу, што би рекла моја покојна нана из
Варјаша, па мислиду да се по Румунији и даље
продаједу будзашта конци, сервиси и порцулани.
Но, кад видиду да су цене из мола веће него у
Немачку, избечиду очи, купиду два пара гаће и неке
штримфле, да недеду баш кући с руком у дупе, и –
назадј! А шта су били пре спрећу нас! Кад видиш
Југословена с оном црвеном звездом на регистрацији, хоман знаш да дошо нешто да прошверцује:
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Супер Филтер 15 леја, Викенд 20, Век 25. Шта још
имате? Жваке „Тин и Тина“, еурокрем, Зачин „Це“,
Цедевиту, „Бенко“ и бомбонице „Пез“. Данас виђам
младог Србина како носи мајицу с американским
барјаком и чека уред да купи кебаб код неког
Арапина.
Стигнемо исприд мозија, гледим постер сес
Суперменом, не личи баш на оног пре. Питам
пошто су две карте, каже 50 леја. Хау, јебо вас баба
онај лоповски! Гледим кума, гледи он мене. Питам
– знаш да за те новце мож да попијемо десет пива?
Знам, вели. Па ондак, хај. Супермена ко га шиша,
мож и с интернета да скинемо. Пиво не можемо.
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ЛЕТУ БОМБЕ, ЛЕТУ АВИЈОНИ...
Тувим једно вече, саће бити скоро двајес’
година од ондак, долазимо ја и кум Ранко с
ајзибаном из Тимишвара. Петак, се свршила школа,
ми хитнемо књиге у скамије, скупимо хебге и
правац – Варшовија, што би рекла моја покојна
нана Шећерка. Нисмо ни стигли до варјашког
Електромотора, кад чујем кума како каже да је
ожеднијо. Хоман знам шта то значи – треба да
свратимо на једно пивце, па тек после да идемо
кући. Кобајаги не мож да се надужимо јал немамо
баш новце, ал за два пива увек се нађе. Па ондак
за друга два, и све тако до ника доба. Тако је то у
младости, никад немаш леј уџеп, а стално натежеш
флаше, ко саме да се створиду однекуд, ђаво и’ зна.
Стигнемо ми убирц, наручимо два „Класика“,
отпушимо онако с кажипрстом да изиђе онај луфт
и кренемо да цугамо право из флаше, с подигнутим
малим прстом, одвојеним од шаке која стиска
ладно, ознојено стакло. Седнемо за астал с чика
Равосијом, који је наручијо једну малу „кајсију“, то
јест јефтину вотку прико које је суно николко капи
поморанџастог лигера, да добије неки кус. Гледи
вести и гади. „Ћеду бомбардовати ова говна
Србље“, каже бришући бркове с умазаним рукавом
од шалопете. „Оћеду, оћеду“, додајем ја. Кума
Ранко се накострешијо, испијо полак флаше пива
из једног цуга и почо да митингује: „Знам ја ко је
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крив за све ово! Они Чивути из Америке, то им је
фала што смо и’ спасавали у време Другог свецког
рата! Та бештија, Олбрајтова, јал како се зове, сису
јој мајчину... И онај папа, шта се блебеће кад
говори, сау жвалав, вам кажем ја, тај је црко пре
петнест година, га држиду ови из Ватикана на
батерије, само да изиђе напенџер, да пујда војску
против Србије.“
И тако крене рингеракс. Један каже ово,
други оно, ја опцујем овог, онај други оног. Прво
пиво, друго, трећо, обрлатимо ми целу свецку
политику, никад да кренемо кући, а већ се смркло.
Кум ограјсо, па почо да се свађа с чика Равосијом,
који каже да други водиду Америку, не ови за које
каже Ранко. „Шта?! – се накострешијо овај ко
сенпетерски пето – ти мени да објашњаваш шта и
како? Шта ош да кажеш, да ја не знам како стојиду
ствари? Чивути су нам замесили све ово, они
руководиду и Америку и свет“. Чика Равосије сау
помодријо, се диго на ноге, се држи за чаршов од
астала и одговара: „Јесте! Они руководиду и
`Мерику и целу земаљску куглу! А ко би ти теу да
је води? Срби? Не видиш да ми нисмо у стању да
водимо ни овај други сокак? рече показујући с
прстом према сокаку који се губијо у помрчину
испод једне шкиљаве лампе са ступца од бетона.
Ту, морамо да признамо, малко нас зезно и
нам запушијо уста чика Равосије, јал нисмо имали
шта да одговоримо. Баш, ко да води свет? Ми Срби
не мож да се договоримо ни с каквим фирнајзом да
офарбамо плот око гробља, и ту би се посвађали ко
несвети, а не да водимо свецку политику. Нисмо ми
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затај посо. Кум очо да шорне напоље па видијо
једног како седи на растел за бицикле и пева „Ко
се с нама дружи, живот му је дужи“.
– Јал, ти, курцобрија, заш певаш муслиманске
песме?
Онај га гледи, нема појма о чему се ради.
– Ош те фиснем сад? Кажи! настави кум.
– Какве муслиманске песме, ти ниси читав,
си вазишо?
– Па ко пева ово, мамлазе један? Џеј
Рамадановски! А шта је рамадан? Муслимански
божић, јал шта курац је...
– Па Џеј је наш Циганин, какви муслиман...
– Наш Циганин? Наш? Ми смо цигејнери?
Да? Валда ти и твоја моја, која те окотила
мецигана, рече кум и утрчи унутра, ишчупа касету
из касетофона, је баци на фластер и почне да скаче
по њој. Даћу ја вама само муслимане и Цигане, све
то треба у кунстингер, и њи и вас!
Сви га гледиду ко да је побего из Жебеља 1 .
Почо да тражи по кутији с касетама, извуко једну
с Тозовцом, пустијо песму „Баћушка, баћушка“ и
дау на максим.
– На! Ово да слушате, омрази и издајници!
Песме о Русима, не рамадане и друге цигајдере!
Кад смо га малко смирили, смо наручили још
по два пива и једну „кајсију“ на вересију. „Ал да
донесете новце сутра, не на кукулево лето, добро?“
– нам каже дебела бирташица. „Добро, да нас бог
скамени, сутра ћемо доћи да платимо“, одговарамо
1

Село близу Темишвара где постоји лудница
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ми, ко да оно што обрекну надерани људи има неку
вредност. Ме повуче малко нустрану и ми шапне на
уво: „И однеси ову велу кући, не видиш да је
фиснут?“, рече ми упирући прстом у кума Ранка,
који је крено да маршира по бирцу руским војним
кораком, од астала до астала.
Није прошло ни недељу дана од ондак, кад,
ето, почо НАТО да бомбардује Југославију. Гледим
телевизор и штудирам како су и чика Равосије и
кума Ранко имали права. Истина је да смо смешан
народ и да је и богу тешко с нама, ал зашто да нас
бомбардуједу и убиваду ко пацове? Па нисмо валда
баш најгори, кау што говориду ови гадови с
телевизије. Оћеду да нас убедиду да смо највеђи
зликовци, гори од нациста, па мани га у оцов!
Американац шиба по нама, руши мостове, шпитале,
отима Косово и даје га „тим Скифтарима с белим
капама, турим њим курац у капе оне мале“ - што
би реко мој комшија Јова, а Рус Јељцин, уместо да
нас брани, пада пијан кад силази из крилатице.
Но, неко нам јавља да се идуће субате
организује у Тимишвар митинг против НАТО
агресије. Идемо? Идемо. Треба неко да нас води с
машином. Замолимо нашег пријатеља Симу, он
воле да се прави важан, тек што му купили његови
нову Дачију. Свршило дете факултет, нема везе
како, па да се пофали како уме да тера. Кум Ранко
снимијо неке касете с четничким песмама, Геџин
глас само трешти из касетофона. Симин бацика,
чика Тихомир, нас испраћа и се мршти. Каже не
воле четнице, сарађивали сес Швабима. „Ваш баба
кад је развуко Швабима цело имање и четир коња
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њуњуса нисте се мрштили, чика Тихомире“, каже
кума Ранко. „И сад још имате мебле, лустере и
буради од Шнелингера из Перјамоша“. Симин тата
прогута аљушак у шмугне у форовз. Нормално да
не воле, бијо директор колектива, целог живота
пиријо комунистима у дупе, се накро да те бог
мили склони. Тако је и успо Сима, који није лошо
дете, ал је глупав ко пањ, да сврши факултет – вуко
његов тата професорима сваке недеље пуне цегере
и порбагаже меса, сира, грожђа, кромпира, вина...
Ољуштимо ми тако једну политру комловице
до Светандроша, а ленцефир Сима, напарфинисан
ко патекарово штене, тера сау срећан што води таке
јунаке у бој против НАТО агресора. Кад смо стигли
у Тимишвар, видимо окупљен народ на трг иза
српске цркве. Једна баба носи Слобину слику и
виче коко је грло носи - „Живијо Милошовић!“,
неки деда мота с палицом камермана телевизије
ПРО ТВ, која држи с Американцима, а група
омладинаца с црним и зеленим шајкачама, с кокардама од плека, се слика за новине с југословенским барјаком, оним старим, с петокраком на
средину.
Кад смо то видли, ја и кум се повучемо и
скокнемо до оближњег бирцуза, „Изворул рече“ се
звау. Наручимо два пива, седнемо за астал и гледимо кроз витрину шта се дешава напоље. Осећамо
сву немоћ, пакост, неправду, јад. Одједаред видимо
да нас из једног ћошка мерка слабији, црномањаст
човек, с косом очешљаном прико главе, који стално
записује нешто с плајвазом у мали плави пропис.
После фртаљ сата се диго да крене. Викно
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келнера и показо с прстом према нама, да нам
донесе још два пива на његов рачун. „Господо, још
једну пијану чашу Банату!“ – реко је одлазећи. Кад
је изишо из бирцуза и крено за једним од својих
ветрова, јашући невидљивог банацког једнорога, с
прописом свих наших терета потпазу, само нам је
климно главом и намигно. Можда ћемо једног дана,
кад прође време свих бомби и страдања, и наши и
њијови, сазнати шта би то требало да значи.
„Глега матори“, рече кум Ранко, „се надеро...
Како само личи на оног из уџбеника за српски, хехе“.
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АПРИЛСКА БАШЋИЦА
Кад дође април, увек се сетим велике башће
наше покојне нане, Шећерке, која је живила сама,
јер је била удовица више од двадесет година. Чим
уђеш у њену авлију, те опије мирис белих, розлих
и плавих зумбула. Видиш тешке гране расцветаног
кајсијиног дрвета, подупрете с вилама с две
парушке, четир реда чарног ока у башћицу, румене
разетле упенџер, велико и трновито џбуње малина
код деда Милоша исприткуће, две олтоване
алвишње, зарезану лозу, зреле и сочне трешње што
се љуљаду испод зубатог лишћа, капшуње
шћућурене перед плота и свакојако друго воће и
поврће, које канда те тера да скочиш да се бречиш
у сво то њино зеленило...
Нана слави светог Лазара и сваке године се
код ње скупи на ручак цела родбина. Простре старе
чаршове од кудеље, које чува за благдан, донесе
две јал три соде из содарнице, штампле за ракију,
извади из подрума једну политру имбера, купи
николко флаше пива, а настал изнесе баткове од
петла, пахован крумпир, зелену салату с киселим
млеком и две векне леба, што је она пекла у пећку
из кујнице. Ја се сиграм с мамузама с којима се
сечеду резанице и флекице, а у жуту супу од петла
ми домећу комаде од брбушка и срце. Кажу – јеј
то, ћеш имати два срца. И јеј шангарепе, да мож да
жвиждиш.
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Две недеље ме трлицали сваког дана, против
моје воље, код неком Швабе из седмог сокака, да
ми сашије одело за врбицу. Чика Шнајдер, који се
баш тако звау, ко да га гледим, држи метер око
врата, вади игле из комада сунђера па и тура уста,
подвија рукаве, пипа штоф, звецка с маказама и
стално подвлачи нешто с плајвазом и кретом.
Никад нисам воло шлингерај и шнајдерај, да се
парадирам полак сата сас звонцетом у порту. У
цркву смо волели само да се пентрамо до горе, ди
су штранке и звона, да ватамо голубове и слепе
мишове. Ко зна дал још постојиду данас све те
старе даске, бесанке и зидови, ди смо с брисама,
клиновима јал новчићима од леја урезали наша
имена и године: „Душан ‘68“, „Миодраг ‘72“, „Рада
‘74“, „Лаза ‘79“, „Милош ‘83“, „Стева ‘86“, итд.
Данашња деца то не радиду више, ко што зими
недеду да коринђаду, да се санкаду и тоциљаду, не
ватаду бумбаре на излаз сас сведерима и кошуљама,
не раниду кокошке шњима да снеседу тврда јаја,
лети се не купаду у Мориш, не сиграду жмуре ни
фодбал док се не види од помрчине отрцана лопта,
не тражиду ускрашње поклоне што им је оставијо
зека испод шљиве, у детељину, не воледу да се
пењеду на врјове дудова, јабланова и ораха, а ни
голубова нема канда више перед малог, великог,
средњог и старог звона.
Ко што реко, дошо јопет април, процветале
зове, замирисо зумбул, јоргован раширијо гране, ал
нешто ме притиска, ко стари пеглајс с наниног
тавана. Нема више оне старе граје, да ми угрије
душу. А и језик с којим сам одрастијо, ко да га
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оцеко попа. Све више људи које сам знау су се
приместили у оно подземно село, којо за ускрас
поливамо вином, перед штреке. Кад је мој комшија
Јова пито његовог деду ди оће да га сараниду кад
умре, јал он је бијо пореклом из Сараволе, овај му
одговоријо вадећи цигаретлу из извужваног пакла
„Карпата“: „Кад цркнем, ме се не тиче! Мож да ме
хитнеш и у Аранку“.
Неки кажеду да постоји Бог, други да не.
Ћемо видити кад отегнемо папке. Ако постоји рај,
ко што кажеду попови, ондак би имо само једну
жељу: да улаз личи на башћицу наше покојне нане.

77

ГОРАН МРАКИЋ

ЦРНО ЈАГЊЕ
Чика Миша, кума Ранков отац, намешћа
машину у авлију. Старудија неће да крене, само
дрндоће ко руски тенк. Му капља олај, он умазан
од вазелине шрофује нешто скроз нервозан,
карирана шурдиловић-капа му спала прико левог
ока, зној му капља шчела, треска кључове, шутира
скуље, пири у букше од Дачије - мислиш саћеду му
искочити очи, а пцовске само севаду испод црних
му и накострешених бркова. Из машине певаду
Рокери с Мораву -„Ја Тарзан а ти Џејн, леле дуње
ранке“, ко у лудницу.
Ми седимо за астал испод старе кајсије,
сиграмо карће и несмемо да кажемо ништа.
Одједаред чујемо неко дошо, виче код капије.
Устанемо да видимо ко је. Кад тамо, неки јеховиста
који дели шарене књиге сас децом што береду
јабуке, читаду библију и грлиду лафове, тигрове и
курјаке. Нас пита дал има неко кући и дал мож да
говори малко с газдом.
Кума Ранко штаће, отигне, се сагне испод
машине и каже:
– Тато, хај мако, те тражи један човек...
Овај опцово чим је чув да га неко базика док
ради, усто, тресно на фластер један велики кључ,
убрисо руке с масном крпом и очо нервозан да
види ко је. Добар дан, добар дан, ко сте ви, шта
вам треба...
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– Извињавам се, рече јеховиста, видим да сте
заузети, ал само би желео да вас питам нешто од
виталне важности: да ли верујете у постојање
једног Спаситеља?
Чика Миша се намрштијо ко џелат, мокра
цигаретла му извисила из уста, масна и
неочешљана коса провирила испод шурда-капе, а
црни прсти се стисли у песницу.
– Шта кажеш?!
– Питам - да ли сте спремни за поновни
долазак месије на земљи? Ево, да вам покажем,
рече човек вадећи из торбе, имам ту неке
занимљиве књи...
– Да? А каће доћи, на курцовдан? Слушај ти,
мислиш да ја имам времена да се јебавам с
приповеткама за малу децу, ко ти, што те плаћаду
Американци да вараш људе? Миш да ја не знам да
тамо код вас уцркву само затворите лектрике и
драпате један другог страга, ко кога увати? Мој
старији син је бијо студент у Приштину. Кад је
почо рат знаш с ким су ранили Срби лафофе из
зоолошког врта? С америчким пилотима! Сад падне
крилатица, за по сата је нема, већ је склападу наши
у лаборатор! Ти мени си дошо да продајеш те
американске лажи, да ћу кад цркнем пити на
облаке кафу и ракију с покојним дедом и да ћу се
грлити с џирафама и змијама? Море, марш напоље
из моје авлије да ти не скрјем ободве ноге с овим
држалом.
Кад је почо да му тура и да му вади све по
списку, нама било малко срамота, па смо отишли за
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тог човека, који је побего од строте до ћошка, да
нам да бар једну брошуру, иако нас нису занимале
те његове књиге. Кад смо се вратили и смо видли
чика Живка како онако завучен испод машине и
даље мумла и гади „маму покајитску“, нас спопо
смиј. Знате оно, кад не мож де се зуставиш, ко на
сарану јал уцркву кад те стрефи поједаред. Зове он
кума Ранка и мене до њега и нам каже да оће да
нас пошља негди.
– Хеј, ви, мамлази једни, дођте малко оде. Ја
немам кадена, морам да свршим оде посо, да
наместим овај стареж, рече шутнувши стражњи
точак од Дачије, а у три сам обреко Ники чобанину
да ћу ићи до њега по једно јагње, да имамо за
ускрас. Ћу вам дати ја новце, а ви сете на бицикле
па ите и донесте га.
Кад смо то чули, једва смо дочекали, јер
ретко се дешавало да урадимо и ми нешто корисно.
Смо се припели на бицикле и правац излаз, ди је
чобанин држо овце.
Напоље је леп априлски дан, ков створен да
се прошеташ малко на бицикле. Сви пустили
гушћиће и пилиће на сокак, трава се зелени, а баба
Ленка из комшилука излази изкуће с кавезом од
дрота потпазу. Једно петнест-двајест пачета, жути
ко жуманце, с поморанчастим ногицама, иду за
њом. Старица их ваби и виче „рике-рике-рике“, а
они се гегаду и мислиду да им је то мати.
Ја и кума Ранко седнемо на бицикле и
кренемо на излаз, ди држи Ника чобанин овце.
Чика Миша нам дау новце да купимо једно јагње
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за ускрас и наставијо да ради свој посо. Се
утркивамо ко стигне први до српске цркве, до
великог сокака. Наравно, терамо без руке. С рукама
на корман мож да се воза сваки блесавко.
Стигнемо на излаз, видимо један црни облак
прашине како се приближава с биљедског пута. То
је Никин Аро, који долази ко фурија. Добројтро,
добројтро, шта вам треба, нас посло чика Миша по
јагње. Аха, добро, каже он, дођте да избирате којо
оћете. Живо јал заклано? Ми се гледимо, не знамо
шта да одговоримо, то нам није речено. Живо, каже
кума Ранко. Нас одведе до обора, тамо све се бели
од смрдљиве вуне. Овце и јаганци блејиду, згурени
једни у друге. Од свих животиња, кум упери с
прстом право у једно црно јагње. Чобанин га
зајити, му завеже ноге, га тури у једну мрежу и нам
га тутне у наручје.
Га метнемо у кошарку од бицикле и кренемо.
Одједаред кум стане и се окрене.
– Шта је сад? питам ја.
Он гледи у чобанина како ради свој посо, па
вели:
– Јал, како му стоји тај мали шешир наглаву,
како му не падне?
Гледим и ја и, стварно, није ми јасно. Ника
носи један од они сибињских шеширића који му
стоји на вр’ главе, на ћућурово гњиздо. Он се
сагиње, вата јагањце, пујда чобанске керетине с
длаком пуном чичкова на овце, товари неке вреће
из машине у шталог, прави сир, скупња сурутку,
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прави валов од камере од трактора – а шешир с
врја главе ни да мрдне, чудо једно!
Стигнемо кући, кад тамо, чика Миша још
нервознији него пре. Шурда-шешир му спау опет
на око, расклопијо целу крнтију, ништа више неде,
ништа више не пасује, сви шрофови, кљешта,
кључови, шублери и шајбе разбацани на све стране
око њега. Он сау црн од беса и олаја што му
процуријо из мотора, а кад видијо црно јагње што
блеји из кошарке, поцрнијо још већмо.
– Шта је ово, сунце вам јебем?
– Па... јагње, шта да бидне? рече кума Ранко,
ко да се од строте обраћо самом ђаволу.
– По живо јагње сам вас посло ја, мамлази
једни?! Требало да га донесете закланог и одраног,
шта, ја имам кадена сад да кољам јагње, не видите
да сам изно све скуље из гаража напоље и да се
кињим оде од два дана, ко вела?
Утим се отвориду врата и у авлију уђе Лаза
Клемпави, чика Мишин брат, кума Ранков стриц,
који не мож да се одабере шта је с толиком циком
и лармом. Сви знаду да се они баш не феладу, иако
су браћа, и да у ову кућу улази само кад му нешто
треба. Но, за дивно чудо, чика Миша се обрадово
кад га видијо.
– Лазо, хај оде фришко, да ми помогнеш да
закољам једно јагње. Сам посло ова два идиота код
чобанина, а они донели живо шиљеже! Нису у
стању да убодеду ни керу удупе, да њим даш да
чуваду две гуске, једну би изгубили.
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Лаза отигне укујну, почне да оштри ножове,
извади црно јагње из кошарке, га гледи уочи, па
вели:
– Мишо, право да ти кажем, ми малко жау да
га закољам. Хај, метни му наглаву тај твој
Шурдиловић-шешир, да ми бидне лакше!
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ВАСИКА ИДЕ У КОРОШ
Дошо Ускрас, треба да се иде уцркву. Каже
стрина - „Иди сам пиле мојо, си већ велик, твој
стриц бијо синоћ да се карћа, па се ождеро ко
свинче, јал тако воле он, да нам приседне свима
Ускрас. Ми морамо да свршимо ручак и торту,
немамо кадена да идемо уцркву“.
И тако, шта могу, отворим долоф и извадим
нов анцуг, штофане панталоне, пепитану кравату и
киментисане марамице. Су ме поноволи моји за
благдан, да биднем и ја уред с браћом, иако знаду
да не волем да се парадирам у ово лихт-плаво
одело, ко ленцефир. А ди смеш да се успротивиш,
би те покидали укућани само да њим кажеш да
нећеш.
То нам говориду свима - бар за Божић и за
Ускрас се иде уцркву, таки је ред. Не треба да
стигнеш пре попе, ал барем око полак једанест да
си тамо, да не кажеду да си се ускрасио пре таса,
ко несвет. Очистила нана малко одело од длаке с
перајцом, јел лежо Игњат на њега пре неки дан.
Сад га тражи по кући с метлом да га испраши. Он
се завуко сигурно негди подшопру и дрема, ни
брига га није. А кокошке само кокодачеду, осетиле
твора, ал не знаду да је Игњат бозопасна ленштина.
Стигнем исприд цркве, се прикрстим ко што
је ред и чим уђем унутра ме опали онај мирис од
тамњана, скоро да паднем у несвест. Ме пита баба
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Босиљка, из другог сокака, ако ми је хрђаво. „Наш,
није добро кад неко не мож да поднесе тамњан, то
је ђавољска ствар“. „Ми не фали ништа, тета
Босо“, кажем и кренем напред, тамо ди седиду
мушки, с леве и с десне стране. Све бабе се
окрећаду да видиду ко је ушо. Само чујем како
шушућеду: „Јал, а чији је овај?“ „То је онај
фљекнути, Флићкошов, што воле да се прдачи од
људи у новине, пусти га смилимбогом“, „Гле колка
ђикала, овај још се није оженијо?“ „О сирома, му
изгубијо Бог меру“.
Се рукујем с људима које познајем, други ме
поздрављаду само климајући главом. Ко бајаги,
неки слушаду литургију. Видиду кад се крстиду
други, па ондак и они, а сви једва чекаду да се
сврши што пре, па да шмугнеду убирц на пиво и
једну малу. Одједаред видим кума Ранка како ми
намигује из короша, канда каже „дођи одена“. Знам
да није ред да се шпацираш по цркви, ал стиснем
зубе, се окренем и, окружен свим тим блентавим и
радозналим погледима, се ушуњам према дрвеним
бесанцима што водиду горе до звона. Отворим
стара врата од короша и поздравим певачко
друштво. Ја и кум Ранко немамо везе с појањем, ал
тамо још мож да мрднемо лево-десно, не треба да
стојимо укопани и успијени ко ови доле, док нас не
увати у леђа. Лаза Клемпави, који нам закло црно
јагње, дође да се рукује с нама. „Христос
воскресе!“ „Вајстину воскресе!“ „Мож једна
ракија?“ „Мож, чика Лазо!“
И тако, док попа кади и поји, ми гуцкамо,
приповедамо и завирујемо доле. Чика Лаза нам
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намигне и каже: „Хај да видите ову крменадлу, гле
тамо, перед баба Зорке“. Кад оно, стварно, нека
враголаста прија с разголићеним батковима, ко
створена да те наведе на греј. „У мојо време само
јој подметнеш ногу иза тулузине и – жапај! Ако
оће, добро, ако неће, има која оће“, каже исти
мудри чича који нам пуни још једну штамплицу. Се
пењеду деца шта су читала апостол, ови матори
мењаду крупне новце да имаду шта да њим
метнеду у тас. Други деда, чика Божа, се хецка с
ноге на ногу, га стегла бешика, па једва чека да
попа сврши проповед и подели наворе, да мож да
шмугне иза орета, а после на једну „кајсију“.
„Глега господин, баш сад се зауко, па никад краја,
ко да зна да су нам грше суве ко наћфолски стари
пут!“
Изађемо изцркве, упалимо цигаретле, туримо
наворе уџеп и правац – бирц, тамо ди се нико не
жали да га боледу леђа ако не нађе столицу.
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ШАЉИВ КО ГРУДВА
Чим смо ушли у бирц, видимо деда Божу
како сеу у ћошак, да види све које улазиду и
излазиду. Стиго први, пре једно фртаљ сата, није
имо стрпљења да се сврши служба. Исприд њега
настал пуна чаша неког црвенкастог напитка.
Толико је пуна да стоји да се прилије, ал келнерица
Катика зна да не сме да сипа друкчије, јал ће бити
толвај. Му дркћа десна рука, не сме да је дигне
онако пуну с астала, па прво сркне ижње, ко мачак,
а после само лиже бркове и говори: „Децо моја,
слушајте шта вам баца каже: Жамајка, најбољи
рум!“. „Очин Жамајка, то је неки влашки алкохол
с малко шећера и есенца“, каже Лаза Клемпави,
вадећи из унутрашњог џепа свог јанкела, којог има
од кад се оженијо, једно фртаљче ракије, запушено
са белим пластичним чепом. Га ишчупа сес зубима,
проспе једну капљицу за покојне, се прикрсти и
тргне озбиљан гутљај. Зафркће ко ждребе, усркне
слинац, па вели онако гласно, само да напркоси
Божи: „Еее, ово да! Нема ништа боље од моје
шљивке“. Лаза купијо у Тимишвар нов сат, па
сваки час гледи у њега и вуче рукав нагоре, да му
се види.
Божа га међутим не узима у обзир, него
почиње свој благдашњи реситал. Тура један
„Карпац“ у муштиклу, пали шћибром, испија полак
чаше рума, диже руке ко да диригује хор и
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започиње с пригушеним, дуванским гласом: „Кафу
ми драаага иииспееееци“. Неки га пратиду, неки не,
али сви седиду и слушаду, поготово кад дође
рефрен и оно „ааааааааа, ја ћу дооооооћи, око пола
ноћи“. Кад свршијо песму, Лаза Клемпави гледно
фришко усат, га метно на уво да чује како преде и
хоман ушо унутра да да Катики једну касету с
родољубивим песмама, да бидне он тај који
одржава весеље, не Божа. Иду песме једна за
другом, „Креће се лађа француска“, „Ко то каже, ко
то лаже“, „Зови, само зови“, воледу сви, певаду,
само се деда из ћошка мршти, јел није он у центру
пажње. Одједаред, почне „Светосавска химна“ у
извођењу неког црквеног хора. Песма дугачка,
никад краја. Божа устане, прави Катики знак да му
донесе још један рум и кафу, и пита ко бајаги мене
и Ранка, који смо седили на растел од бицикле с
два пива уруке: „Јал, момци, ко је метно ову касету
од старог шлога? Ја сам дошо у бирц да слушам
читаву музику, не попове из Киштелека! Доста ми
појо господин уцркву, сад би воло нешто веселије,
ви не?“
Ми, шта да кажемо, се клиберимо и одобравамо. И ми бисмо више тели да слушамо Рођу
Рајичевића него Светосавску химну, па вадимо још
два пива из сандука и мењамо касету. Лаза
Клемпави, кума Ранков стриц, се правијо да навија
сат, па нас гледно мрко и казо: „С финим друштвом
си се упањтронијо, мој Ранко! С овим нечитавим
Флићкошом и с Божом Жамајком, пијандуром из
првог сокака, којим пада шопра наглаву кад цепа
дрва, није наместијо од кад му умро чукундеда!“
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Божа само пуфка дим од цигаретле, тресе пепо
подоле и одговара гледајући надругу страну: „Ју, ју,
ју, гле ко говори! Лаза Клемпави из трећог сокака,
којом још малко ћеду пробити свиње кочину од кад
и није наранијо, ћеду стићи код Вељка Шугапеге у
авлију! Један дан пролазим трећим сокаком, чујем
тако дречиду свиње, сам мислијо неко коља, кад
оно откуд, изишо Вељко насокак и ми каже да то
су Лазини прасици, нема шта да им да да једу“.
Лаза опет гледно усат, се прави да не чује, а
деда Божа не обуставља паљбу: „Глега, носи беле
штримфле на браон ципале, он се нашо да се вата
за мене!“ Клемпави се диго на ноге, па одбрусијо:
„Ооо, а глега матори што је модеран, још има
панталоне нашунке, ко пре Првог свецког рата, а
боконџе које укро кад су га пустили из војске
везује с манилом, јал је превише згрчен да купи
нове гајтане!“
И тако се керили они, а кад се коначно
смирили, деда Божа испијо последњи рум и,
правећи се да полази кући, упита наглас: „Јал
људи, а колко сати има, ће се оладити супа, а ја
немам сат!“ Лаза се упецо, па хоман скочијо да
одговори, погледавши у свој нови сат: „Полак два!“
„Но, сутра у то добо да дош да ме пољубиш
удупе“, рече Божа и шмугну напоље, а за њим се
разлегну ропот смија. Осрамоћен, ал свестан да је
данас изгубио дуел, сау црвен улице, Лаза рече,
више за себе него за друге, који га од смија нису
ни чули: „Јау, ал си шаљив, ко грудва...“
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И БАБЕ ВОЛЕДУ НА КРАМ
Прошо Ускрас, смо обишли гробове, смо
уделили Циганима мако теста, ракије и фарбане
јаје, кад ето, долази летњи свети Никола. Једаред у
четир-пет године се трефи да не бидне киша
уварјаш за крам, а сад баш смо имали среће. Топло
напоље, фино време, људи се шетаду, приповедаду,
музика свира, неко уно два сандука пива после
вечерња у цркву, у ладовину, да се не угрије здраво
напоље. Једно фртаљче ракије се шета из руке у
руку, сви тргнеду помалко, а језици њим се логацко
одвезуједу.
Ја и кума Ранко седимо у један буџак наше
порте, у ладовину, испод орета, па гледимо какве
женске корболуједу наоколо. Све се надамо да ћемо
спазити ону кракату прију која је била за ускрас
уцркву, ал не знамо одакле је и код кога је дошла.
А и ако дође, шта ћемо радити? Ћемо је звати на
бал да игра сједним однас, који имамо две леве
ноге? Видимо ми нема прије, а флаше почеле да се
скупљаду око нас.
Одједаред, стигла напаст ко из ведрог неба!
Не знамо одакле се ускрасила, ал ево тета Данице,
која чим нас видла дошла да нас бангура и да нам
каже да не ваљамо, да смо гуланфери и вуцибатине.
– Ова вештица још није здоксала? ме пита
кум Ранко науво, да нас не чује.
– Видиш да није, одговарам ја, има девет
срца, ко црна мачка.
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Но, сва срећа што се ту нашла и баба
Босиљка из другог сокака, која је ишла ушколу с
тета Даницом, па кад су се видле хоман су се
исцмакале и почеле да оговараду цело село. Како
су селе баш исприд нас, смо чули све шта су
говориле, без да оћемо.
– Јал Босиљка, де да седнемо одена, да
мотрим на ова два мазгова, да се не ождереду, да
нам праву фамилију од срамоте.
Ми би још да узмемо по једно пиво, ал нам
стра да нас не види, па да нам приседне. Сви се
ладиду с пивом, а ми седимо из тета Данициног
фекера, док њена уста мељеду ков млина:
– Ал смо оматориле хеј, гле какве смо
бантаве, а знаш да смо биле најлепче у село!
Тувиш кад смо ишле код Луксинице у Перјамош да
нам шије рокље и да нам купиду „нубок“ ципале,
од фине коже, сад ни нема више тако нешто, да
идемо на бал код Лаура, ди је после бијо репансат?
– Ју боже, како да не тувим! Сам имала
хаљиницу од сомота, сас штиканим кошаркицама,
па ми бреновала моја тетка Невенка косу с
угријаним гвожђом, да биднем крецава. Дошо
после Благоја да ми пева серенаду: „Немам мира
ни спокоја, све док ниси љубав моја“.
– Био леп Благоја, пусти га у очин, ал воло
здраво да ждере. Малко старији од нас, тако било
ондак...
– Да, па све нас обилазијо кад смо чували
патке у врбљак, ди су после начинили „Електромотор“.
– Мене једаред носијо на леђа прико оне баре
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шта је лупала у Андришково гробље, пре штреке,
сам била мала, па ми било стра да идем перед
плота, ков старије девојке...
– А ја сам продала квочку сас јајима, само да
имам да се индулирам. Тако ме истукла моја нана,
тек сам грмила!
Утим ево ти дошла и лепа прија, се уватила
у мало коло, само се печи, а ја и кума Ранко седимо
убуџак и слушамо приповетке од старог шлога, кад
су тета Даница и баба Боса биле велике девојке.
Нит мож да пијемо, нит да се удварамо прији. Свет
почо да се разилази и чујемо сви говориду да се
видиду довече у Култураус, ди ће бити бал.
Намигнем кума Ранку и шушнем на уво:
– То је право место за нас! Тамо треба да
кренемо у акцију!
– Имаш право, ал шта ако се појави и тамо
тета Даница, да нас осрамоти ко оде и у оперу?
– Па ваљда неће...
С том надом у срцима смо се измигољили из
порте и побегли фришко убирц, да попијемо којо
пиво, да се окуражимо пре великог поласка у ноћну
швoлерацију.

94

БАНАЦКИ ТВОР

ГОМБОЦЕ САС ШЉИВАМА
Кад пијеш пива, те спопадне глад. Тако и нас,
кад смо исцедили пету флашу, кажем ја да
отигнемо до мене кући, да чалабрцнемо нешто, а
после да кренемо на бал, у Културауз.
Банемо ми онако гладни укујну, отворимо
фриџидер, ал сем николко јајета и неке саламе од
онимлане нисмо видли ништа.
– Ош кајгане? питам кума Ранка.
– Нећу, јер те твоје јаје не изгледаду баш
најсвежије. Шта, ош да почне да ме суче стомак
баш за крам, док качим женске?
Хо, мајку му, шта да радимо? Кажем ја њему
отварајући врата од шпајса:
– Знаш ти шта би јев ја садена? Гомбоце сас
шљивама!
Кад је чув, њему пљуванак крено на уста, ал
не верује да ја умем то да начиним. Сам видијо
како прави нана Шећерка, па реко не мож да бидне
баш тако тешко. Засучем рукаве, оперем малко руке
у калајисани лавор и латим се посла.
Прво сам метно шољу криза и шољу брашна
у чанак. С том шољом шта сам меријо, сам сипо у
другу чинију две шоље воде, да врије. Сам додо
кашикицу соли и три кашикице олаја, па сам
измешо сас брашном и сас кризом, док се није
згусло. Кад се оладила та смеса, сам разбијо уњу
два мала јајета, она из фриџидера. Сам начинијо
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две руладе и сам исеко на 16 комада, осам и осам,
у које сам туријо шљиве. Сам утапшо, сам увијо и
сам метно воду да врије да се куваду, једно фртаљ
сата. Ондак сам начинијо презле и сам и прилијо
сас шећером.
Теорецки, би требало да бидне добро.
Коштам ја, кошта кума Ранко с неверицом. Нису
гомбоце ко шта правила нана Шећерка, ал од глади
не маримо баш пуно. Не знам колко је појо кум, ал
ја сам опалио пуну шепру. Остала само једна
гомбоца, а он ми вели:
– Поји сад и ту једну, шта си је мано, ко
Лабуцко!
Лабуцко се прославијо тако што је појо пуну
шептру аљушке и накрај мано само један.
– Не могу да га појем ни да ме убијеш, мани,
ћу га дати Игњату.
Однесем мом малом твору, ал овај само
помирисо и побего. Исто и кера кад сам јој бацијо
гомбоцу у другу авлију – омирисала и окренула
главу на другу страну.
Онако сити, кренемо ми на бал. Тамо се
скупијо већ свет и народ, бабе се наређале на
столице наоколо, да видиду ко с ким игра, ко се
ушта обуко, која је како индулирана и накинђурена.
Ето ти и прије на коју смо бацили око на ускрас и
због које смо дошли да слушамо ове ознојене
армоникаше. Кад су почели да свираду „Диван је
кићени Срем“, који се игра ко валцер, тако ми кала
баба Даница, кум се осмелијо и очо да замоли
ногату прију за плес. Мени срамота од његове
срамоте, јер знам да има две леве ноге. Нисам ни
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ја ништа бољи, ал бар седим сам и трејем буџаце,
се не правим од срамоте ко он, који се батрга док
игра ко гргеч кад га извадиш из баре и скинеш с
куке. Но, тек се некако увежбо после два минута
терета и презнојавања, кад одједаред га видим како
оставља лепу прију на сред сале и бежи напоље ко
опарен. Прође минут, прођеду два, прођеду пет,
њега нема. Музика почела да свира неке старе
хитове Митра Мирића, а прија кренула да игра с
другима, није луда да чека чибезера Ранка. Изађем
ја напоље да видим шта му би. Гледим наоколо,
нема га. Идем до клозета, кад тамо чујем како неко
стења ко рањени вепар.
– Јал, си ту? Ти добро?
– Ау Васо, црни Васо, чекај само да те
уватим, ћу ти избити све зубе из уста!
– Па што, шта је било? питам ја искрено
изненађен.
– Јебале те гомбоце, сам ти казо да ће ме
протргнути!
– Па ко те теро да попијеш још шест пива
после што си јеу?
– Није то од пива, него од твоји мућки јаја,
мајку ти божију! Ко ме само теро да јем, кад и
творови и кере окрећеду нос чим омиришеду шта
скуваш ти!
Шта да кажем кад је сурови пролив прекино
тек започету кумову љубавну идилу? Знам, ову
срамоту ми неће лако опростити. Зато испијам
фришко последњо пиво и лагацко смотавам иза
ћошка петим сокаком према кући, кроз свежу
мајску ноћ, црњу него кумов чемер.
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ШТРАНД
Спарни јулски дан, не зна човек ди да се
сакрије од топлоте. Асфалт се усијо ко рерно, не
мож да згазнеш босом ногом на фластер, тако
здраво пече. Сокаком само кадикад протутњи
поједан трактор с пуним реморкама, што долази с
атара. Кума Ранко дошо мако код мене, сиграмо
шездесешест у авлију, испод кајсије, слушамо
Бијело Дугме (сас Жељком Бебеком), жвиждућкамо
и јемо лубенице из Готлоба. Сам купијо једну пре
неки дан, девет и по кила боктемазо, једва сам је
доно с пијаца на бицикле, скоро да се смандрљам
дваред ушанац. Нас мрзи да требимо кришке с
ножом, па само гриземо и пљуцкамо семење од
лубенице подоле. Се начинила бара исподнас,
працле нам умазане од те слатке чорбе, се бришемо
од кратки’ гаћа, а и карће смо умељали, па се
лепиду једна задругу.
– Ууф, тако ми топло, би скочијо и у торину!
каже кума Ранко с пуним устима, док му чорба
цури с браде у крило.
– И ја исто, велим, ал ди да идемо? Мориш
је долеко, немамо машину, а да терамо бицикле
десет километра нема шансе. До Ловрина и Калаче
немамо ским да идемо, у пансион је скуп, а
штранда више нема...
– Да, штета... наш како фино било пре на штрант?
– Како не, само седнемо на бицикле, нам
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искида баба Розика цедуле на улаз, изујемо папуче
па бућ у велики базен, ди је вода од два метера.
И док то говорим, хоман ми се створи прид
очима некадашњи штрант, који нам је пре једно
тријес година био све и сја: гвоздени астали и
столице испод високих јабланова, људи што чекаду
уред за николко кригли пенушавог пива, сокови од
соде и есенца у који се давиду муве и зоље,
задимљени гратар ди се печеду кремвишле и
мититеји, ознојени кувар који ти фљесне на
картонски тањир по две кашичетине муштара,
матора Швабица што продаје штолверке, жваке и
бомбоне, деда сас петловима од изгореног шећера,
трновит и нераван терен за фодбал, капије с
покиданикм мрежама, смрдљиви прокот у који ти
гроза да уђеш, дрвена куглана с бетонском куглом
и три попике, неопрани Циганчићи што скачеду у
базен у прљаве гаће с којима су дошли откуће, бабе
с великим дупетима што долазиду само на купање
у топлу воду, да лечиду роматизу, момци сас
златним лоптама и заровима око врата и цуре што
миришиду на сапун „Лукс“ сиграду карће на
раширену ћебад и раздерана дечурлија што се мота
око малог и великог базена.
Дођеш кући сас штранда црвен ко рак,
посечен на неко стакло ил захрђали клин и
полуглув од прљаве воде која ти ушла у уши. Си
уморан ко кера од силног скакања, пливања, трчања
и фодбала. Идеш рано укревет, одгледаш како Сони
Крокет вата колумбијске мафијаше и како се
марваши око згодних фрајли, па заспиш ко мало
дете. И сневаш како једва чекаш да дође сутридан,
да почнеш опет испочетка...
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ШВАБА ДИТМАР
Каже ми кума Ранко пре неко вече, „почело
да се кува по Европи“. Он прати политику, воле
таке ствари, гледи телевизор, чита вести, се
живцира, мене то ништа не интересира. Ако избије
рат, смо га надерали, што би реко чика Божа
Жамајка. То не мож да зустави ни кума Ранко, ни
Лаза Клемпави, ни баба Ленка, ни први министар!
Ко мож да се супротстави тим вампирима што
уништаваду земље и људе? Народ? Хај да биднемо
озбиљни... Кад би народи нешто вредили ил кад би
имали мако мозга, можда, ал овако има да нас
бангура ко како стигне, зато што смо глупави, а се
расрдимо кад нам то неко каже.
Но, нема везе. Изиђем ја мако на корзо
придвече, да видим какву женску стражњу шунку,
кад видим да ме неко мерка с једне терасе. Се
успијо у мене и не скида поглед. Ја се правим да
га не видим, кад одједаред тај устане и викне:
– Фасо! Си то ти?
Станем, гледим, сунце ми упрело уочи, не
могу да га припознам. Ево га, иде према мени. Ми
пружа руку, ме грли, ме љуби, ја не могу да се
освестим с ким имам за посла, а ми срамота да
питам. Он се уватијо да нешто није у реду, па каже:
– Хо, сунце ти твојо, Фаса, па ти не снаш ко
сам ја?
Акцент га одаје да је Шваба, се види из
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авијона, ал одакле ме познаје? Ако зна српски,
мора бити да је из наши’ крајова. Чек, чек, те очи,
та брада, те вилице... Па да л’ је могуће?
– Дитмаре, ти си?
Он ме латијо, ме подиго сас земље и ме стего
у наручје ко медвед, сам осто брез луфта.
– Па ја сам, ко други, нисмо се фидли од...
колко има, скоро тридесет године? Хо, мајку ти, па
скоро ништа се ниси промено, све таки си кисо, ко
сирће, ха, ха, ха.
Стари мој Дитмар, школски колега, га тувим,
како да га не тувим, само што ова ђикала шта стоји
исприд мене је дваред ко оно жгољаво швапче из
шестог разреда што је молован перед мене на
старој крецавој слики. Се раскрупнијо ко бик, гле
га колки је, грдосија божија.
– Шта је, како си бре, шта радиш?
– Е, нећемо ваљда тако сногу да припофедамо! Хај да седнемо ко људи, попијемо једно
пиво, једну ракију, један фиски, шта оћеш, ја
частим!
Чега се све нисам наслушо, мож човек књигу
да напише. Нисам видијо Дитмара од кад су
његови побегли у Немачку, крајем ‘88. Ми
исприповедо све шта су проживили, како су
илегално прешли границу у Југославију, па како су
стигли у Маџарску, па у Аустрију, па у логор, да те
богсклони. Питам како је сад тамо, каже он добро,
ал онако, с полак уста. Наручијо келнеру још два
пива, па наставијо:
– Није испало ко што смо мислили. Ома Лизи
је умрла после три године, од жалости, није могла
да прежали да нема више њену башћу, кујну,
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башћицу, комшије... Смо јој купили кућицу у једну
малу фарошицу перед Минхена, лепу ко у филмовима, ал бадава, она свако вече плаче и само
говори: „није ков кући, није ков кући“. Деда Сепи
је умро и он одма после ње, тата ми је болестан,
шлогиран, имо други херцшлаг, не сме ништа да
ради, мама ушла у пензију, ја радим за једну фирму
која се сад шири и по Румунији, и тако...
– А твој стриц, Валдемар, шта још ради? Тај
био фигура велика...
– Умро пре четир године.
– Умро и он?! Па није бијо баш тако стар...
– Педестри године... Ал он је пијо млого.
Имо рак у грло, му турили неке сонде, ал он толико
ждрау, валда му захрђале те сонде.
Слушам старог Дитмара и баш ми се допада
што још има смисла за хумор, чак и кад прича о
трагичним стварима. Приповедамо па се церимо.
Видим ја да је он малко смркнут, ал ипак се радује
сусрету. Каже да у Немачку нема с ким да се шали.
Једном колеги с посла опцово матер, а тај га пито:
„Па зашто, ја сам ожењен човек?“
– Замисли колко је он глупаф? каже Дитмар.
Седи па гофори на телефон полак сата шњеговим
братом о томе шта радиду заитре у прокот! Хеј, ти
дође да полудиш кад и чујеш! Има у Немачку пуно
паметних и способних људи, ал има и лудака на
кило. Вазишли од силног добра. Читам у новине,
један јебо лубеницу, боктемазо! Начинијо јаму с
цолом и - удри! Каже воле јер је ладна и влажна.
Другог уватили у паркинг како драпа један
Волксваген у ешапамент... Не, да ме бог убије, ти
стане памет!
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Каже он мени две, ја њему једну, па све тако.
Требо би да крене на неки пословни састанак, ал
њему се неде. Узо телефон, се изблебето једним
нешто на швапски и казо не мож да стигне. Ме
пита да л’ има по Тимишвару негди српска музика,
уживо. Кажем – свираду тамбураши тамо и тамо.
Зови такси, сад идемо. Кад је почо да наручује
песме и да даје музики новце, ја сам мислијо да је
крај света. Видо он да се ја чудим, па ми каже да
се дружи тамо с неким бившим Југосима, тешке
барабе. И пратијо једаред Митар Мирић кроз
минхенски пијац, недељом, мртав пијан. Они само
му мећаду марке по доле, овај клечи и пузи по
њима. Маторе Швабице само се крстиду и говориду
„хергот, хергот“.
И тако, запијемо се ми поштено, певамо,
јемо, приповедамо и присећамо се школских
времена.
– Тувиш кад вас мото Хајно, тебе и Ранка,
кад сте му разбили лопту?
– Како да те не тувим, тај бијо зајебан,
дваред већи од нас, кад крено да нас мота петим
сокаком, нисмо стали до казана... А ти тувиш кад
те уватијо чика Јоцика како крадеш детељину за
зецове, па те ошајдаријо с бичом?
– Ха, ха, ха, како да не, и сад још имам знак.
Ал је бијо глупав тај чика Јоца, сау поцрвени од
беса, шлог ће да га стрефи кад му вичемо „Рац,
Рац, магарац“.
– Да, он матор човек, па мећа памет с децом.
Још вам и одговара: „Шваба келераба, дере дупе,
па је‘ супе“, ха, ха.
– Да, тешка будала...
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Одједаред, он се тргне малко устрану, па ме
упита, пошто смо се распричали српски:
– Bu, kannste noch schowisch redde? 1
– Na, wie net... Awer net so kud, weil ich net
han, mit wem redde... 2
Њему се појави суза у оку, је убрише с
рукавом од кошуље, па вели:
– Sigst, tes is aach mei Problem, ich han nit, mit
wem redde, tort, wu ich leb... 3
И каже ми човек поштено, да је стеко све што
је сањо у младости, у оно време кад смо се шетали
с дрвеним колима по варјашком атару и по излазу,
да ватамо текунице и хрчкове.
– Имам две куће уместо једне. Имам базен,
могу да се купам сваки дан. Имам астал за билијард, за пинг-понг, сам купијо најскупље мебле,
телефисор ко фртаљ дувара, фатам хиљаду канала,
могу да јем и да пијем сваки дан шта оћу, могу да
путујем ди оћу, ал једино оно што би највише теу,
то не може, ко ђаво кад ти да све, ал оно најважније, не.
– Шта то?
– Немам с ким да говорим наш језик. Шваби
су надмени, кад чуједу за Румунију кажеду само
„Цигојнер, Цигојнер“, ал не знаду они шта је Банат,
друже мој! Нико не разуме за чим ја патим. Снефам
нашу кућу из шестог сокака скоро свако вече.
Нисам имо куражи да идем да је обиђем од кад сам
1

Јал, ти још знаш да говориш швапски?
Како да не... Не тако добро, јер више немам с ким да
говорим...
3
Видиш, то је проблем, ни ја немам с ким да говорим тамо
ди седим...
2
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дошо у Тимишвар, јер мислим да ћу да свиснем кад
видим неког другог тамо. Фаса, тако ми жау
понекад, да ми дође да фриштим ноћом. Се будим
сау ознојен, не зна моја жена шта је, ал забадава,
не могу да јој објасним да разуме, она је из
Немачке, није јој јасно шта за мене значи „хајмат“ 4 .
Се држи онај састанак сваке године у Улму, ал тамо
иду само бабе и деде, играду неке полке и
покаживаду слике једни другима. Моја деца знаду
само немачки и њим је смешно кад окренем на
„швовиш“. Чак је и моја мама почела да заборавља,
намерно ил не... Ваљда јој срамота од комшија, па
говори само „бајриш“. Свега имам, зарађујем више
него што ми треба, брате мој, ал нешто ме тишти,
ето, оде, на сред срца. А то шта ми фали, нема ко
и како да плати. Ето, да могу, сад би закло
Чаушеска с овим мојим прстима зато што нас
продо, зато што нас зајебо, зато што нас натеро да
отигнемо из Баната!
И оман сватим ја како је њему, а шта да
радим сем да наручим још две ракије? И тако се ми
запијемо ко некад, кад смо ишли ко момци усватове
само да се усвињимо, тако да ни не тувим кад смо
се растали и како смо се откотрљали из бирцуза.
Ал нећу фришко заборавити Дитерове речи пре
једне од „последњих“ тура:
– Брате мој, ако будеш имо децу и ако и’ не
научиш твој језик, онако како су га говорили твоја
баба и деда, мож да иде све у три пичке материне!
И чаша се разби на парампарчад у једном
мутном ћошку нашег детињства.
4

Домовина
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НОВ КОЛЕКТИВ, САМО МАКО
ВЕЋИ...
Тако здраво падала јутроске киша, да ме
пробудила око полак седам. Шиба упенџер да те
богсклони. Устајем из кревета, се пружам ко мачак,
зевам, идем укујну, мећам једну кафу, отворим
фриџидер да видим шта још има да се чалабрцне и
обавезно пуштам радијо. Кени Роџерс и Доли
Партон певаду неку песму из ‘85, а ја све штудирам
ди сам фрас мето тај пекмез од дгуње што сам га
доно из Варјаша, да намажем једно две клипашке.
Палим лептоп и улазим на фејзбук, да се
малко изнервирам. Опет се нашо неки да нас
убеђује како треба да примимо све муслимане овог
света у нашу авлију, да и ранимо, да и бегенишемо
и да се не срдимо тако здраво кад још закољеду
покојог. Ја седим и штудирам и не могу никако да
разумем зашто је морање да сви живимо заједно и
да се измешамо силом? То само комунисти су
пробали да урадиду, па гледајте како се свршило.
Су нам упропастили цев Банат. Идеш у макар којо
бившо српско село, ретко још нађеш два-три човека
који међусобно диваниду српски, а о школама да и
не говоримо. Наши људи ни не хајиду, и не
интересира ништа, само да њим бидне добро, да
њим се напне трба.
Кад је одена тако, исто мислиду и они из
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западне Европе, ваљда њим је стра‘, па ћутиду и
трпиду све што им радиду ови политичари, који
седиду и уживаду у својим скупим вилама и
машинама, док простаци, радници и сељаци – ко и’
шиша, нек се снађеду!
Ја тувим ујка Стевицу, који је отишо да учи
за шнајдера у Тимишвар, па бијо шегрт код неког
Швабе у Јозиште. Целог живота се свађо с бациком
и с покојним дедом, су се гадили и се прдачили
само тако, се смијо цеу свет одњи. Од кад се
приместијо, су се помирили и научили да говориду
лепо. Се виђаду једаред-дваред у месец дана и то
је довољно. Се још звониду понекад, питаду шта
још радиш, како си, како деца, како башћа, како
њива, сте здрави? Пре – ни говора, нису могли да
се трпиду, само режиду једни на друге. Тако је то,
нису сви људи створени да живиду заједно. Па како
онда мислиду неки политичари да могу да
поднеседу ови из Европе оне шта иду сокаком
увијени у црно, ко слепи мишови, сес митраљезима
и ножовима угаће? Како то дође, ја радим целог
живота, плаћам штајер, поштујем закон, живим под
кирију ко пацекања, крпим крај с крајом, и
одједаред дођеду њи’ хиљаду-сто хиљада и почнеду
да ме тучеду, да ме газиду и да разбијаду све што
сам начинијо?
Разумем ја и њијове проблеме, знам да њим
је Американац уништијо земљу и вароши, знам да
оћеду да њим украдеду нафту, знам да њим није
лако, ал другови, не мож само да се дође и да се
уништава шта су други подигли и да се убија
обичан народ. Ако већ имаду толико куражи, нек
108

БАНАЦКИ ТВОР

идеду да нађеду оне који су почели ратове и да
њим скрједу врат, а не да плашиду пекаре,
домаћице, попове, купце по дућанима и друге који
њим нису ништа скривили. Како мож неко да буде
тако глупав, да оће да упропасти читаву Европу?
Па нисмо сви баш ћорави, мајку му. Излазим с
Фејзбука, нисам очито ником данаске, ме мрзи да
улазим у непотребне расправе.
Видим стала киша, идем до на ћошак да
купим переце сас семенкама од цунцукрета и једно
кисело млеко. На радијо жвижди онај сас шепом
прико очију из Скорпијонса, „Винд оф чејнџ“,
„Ветрови промене“. Тако су говорили и кад су нас
турили у колектив. „Заједно у ведру будућност“.
Тешко нама...
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НЕЋУ ФИФЕ, ОЋУ ФОФЕ
Кад јеш око пет сати се каже да нит си ручо,
нит си вечеро. На телевизор нема ништа, па гледим
по ко зна који пут на интернет авентуре Шурдиловића и Боба. Добар серијски, се смијем понекад
тако здраво да ме чуједу чек ови с партера. Но, док
је Шурда бацо карирани шешир на чивилук и
безвољно бријо муштерије мислећи да Грчку, мени
се прохтело да јем крофне. Не оне слатке, с
пекмезом и ситним шећером, него оне велике,
надуване, од леба. Би се мето ја да правим, ал ми
стра, нумем, ћи и упушкати. Нисам баш вешт
укујну, морам да признам, а у то су се већ сви који
ме познаједу уверили.
Баш ондак чујем телефон. Сам метно да ми
звони песма „Преварено срце моје“ од Маринка
Роквића. На ракијаду у Симпетер сам „кошто“
превише штампли па не тувим скоро ништа, сем да
сам се отрезнијо исприд швапске цркве док ми је
нека џукела лизала муштар сас подераног ђона,
некако челоногу. Волем кад ме неко зове док сам у
трамвај јал у тролејбус, па га извадим из џепа док
он свира све јаче. Неки уштогљени ленцефири и
студенти с уредним брадицама и патикама од беза
ме гледиду ков србенду-сељачину, а ја баш то
волем, да њим пркосим док говорим на телефон с
пуним устима од масног бурека. Кад видим ко ме
зове, одма ме прошо кеф. Тетка Даница! Ни јој
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било доста што смо се посвађали и испичкарали
већ толко пута, шта опет оће садена? Но, ипак не
смем да се не јавим.
– Хало?
– Да тетка, кажи...
– Нумеш да се јавиш прво, мамлазе?
– Ако си звала да ме зекцираш, боље
затворим хоман, тако нисам вољан да ме неко зеза
у здрав мозак...
– Јау шта си офиризан, па шта ради господин
тако важно да не сме нико да га прекине?
– Читам.
– Читаш? Тиии читаш? А шта читаш?
– Писо Толстој неку књигу како се штројиду
прасици у Маноштор...
– Лееепоо, фииинооо... О, како само умеш да
се прдачиш од људи, то си научио од твог деде,
јалда? Ал си хамишан, ко Тртина Добринка!
За оне који не знаду, био пре код нас неки
Трта, који добијо ћерку Добринку, ал била фалична
од рођења, па умрала сирота после само николко
дана. Ал Трта је знау да каже: „Тако хамишна била
моја Добринка, свашта знала...“ Су ми лагали да
Добринка била тако мала, да су је саранили у једну
кутију за ћибре. Ја сам то верово, шта ћу.
Почнем да се смијем у слушалицу, само да
што више напркосим тетки, ал овог пута ними баш
ишло од руке. Видим она наставља с лепим:
– Мани те твоје керефеке, тако сам и сита,
сам телефонирала да те питам ако ош да дођеш до
мене, сам правила неке пекарске кифле.
– Нећу фифе, оћу фофе!
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– Шта кажеш?
– Кажем: нећу фифе, оћу фофе!
– Шта то значи?
– Нећу кифле, оћу крофне, тако је казиво
неки мутави Лаза пре у Варјаш.
– Ал ти умеш да изволеваш! Ако оћеш дођи,
ако не, у очин! – и тресну слушалицу.
Истина, ја волем да биднем зеквент, ал сад би
добро пале неке пекарске кифле, ако већ нема
крофне од леба. Проблем је што нуме више нико да
и прави, нема ди да купиш, ни да оћеш. Шта да
радим, од тетка Данице није да узмеш ни оре из
руке, ко што сам већ казо и пре, тако да идем до
фриџидера да видим шта је остало. Отворим врата
и ко што сам мислијо – буџа марјанова! Начиним
неке прженице, намажем малко с белим луком и
исечем николко комада прелаве сланине.
Срећа још имам по флаше ракије из
Симпетра. Није доста да се надерем, ал бар мако
да растерам досаду пре спавања. Слушам Маринка
и гледим како Шурда и Боб вараду маторе
Швабице, пиједу бела вина и тераду мерцедес. На
крај филма креће песма „А сад адио“. Жмурим и
штудирам како би требало да манем оде сау овај
џумбус и да кренем у Грчку, да пијем шприцер и
гледим галебове. Сам се наситијо темишварских
врана и комшија којима прија клима уређај. Ја сам
воло и волем само врућ ветар. Фофе, не фифе.
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СВАБДА
После млого година нисам за Велику
Госпојну бијо у Бездин. Не знам, ко да ме не
привлачи више ко пре. Осећам да нешто није у
реду, нешто фали. Можда баш тај поморишки
народ, који је сау некако остаријо, проредијо се,
окилавијо, га уватила роматиза историје. Тешко ми
да уживо гледим нашу лагану смрт, то је горе него
кад те одједаред стрефи шлог. Онда је барем лако,
те удари и нема те, а овако се вучеш старим
путовима ко мрцина, чекајући да те скупи „она с
тавана“ и да ти други зачас разграби све што су
твоји стари годинама скупљали и зашта су
вековима радили ко марве.
Можда ме и од овог жутог вина, што га
пијуцкам док се враћам кући перјамошким путом,
уватила нека носталгија, тешка ко две вреће
окруњеног кукуруза. На стражњом седишту старог
ИМС-а 1 , последњог који још корболује кроз Банат,
седимо ја и Игњат, који ми заспо у крило. Одакле
долазимо, то је наша ствар.
Улазим у село и бројим куће ди још знам ко
седи. Србље мож да избројиш скоро напрсте. Ди су
нестали, богтепита. Откључавам врата од сокака,
кад настал у конк видим једну коверту. Опет неки
штајер, нека фактура? Шта друго још мож да
1

Румунско теренско возила
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добијеш ових дана? Кад отворим, видим позивница
усватове! Хау, леба ти, ово је баш изненађење,
поготово што пише и српски с једне стране. То баш
да нисам очекиво. Ко се то жени, де да видимо...
аха, ево га - Ђура Нераст, чика Вељков син.
Штудирам хоман колко је стар, бијо четир јал пет
година мањи од мене ушколу, тувим увек му висијо
слинац из носа и га облачила његова баба у неке
смеште хулахопке, сви се смијали од њега. Он
мали, геџав, никакав, му нашли неку Влајњу,
тофлајку, дваред ко он. Хоман се сетим бећарца
којог смо певали кад смо били омладинцибоклијаши, кад смо тели да се прдачимо од понеког
младожење који је био малецки: „Алај сам се
оженијо мали, па ме жена са кревета свали“. Но,
шта ћеш, време не стоји уместо, ред је да се ожени
и овај мали. Није он крив што смо ми старији
дангубе, вуцибатине и битанге које воледу само да
филозофираду и изволеваду, а нису у стању да
убодеду ни керу удупе.
Сипам још једну чашу вина и гледим
кроспенџер, у авлију. Још мако па ћеду се начинити
смокве. Не сазреду сваке године у ове наше
крајове, ал сад ће бити коко оћеш. Крупне, фине,
слатке. Долази још једна јесен, ко слатка опомена
нестајања. Што више цугам, то ми се овај апсурдни
циркус од живота чини подношљивијим. Писо пре
млого година неки швапски војник, који се, исто ко
ја садена, опијо од жутог вина кад је чув да ће из
мирног француског села бити прекомандован на
источни фронт. Он је за вино којо је пијо казиво
„да су га људима манули богови да не заборавиду
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укус раја“. Ал пут од раја до ђавола прође док
трепнеш.
Гледим још једаред коверту која ме зове
усватове код малог Ђуре. Да идем, да недем?
Нисам бијо на једну српску свабду у Банат од
стоосам година. Кад сам то последњи пут бијо
боклијаш, кад смо оно ваљано полупали култураус,
кад смо попили више вина него воде кад излије
Мориш, кад смо ко пустосвати преорали све
стрампутице док смо се сутридан у подне враћали
кући?
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КАД СЕ ЖЕНИЈО ЂУРА НЕРАСТ
Скоро да ни не тувим кад сам последњи пут
бијо позван на неку српску свабду у Варјаш. Чини
ми се да је било нешто пре Револуције, кад сам
почо да момкујем. Дошла кума Мирна да ме пита
дал оћу да биднем боклијаш њеном сину Ђури
Нерасту. Добро, ниму она казивала тако, него то му
је била прдачина по селу јер воло да се фали
својим љубавним аферама, које су често биле
измишљене. Тувим да ме одво надеран с машином
једно зимско вече у Ловрин, ди смо пили у неку
брасерију, а он закачијо две Циганке, па ме пита да
л’ оћу да идемо малко с машином у атар, „да и’
приваримо“. Ја и’ гледим, крезубе и гадне ко да и’
донела поплава, имаду цеу Иберланд1 испод
ноктију, кажем нећу, иди само ти. Он ме гледи па
вели: „Добро, кад си тако офиризан, ти чекај да
опалиш Лепу Брену!“ У то време Лепа Брена је, уз
Саманту Фокс, била убедљиво највећи секс-симбол
Балкана, а сви смо још били под утиском чувеног
концерта из `84, кад смо певали ко омађијани:
„Живела Југославијааааа“.
И тако, ето мене једне недељу ујутру код
Ђуре Нераста придкућу. Га чујем како, ко прави
српски младожења, служи госте ракијом испод
шифпода и пева надеран од ране зоре: „По селу се
1

Део варјашког атара
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прича да се женим ја, а девојке мисле да је
истина“, и само показује с палцом према себи и
намигује. Кума Мирна нам подели свима
позивнице, нам повеже шалове онако у шрех прико
кошуља, нам придене сас шпенудлом рузмарин, нам
да четир пуне чутуре и нам објасни још једаред ди
треба да идемо. Ми се попнемо у каруца важни ко
Педеров тата кад је Педер коткуће, коњи ржеду
окићени с пешкирима и звонцадима, а деда Трткош,
кочијаш, пали једну цигаретлу брез филтера и нас
пита смијући се пригушено, ко Драгуљче из
цртаних филмова: „Јал, момци, вас опалијо оџа?“
Воле да каже за његове коње да су прави
липицанери, мада сви видиду да су две мрцине из
колектива.
Крећемо од оних сокачића перед штације.
Певамо масне бећарце, наздрављамо сес сваким
будућим сватом, ујучемо и жвиждимо ко да смо
појели пун лонац шангарепе. Кад смо стигли у
први сокак смо већ били прописно надерани, у
други смо једва силазили из каруца, а у трећи смо
дали позивнице некима који нису били позвани
усватове и смо изоставили оне којима су биле
намењене. Чак и неку блиску родбину смо обишли,
па кад смо се вратили испо циркус. Кума Мирна
нас гади и нас грди што смо је осрамотили по селу,
а њен муж, чика Добривој, ушо у шталог па тражи
бич да испраши боклијаше. Ми, пут под ноге па
кући. Но, до краја се некако средила ствар и сви су
се сложили да смо ми криви јер смо се ождрали ко
свиње. Смо добили порцију и кући, ал мој бацика
је, иако ме прописно исферфлухто, бијо малко
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поносан што сам почо да се бећарим на тако
жесток начин. И он је радијо исто у његово време,
па је, мада то није мого да отворено призна, бијо
срећан што нисам мујко, ко Лазика, син нашог
комшије Милорада, који је чечијо по цеу дан
исприд књиге, учијо да уђе на факултет и ни се
дружијо ниским.
За недељу дана се заборавило све то, а моји
су ме послали да сашијем ново одело, јер оно у
којо сам бијо на банкет кад сам свршијо осми
разред ми остало мало. Кад је дошла субата да
идем усватове, ја сау срећан. Ранко ме зове да
идемо прво да испратимо кума, јел одандлена
почиње џумбус. Други момци, нешто старији однас,
већ су почели да банчиду, се чује од српске цркве
како се дереду. Имо права Вук Караџић да израз
„ко српски сватови“ означава нешто дивље,
разуларено. Код Ђуре Нераста широм отворена
капија, музика трешти, чутуре се шетаду из руке у
руку, а празне флаше пива се већ разбиваду о
фластер. Поворка креће по младу. Није звонило још
ни за 4, а полак сватова је пијано. Младожења
испија из једног цуга деци ракије, га разбија од
бесанке, се пење на Дачију окићену шареним
пантликама и показује прстом према младиној
кући. „Терај куме риђу, да нас не обиђу...“, пева он,
а ја видим ја да ће данас баш бити пропа`света.
*
Друштво
нешто
старијих
момака
и
неожењених бекрија кренуло према младиној кући,
а Ђура Нераст узјашијо Дачију 1310 и само ујуче.
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Бабе изишле на сокак да видиду сватове, кад оно с
пута се чује само: „Подај, Боже, кишу из облака, па
протерај бабе са сокака!“ Момци певади и цугаду,
а ја и кума Ранко касуљамо за њима, ко две керице.
Још смо балавци, не хајиду баш за нас.
– Јал, вас двоја, курцобрије, заш не певате?
Ви не знате ниједан бећарац? нас пита одједаред
Сима Пупушка, грдосија од скоро два метра.
– Знамо, како да не знамо, одбруси кум.
– Но, де да чујемо! Хај, дођте оде, па за
музиком!
Ја сам прогуто аљушак и ми било стра да се
не осрамотим, ал кум опалијо ко из топа ону с
лонцом који је сатеро канти. Видли хоман ови
старији од какве смо феле, па наз примили шњима.
Шта ћеш веће среће.
Млада излази из куће с јабуком избоденом
монедама од леја. Брише сузе, кобајаги јој жау што
напушта родитељски дом.
– А гле како жали, сиротица, шапуће баба
Ката баба Ленки, уместо да се радује што се удаје
за таку прилику, па показује кревељећи се с прстом
у надераног младожењу Ђуру, који је запо кад је
сишо с машине и скоро ни се сатро од гвоздене
шипке што придржава капију од сокака.
Таке су бабе од памтивека, воледу да
огавараду и да се прдачиду од сваког. Сад, истина,
од Ђуре Нераста није ни тешко. Идемо да дочекамо
младенце исприд цркве. Кум излази и баца ситниш
дечурлији. „Кест куме“, се дере деда Жива,
младожењин род, који скида шепу с главе и је
треска од земље.
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У култураус све окићено ко за благдан. Из
кујне излазиду дим и пара, дебеле куварице мешаду
с варјачама у казан, сечеду крменадле за шницле,
теглиду неке лонце и заклопце, изручиваду ведре
воде напоље и мећаду предјело у тањире.
Нерастови су заклали два свинчета, па су астали
пуни свежих кобасица, мајушки, картабоша...
„Добро нису заклали тебе“, му довикује Сима, који
пије соде директно из флаше и подригује наглас.
Има и сланог сира, од Јоцике чобанина, пардајса
што носи деда Жива у „Челефе“ и фине паприке од
ујка Васе, из Кетвоља.
Старисват, девер и кумови су се уватили већ
у мало коло и певаду гледајући у Нерастову маму,
тета Мирјану, како сва пуна среће прати сина и
снају што подруку улазиду у салу. Син је малко
ђорнут, ал не фали ништа, то код Срба није баш
невиђена срамота. Могло бити и горе. „Данас мајко
жениш свога сина, жениш свога синааааа...“ се чује
чек до дворишта, ди смо изашли да попушимо
један дуван, ко старији момци. Из сваког џепа од
кошуље вири бело пакло Кента. Ко не пуши Кент
усватове није човек, боље да ни не дође. Само чика
Миша пуши његове „Карпате“ и баш га заболе што
је надимијо ко гезеш све оне што седиду близу
његовог астала. Само налива вина из стаклене
флаше од литре и сипа соде прико. Попијо већ
шест шприцера, поцрвенијо у лице ко цвекла, а
жена не сме ништа да му звоцне, зна какви је луд
кад потегне.
Музиканти дошли из Тимишвара и певаду
неке Тозовцове песме. Сви играду сес женама или
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с девојкама, само ја и Ранко смо се, по обичају
којем ћемо остати верни до дана данашњег, забили
у ћошак с две флаше пива. Блејимо и оговарамо, ко
две бабе.
Тек што су донели супу, кад видим да су они
момци с бине, иза младенаца, почели да играду
настал и на шутираду све око њи’. Летиду тањири,
ножови, соде, бокали, тацне... Нека младина
родбина из Секусића и моли да се смириду, да не
посечеду неког, ал Сима Пупушка скочијо, латијо
двоје за крогне и почо да и’ фиска. Једва су и’
ишчупали из његови’ руку. Сад цеди осму флашу
пива, ја хита прико главе и пева колко га грло носи:
„Бијо сам пијаааааааанац“. Његов пајтос, луди Јаша
Кртица, вади сто леја из џепа, узима певачицин
кабл и почиње да га вуче према себи. Она крешти,
се приближива, ал се види да нијој све једно. Јаша
је грли, је пипа, је вата са сви страна, јој тура
новце у недра и тражи да му пева „Кунем се и
народу и богу“. Ако каже да не зна песму, ондак да
видиш толвај!
Утим стиже печење, па пире кромпир, па
кобасице, па сарме, па торте, па кафа коју деда
Роцко вади сас супаром из плекане ведре и сипа
свима у чаше, да се мако отрезниду. Ми изиђемо
напоље да још попушимо једну цигаретлу, кад тамо
неки Власи дошли да видиду чија је свабда, па нас
зезаду да њим изнесемо изнутра којо парче меса и
нешто за пиће. Идем па њим метнем у један тањир
две шницле, мако пиреа, мако купуса и три
кобасице. Узмем из једног сандука два пива и с
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астала једну флашу ракије. Кад сам њим дау, један
пита:
– Шта је ово?
– Фртаљче ракије, шта да бидне?
– Па ниси мого да нађеш неко „жуматаљче“
(флаша од пола литре)?
Ишпендирамо ми ове слепандре и се вратимо
унутра. Кад тамо, девер се туче с Пупушком и
шњеговом бандом. Севаду песнице, лактови,
колена, не мож нико да и смири. Накрај, кад се
уморили, се скрасили.
– Ћу те уватити ја, миш да нећу? Ћу ти
ишчупати гркљан! се дере Јаша Кртица кроз салу.
Но, за једно полак сата и прошо калбаз.
Попили још покоју ракију па почели да се грлиду
и певаду заједно „Не дај се генерацијо“. Сима се
испружијо на једну клупу и заспо. Беу чаршов виси
прико рамена, а он, како спаво, мислијо да је кући,
па теу да се покрије и повуко прико њега све што
је остало настал: чаше читра, салате, кромпир,
парчаде ситног теста и торте... Нико не сме да га
пробуди, сви знаду да је налудан.
Крећемо и ми кући око полак седам. Гледимо
кроз салу, ко да прошо руски фронт. Све разбијено,
чаше, флаше, соде, тањири, два пенџера, да те бог
склони. Нас пита неко ако нећемо да идемо код
кума, да попијемо још нешто, таки је ред. Би ишли,
ал једва стојимо на ноге. И тако ћемо добити
порцију ако нас видиду наши кући. Треба некако да
се ушуњамо непримећени, ал како кад је већ
свануло?
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– Шта да радимо ако нас не прими кум? пита
неко.
– Не фали ништа, ако нас не прими, му
извадимо капију, је бацимо на излаз и идемо да
банчимо у Иберланд, на перјамошки пут.
Кад смо стигли перед диспенсара, сретнемо
кнеза, Гашу. Види он колко је сати, гледи за нас
шта смо све поразбијали путом, па каже:
– Кад идем недељом у општину, ни не мора
да знам ко је правијо свабду. Само гледим по доле
и пратим трагове. Ако видим стаклађе, знам да су
Срби, таке луде ко што сте ви, који воледу све да
поразбијаду. Ако видим бљувотине, знам да су
Шваби, јер они не можеду млого да пиједу, па
хоман се исповраћаду. Ако видим покоју
„громилицу“, знам да су Власи, јер Вла мора да се
отори макар ди иде. А ако видим и крви, ондак
знам да су били и Маџари, јер они увек се кољаду
с ножовима кад идеду у сватове.
Крене банда код кума, а ми код српске цркве
смотамо према кући. Се подупиремо један другог,
штуцамо и станемо код Шугапеге испридкуће да
шорнемо на старо оре, мислимо да нас не видиду,
ал људи устали рано, радиду, сви нас гледиду како
се батргамо. Тек сам стиго кући, улазим логацко, да
ме не чује нико, скидам изгужвани јанкел, изувам
блатњаве ципале, ко да сам бијо да орем а не
усватове и сакривам цигаретле у креденц да ми не
нађе бацика. Тек сам мислијо да сам се спасо, ал
кад одшкринем врата од моје собе се упали
лектрика у конк иза мене. Ко из пакла, чујем тета
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Даницу, која се продрала ко вођа навијача који чека
појачање за јуриш на противника:
– Хајте да га видите нашта личи, буша
ождерана! Иде ижњега ко из бурета...
То је био само почетак циркуса. Уместо рујне
зоре, у мојој лабрњи се спушта ноћ, црња од
катрана и тетка Даницином отровног језика.
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ШУГАПЕГА
Код Ђуре Нераста још било како било
усватове, ал да видите шта сам пострадо код малог
Живка Шугапеге!
Узмем телефон и назовем кума Ранка:
– Здраво, јал, тебе звау овај мали мујко,
Шугапегин, усватове?
– Ме звау, како да не, па ми смо близо род.
Моја покојна баба Шећерка и његов прандеда Иса
су браћа рођена, а тетка Смиља и...
– Чуш, мани ме с родбином од старог шлога,
њим никла кукута удупе, боже ме опрости! Него,
кажи ми, идеш јал недеш?
– Идем, како да не, сам чув да ће бити у неки
фин локал, у Тимишвар, нешто луксузно, паднеш
доле кад видиш.
У данашњи дан кад те неко зове усватове је
ко пре кад те мотали џандари да платиш штајер.
Ако идеш на три-четир свабде једног лета, си
банкротиро. Пре узмеш кокошку јал гуску потпазу,
сто леја уџеп и идеш да се провеселиш, сад ако
немаш бар 200 евра немож ни супу да сркнеш. Не
знам одакле ова мода, ал је здраво гадна. Нема
народ новце, сви крпиду крај с крајом, а свабде
коштаду ко у Америку. Па нисам ја Џејар из Даласа
да се размећем с парама, ал таки су људи – воледу
да се правиду важни, да се кочопериду. И ако
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немаду, узајмиду из банке, само да се покажеду
прид светом.
Сам мого да слажем и ја Шугапеги ко што му
слагали други: не могу да дођем, ми се тели крава,
треба да идем на море крајом септембра, баш сад
мећам зубе, ме боледу брбушци... Ал кад сам чув
да иде и Ранко, реко ајд да идем и ја, нисам бијо
на српску свабду од кад се женијо Нераст, који је
у међевремену променијо три жене, ал то је друга
приповетка.
Стигне субата, се стретнемо ја и кума Ранко,
узмемо такси и кажемо ди да нас мане. Стигнемо,
кад исприд ресторанта нас дочекују неке фрајле сас
шампањцом, оћеду да нам приденеду црвен цвет за
крогну од анцуга, келнер нас преузима и нас води
до астала, ди видимо наша имена написана на нецу
цедуљу. Госпоцки, нема шта, ал некако ипак све
уштогљено, неприродно...
Седнемо, испид нас две прије свеже исфлизиране и напудерисане. Се ладиду с неким фекерима,
трепћаду с вештачким трепавицама и сваких десет
секунди бацаду око на мобилни телефон, говориду
с неским на Фејсбук. Леп провод, мислим, дођеш
усватове и блејиш цело вече на интернет. На лице
метле толко помаде да ако би и туријо у каду, би
остало кило фирнајза, мож капију од сокака да
офарбаш. Ал знаш како се правиду важне, само се
окрећаду и чекаду да и’ неко примети, ал сем мене
и Ранка, који смо начели једну флашу вискија, нико
да и узме у обзир.
Млада и младожења идеду од астала до
астала с чашама шампањца уруке и куцкаду са
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свима. Њу стеже рокља, сва се усукала ко резанац,
он кисо ко да га суче стомак, се притвараду да су
весели и опуштени, ал се види да би пре
истоварили пун камион дрва него што се мучиду да
одена биднеду културни. Кума, шира него дугачка,
се утегла у неку уску рокљу, мисли да јој стоји
лепо. Ко кад би мангулицу окитијо розлом чипком.
Шугапегина мама само мотри ко штука, цеу њен
реноме зависи од данашње свабде. Ако нешто не
испадне добро, оде маст у пропаст, сви ћеду
оговарати и ћеду се прдачити одњи... А ако, недај
боже, не скупиду доста новца, тешко њима, су
узајмили 10.000 евра.
Диџеј, којем су платили хиљаду евра да
кликће на лептоп, пушта само Вивалдија, Стинга,
Јуроп, мало отменије ствари. Деца се сиграду око
астала с ког се слива чоколада у артески бунар, а
воће је сређено ко икебана. Ко да је нека
конференција за богаташе, не банацка свабда. Ево,
стигли и музичари. Прво почели да свираду неки
Власи, јер млада је од те фајте. Извадили торогоаће
и почели да дуваду у њи’ док нас нису истерали
напоље. Четир акорда, ко панкери. Тра-ла-ла и трала-ла по хиљаду пута, док не прекипиш ко лонац.
Смо узели николко пива и флашу вискија, па смо
изашли да пијемо на терасу и меркамо женске, мож
ће „пасти нешто“. По ритму у којем смо почели да
лочемо, шансе су минималне, ал ето, маштамо ради
реда...
Предјело нисмо ни окусили. Две фаширте,
пуњен пардајс, бледа пилећа шунка, парче џигерице и мали барјаци Француске, Енглеске, Немачке
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забодени у сир – „трће прће ши њимик“ (цело
ништа). Улазимо унутра, кажеду почиње српска
музика. Дошо оркестар из Србије, не знам одакле.
Шугапегин тата и фали свима с ким говори, ни да
дово Мирослава Илића не би се тако курчио.
Певач ошишан ко неки педерко, носи златну
пранзетну, шпицасте ципале, ко цигајдера, и белу
мајицу с американском заставом. Кад га видијо
кум, да га стрефи друго зло.
– Гле га и овај јазавац, пева „У Србији варош
велика“, а носи мајицу оних што су и’ бомбардовали. Гадан смо народ, да нас немаш!
Није добро ни казо, кад, ето, почо тај да пева
турско-циганске песме. Кад свршијо то, пришо на
неке модерне, новокомпоноване, које никад нисмо
ни чули. Видим нека дечурлија игра, се весели,
воледу здраво. Ми седимо за астал и празнимо
чаше, није још ни 12.00, а већ смо начели другу
флашу вискија. Те две прије што седу исприднас
биле да играду, се задихале мало па дошле да
одмориду баткове. Да се туримо и ми мако у обзир,
питамо:
– Јелте, девојке, ви знате каква је ово музика,
ко ово пева?
Оне нас гледле ко да смо сишли с дрвета.
– Шта, нисте чули за Жељка Јоксимовића,
Милана Станковића, Колонију?!
Смо чули, ал ко што смо чули да Таџикистан.
Ми би да слушамо оне наше, старе, фине песме, уз
које мож човек да се опусти, да разбије, да осети
нешто, не ова мјаукања. Није прошло ни фртаљ
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сата, кад латимо флаше за гркљан и изиђемо опет
напоље, на луфт.
– Јал, шта кажеш, да питамо оне две козе да
играду с нама? Мислим да би теле, виш да нико и
не фела сем нас. И нису ни тако здраво гадне,
валда зато што смо надерани. Ал ко зна, мож нам
успе нешто, каже кум Ранко.
– Шта, си вазишо? Ти не знаш шта је
говоријо мој деда Мија? Само мајмуни играду! Ја
се придржавам тог правила ко пијан плота. Ти ако
оћеш да се срамотиш ко ондак у оперу, само
навали, мене неш приварити други пут, ни да
пададу сикере!
Наравно, одустанемо ми од игре, каква игра!
Се вратимо унутра, појемо две сарме приливене с
мако милера и један комад меса, кад сазнајемо да
нема више вискија. Све се попило. Се натрошијо
Вељко Шугапега, купијо свега пет флаше за целу
свабду. Добро, нема везе, дајте нам бела вина.
Имате? Имамо. Донесте једно бокалче.
– Кад видим овог певача, све ми приседне,
каже Ранко, који се распиштољијо око два сата.
Видим ја, оће да угризе неког, да изазове инцидент
по сваку цену. Искрено речено, то је једино што
мож да ваља на таку свабду.
Извади милијон из стражњог џепа и зове
певача код њега. Тај долази, не зна шта га чека. Се
сагне, а Ранко му каже:
– Певај оно, „Госпођице Милена“, од Александра Илића.
– Не знамо ту песму, господине.
Кум се избечијо, испијо полак чаше вина, узо
новце натраг и каже:
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– Добро, ондак „Вино пију два мила јарана“,
од Сафета Исовића.
– Не знамо ни то.
– Ни то не знате... Тешко вама! Добро, нема
везе, певај ондак „Мој друг и ја“, од Новице
Урошевића, за мене и мог кума, каже показујући
према мени.
– Господине, да ли можете да наручите неке
познатије или савременије песме?
– Шта, ни то не знаш?
– Па, не...
– Певај ондак нешто од Звонка Богдана,
макар шта!
– Не изводимо староградске песме, знате...
– Па каки си ми ти курац певач? Шта знаш,
да шиштиш ту у микрофон ко неко лашче, не знаш
ниједну читаву песму... Ни’ вам срамота? Колко
новца сте тражили Шугапеги?
– Наша тарифа је строго поверљива, госп...
Није успо да заврши реченицу, кад га кум
шчепо за „тојаш“, што би рекли Маџари. Певач
испустијо микрофон и јаукно од бола.
– Кажи колко новце си тражијо, мамлазе?
– Т...т....три хиљаде евра, г... г... господине...
– Три ’иљаде еура, а ти не знаш ниједну
ваљану песму? Ја ти не би дау ни 10 леја. Треба ти
да нам даш новце што те слушамо цело вече како
стењаш. Шта мислиш, ако си се нашминко ко неки
гузичар и имитираш оне с Пинка си неко и нешто?
Утим, ево ти долази чика Вељко, младожењин отац, да смири ситуацију. Уместо да постигне
нешто, видим да кум с левом руком шчепо и њега
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за исто место ко певача. И држи тако обадвоја и
вуче надоле, ко два прасета. Кад и пустијо, дошло
обезбеђење локала да нас истера напоље. Никаква
штета, нисмо стигли ни новце да дамо младенцима.
– Хај да идемо негди да слушамо читаву
музику, не ове чибезере, каже кум.
– Ди да идемо у ово добо?
– Шта је данас, недеља?
– Недеља...
– Правац – Нови Сад!
– Шта ћемо тамо?
– Како шта ћемо? Идемо да пронађемо Звонка
Богдана и истерамо кера.
Те две фрајле што биле с нама за астал
управо излазиле из клозета. Кум и гледи и пита:
– Девојке, не бисте дошле с нама у Нови
Сад? Да слушамо праву музику, не ово дрндање.
Оне нас гледле ко да смо и звали на
Хималаје, па шмугле брзо унутра, да и не ујемо.
– Пусти куме, не знаду оне шта је то.
Долази такси, улазимо унутра. Шофер нас
пита – куда?
– Што даље одавде, каже кум, показујући
прстом у супротном смеру.
– Ово је последња свабда на коју сам бијо,
кажем.
– Није.
– Како није?
– Ћеш доћи бар на још једну – на моју!
– А кад ће то бити?
– Кад да бидне? На кукулово лето. Кад
пронађемо Звонка Богдана...
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ДУВАЊЕ У СЕВЕРАЦ
Се пробудим ујутру неиспаван, безвољан и
рашчупан, видим Игњат још спава у његово
сандуче иза пећке, нећу да га дирам. Нисам добро
ни отворијо очи, кад чујем да неко корболује по
конку. Отвара и затвора врата, довикује се с неким
напоље, дрнда чикмежа, треска витрину од
креденца, патос шкрипи под гумишама, ко да нам
ушла црвена армија укућу.
Одједаред, без куцања, врата собе се отвараду
и чујем застрашујући глас:
- Јал, а ко је тај Боба Дилон? пита тетка
Даница, сви говориду за њега на телевизор од
недељу дана.
Нит „добројтро“, нит „дал могу“, него удри
из прве.
- Нека врста американског Балашевића, кажем
безвољно.
- Хм, не волем баш тог Балашовића, само
деклемује, нуме да пева... више волијем Шабана,
де, мети баш мако на радијо да слушамо нешто
читаво.
Да слушам Шабана Шаулића у цик зоре, кад
и нашом пиргавом петлу је гроза да кукуриче у
другу авлију? Па да ли је она нормална? Шабан се
пушта само кад се пече ракија, кад је при крају
клање свиња, док пунимо црева с млевеним месом
за кобасице и шаљемо једну од жена по вино у
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подрум и дете из комшилука по још један сандук
пива.
– Па шта, ти знаш коју песму од оног Бобија
Дилона? Каква је то ведета кад ја нисам ни чула за
њега?
– Па њега не мећаду на „Пинк“ и на „ДМ“,
тетка, а ти само то пратиш.
– Није истина! Гледим и „Канал Д“ ако баш
оћеш да знаш, ди се даједу најбољи турски
серијски. Ја не гледим којешта, те шпањолске
сењорите, то је за оне фосиле од мене из скаре, ја
пратим само модерне ствари, рече тражећи свој лик
у измазаном огледалу од креденца, међу
акцибилдима посрани` од мува.
– Да, ти си здраво савремена, шта да ти
кажем...
– Па и јесам, и чим ја нисам чула за тог
Бобија, јал како се зове... Дилиног... значи да није
богзнашта.
– Није то Боби из Даласа, тетка, него певач и
песник, Боб, што је скраћеница од Роберта.
– Роберт? А шта је тај, Шваба келераба?
– Не, Чивутин.
– Ааа, па кажи тако! Па само Чивутима и
даједу награде у Америку, сад ми је јасно све. А ти
шта се правиш тако важан, ти кобајаги волеш тод
Дилгула?
– Ја бар знам ко је, и сам имо неке његове
плоче и касете.
– Де метни и мени да чујем.
Ђаво ме натера, па кренем да претурам по
чикмежу ди држим старе касете. Видим избледели,
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излизани омот, Боб Дилан млад, сас цигаретлом
уста, сас црним шеширом наглаву и гитаром
потпазу. Вадим касету, турам у леву страну старог
касетофона „Кондор“, једина која још иде, и
притискам дугме испод којог пише „плеј“. Тетка
Даница узима касету, мећа наочаре, се мршти и
каже:
– Ко чергар из мецигана.
Ја забадам нос у јастук од перја, се окрећам
према дувару и препуштам се никад заборављеним
звуцима младости: „How many roads must a man
walk down, before you call him a man?“
Мисли почињеду одједаред да пловиду
компом на неком далеком Моришу, који се улива у
море свих мојих жеља, надања и сновиђења, док
тетка Даница остаје доле на земљи, као нека
иструла бандера у вртлогу поморишке прашине.
– Мда, цело ништа, Шабан и Мирослав
певаду сто пута лепче и нико њим није дав
Нобелову награду. Кажем ја, то је само за Чиве и
таке ленцефире ко што је наш Васика, који воле да
се прави важан, ко да га ми не знамо каки је и ко
да не тувимо кад је...
Ал све снажнији фијуци ветрова покриваду
њено звоцање и носе ме прико неких сунцом
обасјаних ливада, над којима се, попут неухватљиве
душе жутог банацког ризлинга, пролама рефрен
што је обишо свет:
„The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
the answer is blowin’ in the wind“...
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САЈАМ КЊИГА
Пита ме кум Ранко пре неки дан дал оћу да
идем шњиме у Београд, на Сајам књига. Ја се
чудим, откуд њега то интересира, нисам га никад
видијо с књигом уруку.
– Сам чув да ће бити и Шешељ тамо, ће
промовисати не знам какву књигу, па оћу да је
купим с потписом. А сем тога, би теу да се малко
исприповедам шњиме, да му кажем шта мислим о
политичкој ситуацији у Србији и свету. Редак је
човек који би мого да ме разуме. Он једини
отворено каже да воле Русију и Волођу, па мисим
да би могли да ујединимо снаге.
Мене политика слабо интересира, ков што
знате, ал сам чув да тамо, на сајам, има млого
стари’ стрипова. Ја уживам да и’ читам, па реко, ај
да идем, што да не. Од кад нисам мето руку на
новог Кита Телера, Загора јал Алан Форда, скоро
сам и заборавијо. Ове моје, из форовза и с тавана,
знам већ напамет.
Приваримо Мишу Врапца да тера машину, да
мож да попијемо нешто путом, и – правац Београд.
Тек што смо ољуштили шест флаше које смо
купили у Вршац, кад ево, улазимо у Београд. Каже
кум да станемо негди да још купимо бар два пива,
ко зна колко још имамо дондлена. Припне Миша
„опел“ на једну бордуру, отвори пенџер и пита
првог пролазника:
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– Друже, ди има оде једна алиментара?
– Шта да има?
– Алиментара, да купимо нешто...
– Не знам ја шта је то, матори...
– Па алимен... хтеде он да понови, ал човек
се окрену и оде.
– Хо, уста га она његова, си видијо какви гад,
неће да нам каже.
– Ал си глупав, рече кум, пусти мене, саћу да
сиђем, да средим ствар.
Ми га гледимо како излази, прилази пут и
пита једну госпођу:
– Извинте, ди би могли да нађемо оде у
близини један бутик?
– Бутик, овде? Једино у центру града имате
бутике.
– Па ваљда има и оде неки, да купимо којо
пиво?
– Пиво у бутику? Мене си нашо да зајебаваш,
сељачино неотесана, рече жена и удри кума с
ташном по глави.
Унезверен, овај се врати у машину поплашен,
не зна шта га снашло.
– Хуу, ал су ограјсани ови наши Србљи, није
ни чудо што су ратовали толико! Лепо питаш људе,
они хоман – бој! Терај, Мишо, ћемо наћи ми сами
нешто да попијемо.
После једно сат и по времена, ево нас код
сајма. Платимо улаз, уђемо, кад тамо – свет и
народ, не знаш ди да се окренеш. Зверамо куда да
кренемо, кад одједаред каже кум:
– Хај прво да појемо нешто, гле, тамо се
дими, после ћемо видити...
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Стигнемо исприд једне терасе, а жена с
белим кицељцом нас пита:
– Добар дан, шта желите?
Ми гледимо, не знамо шта да кажемо.
– Ако могу нешто да вам препоручим,
настави она, имамо свежу вешалицу, тек скинуту с
ражња.
Кум Ранко приђе и ми шапне на уво:
– Јал, а шта је то вешалица? Афингер? Ова се
прдачи од нас?
– Није, воле, то је гратар од пилета.
– Да? Па шта не каже ондак тако?
– Не знам, хај да узмемо два комада, па ћемо
видити.
– Не смем ја да јем тај афингер, боље дај
пљескавицу с млого лука, да се исподригујем.
Кад смо се најели, Миша очо да пружи папке
у машину, каже ће се онесвестити од силне гунгуле,
ја крено да тражим стрипове, а кум Шешеља. Кад
смо се срели после три сата код излаза, ја теглим
две пунге пуне Дилана Дога, Загора, Стрипотеке и
Мистер Ноа, а кум долази сау срећан, ми показује
на телефон да се слико с Шешељом:
– Гле га, вели, грдосија, сав се претворио у
нос и у стомак, ко Тарас Буљба, ха, ха, ха!
Тек смо изишли, кад њему звони телефон.
Чујем химну Русије: Россия — священная наша
держава.
– То је сигурно Шеки, већ ме тражи да му
кољам свиње, сам му казо да сам најбољи варјашки
касапин, рече насмејани Ранко, вадећи телефон из
џепа. „Спвемај се куме, квећемо у акцију! Довога
на Бевлин!“
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МЕКДОНАЛДС
Свано леп новембарски дан, ја стрпам Игњата
у џеп од шушкавца и кренем малко у шпацирунг.
Стигнем до ћошка, видим комшију Чеду како
долази с Очка пијаце. Тера бицикле, а на корман
виси један гвоздени кавез покривен с граорастом
марамом.
– Шта си то купијо, соћо?
– Два папагаја.
Згрнем мараму, вирнем унутра, кад тамо
стварно две птице.
– Шта ћеш с тим папагајима?
– Како шта ћу? И метем укујну, да ми
цвркућеду.
Мислим у себи - овај вазишо за баш-баш, ал‘
шта мож да му радиш?
– Лепо, а како се зоведу?
– Овај жути је Доналд, а овај црвени
Владимир.
Отигне он, кад после николко минута сретнем
чика Радојка, тишљера. Носи неку руску капу с
гомбом, масну шалопету и неке пачне од старог
шлога уноге. Видим шета лесику.
– Одакле вам ова керетина, чика Радо?
– Јуче сам је купијо.
– Како се зове?
– До јуче су је звали Рекс, ал‘ од данас му
симе Трамп!
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– Трамп? Зашто баш Трамп?
– Па ти не гледиш вести? Не знаш ко је
победијо на изборе у Америку?
– Ко?
– Па наш човек, Доналд Трамп! Ниси видијо
какву поморанџасту гриву има, ко онај лаф што
риче кад почињеду амерички филмови. Зато сам
купијо ову керу, да личи на њега.
Стигнем у берберницу, кад тамо код хер
Колинга чека наред чика Јова Бандар. Сеу на
столицу, се огледа, а берберин га пита како да га
ошиша. Он вади слику Доналда Трампа изрезану из
неке новине и показује дебелом Шваби:
– Ево, ко овог господина оде. Тако оћу да ми
стоји кика. И да ме офарбаш у блондаво.
– Ал‘ чика Јово, ви имате ћелу, како да вас
ошишам тако?
– Не знам, снађи се, зато си брица. Узми косе
од други’, офарбај па ми залепи. Оћу да биднем ко
Доналд Трамп!
Видим ја како стојиду ствари, па кренем до
кума Ранка. Он и његов баца Миша су одјутрос
опалили већ политру комловице, сад начињу другу.
Настал парчекања сланине, главица киселог купуса
из каце, црвена паприка и велики нож. Кум Ранко
накривијо шајкачу и пева, а бацика га прати с
армаником:
„Шта се оно у Њујорку сјаји?
Доналдови прамени на глави!
Ој, Доналде, прамене залижи,
Америко, барјаке подижи!“
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– Каква вам ово песма? питам ја.
– То је сад хит на интернету. Цеу свет се
грози од Трампове победе, само ми, Србљи,
славимо!
– А шта ће сад бити друкчије?
– Све, куме, све! Не видиш како скичиду и
лаједу сви душмани? Осећаду да дошло нашо добо!
Саће да и бријемо брез пене, доста су они нас
драпали одстрага! Хај, узми једно фртаљче из
креденца и оцеци малко сланине! Тато, ти си свиро
у чувени варјашки оркестар „Паја Патак“, па зато
само шибај, удри тај „Велтмајстер“ док не изиђе
дим из басова!
Дрмнем једну ракију прико главе, хитнем у
кљун парче сланине и, уз нужно извињење,
остављам распиштољене домаћине да славиду и
даље. Прошетам до центра, а из главе не мож да ми
изиђе песма мојих кумова:
„Трамп и Путин два добра другара
Трамп и Путин два су светска цара!
Ој, Доналде, лице ти је бело
Кришом носиш четничко одело!“
Ракија ми отворила апетит. Не знам шта ме
снашло, ал‘ одједаред ми дошло да први пут у
животу уђем у Мекдоналдс, ударим с песницом у
астал и наручим Карађорђеву шницлу. Шта? Не
правите? Е, од данас ћете правити.
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ГВОЗДЕНЗУБА
Средина децембра 1989, ведра, сува зима,
брез снега. Мене и кума Ранка манули родитељи
код баба Шећерке, једно послоподне, да брине о
нама. Она живи сама, па ето, да мотри малко на
нас. Ми, несташна деца, се мотамо по авлији док
се не уморимо, сиграмо жмуре око старе дрвене
котарке и подшопру, се пентрамо на оре
испридкуће, ал не смемо да идемо на таван јел нам
кала матора да тамо живи Гвоздензуба, страшно
биће којо прождире децу. Ми се правимо страшни,
ко бајаги не верујемо, ал нам стра’ ко зецовима, ни
до полак лотре не смемо да се попнемо.
Баба ложи пећку с тулузином из кујнице, а ми
смо сели за астал и сиграмо млине. Ја сас зрњима
пасуља, Ранко сас зрњима кукуруза. Ја мећам први
и скоро сваки пут побеђујем, правим млине ко од
шале, само цика-цака, цика-цака.
Нас пита баба шта да нам спреми да јемо,
насуво јал папуле? Нисмо баш одушевљени
избором, ал кажемо да оћемо папуле. Она зачас
скува пасуљ, га процеди кроз неку цетку коју има
ваљда од пре Првог светског рата, упржи велику
главицу лука, метне мако црвене паприке, истуче
четир-пет чешља белог лука, измеша и изручи у две
мале шеприце.
– Јеј, сине, каже стара, не видиш каки си
слаб, ко крхеја.
142

БАНАЦКИ ТВОР

Мљацкамо и мажемо дно с кришкама белог
леба, да остружемо шта је остало. Векна фина,
мекана, прављена кући, не мож‘ да се наситиш. Кад
смо свршили с јелом, баба нам донела два имбера
сас содом. Попијемо и питамо да л‘ мож‘ да нам
начини још два, баш нам добро пало, волемо како
рези црвен имбер с белом пеном. За дезерт
примамо алве од изгореног шећера.
Одједаред се отвориду широм врата мале
кујнице, а на прагу се појави силуета комшинице
Кате, која врисну:
– Хајте фришко код мене да видите шта
показуједу на телевизор, побего Човеческу!
Ни да је пала атомска бомба у авлију не
бисмо остали тако шокирани. Па како је то уопште
могуће? Ми смо мислили да је он вечан, да је
неуништив ко онај коров који не мож‘ да се
испливи, ма колко кунстингера бацо прико њега.
Баба Шећерка није имала телевизор укућу, није
могла да поднесе да неко буљи у екран и „верује у
те лажи“. Шта ћемо, огрнемо фришко капуте, се
обујемо и отигнемо код баба Кате. Њен црно-бели
телевизор марке „Лукс“ је подешен на максимум,
она малко глува, не чује добро. Видимо неке људе
окупљене око једног астала, сви препланули, се
дереду, не зна се ко пије и ко плаћа. Утим,
покаживаду хеликоптер с којим је побего
прецедник. Гледимо и не можемо да верујемо
очима. Смо чули да се по Тимишвару дешава нешто
загуљено, ал нисмо баш узели нам, ми, ков деца,
смо имали друге бриге: препричавање утакмица
Партизан-Гронинген и Келн-Црвена Звезда од пре
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месец и нешто дана, кад је Милан Ђурђевић
обезбедијо гробљарима европско пролеће, а Фалко
Гец је са два гола „саранијо“ Звезду, на опште запрепашћење Милојка Пантића и нашог професора
Исе, који је сву кривицу свалијо на чешког судију.
Само пљуцка дуван и пцује матер Литбарском,
Шумахеру, Алофсу и свим свецима. Наравно, са
великим смо одушевљењем говорили и о
предстојећем свецком првенству у Италији, на којо
су се квалификовали и Југославија и Румунија...
И тако, скокнемо до центра да видимо шта се
дешава, кад трећим сокаком пролазиду радници из
СМТ-а 1 на чело с директором Битенбиндером. Сви
вичеду: „Nu vă fie frică, Ceauşescu pică“ (”Немојте
се плашити, Чаушеску пада“). Се говори да су се
на улазу у село подигли барикаде, јер долазиду
терористи из Тимишвара. Други кажеду да су неки
ирачки падобранци скочили из авијона у Барацаз
ил` Ходоњ... Ми смо зинули и слушамо све ове
невероватне гласине од којих ћемо се за коју
годину смијати ко луди.
Један чича ушо на коња у општину, скино
Чаушескулову слику, му ископо очи с брисом и
тражиo кнеза да га натера да и‘ прогута. Други,
неки тракторист, среу директора школe перед
швапске цркве. Му скино стреганску капу с главе,
је хитно у бару и крено да скаче по њој. Из
Немачке почели да стижеду камијони хуманитарне
помоћи, иако код нас није нико накаљо због
Револуције. Пун култураус конзерви и швапских
1

Предузеће у доба комунизма
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рита, сви се крједу да узмеду што више. Ми, деца,
видимо друге па бисмо ‘тели и ми. Теглиду људи
ко нечитави, и шта им треба и шта им не треба:
папуче, кревецке хаљине, шоље, пиксле, дугачке
гаће, хулахопке, капе, разне ландрице, кексове,
чоколадице, кошуље... Из Данске послали конзерве
хране из резерви њијове војске. Наш комшија, чика
Сима, уграбио једно десет пакета. Кошто, не воле.
То је прављено да траје више од деценије.
– Не фали ништа, каже он, имам две курјачке
кере, да виш како ждереду. Нећу ваљда да бацим!
Мој бацика ме видијо да ми синула гузица за
пакетима, ме шчепо, ме притисно уз дувар, па ме
пито:
– Јал‘, ти имаш шта да јеш кући?
– Имам.
– Но, ондак седи одена, нема шта да идеш да
чепркаш по старудијама, ми нисмо чергари.
– Ал, бацо, сви идеду, знаш...
– Ако те уватим тамо, те метем на чиркулар
и ти оцечем обадве руке, си ме разумо?
Прид таким аргументом нисам више имо шта
да кажем, па сам моро да слушам.
Пролазимо перед алиментаре из центра села.
Гледимо кроз витрину ко у јучерашњи дан: кутије
с раковима из Вијетнама, теглице олајастог пасуља
и дунста, конзерве од морске рибе, кутије макарона
и какао-бомбоне које се мећаду у штаницле од
хартије с неком лопатицом. Улазимо унутра и
питамо продавачицу:
– Нам каз‘о чика Божа да ће се од сад
променити све, да ће бити и у нашим дућанима
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свега и свачега, ко пре двајес-тријес године, је
истина то?
Она нас гледи, се смешка, па вели:
– Да, тако је, од сад ће бити свега. И
бомбоне, и чоколаде, и алве, и...
Није стигла да сврши, јер напоље неко почо
да се дере. Ни’ се ни добро свршила Револуција,
кад ето, бивши чланови једине партије се поделили
на нове партијице, које су назвали демокрацке, па
кренули да се свађаду ко је паметнији и ко ће више
чуда да направи. Сви говориду о демократији, сви
се кочопериду, а сваки потајно штудира како да
што више уграби за себе.
Чекамо Нову годину, српски Божић, коринђаше, поклоне, пун астал печења, посету кумова,
пет-шест фели торте, окићену јелку, филмове
југословенске телевизије... На радију иде нови хит
Бориса Новковића, „Зима и деведесетааааа, на
вратимаааааа“. Слушамо и жвиждућкамо пуни неке
топле стрепње, пријатне зебње и скривене наде.
Верујемо да ће и нама, коначно, нешто кренути на
боље. Да ћемо имати пуне дућане, да ћемо моћи да
читамо новине, да терамо стране машине, да идемо
у иностранство, да миришимо и ми малко на
швапски перлан, не само на запршку, прелаву
сланину и саламу подригушу. Деведесета нам куца
на вратима са пуном корпом обећања. Слушам
радијо затворених очију и не могу да верујем да у
друго тромесечје нећу више морати да носим
школску униформу. Све ће, рачунам, бити некако
лепше, отвореније, веселије. Моје сањарење
прекида оштар бацикин глас:
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– Хеј, иди фришко до баба Шећерке и скини
две-три кобасице с тавана. Сам и’ одно тамо да се
сушиду пре месец дана, кад смо заклали свинче.
Имамо довече неке госте, па да се пофалим малко,
ове године су испали ко никад, сам самло фино
говеђе месо и сам метно кондименте из Немачке...
Седнем на бицикле и крећем. Стижем код
баба Шећерке и кажем шта ми треба. Пењам се на
дрвену, неподмазану лотру, скоро трулаву. Стигнем
на полак пута, ал’ ту се скаменим. Блејим у црни
отвор тавана који се створио изнад мене и не смем
ни корак даље. Шта ако се иза оџака појави
Гвоздензуба? Њу не може да свргне ни револуција,
ни демократија, ни реформе... Строта коју она сије
је вечна. Ал‘ како да се вратим кући брез кобасица?
Опет ће прорадити бацикин кајш. Из долека чујем
звона српске цркве. Прво оно мало, после њега
старо, па велико... Се прикрстим, прогутам аљушак
и појурим кроз помрчину с намером да украдем
кобасице које чува Гвоздензуба. То је моја лична
Револуција.
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НОВА ГОДИНА ЗА ОЧАЈНИКЕ
Ме питаду неки ди ћу за Нову годину. Право
да вам кажем, немам новце, ко што већина вас
нема, ал се неки правиду да имаду, па стежеду кајш
само да се не осрамотиду. Ју, боже, па зар да недеш
нигди за дочек, сад, док си млад? Чујем се пре
неки дан с кума Ранком, да се договоримо шта
ћемо, мада ми уопште не волемо да се веселимо
кад нам други заповедаду. Нама мож’ сваки дан да
бидне нова година ако ’оћемо. Кад је нама добро,
ондак је и дочек. Ал, ето, реда ради, да видимо које
су нам варијанте:
1. Останемо лепо кући, нигди није ко сес
фамилијом. Јело ко на кршћење, свињско печење,
сарме, пуњене јаје, печене кобасице, фаширтлице,
гибанице, торте с млого путера и фила, да ти скочи
шећер ко Драгутин Топић, пиво на две литре, оно
најјефтинијо, кисело домаћо вино и један шампањац „Анђели“ с есенцом од брескове. Пцујемо
цигајдере који су дошли да коринђаду пре времена,
крадемо салоне с јелке и шаљемо око 300 смс
порука с духовитим или родољубивим садржајом с
интернета, типа „Полетели анђели попут птица,
дотакнули осмех твога лица и послали поруку на
крилима белим да вам све најбоље за СРПСКУ
ПРАВОСЛАВНУ ГОДИНУ желим!“ или „Када
поноћ стари сат објави, дигни чашу и свима
наздрави. Пожели нам здравље и весеље и да Бог
нам испуни све жеље! У Приштини Драгачевска
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труба, Америку покорила Куба. Да Европу гази
корак руски, Енглези сви да зборе Српски! А да
папа с’три се прста крсти, све док Путин гаса им
не пусти! Бијели оро да развије крила, Црна Гора
да отјера Мила!! Нека јече звона староставна СРЕЋНА НОВА ПРАВОСЛАВНА !!!“ Понеко ми
одговори: „Мајмуне, православна је тек за две
недеље, ово је обична Нова година, није наша“.
Шта ћеш, не мож свима да угодиш, поготово не
Србљима. Се метнемо боље да гледимо телевизор,
ко некад. Једва чекамо да видимо понеки стари
скеч сас Чкаљом ил репризу „Бољог живота“, ако
се може оно кад Бранковић чупа Курчубићу кравату
и виче „ђиха, ђиха“, кад Мајковићу пададу
кобасице из канцеларијског долофа ил кад Боба
каже Гиги Моравцу да оће да се жени, па му овај
прети мотиком. Тако се смијемо, цела соба се
тресе. После поноћи гледимо по шести-седми пут
„Конана Варварина“ и „Црвену Соњу“ сас
Шварценегером и „Супермена 3“. У паузе певаду
Седморица Младих, Лепа Брена и Весна Змијанац,
спот из ’85, кад је била млада и краката. Та иди,
финоћа и лепота.
2. Скокнемо малко до центра, к‘о сва омладина. Купимо три-четир кутије петарди и бацамо за
сваком бабом, керетином ил‘ групом девојака,
узмемо једно точено полуслатко вино на две литре
из краме, слушамо на тргу неку педерску музику
типа Проконсул или Штефан Баника Жунијор, се
чувамо да нас не опељешиду џепароши који се
размножили ко уши, око један после поноћи
скокнемо до Мекдоналдса да питамо да л’ су увели
149

ГОРАН МРАКИЋ

Карађорђеву шницлу ко што су обрекли, а ако не,
опалимо бејруцки кебаб прико пута. На путу према
кући се исповраћамо, кау сваке године, код
вијадукта перед пијаце 700.
3. За безобразне ждероње кау што смо ми
постоји и варијанта да упаднемо незвани на нечју
кермезу после полак три, кад су ионако сви
надерани и не зна више ко ди седи. Нисмо ваљда
фиснути да дамо по 50 јал 100 јевреја од персоне
за једно вече, кад можемо да кркамо за џабака.
Снимимо неко симпатично место ди познајемо дватри другара, упаднемо, се изљубимо ко људи,
честитамо Нову годину, они нам одушевљени
сусретом пружиду једну флашу, ми прихватимо и
тако се лепо припојимо општој забави без да ико
примети да смо слепандре. Ионако после таквих
банкета остаје толико јела да мож да се нараниду
сва деца из леленца, па није ондак гријота да се
баци?
4. Комшилук увек може да послужи. Шта
фали ако с неким комшијама нисам прозборијо
ништа сем „добројтро“ од Револуције до данас?
Ако немамо ди да славимо Нову годину, морамо да
се удружимо. Сиђемо до дућана, купимо неко
алкохолно пиће с аромом коњака, четир-пет кесе
цунцукрета, две крмаче пива и удри. ”Колонелу” ће
донети тањир беф салате, картабоше од његове
тетке из Влашке и неку брљу коју назива ракијом,
комшиница Бежика прави сарметине к`о песнице
Мајка Тајсона, а стасита Лилика, ако не нађе неки
лепчи и отменији провод, мож да нам донесе једну
флашу вискија, мада би и само њено присуство
150

БАНАЦКИ ТВОР

увелико допринело нашом ведром расположењу.
Сиграмо малко карће, реми, слушамо румунске
шлагере из `80-их година, а прид зору, кад се
распиштољимо, газда метне нешто и за нас. Цела
зграда трешти од хитова попут „Плачи земљо“ и
„Кад замиришу јорговани“.
Наравно, постоји и резервна варијанта.
Штектимо и чекамо последњи дан, видимо да се не
указује ниједна прилика за нас, па узмемо телефон
и назовемо чика Мишику, који држи једини
преостали киоск у нашом крају. Га питамо да л’ је
отворено за Нову годину. Кад каже „да“, ми тако
срећни кау да смо добили карте за Копаоник.
Нацртамо се тамо око осам, купимо два пива,
пакло цигара и диванимо с продавачицом која,
увијена у ћебе, не избија нос из мобилног телефона
и не фела нас ни пет посто. И док се рукујемо с
Мокрањцем иза празних сандука и се љуљамо на
ладном зимском ветру с цигаретлом устима,
кренемо да се прдачимо од улицканих снобова који
чекаду такси да и’ одведе на неку отмену прославу.
Ондак се вратимо, отворимо с брикетом још два
пива, запевамо једну песму од Баје Малог Книнџе
међу блоковима и потврдимо себи да ми заправо
чекамо Српску нову годину, кога брига за ово
комерцијално срање...
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МЕТАФИЗИКА СЛЕПОГ ЦРЕВА
Док сам пре неки дан излазијо из патеке, се
сретнем с мојим бившим колегером Живом, којог
смо сви звали Ждера. Ко’ко је тај мого да прождере
и попије на кефовима и славама – склони Боже! Га
питам шта ради, он каже стиго у не знам какву
комисију за културу града Тимишвара. Какве везе
има Ждера с културом, се питам ја у себи, јер од
кад га знам само је воло да банчи и џабалебари,
ако се може све на туђ трошак. Кад да се
растанемо, он ми пружа неку позивницу за две
особе, ја питам шта је то, он вели за улаз на
изложбу модерне уметности. Какве везе имаш ти с
модерним уметницима, гудо гудаста?! Он се смије
тупаво и каже дођи само, уметност је небитна, ал
ће бити накрај неки паприкаш од дивљачи, прсте
да полижеш. И вина из Миниша ко’ко мож да
попијеш!
Штудирам ја, узмем телефон и зовнем кума
Ранка.
– Јал, ош да дођеш довече на неку изложбу?
– Какву изложбу?
– Не знам, ал кажеду има паприкаша од
дивљачи и вина до миле воље.
– Тај сам!
Ни’ме ни пито шта, ди, како, него хоман
присто. Се сретнемо придвече, седнемо у трамвај и
сиђемо у центар одакле наставимо пешки до
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галерије. Стигнемо тамо, кад унутра видимо сви
гости обучени смешно, ко малагамбисти, носиду
неке шалове око врата, шарене јанкеле, шешире,
смешне кравате, ципале ко Чаплин... Један говори
о експонату који се зове „Метафизика слепог
црева“. Приђемо ближе и гледимо уметничко дело:
неки усукани федери од Дачије окићени курпапиром. Други представља рад „Свемирско жуманце“,
то јест два парчета жуте и плаве пластелине, у које
је забијо неке шпенудле и клинце. На зид видимо
окачене слике, све скоро исте: један црни круг
облепљен свилом од кукуруза и љуштикама.
– Шта вам ово сугерише? пита нас отмени
господин са дугуљастом чашом шампањца уруку.
– Мени личи, да простите, на бушу изнутра,
рече кум Ранко.
– Претпоставио сам да сте простаци чим сам
вам опазио очајнички „аутлук“, рече офиризни
критичар и оде даље.
Друга госпођа, која нас видла тако одрпане,
нам дала да јој причувамо јакну, мисла да смо
боктери. Неки сликер само штрика по галерији, па
тако се зауко да у један мах крено да слика
пепељару од алумијума с улаза, мислијо и то је
експонат. Аутор изложбе је, после говоранције,
одлучио да изведе перформанс „Марина Абрамовић
против малограђанштине“, па је баш нас изабро да
седнемо лице у лице с две госпође и њачемо ко
магарци. Кад је то видијо, Ранко се изнервиро па
викно:
– Куме, жена треба да држи киту и завија
питу, не да ти њаче у лице у име уметности. Ја
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идем кући, нема одена вајде од Ждериног
паприкаша, ко зна шта тураду у јело ови лудаци!
Кум оде залупивши врата, док је више од
половине гостију одушевљено затапшало, мислећи
да је и то део перформанса.
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КВАШЕНИЦЕ И ФЉЕКНУТИ ЏИЛЕ
Стиго фебруар, зима малко одуменула, ал
свуда наоколо блатњави и каљави сокаци, керу да
не истераш напоље. Тек сам напунио каду с врућом
водом да се окупам и да се избашкарим уз
непрочитане стрипове сас Китом Телером и
Френкијем Белевеном, које ми је доно пријатељ из
Вршца, кад, ето, улази мама у собу и поручује:
– Хај, спреми се, треба да идеш до тетка
Данице, је заладњена здраво, не мож да устане из
дреке, треба да јој однесеш мако супе и још
понешто. Ево, баш сад сам начинила неке квашенице, су фришке, и један чанчић сунгалије, да има
да подгрије ако је гладна.
Кад сам чув да треба да идем код тетка
Данице, све ми присело. И када, и врела вода, и
авантуре Малог ренџера и пуцњава Ане четири
пиштоља. Већ ми се скупијо поднос устајали воњ
од мачје пишаћке који избија из сваког тетка
Даницином бленкета, јастучета и канабета.
Проблем је што код ње не мож‘ само да уђеш и
изиђеш к‘о човек, него увек мораш да заседнеш, да
јој одслушаш све приповетке и измишљотине које
си већ чув барем сто пута.
Ал шта да радим кад морам да изигравам
тимишварску Црвенкапу? Узимам цегер с пилећом
супом, чанчићом сунгалије и фришким квашеницама које је мама увила у неке розле салветиће.
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Олај пробијо хартију па шири фин мирис свежи’
јаја, сес села. Стижем исприд блока, звоним на
интерфон. После једног минута се јавља промукнут
женски глас:
– Ко је?
– Ја сам, тетка.
– Који ти?
– Зли вук, надам се.
– Ааа, ти си луди Васо, ајде уђи, љуби те
тетика.
Метла цегер настал у кујницу и почела да
отпакива. Гледим ди да седнем да се не напуним од
мачјих длака. Видим перед балкона један дрвени
лигенштул, скинем смрдљиво јастуче и га хитнем
иза кревета. Телевизор је пуштен скоро на
максимум, тако да узимам „палету“, што би рекла
тетка Даница, и стишавам скоро без тона. Вера
Матовић управо изводи песму „Питала сам попа“,
чији спот подсећа на увод у швапски нискобуџетни
порнић са краја `70-их година. Цела сцена ми
додатно погоршава стање.
Тетка јела малко супе и пасуља, а квашенице
је отпаковала и почела да рани мачке.
– Шта радиш, бре, тетика? Па то мама
послала теби, не мачкетинама! Ако ’оћеш идем да
ти донесем неке кости јал паризе...
– Не једу оне макар шта, мани, знам ја шта
радим!
Неки жути мачор трго цело парче леба иза
креденца и ждере сам. Тетка се пружила на канабу,
извадила чикмеже пуно слика, метла наочаре и
почела да и’ разгледа. Знам шта следи, да
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одслушам историју сваке слике башка. Није прошо
ни минут, кад ето:
– Де, гле’ оде, знаш ко је овај сес црним
шеширом и брадицом?
– Не знам.
– Џиле, тако су га звали. Био луд ко струја.
Ваш комшија, кума Марицин зет, брат оне Анушке
што се удала у Шандраус. Његов тата држо пре
млину, па се обесијо. Бијо пијаница прве класе, а
мати му била шнајдерка, Јулишка. Треба да знаш.
– Аха, сад знам, кажем гледајући једног
врапца како је слетијо на пенџер од кујне.
Некако сам се већ навико на мачји воњ.
Репата мјаукала ми се мотаду око ногу, на екран се
појавијо Џеј Рамадановски, а тетка је кренула с
причом.
– Ју, само кад се сетим, овај Џиле је бијо тако
опаљен, да те боксклони. Шта је тај све нарадијо,
још се приповеда. Имо очи ко неки ђаво и нисе
смијо ко човек, него увек само онако, од прдачине,
„џе-џе-џе“, ко неко свинче кад грокђе. Једаред се
враћо с ајзибаном из Тимишвара и сев у вагон
перед неке госпође која ишла у Симиклуш.
Извадијо једну кремвишлу из цегера, је завуко под
тренчкот и је извадијо кроз шлиц. Госпођа кад
видла почела да цичи и да га гади, како ни му
срамота да уради тако нешто брезобразно. Он
извуко брису из џепа, оцеко кремвишлу и хитно
кроспенџер напоље, у барацаски атар. Госпођа кад
је видла, пала у несвест. Он сишо у Варјаш у
штацију и само се смије, џе-џе-џе.
И тако, наслушам се ја приповетки о Џилету
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ко из топа. Како је бијо бојџија и воло да се туче
на свабдама и кирвајима, како је осакатијо комшију,
како изврно кола једном бачуљу, како је полупо с
мотком све крчаге и земљане лонце које је продаво
неки Гугулан и како је изно прид једног доктора
што га звау угости стаклени локшир у који је сипо
жутог вина и метн‘о једну кобасицу. Гледим усат,
се правим да ми зврји телефон, само да шмугнем
некако. Тета Даница ређа слике и проверава да л’
пише нешто позади. Пратим како мачке прождиреду и последњу квашеницу. Да сам знав да ће и’
дати њима, боље би појо ја путом.
– Тетка, само што се није смркло, треба да
идем кући, имам да свршим неки посо.
– А шта ти имаш да радиш? Ко да те ја не
знам да не радиш ништа.
– Па, ето, радим и ја понешто...
– А шта, кад ниси кадар ни керу удупе да
убодеш? Јал, да те питам ја нешто друго... Ти не
мислиш да се ожениш једаред?
– Немам против кога.
– Шта велиш, несретниче? Па шта, не мож да
нађеш баш ниједну? Ето, ја сам упознала уцркву
неку жену, Ђурђевка се зове, има каже једну унуку,
учи за патекарку, па де да вас упознамо, ћеш
оматорити још малко, а да ниси створијо ништа!
– Добро тетка, ћемо видити, морам сад да
идем.
– Па чекај, нисам ти ка’ла све за Џилета, кад
се обуко у попу и очо у Арад, па како натако
кокошку и мото Циганке што скупљале перје по
селу, па кад смо били деца па смо ишли код
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кумова, а он нас чека у сокачић и нам скрје све
главе од теста које смо мећали на колаче, па кад
је...
Ја само махнем руком, кажем „шиц“ једној
црној мачки која ми је гребала фусеклу и стрчим
низ бесанке на свеж ваздух. Једва сам се спасо, сва
срећа што није закључала врата ко прошли пут, кад
сам слушо како су она и њени братићи крали у
пролеће ’37. трешње код деда Равосија и јели док
ни и` протргло.
Стигнем кући, уђем у купатило да се обријем.
Ми се чини да имам бркове ко Френки Белевен и
ђаволску брадицу ко Џиле. Како ли само изгледа та
будућа патекарка чим се баба Ђурђевка распитује
за мене? Сигурно је малко лепча од Медлин
Олбрајт. Не фали ништа, с лепим женама уме да се
парадира сваки просечни паун, с габорима не мож
свако. Мажем лице с белом пеном. Онај из огледала
ме гледи па се цери ко свиња кад грокће:
– Џе, џе, џе...
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КАЗАНСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
После школе, цркве и општине, казан је бијо
најзнаменитија варјашка установа. За неке чак
важнија од прве три, јер су тамо проводили већину
времена сви офуцани бећари, ђилкоши и они чије
су жене држале кући пиће под кључом. Зли језици
су и звали „репрезентативци“, јер су увек били
спремни да браниду част и боје „ракијашке
републике“. Но, кад кажем „казан“, мислим на
закућак ди је у време комунизма функцијонисо
сеоски казан, једини који је по закону бијо
дозвољен, то јест оно место у мали сокачић између
трећог и четвртог сокака, код Зорице изакуће.
Јаша казанџија имо пропис, идеш код њега и
се програмираш кад оћеш да дођеш сес шљивама
јал кајсијама. Он само лизне стари плајваз и
запише: „Ми-ша, пет-нај-стог сеп-тем-бра“, јал
„Сте-ви-ца, де-вет-нај-стог“. И ондак људи знаду
кад треба да дођеду. Неки гураду корелца, неки
натовариду бураде на дрвена кола, неки у реморку
од трактора, ко како може и зависи колко комине
има.
Сезона печења ракије почиње с првим
кајсијама и траје док се не обереду најкасније
сорте грожђа, за оне који воледу да печеду
комловицу. Дужина посла зависи да л‘ је напоље
ладно ил је топло. Углавном, једна тура траје од
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два и по до три сата, а домаћини који су долазили
на казан су морали да спремиду комину и дрва за
ложење. Само видиш Милана Шлосера, који је
незванично тамо радијо, како пали „Марашешт“
брез филтера, истресе слинац из носа, пљуне у
шаке, лати сикеру и исцепа два кошара дрва, које
унесе унутра. После узме две ведре и иде да
напумпа воде, с оближњог бунара. Тамо је цела
„репрезентација“, то јест друштво маторих ракијаша на задатку. Уранили да кусну прву ракију.
Седиду на дрвене шамице и клупе међу бурадима,
кацама, кошарима и ведрама, приповедаду шта су
чули на радијо, шта има ново у колектив, шта
радила Југославија на фодбал, колко голова дау
Шекуларац, а колко Џајић (касније Шестић, Сушић
и Манце), удишеду опојну алкохолну пару, опалиду
коју карћу сес старим, лепљивим шпилом и чекаду
да даду стручан суд о квалитету најдражог
банацког напитка.
Сви знаду процес дистилације боље него
оченаш. Кад се комина проспе у казан и кад почне
да врије, лица им се озаре ко свецима са црквених
литија. Пара се кондензује и крене кроз цев, а
њима срце почне брже да куца од узбуђења.
Гледиду у бакрени цилиндар ко у икону, јер ту се
ствараду капљице магичне течности која почиње да
цури напоље. Алкохолометар је подешен на граде
и степене. Сви блејиду у њега с таким узбуђењем
ко кад њим се рађа први син. Који чин стварања,
које усхићење, која љубав у најчистијем смислу тог
појма! Домаћин одлучује кад ће да зустави ракију,
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зависи колко јака оће да му бидне. Ако неће да је
препече, извади „срце ракије“, отприлике једну
литру првенца, је скине и пусти да тече даље. Ако
оће препеченицу, ондак пусти ракију да иде до
краја, до 10-12 степени. Они имућнији додаду још
покоју килу свежог воћа, да ракија задржи арому
коју губи припеком. Они који немаду, су задовољни
и оним шта имаду, главно да мож да се попије.
Кад дошла једаред баба Босиљка, која живила
у други сокак, да пече ракију на велики казан,
„репрезентативци“ је питаду шта ће њози толико
литре кад не пије?
– Па добро да имаш малко ракије укућу. Ти
дођеду комшије кад се роди дете, кад умре неко,
треба да имаш с чим да и’ послужиш.
– И између, доскочи чика Жива.
– Шта велиш? пита баба Босиљка.
– Добро да имаш ракије укућу и између
рођења и смрти, то јест целог живота.
И покојни деда Мија је на казан прово дане,
месеце а можда и године. Баба је вино и ракију
држала под кључом, у подрум. Пошто није било
слобано да пије кући, ишо на казан, ди је мого да
ждере колко оће. Опасна банда се скупљала тамо,
расни „репрезентативци“. Само и видиш кад
кренеду кући, ниједан не мож да узјаши бицикле,
само и’ тураду с ногу и треједу сваку кућу перед
које пролазиду. Најуморнији понекад запнеду и
паднеду ушанац, па прилегнеду до следеће
утакмице. Ко живи близо, срећа његова, ко живи
даље, тешко њему.
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Једног дана седи деда Мија испридкуће, на
дрвену клупицу, и гледи како долазиду краве с
излаза. Тета Зорица тера њену Белку, која почела да
се треје о деда Мијину шљиву. Овај кад видијо,
усто и почо да млатара палицом:
– Хеееј, Зорица, па терај краву путом, ће ми
истрести све шљиве!
– О, шлог те стиго с Мијом, ти кад си
долазијо сваки дан ождеран с казана нисмо те
терали путом!
Он шта да каже, ћути, зна да је тако. Ја
скупљам суво лишће на громилу ушанац и
покушавам да и упалим с влажним ћибрама које
нећеду да кресну. Чујем разговор па се смијем.
Прошле краве, деда се смиријо, опет прикрстијо
ноге и гледи у даљину, удишући јесењи ваздух
помешан с мирисом спаљеног лишћа.
– Јал, дедо, га питам, зашто на нашу кућу
пише само презиме, твојо цело име, а од бабиног
имена само прво слово?
Он тура цигаретлу у муштиклу, глади браон
панталоне нашунке, увучене у црне боконџе које му
остале још из војске, па каже:
– Тако код жене које нису читаве, се пише
само прво слово.
Ја се кезим ко оне афричке хијене које сам
гледо у емисији „Опстанак“ на телевизији Београд.
Он суче пожутеле бркове од дувана, се смије и
пружа руку према авлији.
– Иди унутра и донеси ми бицикле, идем
мако на казан, данас пече Јова из првог сокака.
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Знам шта то значи. Центархалф казанске
репрезентације сау дркћа да изиђе на терен. Само
тамо се опушта, само тамо живи слободно, само
тамо је срећан, уз његове хавере, уз весело друштво
прид сумраком живота.
– Хај, Васо, малко фришкије с тим бициклама, док ме не види прво слово.
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ИМА И ОД ПЕТЛА
Коначно грануло пролеће, малко се разведрило и отоплило. Збагљам Игњата у кошарку од
љуштике, седнемо у ајзибан и кренемо малко на
село, да обиђемо башћу и воћњаке. Мотор који нас
вози гаднији него икад. Прико пута нас седне нека
баба Јулишка, која ме пита поплашена каква је то
животиња шта вири из кошарке.
– Твор, кажем ја.
– Јууу, боже склони, одбруси она, тргнувши
се и прикрстивши се к’о да је видла ђавола.
– Немој да вам стра’, госпођо, они „ождрапљиваду“ само ондак кад и’ неко нападне, кад су
мирни немаш бриге, нису опасни и не шириду
смрад.
Ме гледи ко да сам малко фљекнут, што, да
се не лажемо, и није здраво долеко од истине, ал
ето је, села нузмене кад видла да говорим српски,
ваљда мисли бар ће имати с ким да приповеда.
– Пре тако бијо пун овај ајзибан, а гле
садена, нема скоро нико, рече окренувши главу.
Неки Цигани су сели два седишта иза нас,
отчепили крмачу од две литре пива, почели да једу
цунуцкрета и пљуједу љуске подолена. Један
отворијо мобилни телефон и метно неку њијову
музику, ал сва срећа па му још код Ходоња цркла
батерија.
– Ја тувим кад сам била дете, још пре рата,
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наставља баба, кад смо долазили на пијац у
Тимишвар, једва станемо сви, немамо ди да
уденемо цегере, сандучиће, кутије, само се гурамо
и газимо...
– Пре рата, па колко година имате, ако смем
да питам?
– Ех, имам доста, дјаздевете сам рођена.
Рачунам фришко у себи, осамдесосам леба ти
меканог, још малко па удара у деведесету! Ал
видим добро се држи баба Јулишка, још је куражна, бар што се тиче језика.
– И како је било на пијац после рата, питам
ја, онако, да се нађем у посо.
Она гледи кроспенџер неког фазана који
узлеђе из канала с рогозом, па се смије. Сигурно
јој пало нешто напамет.
– Одакле си ти, из Варјаша?
– Је. А ви?
– И ја сам, ал немаш одакле да ме познајеш
јер долазим ретко, само да обиђем нашу бившу
кућу, да видим ако још познам понеког и тако.
– Аха, добро, а ди сте имали кућу?
– Ћу ти покасти кад сиђемо. Јал, ти си чув
ону приповетку о чичи који скупљо кокошевину?
– Нисам.
– Па да ти кажем.
Долазијо пре рата на пијац у Тимишвар неки
чича из Кетвоља, Грца су га звали, који продаво
паприке и пардајса. Једног дана се стрефило да се
баш онуда шпацира неки улицкани господин,
Чивутин, који воло да се швота сес сељацима. Ушо
он у разговор шњим, видијо хоман да је
166

БАНАЦКИ ТВОР

малопаметан па тев малко да га зеза.
– Чико, имаш ли ти кокошевине на продају?
– Какву кокошевину, мислите – говна од
кокошке?
– Да, ја сам патекар и откупљујем сасушену
кокошевину или, ко што ви кажете, говна од
кокошке. Експериментишемо производњу неких
лекова и то је један од најбитнијих састојака.
– Господине, ви се прдачите од мене?
– Не, врло озбиљно говорим. И, што је
најважније, плаћам златом, на лицу места! рече
лукави Чивутин, вадећи кожну кесицу из џепа, у
којој зазвецкаше дукати. Извадијо два и показо
Грци, који хоман избечијо очи и зино ко ала
краката. Ако ми донесте неколико пуних џакова,
обећавам да ћу вас исплатити овим златницима.
Грци толико требало. Згрчен, наиван и халав,
ков млоги прости људи сес села, почо свима да
приповеда кад стиго кући да у Тимишвар Чивути
купуједу кокошја говна. Узо николко вреће од
кудеље, иструго цеу кокошињац па крено и у
комшилук. Људи се чудиду, се смиједу иза леђа и
га огавараду, ал он ни не хаји, само чисти и трпа у
вреће. Сау срећан једва дочеко идућу субату да иде
на пијац. Кад стиго тамо, ево ти и Чивутина, дошо
да провери да л’ је сељак обавијо задатак.
– Чико, јеси ли нашо оно што сам ти тражио?
– Јесам, одговара задовољан наш сељак, ево,
ту су, рече упирући прстом у пет великих врећа,
добро свезаних.
– Одлично, ево, сад ћу ти дати златнике, али
пре тога, да ли можеш да ми одрешиш један џак,
167

ГОРАН МРАКИЋ

да видим да л’ ниси случајно ставио нешто друго?
– Боже мој, како да не, каже Грца латећи се
брисе.
Узме врећу, отвори сечиво, оцече манилу и
рашири да мож Чивутин да види. Овај гледи,
мерка, нешто се мршти и одједаред вели:
– Чико, не ваља, има и од петла! Ја сам казо
само од кокошке!
Се смије баба Јулишка, ко да јој се читава
сцена одвија прид очима. Се смијем и ја, шта ћу,
добра шала.
– Јал, ниси ти тај што пише те приповетке у
новине, оне, по нашком говору?
– Тај сам.
– Е, ондак, напиши и ово, штета да се
заборави.
Сиђемо ми у Варјаш, она смотава у сокачић
према српском гробљу, се поздрављамо, довиђења,
свако добро. Стижем кући, питам бабу шта има за
јело, каже фина живинска супа, од петла, јутроске
га заклала. Хоман се сетим приповетке из ајзибана,
па је поновим.
– Ко ти то казо? То је било пре старог шлога!
– Нека баба Јулишка, седи тамо у онај
сокачић што иде на гробље.
– Ти си пијо нешто? пита баба. Па та
Јулишка за коју кажеш је здоксала бар пре једно
педесет-шездесет година, још сам ја била велика
девојка.
Ја се замислијо, не знам шта да кажем. Кад
ка’ла да се родила? Двајздевете? Мож нисам ја чув
добро, па ка’ла шездездевете? То значи 1869, кад је
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Аустроугарска славила свој други рођендан и кад је
Бизмарк водијо Немачку. Па како је ондак била
дете пре рата? Ко је у ствари та жена? Осећам да
ми се нешто мути по глави. Ил је то од оне
дудоваче од јуче? Ко ће га знати?
Узимам бибер и сипам у супу, жуту ко
Бренина коса у споту „Југословенка“. Баш је добра,
иако је од петла.
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РОКЕРИ С ВЕЛИКОГ СОКАКА
Кад смо дошли ја и кума Ранко у Тимишвар
у гимназију неку годину после Револуције, прво
шта смо потражили је – лошо друштво. Ни нам
млого требало да видимо да је најгора екипа из
филолошке гимназије нека банда рокера који су
себе називали „манијаци“. Онако кикати, масни,
гадни, у црне мајице с мртвацима, минђушама у
ушима и затегнути у неке издрате блуџ - стварно су
изгледали ков највеће наказе. Но, све вижљасте
фанфуље из гимназије су гледале само у ове
чибезере, ниједну нису занимали они румени
момци сас села, очешљани ков Шабан Шаулић пре
него што је оћелавијо, који носиду сведере,
граорасте штримфле до колена и теглиду у торбу до
дванестог разреда ужину сачињену од сендвича сас
чварглом и саламом подригушом. Кад отвориду
таки један одиђар, мириши на бели лук од штације
до Синаје.
Нисмо ми знали млого тога о хеви металу. Ди
да чујемо, кад се у нашим кућама до јуче слушо
само „Караван“, „Месам“ и „Шодер листа“? Чули
смо и ми за Металику, Ганс и Мејден, али то није
било довољно за нашо ново друштво. Они су
волели млого жешће и опасније ствари, од Слејера
на горе. Кад је кум Ранко први пут чуо за
Сепултуру, је мислијо да је нека врста кунстингера,
нешто што се користи за „агрикултуру“. Доно кући
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касету, туријо у касетофон, почели они да се
дереду, кад одједаред улази његов тата Миша, који
је напоље намешћо бунар, и каже:
– Што је ово, си снимо кад неко клау свиње?
– Не, вели Ранко, тако певаду ови.
– Ови певаду? Ја сам мислијо да вуче банда!
Ниси ваљда дау новце за ово?
– Нисам, то је Васикина.
– Па да, шта си читаво и мого да донесеш од
те веле?
– Тато, шта би казо кад би мето минђушу?
Сам видијо да по Тимишвару млоги мушкарци
носиду.
– Шта да радиш?!
– Да метнем једну минђушу у лево уво.
– Само пробај, хоман ћу ти ишчупати и уво
и гркљан! Па шта сам ја посло у гимназију, сина
јал фрајлу? Хај, лати та кљешта и дођи да ми
помогнеш да одшрофујем ово док ти нисам разбијо
уста погана!
Но, Ранко се у међувремену заљубијо у неку
рокерку из филологије, Ливија се звала, која се
облачила ков Јоко Оно, тако да се скроз навуко на
чупавце и дрекавце, како их је називала тетка
Даница. Стигнемо ми једног дана у дућан „РокаРола“, ди се продавале касете, кожње јакне, црне
мајице с бендовима, пранзетне с нитнама и друге
сличне ствари. Пошто нисмо баш имали новце,
Ранко је купијо привезак с пластичним костуром,
којог је окачијо око ретровизора чика Мишине
Дачије.
Дошо он у петак да нас води кући с
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машином, па нам казо да га чекамо исприд тетка
Данициног блока, пошто требо да јој донесе неке
огрозле и дгуње за дунст. На нашу несрећу, тетка
је изашла да истресе неку крпу напенџер, нас
видла, па нас звала да се попнемо малко код ње.
– Децо, оћете да вам скувам нешто фришко?
– Нећемо, нисмо гладни, баш сад смо појели
неке лангоше с копером и сиром.
– Какви лангоши, то ништа не ваља! Дођте
горе да вам начиним ја нешто!
Шта ћемо, хај да уђемо на кратко, иако је то
последњо што смо желели у животу. Чим смо
отворили врата, чујемо њен глас:
- Васика, пиле мојо, шта ош да ти скува
тетика, ташке јал шморе?
- Шморе, ајде.
- Неш ташке?
- Нећу.
- Па ти волијеш ташке!
- Волијем.
- Па заш неш ондак то да правим?
- Сад би више јеу шморе.
- Како то?
- Па, ето, онако.
- Сигурно неш ташке, имам тако фина сира...
- Нећу ташке, оћу шморе.
- Ал немам зелене салате...
- Ћемо јести без салате...
- Шморе су никакве без салате...
- Нема везе.
- А немам ни милера...
- Донећу ја милер.
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- Тај шта купујуш ти ништа не ваља.
- Ди купујеш ти онај што ваља?
- Нумеш ти да нађеш.
- Јешћу онај неваљани, нема везе.
- Па како да јеш нешто што не ваља?
- Ето тако.
- Немам ни јаје фришке из Варјаша, само оне
купљене.
- Добро, прави ондак ташке.
- Значи неш више шморе?
- Нећу, оћу ташке.
- Заш ме ондак јебаваш да оћеш шморе кад у
ствари нећеш?
- Шта ја знам, виш да нисам читав!
Утим долази Ранков тата, чујемо клаксонира
одоздолена. Ми сиђемо по пакете и кажемо тетки с
великим олакшањем да ћемо јести други пут њене
чувене шморе с мачјим длакама.
Ранко сеу напред и турио једну касету с
швапским бендом Моргот. Тера чика Миша једно
пет минута, се мршти, брише чело, видим саће да
букне.
– Шта курац је ово, како мож да слушаш ово
драње? пита он нервозно, ударивши шакама о волан.
– Група Моргот, они су можда најјачи после
Кенибал Корпса и Дејсајда.
– Јебо сам њим матер.
Мени непријатно, седим натраг и ћутим. Кад
смо ушли у Светандрош, видијо оног костура како
се љуља закачен за ретровизор.
– Шта је ово? Кад си ово купијо? бесно упита
Ранка.
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– Сам купијо у Рока-Ролу1 .
– Зато ти дајем ја новце? Да купујеш ђаволе
и мртавце?
Код Калаче нам скочила једна лисица прид
машину, чика Миша притисно фришко бренз и
само што се нисмо приврнули. У сваком случају
смо слетили с пута и поштено се нагрували. Кад је
малко дошо к себи, Ранков отац трго оног костура,
отворијо пенџер и га хитно у јечам. Исто је урадијо
и с касетом, само што је због ње изашо и изгазијо
је на парампарчад. Уместо металаца турио Рокере
с Мораву да се малко разведри и наставијо пут.
– Ето шта сам стиго, терам машину од
тристри године, а сад да настрадам због ваши’
цркотиња! Јебо вас Горгоц и Моргоц углаву, само
да вас још једаред уватим с тим ђаволима, ћу вам
ишчупати уши, сте ме разумели?
Ја гледим Ранка и погледом му дајем до
знања да нема ништа од црне рокерке Ливије. Кад
Боба из „Бољог живота“ није успо са смува
Снежану Савић, не можемо ни ми, куме, даље од
Вере Матовић и Зорице Брунцлик. А и за њи` би
нам требала лотра.

1

Прва продавница касета и музичких артикала у Темишвару.
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ШЛОГИРАНИ ШТЕНЦИ
Пре тријес година летњим распустима ко да
није било краја. Садена зачас прође лето, ни не
осетиш. Јеш малко лубенице, малко диње, брчнеш
ноге у прљаву реку, на неки штранд и - готово. Ко
има новце да иде на море добро, ко не, иде на
Тамиш, Мориш ил друге баруштине по Банату.
Кад смо били деца највише смо волели месец
јули. Знаш да је цели аугуст прид тебе и још полак
септембра. Само кад неко спомене да ће петнестог
почети нова школска година, већ нас уватиду
шклопци. Дедови из нашог сокака су нам казивали
да намажемо школу сас сланином, да је поједу
кере. Кад смо били мали скоро да смо поверовали.
Најглупавији међу нама су чак и пробали то да
урадиду, ал сем да и истуче директор нису
постигли ништа. Брзо смо видли да сеоске џукеле
не мариду баш пуно за нашу школу, па смо
одустали. А матори само седиду на клупицу,
фркиду бале у кецељу, нижеду дуван и се смиједу
од нас како смо прости.
Да, наговештај тог петнестог септембра је
био страшан. Нема више филмских маратона на
Телевизији Београд, нема више ваљушкања по
кревету до подне, нема више фодбала у свако доба
дана, нема више штрандова, нема више пецања,
утркивања с бициклама, ленчарења уз стрипове ни
лова на барске птице с гумипушкама.
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Прве две јал три недеље нас водиду на
практику. У колектив, у сере, на ферме, ди који
стрефи. Љуштимо кукуруз, чистимо лук, вадимо
кромпир, сечемо дикице с мотикама на излаз,
беремо брескве, јабуке, грожђе. Сваки треба да
дође откуће с ведром. Ако има велику, од десет
литре, норма је 25, ако има малу, од пет, ондак 50.
Зајитре у полак осам исприд спортске базе нас чека
трактор који дрндоће ко да саће експлодирати.
Старешине нас бројиду, записуједу у неки пропис
коко нас има и нам показуједу да се припнемо у
реморке, да седнемо на неке дрвене леце, метнуте
преко. Се штруцкамо ко балоти од сламе и се
држимо како можемо за облоне да не паднемо у
неки шанац, у рогоз и трску, ил на прашњави
атарски пут који се простире иза нас.
Професори нам кажеду да не смемо да
крадемо јер ћемо стићи у сиви дом, ко Шојка, Црни
и Робија, чије авентуре редовно пратимо на
југословенској телевизији. Иако мазнемо по који
клип кукуруза, брескву или грозд, не чинимо то
због глади и немаштине, већ да би се зезали и да
би пркосили строгим професорима. С некима знамо
да нема зајебанције, ал ипак не можемо да се
уздржимо. Једног нашог колегу, Маџара Пишту,
уватили да укро четир брескве. Туријо мајицу у
панталоне и хитно воће унутра. Старешина узо да
га шопа, овај виче:
– Зашто тучете мене, глете професора Маркса
како бежи с врећом кукуруза на леђа!
Сви се окренули, кад оно стварно, професор
Маркс утоварује у порбагаж врећу кукуруза,
мислијо неће га видити нико. Тако било у оно
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време, сви су крадуцкали, да им се нађе. Добро, не
баш сви, ал већина. Исто ко и данаске, само што
су садена могућности за лопове млого веће.
Једног дана, после што смо појели ужину,
шетамо ја и кум Ранко по ферми, обилазимо
шталоге, гледимо мрцине које су они називали
коњима и стигнемо до кочина ди су биле свиње. У
тренутку непажње, док сам био загледан у јегерице
једне Швабице која се сагла да веже гајтане, сам
згазно с левом ногом, до колена, у канал сас
свињском пишаћком. Људи божји, смрдило око
мене николко дана, сам моро да бацим нађубре и
штримфле и патике. Сам се прау сас сапуном, сас
шампоном, сам се трејо с помадама, све забадава.
Кад ти та свињска смрад уђе под кожу, тешко
излази.
Кад прође практика почиње настава, а то нам
дође још горе, јер знамо какав нас терор чека.
Сваког дана треба да стигнемо у школу најкасније
у полак осам, на јутарњу гимнастику. Ту вежба
цела школа, без изузетка. Свако зна своје место у
дворишту, четир старији’ ученика се припнеду на
бетонске астале за пинг-понг и почнеду: јен’-дватри-четир’, пе’-шес’-седам-осам, и тако николко
пута. Кад се свршиду јутарње вежбе, свако се
повуче у своју учионицу, да се спреми за први час.
Пре првог часа, кад уђе учитељ јел професор, цеу
разред устане да се отпева химна Социјалистичке
Републике Румуније. Ми, који долазимо из српских
фамилија, не знамо баш све речи, па шушућемо
један другом:
– Јал, Лазо, шта значи тријумфатор?1
1

Победник
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– Очин зна, говориш влашки боље од мене,
ти сиграш шњима фодбал на излаз!
– Заш неш да ми кажеш, мајмуне један?
– Зато што не знам ни ја, волино, питај
Ранка!
– Хеј, пс, пс, Ранко! Шта значи тријумфатор?
– Не знам сигурно, три је три, ун значи
један, а фатор нисам сигуран, валда нешто везано
за фабрике, неки електромотор.
– А шта значи астру?2
– Нешто што светли, чујеш шта каже. Нека
врста фењера јал лектрике.
Ако закасниш на гимнастику, си награбусио.
Треба да превалиш цело двориште пачјим ходом, то
јест да идеш чучећи од улазних врата до прокота.
Право уживање, поготово зими. Па ондак иди па
бери маслачка и лишће од дуда, па скупљај
кестење, па сортирај старе хартије, па иди на вежбе
за одбрану домовине... Сва срећа нисам имо слуха,
па ме нису звали у школски хор, да учествујем на
приредбе с краја сваког тромесечја јал школске
године.
Кад имамо хемију, биологију и физику,
морамо да идемо у лаборатор. Професор слиша
Ранка и га мећа да покаже на гипсани мулаж од
кравље лобање који је који зуб. Он гледи ко во па
каже оно чега успева да се сети: кутњак,
предкутњак, очњак... Професор се избечио, га
шчепо за ревер и каже разреду:
2

Звезда
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– Децо, сте чули шта казо? Крава има очњак!
Па шта је крава, мазгове један, рече ударајући му
чвргу, курјак, лисица, тигар? Јал шугава кера коју
твој деда Ђура држи на ланац у другу авлију?
Марш наместо, стоко једна, имаш четир 3 за данас!
Кад стиго кући, Ранко казо његовима да
добијо четир, тако да чика Миша теу да га ишиба
с кајшом од мотора. Но, баба Ленка интервенисала
на време да га одбрани:
– А шта сте скочили сви на дете? Одакле да
зна какве зубе има крава?
Симу, који је био убедљиво најглупавији из
разреда, уватила једаред професорка географије
како приписиво на контролни. У ствари ни га
уватила, него донела радове идући час и узела да
нам чито шта је писо:
– Ваш колега Сима је толико ретардиран, да
је из књиге преписо реч по реч. И не само то, него
је навео и текст који стоји испод слике Источних
Карпата, види страницу број 44.
Ретко који од нас се извуко да не добије боја
у школу. Док смо чекали да идемо на дефиларе смо
се комешали у ред, кад одједаред дошо неки
наставник и звизно Симу сас свежњом кључова
прико главе, па је почела да му тече крв. Ми смо
се скаменили сви од строте, а професор је само
реко:
– Иди опери се на бунар, несрећо једна, шта
седиш ту ко да си шлогиран! Имаш мекану главу,
ко штене!
3

Систем оцењивања у румунским школама био је од 1 до 10.

179

ГОРАН МРАКИЋ

23. АУГУСТ
У данашњо добо скоро нико не туви више
овај датум, што и није тако хрђаво, имајући у виду
колко су нас пре зезали сваког 23. аугуста. Ондак
су, наводно, у Другом свецком рату, Румуни издали
Швабе и пришли на страну Совјецког Савеза. Има
млого приповетки о доласку Руса у наше крајове.
Народ се радово и кад су дошли, ал и кад су
отишли. Деда Мија казиво како су метли једну
каћушу баш исприд њијове куће, па одандлена
грували на Перјамош, ди су Шваби покувашали да
се одбраниду. Ал очин, Руса било ко плеве. Бадава
убиједу фашисти њи двајес-тријес, кад они само
навиреду, никад краја. Дођеду, се ождереду па
идеду да ратуједу. Ови и’ чекаду и само и’ косиду,
ко зецове. Но, знало се да је рат скоро готов и да
је Хитлер капут. Побегли они једног дана из
Перјамоша, а Руси и пратиду до Берлина. Само бој
на њи’.
Није прошло млого времена, па дошли на
власт комунисти, који тели да промениду све.
Начинили колектив, нацијонализовали имовину,
послали људе у Бараган и почели да славиду 23.
аугуст ков државни празник. У почетку колектив
није баш ишо, нисе испуњавале норме, тако да је
једног дана подпрецедник дошо с генијалним
предлогом како да реши ситуацију:
– Знате шта сам ја штудиро, другови и
другарице? Кад ионако неде посо, мислим да би
требало да вратимо земљу ћабурима. Не заувек,
само на николко година. Они да радиду, а после ми
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нацијонализујемо још једаред, шта кажете?
Предлог није бијо усвојен, али аугустовски
благдан је наставијо да се обележава. Чика Миша,
кума Ранков отац, је радијо за неко државно
предузеће, ков и сви други људи у то доба, тако да
су по наређењу морали да идеду сваке године у
Тимишвар на дефиларе. Ил’ нас збагља у стари
ИМС, ил’ идемо сви заједно на штацију, с осталим
представницима радничке класе, која, да није била
приморана, радије би седила кући да се одмори
него да маршира.
Кад стигнемо на место окупљања неки
организатор нам тутне у руке црвене заставице од
артије с грбом Социјалистичке Републике
Румуније, да витламо шњима док пролази колона.
Тамо свет и народ. Чујемо чика Мишу како каже
његовом колеги, Вељи Рундавом:
– Биди спреман, идемо дондлена да нас види
онај луди директор, да не каже да нисмо се
појавили, а кад се окупи маса лепо се измигољимо
и право у Јозиште на пијац, да пијемо пива и јемо
мититеје. Баш ме заболе за њино дефиларе, нисам
ваљда вазишо да се шпацирам с децом на ову
припеку?
Предвиђено је да сви учесници на крају
манифестације добиједу кремвишле, сокове и пива,
али чика Веља има млого већи апетит. И не воле да
пролази испод трибине прико пута Централног
Парка, јер зна да тамо седи онај Попеску, нека
велика партијска буџа, због којог само што није
заглавијо робију. Дошо тај једаред у инспекцију и
крено да зекцира људе зато што слушаду на посо
Радио Београд. Па крено: ово не ваља, оно не ваља,
сви су глупави, херлави и погани.
– Ди мислите ви да сте, да слушате Радио
Београд? Какво је то понашање?
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– Па тамо даједу лепчу музику, рече Рундави,
шта би требало да слушамо, те ваше тра-ла-ла и
фоаје верђе1 , по сто пута?
Овај поцрвенијо ко булка и почо да пцује и
прети. Рундавом пуко филм, га уватијо за гршу, га
прибијо уза зид и крено да га олтује. Једва га
ишчупали из његови’ руку. Но, последице су биле
страшне и право је чудо како је успо да избегне
затвор. Наравно, на послу је изгубијо место
руководиоца и посто обичан радник, ифронист. Од
ондак каже да не може да и’ поднесе и да нема
жену и дете би пробо да побегне у Немачку.
Кад смо стигли код фабрике шешира, чика
Миша нам намигне да шмугнемо десно, према
Бегеју. Нажалост, нас видијо један од организатора
марша па крено за нама да нас пита шта то радимо,
ди ћемо?
– Мораду деца да обавиду малу нужду, рече
чика Миша. И водимо ту, до овог жбуња перед
Бегеја, нећемо ваљда да ометамо свечану параду?
– Па не мож да издржиду још малко? Какво
је то понашање, другови?
– Деца су у питању, друже, шта да им радим?
Мислиш да ја волем да пропуштам најбољи део,
када се пролази исприд званичне трибине, ди
седиду шефови које ми тако здраво волемо? Имај
разумевања, друже, мали су, само да се ишораду, па
се враћамо!
– Добро, само пожурите, није ово дебандада,
већ нацијонални празник!
– Наравно, не водите бригу!
Кума Миша нам да до знања да пружимо
корак кад се овај окрене. Тако и урадимо. Колона
наставља премо центру, а ми, ко дезертери,
кренемо назад према Јозефину. Нисмо превалили
1

Зелен лист, врло чест мотив у румунском фолклору.
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ни двесто метери, кад чујемо да немо жвижди за
нама. Није ваљда да су нас провалили? Нису, на сву
срећу, то је само извесни Њелу Галбеаза, чика
Мишин колега са посла.
– Шта је, бре, Срби, сте мислили да ћете
утећи брез мене? Шта, ја не би’ јеу мититеје? Миш
да не знам шта сте наумили?
– Кад већ све знаш, дођи мако фришкије, ош
да нас види који од ови’ лизигуза па да нас
пријави?
Њелу се смије, сау срећан, и њему присело то
базикање. Воле кад види да није сам у својој
намери да изневери поверење партије. Иде
исприднас, жвиждуће и певуши, онако пригушено,
да га не чује случајно неко непожељан:
– Више волем Лепу Брену, нег’ Никула и
Елену!
Стигнемо на пијац, тамо тек отворили радњу.
Сви су на дефиларе, нико још није стиго. Веља
Рундави хоман пита да л‘ имаду пива. Он је тежак
прико стодвајес кила и ретко ко мож‘ да га напоји.
Имаду, каже.
– Добро, дајте нам, за почетак, једно сандуче.
Продавачица, коју муштерије зоведу Роза
Цироза, гледи да види колко нас има. Броји: јен,
два три и два детета. Ми пијемо читре, нисмо још
за пиво. Цеу сандук за три човека?
– Да, да, шта се чудиш тако? Ја могу сам да
попијем један сандук, поготово кад се најем
мититеја.
– Колко да вам метем?
– Па, колко? Мети сто!
– Сто?!
– Ми смо здрави људи, јаки на виљушку! Ево,
узми новце, а за тебе један рум!
Ко не зна Вељу Рундавог, има заш да се чуди.
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Он за доручак поје кајгану од дванест јајета, целу
кобасицу, калуп овчјог сира и три велика пардајса.
Посебно воле мититеје, једаред се пладијо да ће
опалити шездесет, што је и учинијо. Сад је гладан
ков курјак, мож да изједначи рекорд, а за нас
остале четрдесет комада је сасвим довољно. Ја сам
ионако љигав, једва ако појем три. Једаред сам јеу
мититеје на штранд, ми било посла хрђаво, сам
бљуво целу ноћ. Веља не мож да дочека да се
испечеду, само иде и пипа на роштиљ. И’ узима у
руке, једва и’ држи, га печеду, ал он и’ трпа уста,
онако, неначињене. Само мочи у муштар и зубима
чупа векну белог леба. Узо једну франзелу само за
њега. Кад били готови, Цироза нам донела пет
картонске тацне од по двадесет комада у сваку.
Седнемо на траву и уживамо ко права пролетерска
господа. Мититеји нестаједу у нашим стомацима,
пивске флаше се празне једна за другом, а ја и кума
Ранко смо се напели од силног брифкора. Кад смо
се прописмо наждрали, правац штација. Са фабрике „Електромотор“ нам маше џиновски радник
изгравиран на зиду, док се Чаушеску и жена му
клибере са стотине плаката.
Улазимо у ајзибан и крећемо гледајући
банацку равницу, валовиту ков Чаушескуова ондулирана коса са слике. Онако сити и уморни од
пешачења, дође нам да заџоњамо у ритму локотиве:
тум-тум, тум-тум, тум-тум.
– Је требало да купимо и једну ладну
лубеницу, каже Веља Рундави, како се само нисам
сетијо? Ух, како би сад ождрапијо једно две-три
кришке!
То је последњо што смо чули пре него што
смо, оног давног, летњог поподнева уточили у
дубок сан. А кад смо се пробудили? Е, то више
нико не зна.
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Уместо поговора
Васика Флићкошов, твор Игњат, кум Ранко,
тетка Даница и остали су измишљени ликови.
Наравно, инспирисала су ме усмена казивања из
даље или ближе варјашко-темишварске прошлости,
а неке су приче написане по истинитим догађајима.
Покушао сам да кроз шаљиве причице из
завичаја отргнем од заборава неке изразе и речи
специфичне поморишким Србима, чији је број у
константном и убрзаном опадању, док се њихов
народни српски језик све више разводњава и губи.
Ускоро неће више имати ко да прича „по нашки“.
Васика Флићкошов је архетипална личност
варјашког поднебља, у којој ће многи препознати
неке од својих слатких мана. Његове се авантуре,
догодовштине и керефеке не завршавају овом
књигом. Уместо да кажем „крај, конац, упо миш у
лонац“, рећи ћу „наставиће се“, као у стриповима
чије смо наставке у детињству тражили месецима
и годинама. До следећег виђења, поздравља вас
Васика, фљекнути Варјашанин.
Аутор
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СУД ЧИТАЛАЦА
Напустио сам родни крај пре 40 година, али када су
се „Керефеке“ појавиле у Нашој речи стекао сам утисак
да се посредством тог банатског говора враћам у неко
давно ишчезло време. Оживеле су у мени слике из
детињства: деда како се спрема за клање свиња, мириси
сеоских одаја, мирис бабиних крофни, старци што на
клупици испред куће диване са комшијама...
Читајући приче о Васики Флићкошову сетио сам се
давно заборављених речи и израза, видео сам себе на
почетку животног пута за који нисам могао ни да
замислим где ће ме одвести. Пробудиле су се прелепе
успомене из детињства, које сачињавају мој најдражи
душевни пртљаг – сећање на родни крај у Банату.
Добривоје Керпенишан – филмски редитељ
Да те нема требало би те измислити. Можда је то
стара и отрцана фраза, али је истинита, бајо мој! Вреди
свако слово ове књиге, толико и у тој мери да се може
преточити у добру представу ако већ за филм нема
новаца и техничких услова.Тако да Васикино чедо вреди
и погледати, не само прочитати. Мало ли је!
Марко Аџић – глумац
То фрас видијо таког човека к’o Мрки! Одакле све
вади таке керефеке из њега? Миж да има сто мозга. Све
простоће памти и све зна! А не само што памти и зна,
него и уради по коју простоћу и брљотину! Ћути, ћути,
па одједаред тресне. Миж да је његов покојни отац! Сав
је у фентама! Нисам још упознала таког срчатог
Варјашанина. Толико је везан за тај Варјаш, да ни
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најбржи ајзибан не би могао да га ишчупа. Још кау дете
се видло да ће бити кау Ајнштајн. Све је упијо, к’o
опирача. Сад замислите да су људи из села хлеб. Е, он
је пупушка! А најфиније што је из њега изишло је мали
Мрки – Игор!
Вера Жупунски – учитељица
Васика Флићкошов је као Жан Лук Пикард, који каже
“транспорт” и за трен ока си кући, код мајке, шнајдерке
или деде, клонфера. Они су били мајстори из
Симиклуша. Деда је лети радијо у верштет, а у подне се
одмаро, па смо сви ишли да легнемо јер је било топло
да цркнеш. И по тој летњој запари и тишини мого да се
чује само радио - “Добар дан, поздравља вас Караван“.
Недељом се ишло на ручак код мајке. Мени, јединици,
се мећало у тањир скувано пилеће срце, па џигерица, па
брбужак. Док нису „дошли“ на свет ови други. Исто у
оно време сам ишла с мајком с ајзибаном у Симпетер,
смо силазиле на штацију и смо смотавале после другог
рогља... а Васика Флићкошов је стално био туда негди,
на приповетку.
Е то је НАШ Васика! Он је тај с насловне странице
Наше речи: „Реци својој деци, који су нам преци!“. Кад
би Васика имо више пајташа, шогора и пријатеља, овај
наш српски живаљ би можда бијо другачији.
Адријана Лукин – економиста
Тај Васика што пише за Нашу реч је нешто страшно!
Једва чекам нови број листа да се насмијем. Ко да прид
очима видим мог покојног Бацу који се „припиње на
лотру“ и „поји на октаву“ или чика Велимира и бата
Милана што воледу да тргнеду поједну ракију у црквеној
певници да „им боље иду гласови“. Фала Васики што ме
подсећа на стара времена и прелепи језик мајке Тине из
драгог семиклушког Киндереша!
Александра Мандран - економиста
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РЕЧНИК ЛОКАЛИЗАМА
(Позајмице из румунског, немачког и мађарског језика, али и
друге речи локалног карактера које се користе у
свакодневном говору поморишких Срба)
ајзибан – воз
акцибилд – самолепљива
сличица
алиментара – продавница
анцуг – јанкел
арманика – хармоника
аутокар – аутобус
афингер – вешалица за
одећу
базикати – сметати неком,
нервирати га
балот – бала сламе
бангалоза – лудило
банда – трака
бангурати – терати шегу,
агресивно завитлавати
неког
бацика – отац
белфер – човек који живи у
луксузу
бегенисати – волети нешто
беф салата – популарна
салата у Румунији
бленкет – ћебе
блуџ – фармерице
бљонко – блесавко
бодроанка – камион за
превоз радника
боклијаш – буклијаш
боктер – чувар
бордура - ивичњак
брасерија – сеоска пивница
бренз – кочница
брикета – упаљач
брифкор – румунски сок од
наранџи у ери комунизма

брошура – летак
букша – сигурносна матица
булгер – прашина
бутик – трафика
буша – дупе, чмар
вела – лудак
визор – шпијунка
вијадукт – подвожњак
витрина – излог
ведета – позната личност
гајтан – пертла
гибанчице – варјашки
уштипци
гомба – пунђа на вуненој
капи
гомбоци – кнедле
гратар – роштиљ
гријота – грехота
гуланфер – битанга,
пропалица
гумипушка – праћка
дгуње – дуње
депласаре – фудбалско
гостовање
дефиларе – парада
диспенсар – диспанзер
долоф – ормар
дркћати – дрхтети
дрот – жица
друкер – фудбалски навијач
дунст – компот
ђикала – грдосија, велик
човек
ешапамент – ауспух
имбер – концентрат од
малина
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исфорфлуктати - нагрдити,
најурити
ифронист – багераш
ишпендирати – испратити,
протерати
зар – коцка
зеквент – зезавац, досадан
човек
калбаз – хистерија
калорифер – радијатор
кармол – лек за реуму
карћати се – картати се
камин (култураус) – дом
културе
капуш – голман
капшуње – јагоде
кареу – шеснаестерац
карјока – фломастер
керефеке - „лутке“ у глави
кеф – журка, гушт
клаксонирати – трубити у
саобраћају
колектив – задруга
кондимент – зачин
конк – ходник
копер – мирођија
корболовати – тумарати
кортина – позоришна завеса
кофетарија –
посластичарница
крвавуше – крвавице
крета – креда
кунстингер – ћубриво
курпапир – тоалет папир
курфућица – поводљива
жена
лагацко/логацко – полагано
лангош – мекика
лектрика – сијалица
леленц- прихватилиште за
незбринуту децу
ленцефир – хвалисав,
умишљен младић
луфт – ваздух
малагамбиста –
ексцентрично одевен
човек (погрдан назив у

доба комунизма, по
музичару Серђуу
Малагамби)
марвашити се – шепурити се
машина – ауто
мебле – намештај
мениу – јеловник
милер – павлака
мититеји – ћевапи
мози – биоскоп
молим-тетица – васпитачица
муштар – сенф
набокати се – прејести се
облон – страница приколице
овода – забавиште
одиђар – прибор
ограјсан – бесан
олај – уље
офиризан – фин, уштогљен
ошајдарити – ударити
паље-ваље – неодређено,
забачено место
перлан – марка румунског
детерџента у време
комунизма
парпалак – зимска кожна
јакна
партер – приземље
патека – апотека
патекарово штене – неко
јако намирисан
пеглајс – пегла
пладити се – кладити се
плајваз – оловка
порбагаж – гепек
потпазу – испод пазуха
прокот – пољски клозет
пропис – школска свеска
пунга – најлон кеса
пурак – метак
рајбовати – брисати дупе
(пре свега деци)
растел – паркиралиште за
бицикл
ретур – пролећни део
првенства
релуаре – реприза,
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поновљени снимак
реморка – приколица
репансат –предузеђе за
прераду штофова
рингеракс – свађа, скандал
ринфлајш - кувано говеђе
месо
рутосуљ – длакав
салони – чоколадни бомбони
сведер – џемпер
сера – стакленик
сикера - секира
скамија – школска клупа
скара – улаз у зграду
скуље – алат
слобано – слободно,
дозвољено
смиј – смех
сода – сифон
стреганска бунда – астрахан
бунда
субата – субота
телекоманда – даљински
управљач
тирац – ветеринар
тојаш – јаје
толвај – „лопов“ на
мађарском, у одређеном
контексту „упомоћ“
торина – тор, обор
торогоаће – румунски
дувачки инструмент
тофлајка – велика жена
трлицати - гурати, возати
неког
упањтроњити се – уортачити
се
упушкати – покварити (неко
јело)
ускрасити се – појавити се
фаличан – ненормалан
фекер – лепеза
фиснут – опичен, припит
фластер – бетон
форовз – врста веранде,
собичак
фришко – свеже

фусекле – вунене чарапе
хамишан – мудар, спретан
хебге – рите, прње
херлав – распојасан,
незбринут
херцшлаг – инфаркт
хома (хоман) – одмах
хунцуцки – зао
цајс – ослично, супер
цегер – торба
цунцукрет – сунцокрет
ћабури – кулаци
ћардити – пушити
ћибре – шибице
чиркулар – моторна тестера
читро – сок
шалопета – радничко одело
швотати се – мангупирати
се
шепра – шерпа
шклопци – грчеви
шморе – јело од јаја и
брашна
шмугнути – побећи, утећи
шопити – ударити шамар
шпацирунг – шетња
шпирдујс – шпиридус
шпитал – болница
шрех – укосо
штаницла – папирна кеса
штајер – порез
штација - станица
штектити - узнемирено
чекати
штрека – железничка пруга
штрикати – фотографисати
штрико – врста дуксера
штудирати – мислити
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