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У ре ду
БериславБлагојевић

С
игуран сам да започиње словом
А.Алекс...Алек...Ален...Не,није
Ален,тозвучиодвећфранцуски,а
готовосамсигурандасетасмрзну
тајезичинаналазинегдјеуШвај

царској.Додуше,могућеједасебашутом
кантонуговорифранцуски.Алеш...Алеф...
МождаАлеч.Да,да,могаобидабудеАлеч,
алинијениважно.Какобило,редпремака
сипомичесеуправобрзиномледника.Ито
ономгмижућом,каквајебилапријеинду
стријскереволуцијеирупанаозонскојча
рапи.
Дивназнадасуредовиприроднихабитат

овдашњегчовјека,алитоникаконезначида
јеустањудасклопипримирјестомспозна
јом.Гуркарукуукојојдржимсимболично

испуњенукорпоративнукорпубојекрвии
примичеуснемомеуху:
–Пукнућуакојошједномчујемнекогло

калногмудраца како изговара ону беско
риснупоштапалицу:Козназаштојетодо
бро?!
Смјешкамсе.Класичанпримјернемоћи,

универзалнисупститутзаутјешнумисао,за
примордијалниврисак,зависокоподигнут
средњипрст,запретислонацкојитиштии
пиштинегдјеучовјековојнутрини.Љубим
јеуобразинастављамдасесмјешкам.Вјеро
ватнопомалоличимназамрзнутогшарана
поредкојегсмопрошлидесетакминутара
није.Уредусмоитатупаваекспресијалица
јесвештомогудапонудим.Уредусмоичи
ниседанепостојимогућностбијега.Уре

дусмо,алисамопривиднодобровољно.Ни
сунасовдједовелибљештавибилборди,ни
увредљивотривијалнерекламе,чакнипри
мамљивепонуде(заробучијирокупотребе
бројипосљедњеданепријепреобраћењау
здравственихазард).Дошлисмоизнуждеи
збогнепопустљивогстискаразнихснижења.
„ShinyHappyPeople”сепотрећипуториса
разгласа.Некозадужензамузикукојасепу
штаутржномцентрубашфорсира.Вјероват
носеплашидабимасапохрлилауодјелгдје
сепродајуножевиидабидошлодомасовног
самоубиствакадбинекимслучајемзасвира
ла„EverybodyHurts”.
Уредусмо,алинерединемирсусвуда.На

околоиунама.
Уредусмоиготовоништанијеуреду.
Покушавамдабудемпозитиван,дасагле

дамстварииздругогкорнера.Ипремдане
сумњамдајестајањеуредузакасуутржном
центрупоражавајућиутрошаквремена,на
лазимдаононијепотпунобескорисно
јер пружа јединствену
приликузапосматра
ње људи и пор
третисање јед
ног времена.
Сви отужни
представници
смутнеепохесу
ту: народни по
сланик са сте
реотипнимувје
жбанимкезоми
желатинастимпод
братком који једва
вири изнад препу
них потрошачких
колица;дедицакоји
презривопогледава
округластог посла
никаигунђазатошто
сеснижењезапензио
нереодносина,рецимо,
презервативе,плазмателевизореиспорт
скуопрему,алинеинамлијеко,хљебили
безобразномамећемириснедиње;домаћица
старогковакојанајпријенервозногвиркау
новчаник,апотомјошједномпоредисписак
закуповинусаскромнимсадржајемкорпе;
младиотацкојиизкошареслуђеновадионо
штојесинчићтамокришомставио,докму
супругабеспотребнообјашњавадаситоне

могуприуштити;хипстеруморанодпреду
гогтрагањазаиграчкомкојомћеобрадовати
псићасвоједјевојке;полуобнаженешипари
ценаролеримакојеиздругогредазадирку
јухипстераласцивнимлизањемсладоледау
корнету;бубуљичавимршавкокојинетреми
цебуљиушипариценаролеримадоксенер
вознопоигравасафалусоидномконзервом
протеинскогпрахазабилдањемишића...
„БогданаМитрићиНиколинаКнежевић

дасејавенаинформације!Понављамо:Бог
данаМитрићиНиколинаКнежевићдасе
јавенаинформације!”Свеганеколикотре
нутакакасниједвијеаветињскеприликеу
униформамапровлачесекрозредовекупа
цаизаузимајусвојамјестанаблагајнама.
–Заштоједноставнонекажу:„Богданаи

Николина,вашихшездесетсекундипаузеза
пишањејеистекло!Маршнатрагнапосао!
И,наравно,незаборавитедасеосмјешкује
те!”–Дивнајенаивици.

–Тишемало...
–Погледај их!

Није њима кожа
бојемедузесамо
зато што недје
љаманисувидје
лесунце,већзбог
тога што удишу
устајалост,нежи
вост.Имамосје
ћајдаовевенти
лационецјевурде
не служе тек за
упумпавање ре
циклираног ва
здуханегода се
помоћуњихиси
савајудушезапо
слених.

Чврсто сти
шћем Дивнин
длан и ћутим.
Не знамштада

јој кажем.Уоста
лом,невидимзаштоионанебималоиспу
стилапарукадајевећпознатфакатдаљуди
докстојеуредууобичавајудапронађуоду
шакусочнојоралнојшетњикроздржаву,цр
квеникалендаринебескисвод.Размишљам
отомекакојенечовјечноинеприродностаја
тиуреду,отомекакосмонекадазбијалире
доведасеодбранимоодзавојевача,аданас

смосвојевољнозбијениуредоветрговачких
ланацатихистихнаметника.Трговачкила
нац!Зарникоганежуљабаремасоцијатив
нипотенцијалријечиланац?Размишљамо
томекакопристајемонасветесилнередове
узрокованетранзицијомизтачкеАутачкуБ
инепитајућисештајетачнотоБ,негобез
умновјерујућиубајкуелдорадовскеутопи
је.Отомекакомеболикичмаикако...„Shiny
HappyPeople”шестипут.Одмахнаконре
кламезабаршунастишампоннабазиагуа
минтике,провјеренонепостојећебиљкекоја
тобожерастесамонаједномзабаченомпла
тоунаАндима.
–Сјећашлисеоногпостапокалиптичног

снакојисимипрепричавала?Оногкадасу
збогнекекатастрофељудиприморанидане
излазеизтржногцентрапопутовог?–запо
чињемразговордаскренеммислисболних
леђазбогкојихсевећпримјетногурим.
–Сјећамсе.Штастим?–одговараДивна

докпретурапоторбицитражећибомбон.
–Ништапосебно,осимштомисечинида

живимоуправотајсан,илитачније,тајхо
рор.
–Какотомислиш?
–Мислимданемамногоразликеизмеђу

твогснаинашезбиље.Уснусуљудиприси
љенидаживеутржномцентру,анајавису
приморанидаживеирадекакобиданмогли
даокончајуукаквомхипермаркету.
–Тржницентаркаоимператив,каотежња,

сврха.Редовикаоусуд.Нијеничудоштосе
овдјеосјећамкаоусаркофагу!
–Овојегрозномјесто,алимислимдаипак

малонепретјерујеш.
–Не!Гушимсе...Најозбиљније!Погледај

наспогуренеподовимнеоном:каодасмо
садпрешлиАлбанију,каодасунасуправо
пустилиизгулага.Рекламирајуакцијузаово,
акцијузаоно!Евоимакција!–дрекну,узеко
шаруизмојерукеибацијенапод.
Очиузмијугавимредовимагледалесунас

зачуђенодоксмосепразнихрукуприближа
валиизлазу.Дивнасенасмијала.Првипут
откакосмопошлиукуповину.Болумојим
леђимајепопустиочимсе„ShinyHappyPe
ople”претворилаунеразговјетномрморење
изанас.
–Направићунампалачинке.Толикоима

мо–речедоксмозагрљенипролазилипоред
бутикаукомесепрескупабофлобућарекла
мираподслоганомслободанемацијену! ¶

Белешкаоаутору

БериславБлагојевић (1979, Сла вон ски Бр од) ма ги стар је 
ге о граф ских на у ка. Тре нут но жи ви у Ба ња лу ци. Об ја вље
не књи ге: „Ла мен та ци ја по Со фро ни ју” (пр о за), „Тре бао 
сам би ти ри јеч” (по е зи ја), „Ја, ре во лу ци о нар”, „Ре во лу ци
о нар” (при че), „Ти ши од во де” (ро ман), „Ми у ма гли” (по
е зи ја).
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Афоризамнедеље

Драган Стојановић

  Мрак у Ср би ји ни је при род на 
по ја ва, не го дру штве на.

  Био је не из ле чи во по штен. 
Од то га је умро.

  Во ђа је ду го био Ср бин по за
ни ма њу, али по што ов де од 
то га не мо же да се жи ви, мо
рао је да га про ме ни.

  На си ље – дру штве на игра за 
це лу по ро ди цу.

  Не ким Ср би ма ђа во баш не да 
ми ра, па на из бо ри ма и мр тви 
мо ра ју да гла са ју за ње га.

НинусНесторовић

  Екс по зе би био кра ћи да је 
мо гло ви ше да се ка же.

  У ме ди ји ма би би ло ма ње 
„из ми шље них” ла жи, да у жи
во ту има ма ње не под но шљи
вих исти на.

ПетарРакић

  Ма ла вра та кроз ко ја је ушао 
у власт за ње га су три јум фал
на ка пи ја.

  Об дук ци јом је утвр ђе но да су 
нам исти ну кре ми ра ли.

БораИлић

  Ће ли ја је основ на стам бе на 
је ди ни ца у за тво ру.

  Ни смо сви лу ди. Има и не пре
гле да них.

  Осу ђе ни смо на бо љи жи вот. 
Пре су да је пра во сна жна.

ЉубомирИлић

  На пре ду је мо круп ним ко ра ци
ма. Пре ла зи мо пре ко све га.

  Ови ма се не ће до го ди ти оно 
што од њих оче ку је мо.

МиленМиливојевић

  По жу ри мо са Ко со вом. Вој во
ди на гу би стр пље ње.

  Пра во су ђе је под нар ко зом 
док кри ми нал ци опе ри шу.

  Сви нас ву ку за уши, а ми ни
ка ко да по ра сте мо.

ЖиванС.Филиповић

Крај
Почелојепотпунонеочекивано:мо
јадеснарукајезатражиласамостал
ност!Каже,јасвеиздржавам,намене
јеспаоцеопосао,достамијесвега,и
хоћудабудемсамостална.Покушао
самдајеуразумим,говориодајето
техничкинемогуће,дателомораби
тиједнацелинадабиопстало,даона
обављапосаокаоисвакадеснарука
насвету,даидругиорганирадепо
словекојињојкористе.Ништаније
вредело.Деснарукајеултимативно
захтеваладасеосамосталиихитан
поступакутомправцу.
Ујекурасправеумешаласелевару

ка.Као,онатакавбезобразлукнемо
жедаподнесе,почемутодеснарука
вредивишеодлеве,уосталомштаби
деснарукамоглабезлеве,апоштодр
скостдеснерукепревазилазисвегра
ницетолеранције,леваруканежели
даубудућеостанесњомниукаквој
везиисавезу.
Јасамоштроукориолевурукушто

сеуопштемешаидодатноотежаваси
туацију,алисеонајошвишеувредила
иизјавиладасепридружујезахтеви
мадеснеруке,дасеињојдоделиса
мосталност.
Биосамкрајњејасан:тојетеорет

скиипрактичнонемогуће!Алисе
садамозакјавиоирекаоданисаму
правуидаје,теоретски,томогуће.
Објаснио је даодсецање екстреми
тетапредстављарутинскихируршки
захватидатонијеникакавтехнички
проблем.Деснаилеварукасуњегово
излагањепоздравилеаплаузом.
Ушаосамуполемикусмозгомиоб

јасниоданијепроблемутехничком
отцепљивањуруку,већуопасностиод
последицатаквогпоступка.Нитиру
кемогусамосталнобезтела,нититело
моженормалнодафункционишебез
руку,закључиосамнакрају.Мозаксе
стимделимичносложио,тврдећида,
штосењегатиче,рукемогуистогчаса
дасеодвоје,јеронможеибезњихсјај
нодафункционише.Чакибоље.
Тојеоберукедодатнореволтирало.

Палесутешкеречинарачунмозга,а
нарочитода се својимдосадашњим

понашањемставиоизнадосталихор
гана,посебноруку,идајесвевреме
самоиздаваонаређења,аодосталих
очекиваослепупокорностипотчиња
вање.Намојеизненађење,такавстав
подржалисусвимишићииобеноге.
Унутрашњиорганибилисууздржа

ни,сматрајућидајемозакодиграове
ликуулогуудосадашњемпостојању,
иданијеправеднотакоганапустити.
Алимозакјебиотоликоувређенда
јеизјавиокаковишеникаданикоме
нећеиздаватикомандеидасенада
љеснађубезњега.Таквоповлачење
мозгаизазвалојеправубурунезадо
вољстваунутрашњихоргана.
Срцејеодмахтражилоспецијални

статус.Јетрајезахтевалааутономију.
Плућасупредлагалакантонизацију.
Желудацјеизбациопаролу:Свиор
ганизаварењеуједномсистему!Бу
брезисужелелиуједињење.
Настаојеопштихаос.
Нијемипреосталоништадруго,не

годаумрем.
СлободанСимић

(Изкњиге„Причеизкавеза
–изабранеприче”,Агора,2016)

ШТО СР БИ НУ ОТ МЕШ,  
ЊЕ ГО ВО ЈЕ ЗА У ВЕК. ЗоранРанкић
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