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ПУШТАО ЈЕ КРВИШ БУВЕ 

 

 

Срећко Жутиловка волео је да се дружи. 

Радо је оверавао рођаке. Воли ћаге и урнебес 

журке. Иде и кад га вабе и кад га не откидају. 

Барок-бирцуз му је други дом. Тамо је увек у 

фазону, одушевљен ко куче у лифту. 

Раја га је готивила. Слаткоречив. Умео је 

лепо да чешља језик. Његова жвака била је 

пуна слатких глагола. Пуштао је и крвиш буве. 

Знао их је мали милион. Тиквара га је добро 

служила. Кад би дао пун гас сипао би штосове 

ко из рукава. Нарочито су му биле добре жваке 

о политичким буџосима. После његових прича 

цепали би смо се ко шифонске гаће. 
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ОПЕКЛА СЕ 

 

 

Кад сам стигао у кокошињац нађем Сању 

кисне на зембиљу и ронца. Прифурам се, сед-

нем крај ње и навучем је на плућа. Питам шта 

се догодило. Она ћути и показује ми своју 

десну руку. Опекла се на шпорету док је гото-

вила клопу. 
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ЦВОЊАК 

 

 

Звали су га Гавра Цвоњак. Никад није имао 

довољно лове али и са оним малим умео је да 

кулира. 

Скромно се хранио. Мало пање и ћоравог 

пасуља. 

Живео је на гурку. Гиљао како је знао и у-

мео. Није зајмио зелениш. Шљакао све што му 

понуде. Увек лачо, у добром фазону. 

Раја га је волела, посебно клинци. За њих, у 

његовом амбару, увек је било конфета. 
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АДА 

 

 

Готивим кад је лепо време да запалим на 

Аду. То ти је наша слана бара. Шта би београд-

ска раја радила да нема Аде? Вода, зеленика, 

ладовина, кулирање. 

Фурнем басом са Дорћола и на оној станици 

код Аде изађем. Некад лагано зујим џадом 

кроз дрвеће, а понекад добро затабанам. Киби-

цујем фацаолике рибе, густирам како се мај-

муни ћагају. Мало се и бањам. Онда одфурам 

код Роћка у његову избицу на води. Жвака, 

тамбурање, пиће, зезанција. Ту нас ухвати ноћ 

у чешљању карата. 
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ИЗБОКСОВАО САМ ДОБРУ ЦЕНУ 

 

 

Трнгузио сам с неким типом у пампуру на 

Дорћолу. Продавао је кола. Чули смо се јуче 

мобишком и сконтали да се нађемо. 

Кола су била добра. Одговарала су ми али је 

тип накарикао цену. Требала му је хитно лова. 

Почео сам да муљам и обарам цену. Кулов је 

неко време ескивирао али је попуштао. 

Када сам избоксовао добру цену дил је био 

склопљен. Дао сам лову и шапирао макину. 
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КОВИШКЕ МЕ НИСУ ХТЕЛЕ 

 

 

Понекад љуштим карте. Преф да размрдам 

вијуге, поцу да попуним метиљави буџет. 

Нисам ти неки шпилер. Никад у превелику 

лову. За то немам муда, ни ђенги. Не волим да 

будем кратак. 

Ипак, видра сам у бацању пламена, а прати 

ме и талија. Имам шприцер живце. Добро 

скрозирам ортаке са којима пикам кове. 

Данас сам био у чабру. Није ишло. Ковишке 

ме у поци нису хтеле. Ништа на треф. Кефало 

калирало. 

Чим сам то зентовао откачио сам игру. 
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