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Ко чини неправду нека још чини неправду,
и нечисти нека се још прља, а ко је праведан
нека још чини правду, и ко је свет нека се још
освећује. „Ево долазим ускоро, и плата моја
са мном, да дам свакоме по дјелима његовим“

Откровење Јованово 22 : 11-12

Гледајте да се не уплашите;
јер треба све то да се збуде.

Јеванђење по Матеју 24 : 6





Магдим д.о.о.

Ваздух је мирисао на пепео, била је касна
јесен. Да је у овом граду било птица, сада

би се сјатиле објавивши зиму. И ја сам увлачио
главу у рамена и подизао крагну када сам у
даљини видио металну таблу на којој су се,
корозијом оглодана, разабирала слова F–O–N–
T–A–N–A. Погледао сам Крњу и он ми је ћутке
потврдио да смо стигли.

Осврнух се око себе – ни трага било каквом
покрету, а камоли неком водоскоку, само ста-
рудија и крш, у углу наслагане дјечје играчке и
гајбе пива. Учинило ми се да и Крњо тешко
подноси ову пустош, па сам од њега погледом
затражио сагласност да уђемо у кафану. Унутра,
у неком виду предсобља, учас нас помилова ње-
жни прамен тишине помијешан са мирисом
мемле, заводећи нас и наговарајући да се нигдје
не мичемо све док не постанемо дио непромјен-
љивог инвентара. Тај први дио кафане био је
устајао и беживотан, испуњен брижљиво рас-
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поређеним жељезним столовима и столицама.
Као знак негдашњих високих домета угоститељ-
ског луксуза Фонтане остао је само мермером
поплочан под, какав се може видјети у провин-
цијским домовима културе из седамдесетих,
који је сада давао просторији још сабласнији
дах окамењене тмолине. Та се просторија завр-
шавала зидом од ламперије који је водио у сада-
шње оквире Фонтане. Отргли смо се чуднова-
том осјећању непокретности и пошли даље. У
другој је просторији било мало свјетлије и то-
плије. Свјетлост је у највећој мјери допирала од
великог телевизора који је био постављен на
један од столова. Испред њега, за истим столом,
сједио је власник кафане Цвико и пунио филтер-
цигарете дуваном.

− Цвико, дај двије!
− Жена ће. . . – рече Цвико и не погледав-

ши у нас.

Тада се из неког бочног закутка промоли
прво глава, а онда и остатак ситног тијела. И
женица и Цвико били су ситни и толико зами-
шљени да је изгледало како их та замишљеност
сваког часа све више умањује. Ипак, муж је био
нешто веселији – на тренутке. . . Жена нам до-
несе двије ракије и ми их почесмо пити у ти-
шини.

Наше је присуство било довољно да га
привуче и он се врло брзо појави на вратима.
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− Ено га Пљескавица! – рече Крњо, а онда
се окрену ка њему. – Како ти сваки пут знаш
кад ја дођем?

− Не знам ја – тихо одговори крупни чо-
вјек доброћудних очију – потрефи се ваљда.

− Шта ћеш пити, Пљеска?
− Пиво. . .
− Радо, донеси пиво Пљескавици. . .
− Само нам фали Мишо Каубој – сјетно ре-

че Крњо.
− А ко зна, можда и он дође. . . – огласи се

Пљескавица на то.

Прича се прекину. Мишо Каубој није дошао
то вече.

Гледао сам у тог непознатог човјека. Сав лик
му је био у благом осмијеху, али су очи одавале
навале дубоке туге. Чинило се као да ће сваки
час заплакати, али је тихи глас био подешен та-
ко да саговорника засмије. Питао сам се ко је
он и да ли ћу икада бити сигуран који од ових
двају утисака више говори о њему. Крњо га је
много волио, иако га ни сам није схватао до
краја. Већ ми је помињао тог човјека, говорио
је да је Пљеска „наш Дел Бој“. У једном тренут-
ку био је један од најбогатијих људи из краја,
али у томе никад није налазио задовољство.
Отворио је роштиљницу на углу код школе и
убрзо је продао за неке ситне паре које је нови
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власник радом вратио за неколика мјесеца. Ни-
је се покајао – важно је да стиче, а не да има.
Стицао је, али никад више није имао. Куповао
је и продавао свашта, од аутомобила до тегле
пекмеза, без неке стварне зараде.

Крњо ме је због Пљескавице и довео у Фон-
тану, знао је да ће он доћи, и сада је било по-
требно отпочети разговор, али то није ишло
лако. Ћутали смо и пили раскрављени топло-
том и безгласном свјетлошћу телевизора на
столу испред себе. Чисто да прекинем тишину
која је постајала тешка, упитах газду зашто се
кафана зове Фонтана када нигдје нема фон-
тане нити било какве воде. Цвико нас опет и
не погледа, али се овај пут не помучи ни толико
да упосли жену која се, очито, бринула о свему
што се дешавало, или што се није дешавало.
Пљескавица скрену поглед ка мени, поглед ко-
ји се никад није мијењао, и рече: „Није ово
Фонтана јер се негдје расипа вода, овдје се,
пријатељу, расипа живот“. Тада се Цвико окре-
ну и уприје поглед у мене. Учинило ми се да
хоће нешто да каже, али је убрзо одустао од
тога и обратио се Пљескавици.

− Онда ти отвори кафану и назови је Нија-
гара.

Пљескавица се некако дјетиње насмија не
мијењајући израз лица.
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− Ја сам, Цвјетко, отварао фирму, Магдим
д. о. о. Магла и дим. . .

− Је ли то било прије или послије роштиљ-
нице? – добаци Цвико уз пригушен кикот.

− Чујем да си купио неки мерцедес, Пљеска
– рече Крњо.

− Јесам, ено га испред куће. . .
− Добро изгледа – опет подвали Цвико.
− Добро изгледа, али не може да иде, треба

му пола сата да се помјери с мјеста. . .

Он то рече тако да смо се сви морали нас-
мијати, па опет заћутасмо.

− Ово ти је наш нови професор, дошао код
нас да ради – Крњо опет отпоче разговор пока-
зујући на мене.

− Благо ти се нама. . . А и њему. . . – огласи
се Цвико.

− Немој тако, Цвјетко, што момка одмах
препадаш? – Пљескавица стаде у моју заштиту
– Свако има своју маглу. . . Ја бих полудио да
немам своје магле. А шта је све ово до магла?
Магла и дим. . . Имаш мечку испред куће, ме-
чку која не може да иде и надаш се да ћеш је
продати да би кренула код неког другог. И кре-
нуће, други је други. А ја, ја имам маглу. И во-
лим што је тако, јер шта бих ја са мечком и да
иде. Био би‘ сам себи смијешан. Моје да буде
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туђе и да њега боље служи. Па нека је и лијепа
. . . Важно је, пријатељу, да се не бојиш за себе.

− Добро је радити за другог. Чега да се бо-
јим?

Пљеска ме погледа тужно, као да ме није
схватио, али ипак настави.

− Није то тај други. . . Ово је туђин, а то је
гадна сорта. Са друге стране, улога му је иста –
да њега нема, не би било ни мене. Од чега би‘ се
ја прехранио, гдје би моје отишло? Надам се ја
нечему, надам се да неће нестати мога да се под-
мирује туђин. Зато купујем, зато продајем. Не
бојим се да ми неће ништа остати. То је та ма-
гла, у магли не видиш шта немаш, а туташ на-
пријед са испруженим рукама. Ко зна зашто си
ти дошао и на шта ћеш налетити у овој магли.
Ја сам на свашта налијетао. . . Неки дан причам
са оним Србијанцем, Особом Икс. Нико не зна
одакле је ни ко је. Он је узео од мене касетофон
иако нема ауто. Дао ми је за њега кокошку. Ено
је, кљуца око куће. Не изгледа лијепо, али може
да иде. Оде код комшије, тамо ће и остати. И
боље, код њега су ситна дјеца. Моја су отишла
. . . И она је отишла. . .

Разговор се опет прекинуо, али овај пут на
чудан начин. Поред нас, између столова, прошла
је плавокоса дјевојчица у шареном капутићу,
без ријечи помиловала Цвику који се није ни
окренуо, па изашла напоље. Нико није ништа
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говорио чак ни када сам ја питао ко је дјевојчи-
ца. Непријатан мук који је нагло завладао пре-
кидало је њено обарање гајби од пива, ваљда је
тражила неку играчку. Крњо је гледао некуд
испред себе непрестано пушећи и пијуцкајући,
док је Пљеска гледао у грлић флаше коју је згра-
био објема рукама, а ја сам се надносио над сво-
ју чашу гледајући у њу као у бунар сјеновите
воде.

Нађох се у нијемом филму. Ни сам се ни-
сам усуђивао да наставим разговор, мислио сам
да Пљеска више неће ништа рећи. Питао сам
се зашто је дјевојчица оставила оволики утисак
на све, или можда само на мене. Можда свако
од њих безгласно наставља причу коју иначе
прича самом себи.

Погријешио сам, нема ту ништа несваки-
дашње.

− Крњо, хоћеш ли ме превести до куће? –
неочекивано се огласи Пљескавица.

− Сједи још мало, није још вријеме да се
иде – рече Крњо, а у гласу му с ужасом осјетих
неке далеке призвуке Ахеронта.

− Шта ти кажеш? – Пљескавица се окрену
ка мени. . .

− Не знам ја, то Крњо зна, кад је коме да се
иде. . . – одговорих му, више не знајући шта се
око мене дешава, неко смртно магновење или
ипак ништа.
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− Добро, ако је тако, посједићемо још ма-
ло, хвала на пићу. . .

Први пут озбиљан, Цвико се узмувао око
нас, све гласно помињући дјевојчицу која би се
могла разбољети, прехладити, све гледајући у
нас.

Не рекосмо више ништа, све се врати у пр-
вобитни положај. Учинило ми се да је ипак
настала нека промјена. Пљескавица се више
осмјехивао, на свој начин, наравно. Обузе ме
нека жаловна срећа. Пало ми је на памет како
сваки човјек воли свој живот, ма какав да је. У
праву је Пљескавица, свако има своју маглу.

Пљескавица је онда почео да прича како је
син љут на њега што продаје мерцедес, говорио
је како син ништа не разумије и не види, испи-
тивао је ко сам и одакле сам. . . Одговарао сам
најбоље што сам могао. То је човјек кога лако
прихватиш за свога.

Отишли смо кад је Крњо рекао: „Сад је ври-
јеме да се иде“. На одласку смо видјели како
Цвико њежно уводи дјевојчицу у кафану, гле-
дајући у нас као да нас види посљедњи пут. . .
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Паркер

Крњо се замишљено стапа са околином. На-
ступио је дио дана у коме се тешко допире

до њега. Мораћу чекати да изрони из мисли
које су, као ни у кога овдје, дубоко везане за ово
мјесто. Гледајући дуванске димове који се кови-
тлају око њега, уочио сам у даљини познату
прилику. И он израња однекуд из магле, земље,
несреће, све онако погурен, и као замишљен.

− Ко је оно? – питах не надајући се одгово-
ру.

− Оно ти је Ђоко Пустивук. . . Гдје њега на-
ђе? – рече Крњо и поче се смијати, а очи му ра-
досно заиграше.

− Сретнем га у кладионици. Сједи по чи-
тав дан, не уплаћује листиће. . . Сједи. Ако уве-
че дођем, видим га како уплаћује за озбиљније
играче, оне што имају ожиљке по зглобовима
и линије по вратовима. Они му дају да пуши
њихове цигаре. . . – одговарам ја, иако знам да
Крњо све много боље од мене зна.
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Крњо, када прича, мијења расположења.
Може га властита прича растужити, може на-
гло почети да се смије. Ријетко ти гледа у очи и
има обичај неки пут благо руком куцнути саго-
ворника. Он воли људе о којима прича. Најче-
шће.

Ђоко ти је овдје дошао када у Смолући ви-
ше није остао ни камен на камену. Била је то
страшна колона, сјећам се кад смо их дочекали.
Гомила људи која носи несрећу и оно што је ос-
тало од властитог дома, одјећу и посуђе. Ђоко
је дошао дан касније исто онако како га сад
видиш, само мало блатњавији. У горњем дијелу
тренерке, исто онако раздрљен, масних панта-
лона, у ципелама „на шпиц“. Сјећам се да ми је
био комичан у свему томе. . .

Онда се Крњо са залеђеним осмијехом за-
гледа испред себе. Знам да већ претура боје ко-
јима би могао осликати тај призор. Познавао
сам једног Мађара из Сенте који је имао обичај
рећи, на слабом српском који је, силом прили-
ка, учио као студент, да сања дан када ће зас-
вирати оргуље у базилици Светог Иштвана у
Пешти. Знам да Крњо сања дан када ће ослика-
ти монументалним, оргуљашким бојама тај при-
зор страдања цркве Господње, који је гледао у
данима свеопште несреће. Све су страдалничке
колоне тужне, а он их се нагледао на овој сурој
раскрсници.
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– Неки од тих људи – настави Крњо – оти-
шли су даље, у потрази за бољим. Неки су се ту
поженили и поудавали, сви су нашли мир, са-
мо Ђоко још увијек лута овим путевима бауља-
јући пред својим неспокојима. Он је странац
који више никад неће бити дио нечега. Наста-
нио се у Обријежи у некој камп приколици ко-
јој је расјекао под, па тако Ђоко спава на земљи,
као у гробу, али се ујутро умива и једе на же-
љезном поду приколице, као на пиједесталу.

Његов пут до Обријежи траје нестварно
дуго. Једном је Стево ноћу возио мајку у болни-
цу и срео Ђоку како иде ка свом земљаном кре-
вету; послије два сата, када се враћао, затекао
га је тек сто метара напријед. Одбио је превоз.
Он зна свој пут сам – каже – не треба му помоћ.
Када се зими, мраком, узнемире пси и залају
бијесно, а онда се посакривају и цвиле, домаћин
одмах зна да пролази Ђоко. Не знам зашто, али
ја бих га сликао са бијелим плаштом. Он је су-
перхерој нашег доба, мора имати плашт. Једном
су га пијаног и размрсили из неког штрика па
је отрчао пољем закачен за бијели чаршав. Тад
је био свој.

Људи су га избјегавали, а он није мировао.
Није прошло дуго од његовог доласка када се
прочуло да се оженио. Довео је неку Мејру, Ци-
ганку из Средње Трнове и њено двоје мусаве
дјеце. На шта је све то личило, можеш само за-
мислити. А лијепи Циганчићи. . .
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Ту се Крњи врати веселост, он запали једну
цигару, па настави.

Обријеж је опет узаврела, подсјећала је на
старе дане честих свађа и кафанских туча, када
су се потезали ножеви и за пријек поглед. Бука,
свађа и немир Пустивука и његове нове по-
родице неосјетно је будила непознате или при-
тајене пориве људи из села, па се врло брзо сва-
ко почео осјећати несигурно и доживљавати
све око себе као неко непријатељство или барем
као непознаницу. Свађа и дрека понављали су
се сваким даном осим суботом, када је Ђоко по-
родицу некуда водио. Или на гробље, да купе
дарове, или је дјецу слао на свадбе да канапом
зауставе сватове пред младином кућом, или пред
црквом да чекају када ће куму изгорити кеса.
Људи су гледали да се не мијешају. Полиција
такође. Када су се родила Ђокина дјеца, понеки
сељанин је знао донијети нешто хране и одјеће
да уграби севапа и умири савјест. Тада би Ђоку
могао видјети испред приколице како благос-
ловено сједи и смјешкајући се гледа своје богат-
ство. Могло би се рећи да бијаше срећан и задо-
вољан. Но, то није могло дуго трајати.

Мејра, теглећи дјецу, једног дана је само
некуд отишла. Ђоко се грдно опијао и кренуо у
потрагу за својим породом и оним туђим који
је волио као свој и, наравно, за њом коју је во-
лио више од свега. Није отишла далеко, али је
отишла да се не врати.
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Крњо ме куцну руком по мишици и осми-
јех му заигра на уснама.

– Ти не знаш Ћезу? Ниси чуо за њега? Он је
знаменитост Обријежи. На једном капку је имао
истетовирано ВОЛИМ, а на другом ТЕ. То је био
човјек савршено незаинтересован за било шта,
осим за жене. А и то некако само њему својст-
вено – с много жара и презира у исто вријеме.
Која год жена да прође поред њега, он јој звиз-
не, дозове је па почне умиљато жмиркати. Биће
да је Ђокина невоља у томе што му је жена по-
мало писмена.

Крњо се засмија нагет мало према мени и
куцну ме још два пута. Засмијах се и ја. Попи-
смо.

Не знам шта је у питању, али су се те про-
пале жене лијепиле за њега, а он их је велико-
душно прихватао и уврштавао у своју чељад.
Када је дошла Мејра, Ћеза је већ имао жену,
али га то није спријечило да има још једну. О
оним женама ван кућног прага сада се није ви-
ше толико расправљало у околини. Ћеза је по-
носно марширао са своје двије госпође још дуго,
док није, потпуно испијен, умро.

Причали су ми Обријежанци како је било
кад је Ђоко дошао код Ћезе.

На сто метара до Ћезине куће дочекао га је
глас Халида Бешлића са радија:
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„Окуј ме, царе, знај да је волим,
за њу бих дааааааааао свеее!
Јаче од окова, теже од ланаца,
очи су зеееленеее“.

Реска мелодија га понесе напријед и он прво
угледа своју дјецу како трчкарају около застај-
кујући тек да се забуље у њега.

− Вајо, Вајо, дошо тата. Зови сестре, па да
идемо кући.

Вајо га само погледа и отрча даље. Тек тада
Ђоко спази чудну слику. Насред дворишта је
стајала бијела, емајлирана када и у њој, све ра-
змахујући по жућкастој води, дебела Ћезина
тјелесина. Када га је видио, Ћеза само развуче
меснате модре усне у осмијех, упути у њега ВО-
ЛИМ и црно око и само изусти:

− Слободно је води, јеб`ла те она. . . – Онда
још појача радио који је висио на грани шљиве
и запљуска водом: „Ја још вооооолим јее“.

Тада се на вратима указала и Мејра и одмах
га је почела хистерично гонити.

− Што си дошо, ђаволе?! Мрш у онај свој
кокошињац! Ја, богме, нећу, овдје ми је добро!

− Ајмо кући, Мејро, ти си моја жена. То су
моја дјеца.

− Ма шта је твоје, мрцино?! Ништа ти не-
маш! Ти си мртав човјек!
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