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очи
скроз алузерска 

коса

потпуно 
нелузерско уво

шака без  
имало лузерлука

антилузерска 
капуљача

нелузерска 
ципела

Бора 
Ја нисам лузер 
Лузер

Словне грешке исправио Џим Смит

Превео Драшко Рогановић
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Оно кад 
си Лузер
Никада ми није сметало што се зовем 
Бора Лузер, јер сам увек био довољно 
кул да то поништим, али откако 
се у нашу школу пребацио Дарко 
Дарковски, са оном његовом ужасном 
малом крокодилском фацом, потпуно 
ми је тиме уништио живот.

ја
Дарко

мој живот
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Он непрестано срче лименку за 
ли менком франте, па ми подригује 
на увце.

А кад се побуним да му је подригивање 
баш гласно и да смрдуцка на франту, 
он ти на то изведе тај излуђујући 
мали плес и запева „Бора Лузер је 
прави лузер“ на мелодију песмице 
„Данас нам је диван дан“, што чак и 
не паше, јер има превише слогова.

Отваралкица

пи
јт

е
Ф

ра
нт

у
па

 ј
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др

иг
ни

т
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не

ко
м 

на
 у

вц
е!
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Пре неки дан сам био на игралишту 
кад ме је изненада с леђа у врат 
погодила једна отваралкица, па ми 
низ џемпер упала право у панталоне. 
Окренуо сам се, кад тамо опет беше 
Дарко Дарковски.

капуљача

џемпер
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„Што имаш лепе, дугачке пертле, Боро 
Лузеру“, рекао је, а затим испустио 
подриг који је трајао бар једно сат 
времена.

минута

„Ето колико су дугачке“, додао је по 
завршетку подригивања.
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„Па, макар не личим на каканогузог 
крокодила“, узвратио сам ја, што је 
звучало мало лузерскије када сам 
то превалио преко усана, али га је 
довољно збунило да сам успео да 
побегнем док ме још није гађао целом 
лименком франте.
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Додуше, Дарко ми је усадио страх 
како су ми стварно предугачке пер-
тле, па сам цео час матиша провео 
мерећи дужине пертли и на крају 
закључио да је у праву, зато сам по 
повратку кући одсекао по парче с обе 
ципеле.

Гос’н Папазјанко

Боле

Славица

Тина Папалина

Антоније Буђавко

Франка Цмокић

Дарко Дарковски

Синиша Штајдохар

Ја
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Узгред, чисто да знате, ја сам дете-
-геније, па остатке пертли нисам 
тек тако бацио, већ сам им смислио 
сјајну нову употребу.

Заденуо сам их у башту као да су 
глисте, па сам с прозора кроз татин 
двоглед посматрао птичице које су 
покушавале да их поједу.



12

„Хоћеш да шчепам Дарка за врх носа, 
па да му га заглавим у прорез за 
пошту на вратима?“, питао ме је мој 
друг Боле сутрадан, док смо се вра-
ћали из школе. Узгред, он се не зове 
стварно Боле, него га само мама тако 
зове.

Јој!
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Срећом, он није чуо како мене моја 
мама зове „Шушмулице“, мада кад мало 
боље размислим, ништа не може бити 
горе од тога да вас зову Бора Лузер.

Али има да предузмем нешто у вези с 
мојим лузерајским именом пре но што 
ми Дарко њиме скроз-наскроз упропа-
сти живот.

Шушмулице,  
вееечееерааа!


