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Када је Феђа напокон ушао у „Морнар“ први пут после 

„инцидента“ у основној школи свога сина, као да су 

колеге одлучиле да га казне за оно пролажење поред 

кафане и само су га умерено загледали, ама ич не по-

мињући још фришке ране, шавове и маснице. Таса је 

само разрогачио очи, спикер је зачкиљио и гуцнуо 

„Стомаклију“, Феђа је ошацовао остале госте, као да је 

свима привукао пажњу његов изглед, само не његовим 

вајним колегама. Таса је кренуо према њему рашире-

них руку, и Феђа тàмāн да и он рашири руке, кад Таса 

само повика: 

– Чујте вести, људи! – рекао је усплахирено. – Ваш 

Николас је усрао мотку! Ево да ви појачам... Ускоро и 

телевизор набављамо. – Владимиру није било толико 

жао Николаса, колико је ликовао над још једним при-

мером штетности интернета и олаког пискарања по 

тим „електронским пошастима“, јер некада је човек 

канда имао пергамент, скупоцено перце и ограничену 

количину, по тајној и компликованој рецептури 

справљеног мастила, па је писао савесно и мудро, а 

будући у фрањевачкој мантији „а да га не стежу мо-

дерне ‘лидо’ гаће“, могао је да утоне у дилувијалне сло-

јеве колективног несвесног, уместо да му се пажња 

расцепка у ужурбаности савременог света, у борби за 
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згртање материјалних добара и пролазне медијске 

славе, како је то лепо описао Киркегор у Делима љу-

бави а и наш преподобни Свети Сисоје, православна и 

обоженија верзија оног буцка Диогена, коме је пимпек 

вазда ландарао и лупкарао о унутрашњу стенку буре-

та, док је на рамену нóсaо boombox одврнут до даске и 

зајебавао пролазнике. 

– Лепо сам ја говорио да су ти фејсбуци и чет ру-

мови куга највећа, или у сваком случају губитак вре-

мена. – Спикер Жарко Обрачевић је говорио гласом 

који је дрхтао као када су се преносиле сахране Џема-

ла Биједића и супруге му Разије Разе, или када је 

јављено да је умро Едвард Кардељ.  

– ‘Невероватан обрт у истрази поводом терори-

стичког напада на возове и аутобусе у Барселони 

можда ће угрозити релативно добре међудржавне 

односе између Шпаније и Србије, који су иначе посебно 

ојачани након одлуке шпанске владе да не призна са-

мопроглашену независност такозване Републике Ко-

сово. Истрага је, наиме, показала да иза стравичног 

напада не стоји каталонска сепаратистичка орга-

низација, већ Ал-Каида. И не само то, припадници 

шпанских специјалних антитерористичких јединица 

успели су да ухвате два члана филијале Ал Каиде на 

Тенерифима. Они су, после ригорозног испитивања, 

признали да су идеју за напад добили од једног Срби-

на, преко интернета, тачније на Фејсбуку. Тај 

Србин, познати београдски колумниста Николас  

Рогожарски, написао је на каталонском и још једном 

језику који се говори у пријатељској Шпанији, која 

није признала Косово, да терористи ‘не треба да се 

бакћу авионима када им на располагању стоје обич-
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ни возови и аутобуси’. Представник МУП-а Србије је 

изјавио да је за Николасом Рогожарским  расписана 

међународна потерница, јер постоје сазнања да је 

илегално напустио Србију. 

 – Ово ми личи на Мајстора и Маргариту... – рече 

замишљено Крсман Чоби.  

– Е, Николасе, Николасе – вајка се конобар Таса 

као да му је најрођенији род зглајзао. 

Крсман се прекрсти два пута, а када је поближе 

погледао Феђу и трећи пут. Било је очигледно да Вла-

димира и Тасу занима шта се догодило, али, на све 

видљивије Феђино негодовање, настављају да комен-

таришу Николасов пех сваки час заглéдајући колегу, 

као када у скроз женском друштву једна промени боју 

косе, па је осталим исписницама тешко да укапирају 

шта их то мучи. 

– Кажу, мислио је да је анонимно. Па највише зла 

на интернету наносе анонимна жврљања, како ти оно 

велиш, Чоби...? – бајаги тражећи сагласност од колеге 

за цитат, нагне се према њему и подигне флашицу 

кока-коле. 

Феђа још није сео, нико га не зове да седне, он за-

безекнуто и апсурдно показује прстом на своје чело и 

око и усну, зинуо је и не може да се начуди што га ни-

ко не пита шта се догодило, жељан да се изјада.  

 – Па-па-па....! – каже Феђа, али Крсман га игно-

рише, подигне чашу с лозовачом и одговара Владими-

ру допунивши га:  

– ... Као цртежи и вицеви у кафанским ве-цејима, 

само с много мање духа! Фала, Владо, на читању! 

Прошла колумна ти је била пуслица, оно о смени баба 



152 

сере у Новом Саду јер није чланица владајуће стран-

ке! 

– Никада нисам патио од југо-носталгије, али по-

некад се сложим и с професорком Турајлић да је ово 

горе од партијске подобности из седамдесетих... Али се 

не могу сложити с њеном идејом о белим листићима! 

Оно, ‘аполитична опозиција’, ‘неукаљане личности 

изван сфере политике’ и остале шездесетосмашке бу-

далаштине...  

– Мене те твоје колумне страшно „асоцивају“, јао 

што боли!, „асоцивају“ ме на ону извеку Јосипа ‘Бвоза’: 

‘Вањенике не смијемо оставити’, на први поглед све си 

тачно рекао, а после се питаш ‘ма да ли је све то тако’. 

Историјска документа су показала да, да, овај, вање-

ници јесу били остављени – не о̏долӣ  Феђа да се уме-

ша, пун злобе према Владимиру Кадијевићу, али је 

због фрфљања звучао смешно. Колега се не на̏љӯтӣ, 

већ га елегантно поклопи:  

– Документа, је ли? Је л’ од оног историчара из    

‘Агапеа’?! – Конобар Таса облеће око Феђе, комично 

маше салветом, па напокон по̏вӯче ногу и проговори о 

пишчевом оплављеном изгледу. 

– Шта би̑, црни Федоре? Је л’ с утакмице или из 

Ургентног долазите? – Феђи лакну што је неко конач-

но приметио његову оплављеност. 

– Из неравноправне битке с органима реда. Ето, 

Крсмане, сад и ја имам исту анегдоту као ти и којом 

могу да досађујем читаоцима када ми понестане идеја 

за колумну.  

Крсман диже чашу и наздравља Феђи.  

– А шта велиш, јуначе, при'апсили те?! А зашто, 

соколе? 
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– Којим поводом, ђилкоше? – рече Владимир. За-

тим фемкајући се: – ‘Панкс нот дед’. – Сви се смеју, па 

и Таса, који баш и не капира. Он воли Зорицу Брун-

цлик, Наду Топчагић, тај рад. Чак не разликује песме 

Северине Вучковић од Нивес Целзијус, нити зна која 

од њих има веће сисе. 

– У школи, јеботе! – коначно је покуљало из Феђе, 

јер ником се не може изјадати, адвокат неће да буде 

раме за плакање, а тасту из неког разлога неће да се 

поверава о свим детаљима. Ово није обична туча, њега 

су напали органи реда, бре! – Нису ме при’апсили већ 

легитимисали и одвели да дам исказ. Ово има само 

код нас.  

Крсман Чоби викне конобару из све снаге: 

– Још једну туру! – али прекасно у̏виде да је Таса 

ту, па проби уши Феђи и сецну конобара. 

– Није ваљда због веронауке? А сигурно није због 

твоје две последње колумне о панку... – нехајно подба-

да Владимир.  

– Која веронаука, бре? Мој Бојан је узео грађанско 

васпитање. Океј, океј, знамо да си ти на мети јер бра-

ниш спаљене Роме по Војводини, свака част, али и 

остали имају своје муке, скини ми се.  

– Сви ћете ви у пакао с тим грађанским васпита-

њем! – каже Крсман. – Он је о томе писао у једној 

прошлогодишњој колумни. 

 

(ДАНАС, 2011) 
Вера није у институционалном позоришту, које 

има једну корисну последицу да се народ купа барем 

једном недељно, а Патријаршији сам предложио још 

2001. да сáми саставе брошуре па да, као Јеховини 
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сведоци, о свом трошку одучавају људе а не да траже 

да им држава то ради из буџета с преквалификованим 

наставницима ОНО и ДСЗ, ОТО или домаћинства. Наше 

вајно православље, наше царство,  наши први закони-

ци, Душанов законик и светосавска Крмчија личе на 

сценарије за готске хорор филмове Роџера Кормана. 

Није ни чудо што многи Крмчију зову камџијом, то 

јест бичем, јелте, јер оне теодицејске анегдоте о 

Светом Сави личе на иживљања мафијаша у романима 

Марија Пуза!  

Крсман Рогожарски Чоби 

 
Владимир набра обре и иронично рече: 

– Ја имам утисак да последњих двадесет и нешто 

година већ живим у паклу. 

– Јеси ли учио веронауку? – пита Крсман. 

– Нисам. 

– Јеси ли крштен, јеси ли се причестио, да ли си 

икада био у цркви да се помолиш богу? 

– Крштен јесам, иако ми је отац муповац, али ово 

друго богами јо̏к – каже Владимир. 

– Је л’ верујеш? 

– Јо̏к. 

– Е, па онда си заслужио пакао.  

Феђа забезекнуто гледа надмудривање двојице 

колега, љут што га даље не запиткују за муку. Чак се 

не брину ни за Николаса кога ваљда јури полиција, 

можда и Интерпол...!? Он врти главом, постаје му 

јасно да се осећа веома лоше, врло мало је спавао, од 

Леле се удаљио још више, једина нада и спас му је а-

гент Бесарић, да од њега добије подршку и разумева-

ње. Таса долази с ајнцером у једној руци, док се дру-

гом, левом, крсти. 


