
                С В У Д О П И С И  

 

 

  Здраво. Зовем се Рајко. По струци сам  све и свашта, радио сам разне послове до сада: 

уредник у издавачкој кући, новинар,трговачки путник, агент некретнина, службеник, 

професор, маркетинг менаџер. Једна од мојих омиљених активности је писање.Имам већ пет 

објављених књига и волео бих да имам бар двоструко толико њих  у корицама, са жигом 

успешних издавача, на вашим полицама.  

 

   Иначе, као и много људи, које познајем, ја волим да путујем, јер, осим предела и људи, на 

оваквим догађајима боље упознајем себе. Пуштам маха неким својим, у матичној средини, 

запретеним жељама. Рецимо, волим да ходам спорије, да застајкујем и правим фотке, да 

очијукам, каткад и флертујем са непознатим дамама, да се фолирам у неограниченим 

количинама  са лепшим полом, да се надмећем са фрајерима у мачоизму, и да лудујем по 

питању одеће и реквизита. Наравно, волим да упознајем нове људе, да будем у центру пажње 

неки пут. Егоизам и егоцентризам су ми развијени, као и многим Балканцима, али на 

путовањима боље и пажљивије то опажам него код куће. Ваљда је то и природно. 

 

     Свако путовање  ми је помало неуротично, јер сам непрестано у грчу да нешто не 

изгубим, заборавим, покварим, пропустим. Сваких пет минута отварам торбу да видим да ли 

ми је торбица са документима и парама на месту. Откад су се појавили мобилни телефони и 

њих стално проверавам, нарочито да ли им је нешто искључено док су у ромингу. Кад не 

путујем сам, а скоро никад не путујем тако, стално морам о некоме да бринем: о сопственој 

деци, жени, родбини, мајци, ученицима, затим о купцима мојих производа, најзад и о 

колегама. То што ја дистрибуирам по Европи није обична роба. Представљам појединачну 

претњу светском поретку, јер рушим почело фармако-индустрије.Зато скоро никад нисам на 

путовањима довољно опуштен.  

   С друге стране, свако путовање ми је довољно занимљиво, а ако неко прети досадом, ја га 

сам учиним занимљивим својим открићима, поређењима, реминисценцијама, замишљајима, 

наравно и разговорима са старим или новим познаницима. Не сећам се неког свог путовања 

на коме никога нисам упознао, па макар то био и продавац са којим сам разменио нешто 

више од две просте реченице. Волим да људе  питам како се зову. Тиме проверавам хипотезу 

да је име у складу са ликом (за добро упознавање нечије личности потребно је време). 

Наравно, уобичајена питања – одакле си, чиме се бавиш, колико имаш година и слично лепе 

се самоиницијативно уз дијалог. Једино што новајлијама не волим да откривам, бар док не 

утврдим да су нормалне особе, јесу чињенице о мом приватном животу. То је, пре  свега, 

предострожност, а понекад и забава, нарочито када је реч о млађим женама. Веома ми је 

мрско да показујем релативним незнанцима слике своје деце на мобилном и неки су просто 

шокирани кад им кажем да их ту једноставно немам. У последњим годинама дешава ми се да 

ме неко, тек што сам изрекао име, стартује да се дружимо на фејсбуку. То ми најчешће не 

представља проблем мада је било ситуација и да ме та особа из неког разлога не прихвати за 

пријатеља или обрнуто. У сваком случају, моја комуникативност и потреба за разговором се 

на путовањима негује и развија.  

 

   Пошто је све на овом свету пролазно, природно је да полазим од мисли да ни земље, то јест 

државе у ближој или даљој будућности неће бити овакве какве су сада. Промена граница и 

друштвених уређења повлачи за собом још ко зна које промене и ето разлога да се неко 

место на планети посети. Сад кад улазите из Србије у Мађарску или Хрватску ступате на тло 

Европске уније и тамошњи цариници ће вам на сваки начин то ставити до знања.  Тако сам 

хитао да у јануару 1989. године посетим Берлин, знајући да ће Берлински зид још мало 

потрајати.Међутим, ситуација у возу за Немачку, где је требало да будем током целог пута 



сам у купеу  са пет балканских гастарбајтера, а у мом и три суседна вагона, која сам обишао, 

није било ниједног слободног места, натерала ме је да сиђем у Будимпешти и пребацим се на 

правац за Амстердам. Тако да Берлински зид никад нисам видео сем на сликама. 

   

    Ретко кад пожелим да одем на исто место, ако могу да бирам, поготово кад је реч о 

иностранству. Није само реч о цицијашлуку, мада не волим да бацам паре узалуд, већ о идеји 

да треба за ово мало времена , што нам је дато, обухватити што више простора. Тако се 

осећамо моћније. Ван европског континента још нисам путовао мада сам био на самој 

граници са Азијом,на Босфору. Обишао сам земаљским путевима већи део Европе. Никад до 

сад нисам газио по неким европским земљама као што су:Литванија, Белорусија,Украјина, 

Исланд, Ирска,Португалија,  Малта, Кипар, Молдавија, Албанија. Од ваневропских крајева 

највише ме привлачи Африка. И због Растка Петровића, и због Драгана Милосављевића,  

дугогодишњег дописника ТАНЈУГ-а из Гане и целе „црне“ Африке, и због мојих рођака и 

пријатеља, који тамо бораве, али највише због дивних предела као што су Викторијини 

водопади, Килиманџаро, и због саване. Помисао на кретање њом буди у мени адреналин и 

присећања на неке приче из детињства, као и на Сјенкевичеву књигу – „Кроз пустињу и 

прашуму“. 

 

   Осећај путне грознице не може се ни са чим упоредити. Неки кажу да је то безмало еротски 

моменат. Код мене се манифестује  појачаном неурозом, опструктивним враћањем на нека 

места у стану због провере и на причање са самим собом. Имам потребу да себе храбрим као 

да идем на неку операцију а не, побогу, у лепу, макар занимљиву авантуру. Пред сваки 

полазак, по обичају, седнем, тад ми је глава скроз празна. Онда нагло устанем, прекрстим се. 

Једно време сам улазио у све просторије свог стана и окретао се на све четири стране као 

боксер у рингу, тако се поздрављао са својим обитавалиштем. Касније сам ту радњу избацио 

као сувишну. Ипак, тешко се растајем од нечега, а некмоли од некога. Молим се, наравно, да 

све прође како треба и да се сви радосно окупимо у свом стану, те да потеку слатке приче о 

доживљајима, бламовима, шоковима, трошковима и осталом. 

 

  Нећу вас у овом писанију давити разним записима, које сам правио по путешествијима иако 

би то било сасвим по мери неких читалаца, нити ћу штиво претерано засипати сваковрсном 

ерудицијом. Само мало...  Намера ми је да се опустим док ово пишем, а хтео бих да се исто 

тако осећају и све особе које једном ово буду читале. И нема никаквог замерања, прозивања, 

очекивања, молим вас. Само се препустите или просто напустите... 
 

 

 

                         
С  О  Л  У  Н 

 
 

        По легенди, сестра Александра Великог- Тесалоника је пожелела да се на месту, где је 

први пут умочила своју ножицу у море, изгради град. Тај поклон јој је и учинио њен славни 

брат, непревазиђени војсковођа и освајач, Александар Велики. Иначе, место њиховог рођења 

бејаше двор краља Филипа, у Пели, педесетак километара северозападно  од Солуна. 

    Кад се гледа са његове тврђаве , то јест са њених остатака  ка обали Егејског мора лепо се 

види да је  градско језгро Солуна троуганог облика, прилично подесно облику залива који се 

у македонско копно усеца. На југозапад се Солун шири својом големом луком за коју се 

сматра да је, уз марсејску, највећа на Медитерану, а на југоисток према рту који је још цар 



Константин рабио  за изградњу луке овог древног града. Од византијских царева овде је 

највише трагова, пак, оставио Галерије, такође наше горе лист, јер је рођен у Гамзиграду; од 

њега је и данас присутан прпошни славолук у центру, надомак Беле куле, у знак ратничке 

победе над Персијанцима. 

 

  Најзначајнији историјски објекат у граду је свакако Бела кула. Она је у време Турака 

заправо служила за погубљивање грчких хришћана, којима су са висине бацане одсечене 

главе док се крв лила по фасади куле. Кад су се ослободили од Турака, Солуњани су кулу 

сачували као знамен хришћанског мучеништва и страдања, само су је обојили у бело. 

Најстарија у граду  је Црква Светог Ђорђа или Ротонда, а најзначајнија је Црква Светог 

Димитрија, који је и заштитник Солуна. У крипти цркве налази се заправо римско купатило у 

којем су римски војници заточили, мучили и погубили  овог угледног грађанина Солуна и 

хришћанског светитеља. У његову част по календару Православне цркве Дани Солуна падају 

крајем октобра, тада градом влада празнична атмосфера, попусте нагони потрошаче на 

редове, а има и нешто више културних манифестација него обично. 

 

     Данас су најпрометније две улице које су паралелне са морском ривом: Егнација и 

Цимиски. Ту се налази и  мноштво продавница, те је гужва током целе године неизбежна. 

Осим њих две, све улице у градском језгру су уске, а здања у њој стара. Солун је знатно 

страдао од великог пожара 1917. године, прича се да су га подметнули неки терористи.  

  

      Не знам да ли се и у једном другом граду море оцртава као граничник градског језгра 

тако складно као у Солуну. Наиме, ако се спуштате од Егнације ка мору  Аристотелов трг се 

све више шири мада је правоуганог облика, а у завршном ступњу пред самом обалом он се 

извија у полукружни форум са морем као широм страном. Величанствено!  

   

    Ако ту скренете лево и запутите се ка Белој кули с десне стране ће вас запахнути  

неупрљано плаветнило Егеја, а са леве- прометна улица  Леофорис Никис и начичкано 

мноштво кафића, вазда пуних младих људи. Није ова морска рива као свака друга, ако се 

узме у обзир да на сваком углу можете заћи у улицу где вас чека нека античка или 

хришћанска светиња. Ја се одлучујем за Цркву Светог Григорија Паламе , оца исихазма. 

Скровита, невелика богомоља, а унутра велика светиња; такве цркве највише волим, јер 

подсећају на уметност како ју је Микеланђело дефинисао. Сабирам своје мисли и накупљам 

у свом духу мир. То ми је увек најпотребније. 

   Недалеко од цркве типична солунска пијаца са тезгама пуним маслина и маслиновог уља. 

Због његовог обилатог коришћења Грци дуго живе, честа је предрасуда. Не оспоравам 

позитивно дејство овог јестива, али мислим да је духовно устројство битније. Грци су, 

колико ја знам, темпераментан народ што значи да нису склони гутању емоција. Осим тога, 

конформисти су, као и сви Медитеранци. Поврх свега, веома су религиозни и црквени што се 

очитује на сваком кораку и то им вероватно олакшава пловидбу кроз пучину живота. Мада, 

свако уоштавање је, у крајњу руку, неистинито. 

 

         Пети пут сам тада био у Солуну и имао сам праву малу авантуру. Било је пролеће, 

скоро мај. Температура се приближавала тридесетом подеоку иако су са околних брегова 

стизали предаси освежења што би у судару са морском влагом производило насумичне 

пљускове. Једног поподнева све се стуштило, небо као да се спустило и намах је из модре 

прешло у тамно сиву боју. Чекао сам једну муштерију у ресторану у тв торњу. Реч је била о 

педесетогодишњем капетану који је више пута опловио цео свет. Рођен је у два века старој 

вили у ширем центру овог града и на то је био јако поносан. Трговао сам свим и свачим, 

живот ме је томе учио. И свака роба има свога купца. Овоме је био потребан један нарочит 

лек који у његовој земљи није могао да се нађе. Ја сам га добавио од неких наших 

алтернативних медицинара који знају са травама и другим плодовима природе. Пошто је 



била реч о драгоценој суптанци, обојица смо били мишљења да треба да му га донесем лично 

на руке што је знатно повећавало цену. Нисам пристао на ноћење у његовом аранжману, али 

је аутобуску карту Београд-Солун у оба смера имао да ми надокнади. У Грчкој је већ 

неколико година била тешка економска криза што се очитовало и по слабијим платежним 

могућностима  становништва у свакодневном животу. Искрено, нисам сумњао да би ме овај 

дугогодишњи познаник и пријатељ мојих пријатеља могао довести у невољу. Но, прошло је 

више од пола сата од заказаног времена, а он се у ексклузивном ресторану у торњу, који се 

обрће, није појавио, нити се јављао на телефон. Питао сам се да му се нешто није десило. Већ 

су почеле да ме хватају параноја и очајање, када је за мој сто индискретно сео непознати 

мушкарац његових година, проседе косе, дугачког носа, са брадом од три дана. Загледао се у 

мене, већ су жмарци почели да ме подилазе. Шчепао сам своју торбу, а он је, наслутивши мој 

следећи потез, проговорио на енглеском: 

- Ви сте Рајко, трговац из Београда? 

- А ви сте?- држао сам гард. 

- Ах, да, тај бонтон. Ја сам Спирос, Јанис ме је послао. 

- А где је он? 

- Повешћу вас ка њему. 

- Међутим, господине, ми смо се договорили да се овде нађемо. И није ми помињао 

никаквог посредника. 

- Све ће вам ускоро бити јасно. 

- Не, тражим разјашњење одмах. Иначе, нећу кренути нигде. 

- Ух, баш сте тешки, ко нека шипарица. Како вам није јасно да је реч о изненађењу? 

- Каквом изненађењу, молим вас? 

- Веома пријатном – загонетно се насмејао и деловао је уверљивије. 

- У реду, поћи ћемо, али ако са мном збијате шалу, знајте да сам ја озбиљан пословни 

човек... 

Изненадни познаник ми је потпуно непосредно, чак помало простачки стегао 

надлактицу, а прстима друге руке показао да закључам губицу. Погледао сам око 

себе. Нико нас није посматрао. Платио сам рачун и кренуо послушно за њим. Ускоро 

ме је повезао својим џипом уским улицама градског језгра Солуна до аутопута који 

води ка Тракији.  Облаци су се са неба разишли и цео хоризонт је опет био обасјан 

сунцем. Било ми је јасно да ће овај дан бити пун изненађења. Последњи објекти 

Солуна већ су остали иза нас када је  Спирос угасио музику и упитао ме да ли ми 

смета ако запали цигару. Ја сам му рекао да то слободно уради. Следеће изненађење је 

била његова десна шака на мојој левој бутини. Деликатно сам му је померио и 

накашљао, а он се опет насмејао и ћутке наставио да вози на исток. Сунце је већ 

почело да јењава када смо сишли с аутопута и престојили се на неки локални пут, а са 

њега, на неки веома уски који се пењао ка брдима северно од аутостраде. Више пута 

ме је подилазила језа због неизвесности и свашта ми је пролазико кроз главу.Ипак, 

нисам дозвољавао себи да планем, а и верујем да ми било какав излив беса у овој 

ситуацији не би пуно помогао, вероватније би ми жестоко нашкодио . Човек треба да 

буде врло опрезан када седа у кола са непознатим возачем. Међутим, мене су напред 

водили интерес и радозналост. У једном тренутку, обрели смо се на једној малој 

висоравни, окићеној дрвећем мандарина. Возило је стало надомак једине куће на 

видику.  

   

     Била је то омања вила са једним младим чемпресом и баштом. Изашли смо из кола, 

Спирос се протезао. Ја сам га упитно гледао. Ускоро је из капије изашао капетан 

Јанис, сасушен, погурен, болесног израза лица. Пао ми је камен, такорећи громада са 

срца кад сам га видео. Лице му је било радосно.Без обзира на његов изглед, ватрено 

сам га загрлио, али се нисам пољубио са њим у образ три пута. Инстинкт је закон. 

Мало сам се одмакао од њега да бих га осмотрио. Изгледало је да га болест баш 



појела. Галопирајућа метастаза. Показао нам је руком да уђемо. У башти је била 

клупа, очекивао сам да ћемо се ту сместити. Но, Јанис је хитао да ми покаже 

ентеријер свог новог дома. Ту се преселио да не би сретао људе. Било га је срамота 

што тако умире. Покушао сам да га утешим, али свака реч би била сувишна у његовој 

ситуацији. У тој кући није боравио сам иако је био заклети нежења. О њему је 

бринула једна медицинска сестра коју је могао да плаћа својом инвалидском пензијом 

и тридесетогодишњим стажом. Већ сам га задиркивао да му она пружа више од 

медицинске неге, али ме је Спирос прострелио очима, па сам заћутао. Унутра је у 

свим просторијама била јако пријатно, но највише ме је фасцинирао концепт спаваће 

собе. Сва четири зида су била светлоплава и асоцирала су на таласе мора,а плафон је 

био украшем великим цртежом једрилице. Брод  је био његов живот и већ се с њим у 

мислима преселио у вечна ловишта. 

На трему нас је чекао постављени сто. Кусали смо, наравно, плодове мора. Спирос и 

ја смо јели халапљиво и заливали залогаје домаћим црним вином, а Јанис је узимао 

ситне залогаје неке каше коју му је припремила неговатељица. Било ми га је жао. Није 

био и изблиза стар, могао је овом свету још свашта да подари. Мало смо причали. Ја 

сам говорио о путовању и колико ме је Спирос изненадио. Наравно да сам онај детаљ 

из кола прећутао. Но, у једном тренутку сам их обојицу пресекао питањем: 

- Како сте се вас двојица упознали, то јест колико се дуго знате? 

- Цео живот- одсекао је Спирос и наставио да једе. 

- Ми смо рођена браћа- потврдно је климнуо главом Јанис. 

 

То ми је промакло у свим нашим претходним причама. Уопште, са својим 

дуготрајним муштеријама имам обилну комуникацију, која је често површна. Сада је 

била прилика да се с Јанисом то мало исправи. Био сам болећив, јер сам сумњао да ћу 

га икада још видети. Разговор нам је кренуо у правцу моје и његове породичне 

ситуације. Већ сам рекао да то ретко чиним. Прво сам му ја представио своју, 

зачињавајући је рефлексијама о сваком члану моје првобитне, а затим- својеручне 

породице. Њих двојицу су највише занимала моја два рођена брата, од којих је један 

био тв водитељ, а други власник месаре. Било им је интересантно да од родитеља-

универзитетских професора синови крену толико различитим професионалним 

путевима. Јанисова прича је била оскуднија. Сем Спироса, на овом свету му је остала 

само ћерка из невенчаног брака која се пре више година удала за једног Корејанца у 

Америци. Јанис је толико био против тог брака да није ни отишао на венчање. Ћерка 

му се осветила тако што је прекинула сваки контакт с њим. Можда је то био један од 

узрока његове болести, запитао сам се. Њих двојица су власници поменуте виле у 

Солуну у којој је остао Спирос. Он је већ неко време разведен и има из тог брака двоје 

деце. Ћерка је остала са њим, а малолетни син је припао мајци. Која се, такође, пре  

доста времена преселила у Шведску с дететом. Спиросова ћерка је у кућу довела свог 

вереника, Пакистанца. Првих неколико месеци је био прави рат, а онда је набусити 

ћале легао на руду, схвативши да његова љубимица третира момка као средство за 

задовољење потреба, како он рече. Ипак, треба бити опрезан. Спирос је без длаке на 

језику признао да се не одваја од свог пиштоља за који има дозволу. Није само „тај 

Азијат“ разлог. У Грчкој је све већа криза, па расту пљачке и изнуде. А Спирос има 

добра примања као диспечер у градском саобраћају. 

 

   Први знакови вечери на источном ободу неба дали су ми знак да треба завршити 

овај разговор. Јанис ми је уредно платио робу и аутобуски превоз, са немалим 

бакшишом. Опет смо се загрлили на растанку. Овог пута је он мене стегао, а нешто ми 

се скупило у души. Чврсто стезање наших шака било је симптоматичније од дубоко 

урањајућег погледа његових зелених очију у моје зенице. 

 



    Спирос је јурио аутопутом ка Солуну као луд иако је било сасвим довољно времена 

до поласка мог аутобуса ка Београду. Током те вожње разменили смо само неколико 

речи. Ушавши у Солун, Спирос ме је, не питавши ме, довезао до своје, то јест њихове 

заједничке виле. Била је то полуоронула двоспратница надомак Јерменског гробља. 

Заиста сам сматрао да је ово вишак, а нису ми биле јасне његове намере. Опет, пошто 

је све тог дана било сетно, нисам хтео да кварим и препустио сам се ситуацији, 

спреман да браним своје достојанство ако буде требало. Нисам носио пиштољ као он, 

али сам умео да се служим неколиким борилачким вештинама. У сваком случају, 

барем бих скупо продао своју кожу. 

 

    Но, на прагу нас је сачекала његова лепушкаста ћерка божанственог тена и мени је 

други пут у истом дану лакнуло. Он ме је представио, она се насмешила и наклонила, 

чак, што је вероватно било у складу са причом о томе шта је садржај пошиљке за 

њеног стрица.И Спирос је, попут свог брата, био веома гостољубив, па ме је позвао да 

седимо на доксату, са погледом на солунску вреву и да пробамо његову мастику. 

Нисам одбио, иако ми је она након оног укусног вина била помало бљутава. Као и 

Спиросова прича о Солуну. Ту се распричао о својој младости, о Јанисовим 

пловидбама, о девојкама, о политици. Ја сам га, углавном, само учтиво пратио. 

Мислио сам да је боље било да је овај човек остао онако претећи мистериозан као при 

почетку нашег познанства. Сад ми је, разбалављен, после свих утисака тог дана он 

деловао скроз безвезе. Но, ћерка му је, макар што се лепоте тиче, била прави бисер. 

Имала је овално помало словенско лице, очито су мајчини гени оставили трага. Очи и 

коса су јој били црни, а тен загасито смеђ, као да је из Месопотамије. На то све имала 

је дивно извајану фигуру с достојанственим, готово аристократским ставом и 

феноменално пријатни алт. Калина, тако јој је било име, студирала је право, преостао 

јој је само још државни испит. Њеном Пакистанцу је свакако пала секира у мед. 

Пожелео сам да питам за њега, али се нисам усудио због Спироса.  

 

    Негде око пола десет увече опростио сам се од лепе Калине, а њен отац је опет сео у 

свој џип и повезао ме до аутобуске станице. Овог пута ме је поштедео било какве 

приче. Био је опет загонетан тај смешак на његовим уснама са којих као да се 

изливала нека тајна. Загледао сам се у те чудне усне. Само због њих деловао ми је 

некако женствено. Помислио сам како би било лепо да у Солуну имам неку тајну 

љубав. Наравно, ништа нисам предузео од својих замисли. Он је зауставио џип 

буквално иза аутобуса за Београд, који је, паркиран, чекао да се напуни путницима. 

Стегао сам Спиросу руку и тек тада му дао своју визит карту. Он ме је продорно 

гледао, захвалио ми се на свему. Нагласио сам да ћемо остати у контакту. Тада је 

уследило ново изненађење с његове стране. Спирос је проговорио на не тако 

дотераном српском језику. 

- Наравно да хоцемо. Ја имам пословног партнера из Београда вец дуго, дуго.Јос кад 

сам студирао код вас. Бар једном годисне долазим у вас град да га обидзем, као и он 

мене овде, поготово у време летне сезоне, кад има одмор. Вероватно се сада питас сто 

сам дозволио да додзес довде када сам ја могао да посилку покупим од тебе тамо. Зато 

сто си мом брату драг и хтео је да се опрости од свог пријатеља Србина! А сад, срецан 

пут. Надам се да цемо се стварно јос неки пут срести.У Скадарлији или код 

Аристотела – намигнуо ми је шмекерски. 

 

     

    Још једном сам му стегао руку и изашао сам журно из кола, утрчавши у аутобус 

чији се мотор већ упалио. Заузео сам место у задњем делу буса где сам нашао два 

празна места. Раскомотио сам се. Наместио сам се тако да сам могао мирно и тихо да 

се исплачем, а да ме нико не примети.  



 

          

К Р Ф 

 
   Најсеверније и, кажу, најзеленије грчко острво било је насељено још у античко време. Од 

тада њиме су управљали разни окупатори; било је ту Млечана, Француза, Енглеза, давно и 

викинга. Међутим, једина велика људска најезда у историји Крфа стигла је са унесрећеним 

Србима 1916.године. Они међу њима, који су преживели голготу Албаније и који су се 

обрели међу гостољубивим становницима овог грчког острва у Јонском мору, исписали су 

нову страницу историје у односима два братска народа.  

 

   Чим се искрцате из неког брода на великом крфском пристаништу  видите мало оближње 

острво Видо, названо пре стотинак година острвом смрти. Оно је било стециште мноштва 

наших рањеника, а многи су на њему испустили и душу. Зато је још у време Краљевине 

Југославије, тачније тридесетих година двадесетог века на том месту подигнут Маузолеј, 

сличан оном на Зејтинлику, са именима  неколико хиљада преминулих наших људи на 

касетама. Већина умрлих, на жалост, због недостатка простора није могла бити сахрањена на 

том острвцету, већ је са француских лађа спуштена у Јонско море и тај трагични моменат 

наше историје овековечила је Бојићева песма „Плава гробница“. С пијететом ходамо по 

костурници и тражимо позната имена. Једно налазим. Нарочит осећај. Узвишене тренутке 

ремете нам извиђачи из неке од северозападаних европских земаља, који се баш труде да нас 

својим кретањем и буком деконцентришу. На пристаништу острвца Видо стоји крст с 

уклесаним заветом цара руског Николаја Романова. Он је запретио „западним савезницима“ 

да ће његова Империја, буду ли угрожена права браће Срба, изаћи из Великог рата.  Јесте се 

први монарх Краљевине СХС, Александар I Карађорђевић показао кад је примио у своју 

државу преко 70000 руских избеглица од 1917. до 1921. године... 

     

    Грци на Крфу су  избегличку владу Србије и на стотине хиљада избеглица примили 1915.  

као своје, како сведоче документи. А њих, домаћих је на целом острву било у том тренутку 

око 50 000!  Ипак,то је за свако поштовање и дивљење. Тај братски и свеправославни 

атруизам се не може заборавити. 

 

   Сам град Крф је више грађен налик на Венецију и градове са Јадранске обале. Изузетно 

уске уличице, начичкане радњама, понегде и пасареле, пространи балкони. Но, за разлику од 

Венеције, Крфљани не кубуре са канализацијом. У једној уској улици је зграда у којој је за 

ратних дана било седиште  избегличке владе Краљевине Југославије, данас је то музеј назван 

Српска кућа. Фотографије, експонати оружја, одеће, обуће, пропратни текстови склапају 

целовиту слику о ондашњем страданију наших сународника. 

    

    После узвишено- патриотских нота моји сапутници и ја прелазимо на лагодно-

конформистичке. Кратко шетамо и налазимо ресторан у коме се сладимо и пијемо кафу. Под 

колонадама надомак Главног трга. Мрзи нас да обилазимо тврђаву и Француски врт. 

Отприлике сваки окупатор је мислио  да је овде и цивилизатор, па је оставио неки 

урбанистички траг. 

    

 Увек ми је најзанимљивије да посматрам мештане. Њих овде срећемо на балконима, по 

буџацима, а и на улицама. То је онај слој људи који не живи директно од туризма, па је 

искренији. За разлику од неких других места у Грчкој, где такви показују мрзовољу, овде се 

то не може осетити. Но, са друге стране, можете се срести са благим нехајем што је потпуно 

нормална реакција ако се узме да је од маја до октобра овај град и острво под опсадом 

странаца. Само, ови сада не отимају, као некадашњи освајачи, већ доносе паре. 



 

  Иако је ово грчка територија и грчки језик је свуда око вас, имам осећај као да сам на неком 

свемедитеранском острву. Моја коресподенција са партнерима у овом граду прошла је 

глатко. Потписао сам за Клуб пословних људи Србије неколико уговора којима се 

озваничава директна трговина наших фирми и неколицине међународних компанија.На 

маргинама тог састанка дао сам завежљај са природним лековитим биљкама, пресованим 

како треба, једном од партнера и за то добио повелики бакшиш. Ко се не сналази у тим 

мутним водама, не треба ни да њушка. На састанку је било десетак људи из исто толико 

земаља. Нас не везује ништа осим пословног интереса, не питамо се за здравље, порекло, 

приватне животе. Неприметни смо, готово невидљиви. Када изађемо на улицу, нико не би 

помислио да се у нашим актн ташнама налазе судбоносно важни уговори. Који одређују 

економију читавих држава. Како је чудно и апсурдно да си неко важан, а заправо наизглед 

обичан и безначајан појединац. 

 

   Наједном ми то постаје велико оптерећење. Осврћем се око себе не бих ли видео да ли ме 

неко прати. Немам крај себе никакво обезбеђење и чини ми се да би свако без проблема 

могао да ме смакне. Пошто је почетак летње сезоне, почетак јуна, људи још нема превише, 

тако да ако би извесни фактори  хтели да ме нападну, највероватније би ме убацили у једну 

од ових уских, пустих уличица и ту би ме вероватно резбарили као вола. Но, зашто би ме ико 

напао када сам учинио једну корисну ствар за своју земљу, а никога нисам оштетио.Или 

јесам. Можда неке своје конкуренте којих нисам ни свестан. Убацили су ме у ову игру као 

човека анонимуса, баш да би се избегле спекулације да је неко неком наместио. Међутим, 

можда је то неко већ повезао и сад сам ја овде ко зна чија мета. Са тим мислима журно се 

удаљавам ка платоу код улаза у градску тврђаву где намеравам да покупим такси до 

аеродрома.  

 

     Међутим, на платоу нема таксија. Како је то могуће? Близу је подне и све више туриста се 

слива у град. Нису ваљда сви од некуд допешачили. Гледам у љуљушкаве таласе крај обале и 

покушавам да се смирим. Помишљам како би било да сам ја био међу тим српским 

несрећницима, који су се пре тачног једног века борили са смрћу на острву Видо. У тим 

мислима дочекао сам појаву таксија кога сам журно дограбио као бедуин воду. Возач ме је 

готово мргодно примио када сам му рекао да идем до аеродрома, све време је гунђао нешто 

на грчком, но мени је било само битно да се докопам на време те остврске ваздушне луке, 

пре свега због оптерећивања сопственом ситуацијом у вези са оним што сам носио у 

пословној ташни, не и у омаленом вучном коферу. 

    Стојим на писти аеродрома на Крфу и посматрам те злослутне албанске гудуре с друге 

стране изнад обале Јонског мора. Још мало упијам  мирис овог, за нас готово митског, острва 

и спремам се за полетање свог авиона за Београд иако бих више волео да имам пловидбу  до 

грчког копна, па натенане. Но, чека ме улазак у челичну птицу. 

  
 

 

 

 

ИСТАНБУЛ 
 

 

 

      Раскрсница светова, мост Европе и Азије, Медитеранског и Мраморног мора. 

Десетомилионски град на четири дела подељен, три с европске стране и један – с азијске. 

Мост на Босфору изгледа као сабласт. Наводно, то је место одакле се најчешће скаче у смрт. 



Мирис оријента. Хоџе које арлаучу пет пута дневно и минарети. Капали чаршија са својих 

сијасет ходника под земљом и радњама у којима нема шта нема. Доста продаваца разуме и 

српски. Један од њих, који је успео да ми прода јакну с јеленском кожом, након ценкања, 

зове ме на диван и послужује ме чајем, јер сам му указао част. У кафанама, чајџиницама 

старци пуше  наргиле. Сви носе дотрајалу обућу. Осим у улици Таксим где примећујем баш 

доста дотераних жена, без вела преко главе. Уопште узев, Туркиње, млађе од 40 година, 

веома су привлачног изгледа. Ако су то Туркиње, а не отете или придобијене  Европљанке...   

 

    Прво јутро моје у Истанбулу је обележено чуђењем због тог јаког мириса на граници 

смрада који допире одасвуд. Схватам да Андрић тај смрад није измислио , а налазимо га већ 

на почетку његове ''Проклете авлије'. Да ли је то због лоја, због ђубрета, тек осећа се на 

сваком кораку. Полако се навивакавам. Једем ђеврек и јогурт за доручак.На многим 

киосцима рекламирају пилеће печење. Осим бусева у оптицају су комбији-минибусеви, које 

људи заустављају малтене на сваком кораку и упадају у њих. Метро је прометан, према мери 

овог града и, наравно, није претерано чист. Морам да памтим сваки детаљ, јер сам овде 

дошао као новинар скоро пропалих новина да напишем репортажу о некадашњој престоници 

Османског царства у освит новог миленијума. Тачније, почињу деведесете. 

 

   Заустављам такси. Возач Кенан ме пита куда желим. Кажем – крстарење по граду. То траје 

неколико сати. Он вешто балансира у саобраћајним гужвама. Видим да нема баш много 

семафора и саобраћајних знакова. Возачи се споразумевају мимиком. А, заустављамо се код 

Плаве џамије и Свете Софије, на Хисарлику, у Таксим улици и на почетку највећег моста. 

Хтео сам преко – у Азију, али је превелика гужва. Враћам се до платоа. 

 

   У Плаву џамију, једну од највећих на свету улазим са страхопоштовањем. Неопходно је 

изути се и сести у мушким редовима. Седам, наравно, у зачељу и посматрам вернике. На 

лелекање свештеника на арапском реагују тако што метанишу до пода свако мало. Излазим 

после десет минута, чувар ме строго гледа. 

 

   Света Софија, најпознатија православна богомоља средњег века, данас је музеј културе. 

Гдегде изнад олтара се назиру фреске, чак су неке од њих и откривене, али понегде има и 

арабески. У храму доста посетилаца који сликају. То чиним и ја.  

 

     Одлазим у Фанар. Ту је средиште Васељенске патријаршије. Наизглед невелики храм и 

један број зграда около. Ту је и часни крст. Причам с једним свештеником на француском. 

Сви упосленици су Грци. Проналазим тражену особу у једној од скровитих библиотека. 

Предајем му паковање аристолохије. Клања ми се до пода. Даје ми коверат. Не отварам га, 

није потребно. Узимам му благослов, а он ми се опет клања. 

 

   Ноћу је овај град опасан. Своје последње ноћи у овом велеграду доживео сам нешто налик 

на киднаповање. Био сам превише радознао. Усред ноћи налетео сам, неких десетак минута 

хода од Таксима према Златном рогу, на неку процесију. Двадесетак мушкараца је ишло у 

колони на чијем челу су била три музиканта. Помислио сам да је то нешто карневалско и 

ушао сам међу њих. Убрзо су ме два пара ручерди шчепала и понела ка оближњој згради. Ту 

су ме убацили у неки простор који је био без намештаја и светла. Добра страна мог тадашњег 

карактера је да сам се при стварно ризичним ситуацијама брзо искључивао. Нека врста 

менталне анестезије. После извесног времена извели су ме на вечеру у једну просторију где 

је много људи седело на земљи и јело нешто рукама из тањира. Нисам хтео да једем. 

Принели су ми чак и микрофон. Помислио сам да је то нека скривена камера, зато сам одбио 

да причам. Одвукли су ме назад у просторију. Зачудо, нису  ме тукли и малтретирали. После 

су ме саслушавали. Изјутра су ме довели до хотела у коме сам одсео. Један од ''отмичара'' је 

разговарао с мени непознатим мушкарцем из аутобуса којим сам, са другим туристима, 



допутовао из Београда. Након тог њиховог разговора овај «мој спасилац» ми је отворио врата 

аутомобила и на српском ми наредио да одем у своју хотелску собу. У којој сам провео 

кошмар од неколико сати, чекајући да ме киднапују или убију ! Заправо, тек тада ме је 

стигло. У једном тренутку мој мистериозни избавитељ је дошао и одсечно ми са прага собе 

рекао да се за пет минута спакујем, јер полази аутобус за Србију. Још увек у неверици то сам 

и учинио. Кад смо излазили из Истанбула са свог седишта сам бацио поглед пун мржње 

према престоници Византијског и Османског царства. Ћутао сам током целог путовања кући 

и мучио себе испитивањем. Највише ме је копкало чиме ли је то тај човек откупио моју 

слободу и зашто је то урадио. Годинама нисам добио одговор на то питање.  

  

Зато сада и мислима  напуштам овај милионски град без жеље да му се поново вратим. Драго 

ми је,ипак, да сам га видео. Репортажа ће бити обојена узбуђењем и револтом.Ипак, највише 

сам љут на себе. Човек не сме себи да допусти на неким местима, као што је ово, таква 

опуштања. 

 

 

 

 

 

 

 
 
БУГАРСКА    ''ИБИЦА'' 
 

 

         Оно  што је некада било једно соцреалистичко летовалиште совјетског типа са 

осамнаестоспратним хотелом  ''Кубан'', који  доминира крајоликом, од 2007. године, када је 

Бугарска примљена у ЕУ, почело је да се претвара у монденско летовалиште млађих  

Западноевропљана. И зато данас Сунчев брег или, свуда рекламирани, Sunny beach, има 

епитет – ''источне Ибице''. Да не буде забуне, међу 250 000 иностраних туриста, који посете 

ово место у току летње сезоне, има барем пола старијих од 30 године и то становника, пре 

свега, Русије и других земаља које су ван ЕУ, али западноевропски, највише енглески и 

немачки омладинци својом буком и експонираношћу намећу доминантну туристичку 

димензију и праве атмосферу да се може извући такав закључак. 

 

    Цео овај залив на свом југоисточном ободу почиње чувеним градићем из 7. века, 

Несебром, који је под заштитом УНЕСКО-а. Он је комбинација Дубровника и Светог 

Стефана . Заправо, по структури више подсећа на овај локалитет у Црној Гори, али се од 

њега разликује по отворености за сваковрсне туристе и по доминирајућем охридском стилу 

архитектуре. Говорим о Старом Несебру који је оивичен тврђавом и стекао је статус 

слободног града иако је пуно пута рушен и пљачкан од крсташа и Турака. Нови Несебар, 

који се налази с друге стране превлаке, сасвим је нејединствен градић у коме је приметно 

више хотела и смештајних објеката. Од њега креће пешчана плажа која се , непрекинута 25 

километара, простире до места с друге стране залива, по имену Свети Влас. С друге стране,  

од Несебра на југ иде Бургаско приморје у које спада и оближња Равда. 

 



   Море је почетком јула, кад се затекасмо мој десетогодишњи син и ја тамо, топло, таласаво 

и пуно траве. Нема медуза. Трава чини улазак у воду непријатним, али пошто је плићак 

прилично развучен, већ када вам вода доспе до кукова, заправо и нема траве. Плаже су 

накрцане лежаљкама и сунцобранима, прилично скупим , тако да се гро туриста сналази, и 

ми с њима,  тако што купи душек и сунцобран, и потом смешта на ободне делове плажа, 

удаљене од мора или на песак пред паркираним чамцима или педалинама, где нема лежаљки. 

 

     Сам Сунчев брег има преко 200 хотела од којих један део има и своје сопствене базене.  

Први, у околини нашег хотела, је прилично соцреалистички стамбени блок са вишеспратним 

зградама прилично убогих фасада. На некима од њих и нема никаквог малтера, већ се виде 

огољене цигле! То је, ваљда, слика сиротиње. Следећи слој је трговачки и састоји се од низа 

бутика, продавница, тезги и ресторана. Ту обично има доста муштерија, али само у неким 

деловима дана као што су подне и вече.Потом се прелази неки булевар и ступа на плочник-

корзо крај поменутог хотела ''Кубан'' и тај вас правац води до плаже. С обе стране улице су 

ресторани, разних националних кухиња, клубови, неки,чак, са стрип-тизом и еротским 

садржајима, а дуж саме улице разни аниматори, трговци, лупежи и хватачи магле.Понегде 

можете срести колоне младих како се упућују на журке, а обично их предводи лице са 

мегафоном ,које подиже атмосферу. И онда се стиже до ''риве'', која је дугачка неких десетак 

километара и иде паралелно са плажом. Дуж ње су ,опет, поређани бутици и разни садржаји, 

које можемо назвати ''мамипарама''. Ту је увек пуно људи, а у вечерима и крцато. . 

   Кажу и да је Сунчев брег ваздушна бања, јер са оближњих планина допире свежина. Питам 

како се оне зову. Домаћини ми спремно одговарају: - Балканске планине. После проверим на 

мапи. Збиља се ланац планина овог имена простире на потезу од наше Старе планине – па 

све до обале Црног мора.Једна од тих планина, поред града Старе Загоре, и зове се просто 

Балкан. По њој се зове цело наше полуострво. 

Отишли смо, дакле, 750 километара далеко од Београда, али смо остали географски спојени 

са Србијом!  

 

   Понос овог места је големи аквапарк, који се налази на ободу града. Са преко 20 тобогана и 

још десетак других водених површина, он стварно нуди целодневну забаву за читаве 

породице. Нама двојици је нарочито пријала  такозвана лења река која вас споро носи својим 

током коме се можете препустити само својим телом или на  кружном душеку једноседу или 

двоседу. Нас двојица смо бар четири пута прешли цео њен ток. Била је субота и гужва у 

аквапарку је била скоро неиздржива. Није било слободне лежаљке, чак ни места за седење на 

зидићу. Видевши огромне вијугаве тобогане, похитали смо ка њима. Било их је неколико 

отворених, од којих су бар два била за каскадере, и неколико у такозваним цевима. Стали 

смо у дугачак ред са својим гумама за седење, то јест за вожњу низ вијугави цевасти тобоган. 

Нисам испуштао сина из вида, буквално сам му се прилепио за потиљак, све док он није 

дошао на њега ред за спуштање. Нестао је у тмини те цеви уз урлик узбуђења. А после неких 

пола минута је ред дошао и на мене. Дежурни чувар ми даје знак. Осврђем се и видим масу 

клинчадије иза себе. Шта ми је ово требало ! Стиснем зубе и одгурнем се стопалима да би се 

гума под мојом стражњицом што брже сурдукнула низ тубасти тобоган. За тили час ме је 

обавио мрак. Поток под гумом ме је носио надоле. Знао сам да ова вожња неће бити дужа од 

минут-два, али страх ме је целог преплавио. Као да сам у гробници! То би ово место за мене 

и буквално постало када би се гума, не дај Боже, негде закочила па би маса разуларене 

балавурдије одозго мене просто прегазила! Међутим, за тако нешто није било шансе пошто 

је тобоган конструисан тако да постоји само сила земљине теже+погурна маса силазеће воде. 

У тим мислима сам изронио из тунела и пљуснуо у базен под њим... Пошто сам подигао 

главу почео сам одмах да тражим сина.Но, њега на мом видику није било. Протрљам очи и 

поново прелетим базен и околину: њега ни од корова! Усудим се да се продерем, дозивајући 

његово име. Доста људи је окренуло главе ка мени, али сина мог не беше. Панично оставим 

гуму у базену и изјурим из њега, тражећи га. Запитао сам се шта га је снашло. Пошто га 



нисам нашао ни на једном од објеката у аква парку у наредних 10 минута, упутио сам се ка 

просторијама управе. На вратима сам се буквално сударио са сином кога је држао за раме 

један службеник. Зајапурен и еуфоричан због овог изненадног олакшања готово сам се 

продрао на сина: 

- Па, где си ти, човече!? По целом парку те тражим! Шта си то урадио? 

Он је само постиђено погнуо главу. Службеник ме је мрко погледао и на енглеском језику 

запитао: - Јесте ли ви његов отац? 

- Јесам, а што сте га привели? Шта је урадио? 

- Камере су утврдиле да је мокрио у базену! А то је строго забрањено! 

- Камере су утврдиле !? Шта је ово? «Велики брат»!?- повикао сам. 

- Господине, немојте да вичете. Ово је прва опомена. 

- Ма, дајте ми сина овамо – отргао сам га из његове руке. – Истог тренутка напуштамо базен 

и нећете нас овде више никада видети. 

- Не можете да се понашате овако. Ваш син је направио прекршај. Ви, као његов родитељ 

морате да платите казну... 

- Ма, немојте! Онда ћу вас ја пријавити за отмицу малолетног детета! А, имам довољно 

сведока! Колико ја знам, ваше предузеће ће бити жестоко кажњено с обзиром да је ваша 

држава однедавно члан Европске уније! 

- Како? 

- Тако, братко, тако! 

 

 Ухватио сам чврсто за руку свог сина и излетео из те просторије. Хитро сам се упутио ка 

боксовима за гардеробу. Он је тихо заплакао. Било ми га је жао. Дете се од узбуђења после 

тог строваљивања низ тобоган мало упишкило, а они одмах хапсе. Нечувено! О, када их 

оплетем по штампи, неће им више ниједан туриста доћи «у овај туристички рај»! 

 

     Као да нас неко јури, обукли смо се и фуриозно излетели из аква парка, упутивши се ка 

нашем хотелу. Наравно да сам се све време освртао, али није било потребе. Службеник је 

очигледно добро проценио ситуацију и одлучио је да «наш случај обустави», но можда је 

ловио нову, вероватно инострану жртву. То увођење европског реда на балкански начин 

одувек ми је мирисало на отимачину и силеџијство над обичним становништвом. Касније 

сам увидео да је службено лице поступило по упутствима које сам нашао у брошури на 

енглеском. Одлучио сам да изведем сина у ноћни провод не бих ли њега и себе опоравио од 

те фрустрације. 

 

    Прошетали смо се корзоом и ривом, ждракајући на, свако свој, узраст жена. Рекао сам му , 

помало мачоистички, да слободно бира себи девојку. И био је конкретнији од мене. Угледао 

је једну слатку плавушицу, девојчицу његових година, из Србије. Док су њих двоје 

безбрижно причали, на играчкама у луна парку, ја сам запричавао њене родитеље својим 

познавањем географије Бугарске. 

     Дакле,концептуално сам обишао све крајеве суседне нам Бугарске на примерени начин. 

Једном сам, одлазећи у Истанбул, ишао  међународним аутопутем Софија-Пловдив-граница 

са Турском. Иако је аутобус био пун разноврсних путника, туриста, трговаца и мутних 

ликова, ја сам се усредсредио на праћење крајолика и мапу, која ми је била све време 

отворена. Пролазили смо кроз тзв Тракијску равницу и није било, осим неколико градова, 

било шта интересантно за гледање. Други пут, одлазећи бусом преко неке агенције у 

Црноморски бисер- Албену, путујући са женом и кћерком, пролазио сам тзв. Северном 

магистралом која иде од Софије на Трново и даље кроз Добруџу према Варни. Више од пола 

пута пролазили смо кроз планински крај. Крајолик је био занимљив све до поменуте 

равнице-житнице на североистоку земље где смо, осим Варне,  другог по величини града у 

Бугарској и највеће луке уз Бургас, обишли и мање градове Добрич(бивши Толбухин) и 

Балчик. Највише нам се, ипак, допала сама Варна. Мене је подсећала на Ријеку, с том 



разликом што цркве и неке друге грађевине у центру носе византијска обележја. Ћерка је 

сигурно највише упамтила посету делфинаријуму. 

 

    Коначно, трећи пут сам прошао тим  средишњим путем који се спрема да једног дана буде 

аутопут. За сада се углавном труцкате асфалтом као по калдрми. С једне стране Балканске 

планине, с друге стране Тракијска равница и, као главни утисак – потпуна пустош земље, без 

обзира што је обрадива. Чујем да је више од три четвртине ове земље већ концентрисано у 

три највећа њена града(Пловдив је трећи по броју становника) и да се даље појачава процес 

софијизације и варнизације Бугарске. Штета што је тако, али ваљда тако мора на брдовитом 

Балкану .  

    Цео мој полусатни монолог девојчицини родитељи су слушали, пратећи очима кретање 

наше деце. Приметио сам да син озбиљно трза, већ ју је и грлио својим танушним 

подлактицама, а њени образи су црвенели. Да ли да га прекинем у том завођењу, стварно је 

превише наметљив. Мада, не примећујем ни да њој смета, ни да је њеним родитељима 

непријатно.Баш напротив,мислим да им је драго да је она коначно нашла друштво. А они 

баш и нису мој калибар. Но, комуникативан сам и нема проблема. То је најмања моја жртва 

за сина. Он то зна и наставља горе на справама да је вата... 

 

  Још исте вечери позивам преко броја, који носим на цедуљици, извесног бугарског доктора 

са приватном летњом праксом у Сунчевом брегу. Најбезбедније је да се нађемо у нашој 

хотелској соби. Он долази на мој позив пошто је дете добило упалу уха од воде из базена. 

После прегледа, ја попуњавам  полису осигарања и предајем му пакетић. Он ми задовољно 

предаје коверат. Рукујемо се. Вероватно се видимо први и последњи пут.  

 

 
 

 

 
РУМУНИЈА 

 
    Земља на североистоку Балканског полуострва, која се у много чему разликује од суседне 

Србије. Најпре по језику, који спада у романске, мада је по трачкој основи веома, заправо, 

сличан албанском. Затим по физиономијама живих људи које тамо срећемо у садашњости. 

Ни по лицима, ни по грађи Румуни нису слични Србима и другим Словенима иако су њима 

окружени. Прилично тамног тена и поглавито дугуљастих лица, они делују некако 

сумњичаво и затворено,  веома су кракати.  На овај изглед надовезује се њихова свеприсутна 

нељубазност, одсуство комуникативности, непознавање енглеског језика. Питао сам се где су 

ти млади Румуни које бије глас да, поред енглеског, знају одлично и француски? Једини 

изузетак је становништво у Темишвару, где има доста Мађара, Срба и разних других 

народа.Тамо срећете љубазне домаћине, спремне да одговоре на свако ваше питање. Мада не 

могу рећи да и у Букурешту нисам срео фине људе. 

 

  Па ипак, сама природа и историја ове земље ми делују веома занимљиво. То је једно врело 

јединствености и обилности. Да кренем од природе.  

 

  Моје приватно путовање по Румунији, са осамнаестогодишњом кћерком, креће од Баната.  

После предугог чекања на граничном прелазу Ватин, ступамо коначно на тло Румуније, а 

земљана раван је и даље банатска. Села од границе према Темишвару су пуста, јер су 

углавном припадала Србима који су се одавде исељавали у последњих сто година или су 

одумирали. У једном  од њих- Чакову рођен је велики српски просветитељ- Доситеј 



Обрадовић, први министар просвете модерне Србије. Мало мање од  сат времена после 

преласка границе стиже се у Темишвар, један од највећих градова Румуније данас, а некада - 

први град у Европи с уличном електрификацијом. Центар града је сав у радовима јер се 

припрема за календарску годину, када ће баш он бити европска престоница културе.Трг 

Уједињења и Трг ослобођења у центру града су изроварени због реконструкција. Само се по 

фасадама зграда назире да ће све то лећи на своје и да ће блистати кад буде требало. Трг 

победе је заправо један подужи корзо који највише подсећа на Вацлавске намјести у Прагу. 

Оивичен између зграде Опере и велике православне цркве, овај простор  врви од посетилаца, 

домаћег становништва и страних туриста. У центру овог трга налази се статуа вучице, 

поклон града Рима. Узимамо чувени сладолед и кусамо га, гледајући градску вреву у 

пролећно суботње подне. Тај спој аустроугарске урбане целине и румунског становништва 

ми делује и нескладно, и егзотично. Овде је уочи Првог светског рата живело неколико 

десетина хиљада Срба. Српска војска је ослободила град од Аустроугара крајем 1918. Зато је 

било најприродније да Темишвар припадне тада Краљевини СХС иако је мађарско 

становништво  било најбројније, али Мађарска је била у саставу историјски поражене 

Монархије. Но, велике светске силе, попут Француске, нису мислиле тако, па су Темишвар 

са банатским окружењем доделиле Румунији којој ови крајеви до тада никада нису 

припадали.Иначе, кроз град пролази река Бегеј и шеталиште на обали је прилично сређено. 

Око града пролази река Тамиш по којој је сам град добио име. 

 

  Настављамо пут на исток, ка унутрашњости Румуније. Негде успут равница прераста у 

брдовит крај, почиње Трансилванија. Иако то још увек нису високи брегови, по свему се 

види да је Панонска низија иза нас. Негде следећег јутра стижемо у Сигишоару, град који су 

у средњем веку подигли Саси и у којем је рођен Влад Цепеш звани Дракула. Обилазимо сва 

занимљивија здања у горњем граду. Поглед с врха Градске куле, у којој је смештен музеј, 

фасцинанатан је. Ово је потпуно планински крај, али нема кршевитих стена, све је 

благородно и питомо. 

 

  Касније стижемо у Брашов, главни град Трансилваније. И овај град су подигли у средњем 

веку Саси. Около се издижу Карпати који делују помало и застрашујуће са својом густом 

шумом и причом о бројности медведа и вукова. Кажу да око 60 посто популације ових звери 

на тлу Европе борави у карпатским шумама. Немају сличности ни са Алпима, ни са нашим 

Динарским венцем планина. Делују некако обло, као да их шума обраста на сваком 

сантиметру. Ипак, треба се поклонити пред том неуништивом природом која постоји од 

искона и независно од човека. 

 Брашов има неколико стотина хиљада становника. Важи одвајкада за важно економско 

чвориште. Издваја се Црна црква и главни градски трг. Који ме јако подсећа на центар 

Марибора. Опет аустроугарска архитектура и румунско, још руралније становништво него у 

Темишвару. Посластичарница ''Ватра Ердеља''(мађарски назив за Трансилванију) није нам 

оставила посебан утисак, али градска кафана са пилећом чорбом и сармом од винове лозе - 

јесте. Настављамo ускоро пут у дубину Карпата и ноћимо у познатом планинском 

туристичком месту- Синаја. 

   

    Сутрадан обилазимо оближњи дворац Пелеш где је боравио први румунски краљевски пар 

Холенцолерн. Сав од дрвета и стакла био је ово пре сто двадесет година један од 

најлуксузнијих двораца у целој Европи. Од свих просторија најјачи утисак ми оставља 

такозвани турски салон и филмска сала коју је сређивао лично Густав Климт. 

 

   Следећа мета нашег обиласка је замак Бран на самој граници Трансилваније и Влашке. Ту 

је боравио и Дракула, једно време као слободни владар Влашке, а потом као заробљеник 

угарског краља Матије Корвина. Крајем деветнаестог века овде борави други румунски 

краљевски пар чије је једно од деце наша краљица Марија, жена краља Александра Првог. 



Сам замак је један типичан средњовековни замак, са стиснутим зидовима, малим 

просторијама и затвореним прилазима. На улазу у замак налазим једну плочу са 

црквенословенским језиком, на ћирилици. Румуни су писали ћирилицом до 20. века и као 

православци ослањали су се на црквенословенско наслеђе. 

 

   Одатле опет крећемо на југ. Код Синаје се срећу источни и јужни Карпати. Педесет 

километара јужније Карпати се губе и улази се у неку котлину. Усред ње налази се манастир 

Снагов на једном острву усред језера. У манастиру је наводно сахрањен Дракула, осим главе, 

коју су одсекли Турци после једног боја и однели је у Стамбол.Чак и на фрескама у цркви 

представљен је  овај највећи румунски национални херој иако није канонизован. Његова 

животна прича нам је углавном позната, но нисам знао да је више деценија био приватни роб 

угарског краља Матије Корвина који га је најпре оженио својом рођеном сестром, а касније 

га практично предао Турцима на погубљење. Иако ниједну причу, коју чујем, не узимам 

здраво за готово, кристализујем после свега што сам на овом путу видео и чуо о Владу 

Цепешу став да је реч о заштитнику своје нације и православне вере, који је био про-гоњен 

проклетством места и времена свог живота, те улога које су му се, у оквиру њега, углавном 

наметале. Од турског до угарског вазала, он више за Влашку и свој народ није ни могао да 

постигне. А жртвован је због спрега интереса великих сила, као и многи српски 

средњовековни и потоњи владари. 

 

  Што се од поменутог језера више иде на југ, нестају удаљени брежуљци и равница је све 

очитија. Не попут Паноније него благо валовита. После нафтних поља код Плоештија улази 

се у зону Букурешта. 

 

    Главни град Румуније има око два и по милиона становника, али му је површина скоро 

дупло већа од површине Београда. Та пространост је добијена захваљујући мноштву паркова 

и веома пространих тргова који заиста подсећају на париске тргове. Уосталом, овај град је и 

добио епитет – Мали Париз. Веома битна чињеница је да он никада није рушен у својој 

историји ако не рачунамо рану фазу кад су Турци газили све пред собом. И у Првом и у 

Другом светском рату Румуни су лукаво и нејуначки играли на двоструку карту и тако су 

сачували своје животе и имовину. Додуше, Црвена армија је отимала све на шта је наишла 

1944. године и то је била једина жртва Румуније у годинама великог страдања. Само градско 

језгро Букурешта ме подсећа и на Москву по томе што заправо има више центара. Потпуно је 

фасцинантна Улица слободе у којој се налазе готово све важне историјске и државне 

грађевине као што је, на пример, Краљевска резиденција, али и Сенат, одакле је развијен 

барјак Револуције из 1989., кад је свргнут и стрељан председнички пар Чаушеску. Они су, 

поред осталог, били фараонски настројени, па су на крају једног булевара, који је заправо 

копија париских Јелисејских поља, подигли монструозно велику грађевину Румунског 

парламента која је званично друга по величина службена зграда на свету, после амричког 

Стејт дипартмента. Ту је дошла до изражаја позната балканска мегаломанија у пуној мери. 

Причају да овај објекат испод земље има чак девет спратова. Само ми није докучиво зашто 

пред ову зградурину, на крају булевара-епигона нису ставили копију Тријумфалне капије 

која се налази у ширем центру града. Тада би кич био потпун. Пазите, нема ни Конкорда, 

Лувра, Богородичине цркве...Како то? 

 

  Кад смо код храмова, њих је овде много, око 200 у целој престоници. Ушао сам у 

патријаршијску цркву Светог цара Константина и царице Јелене. Иако није био неки 

изразити црквени празник, пуно се људи тискало и молило. Румуни важе за изразите и 

организоване вернике. Нарочито су им бројни монаштвом манастири у Молдавији,  који су 

понекад читави мали градови. Молдавци иначе важе за ревносне вернике. 

 



  Два најзанимљивија простора у центру Букурешта су боеммска четврт, налик на нашу 

Скадарлију, само много пространија и посећенија, те парк у коме се налазе примерци разних 

румунских села из свих десетак њихових покрајина. 

 

  Румуни су и велике патриоте што се види по мноштву тробојних им застава на приватним и 

службеним објектима. Себе сматрају најаутентичнијим наследницима старих Римљана, па 

тако и себе зову. Неког ко није субјективан, то мора да обоји подсмехом. Консултујем кћерку 

као будућег филолога када говоримо о језику. Имају Румуни у говору и наших речи, почев од 

потврдне именице- да. Словенски утицај се види, пре свега, у топонимима дуж целе Влашке, 

као и у Банату. 

 

    Седам са кћерком у један чувени ресторан на два спрата у боемској четврти Букурешта. 

Келнера има много, али нам ниједан не прилази. Шалимо се мишљу да нам на челу пише да 

смо из сиромашне Србије. Заправо моја мезимица више личи на неку Португалку. То су јој 

више пута рекли. Иако лицем више подсећа на мене него на мајку, висином и стасом види се 

да је њено дете, а духовно је преузела нешто од нас, сигурно и од других сродника, но 

ментално је много напреднија. Да ли то има везе са временом у којем је одрасла, у сваком 

случају брзо и чисто размишља, једноставно доноси одлуке и нема сумње у своје пројекте. 

Веома је дружељубива и прилагодљива. Понекад је мучи савест, има изграђено морално 

биће. Сујетна је по мери својих година. Није арогантна. Праведна је. Одувек ме је 

испуњавала срећом и поносом. На овом путовању ми је била глас здравог разума кад год бих 

ја нешто пао у афекат или почео да фантазирам. 

 

   Одлазим до тоалета. За мном улази маркантни средовечни мушкарац. Осврће се да ли је 

још неко близу нас. Зар овде , човече, ко најгори дилери? Спретно у секунди преузима 

пошиљку и даје ми износ на руке. Поздрављам га тапшањем по рамену.Он се осмехује и без 

речи одлази. 

 

      Једини непријатни, а  затим и необични догађај на овом путу збио се у хотелу у Синаји, у 

коме смо провели две ноћи. Прве вечери, негде иза десет сати увече нас двоје смо легли у 

своје кревете, пошто смо прошетали по румунским тв програмима, које смо затекли на малом 

екрану и обавили смо све рутинске радње. Кћерка је ускоро заспала, а ја нисам могао, јер се 

из суседне собе чула нека свађа. Могао се назрети један мушки глас који је на румунском 

језику грдио некога, а осим тога, чуо се, тише, један женски или дечији глас. Ваљда да би 

покрио ту ларму, неко је из те собе максимално појачао звук са телевизора. Очекивао сам да 

ће то да прође и када су се улазна врата суседне собе затресла, помислио сам да ће тој буци 

доћи крај. Али,авај! Сад се и тај женски, дефинитивно женски глас чуо у свађи. Врата су се с 

времена на време трескала. Да ли је то неко од њих двоје покушавао да изађе, не знам, али се 

све жучнија свађа двоје људи настављала. У једном тренутку нисам издржао, већ сам позвао 

рецепцију и пријавио случај. Женски глас рецепционерке ми је на несигурном енглеском 

обећао да ће интервенисати у тој соби и да ћемо нас двоје сутрадан бити премештени у другу 

собу. Ускоро је заиста свађа у тој соби утихнула и телевизор је био утишан или угашен. 

     Сутрадан сам након доручка добио на рецепцији кључ наше нове собе, заборавивши да 

вратим кључ претходне.  Преместили смо ствари. Већ смо се распакивали у соби која је 

гледала на Карпате уместо на главну улицу Синаје, кад се сетих да сам слушалице за 

мобилни оставио на наткасни поред кревета у претходној соби. Рекох свом детету да се 

одмах враћам и одјурих спрат ниже.  Кључ сам ставио у браву претходне собе, ушао сам 

унутра и нашао своје слушалице.  Начуљио сам уши и чуо дахтање из суседне собе.  Јасно 

сам разабрао два женска гласа чији се ритам уздаха и издаха готово поклапао. Мушког гласа 

не беше што не значи да он није био унутра. Уздаси и издаси су се у једном моменту слили у 

,додуше пригушене, крике двеју жена. Сачекао сам да истутњи шта треба и покуцао сам из 

све снаге по зиду ка тој соби. Из  ње је као реакција уследила тишина. А после неколико  



тренутака лепо сам чуо утишани смех и говор двеју жена.Напето сам пребирао по сивој 

маси-шта ми је чинити. На срећу нико није закуцао на врата моје бивше собе, нити је икога 

било у ходнику, па сам неопажено, веома тихо затворио та врата и што лакшим ходом кренуо 

ка степеницама да бих се вратио у нашу нову собу. Где је кћерка сушила своју дугу смеђу 

косу. Показао сам јој слушалице и широк осмех којим сам покрио узбуђење због призора на 

који сам наишао. 

 

 
 Б  У  Д  И  М  П  Е  Ш  Т  А 

 

 
     И када дођете у главни град Мађарске, прво урадите што и ја бејах учинио: отидите до 

Београдског шеталишта, с пештанске стране Дунава и попните се пешке на Ланчани мост, те 

с њега баците поглед на реку и обе обале. Будимско брдо одатле делује големо, а Пешта- 

непрегледна. Као да сте у неком кинеском мегалополису. Чак и ако бисте се попели на 

Рибарску тврђаву и с висине од неколико стотина метара гледали на пештанску раван, не 

бисте видели крај насељеном подручју. Нарочито ако гледате на исток.  

 

    

   Сећам се да сам једанпут овде дошао са 19 година, на неколико дана са једним пријатељем 

из средњошколских дана. Изнајмили смо један станчић у предграђу Пеште и неколико 

јулских дана и ноћи провели смо углавном на  улицама. Јер, ноћни аутобуски превоз нисмо 

довољно проучили, а неколико метро линија се затварало пре поноћи када нам је било 

прерано да напуштамо  провод. Који се углавном састојао у лутању, базању по улицама, 

нарочито Ваци, затим у ћошкарењу и испијању пива купљених у радњама. Само два пута смо 

ушли у неки клуб. Једном у неки шатро џез клуб, где је плесала нека стриптизета који ми је у 

једном моменту села у крило, па сам се постидео иако су око нас били све неки матори 

немачки туристи; други пут на неку шајку коју су назвали бродом где се на прамцу свирао 

џез, а на крми тамбурашки фолк. У сваком случају, пуни утисака и с укусом белог ''токајца'' 

вратили смо се у домају после неколико дана. 

 

   Једне зиме сам се, на повратку из своје европске студентске интерејл турнеје, задржао у 

Будимпешти на три дана, да потрошим сав новац који ми је од тог пута преостао. Опет сам 

изнајмио собу, овог пута сам, у центру града. Већ првог дана, приликом шетње градом 

упознао сам два средовечна Финца са којима ћу се дружити и наредна два дана. Први ми је 

постао дугогодишњи пријатељ и једном ћу га у 21. веку посетити у његовом завичају. С 

другим сам се још неко време дописивао, а онда је то стало. 

  

  Последње вечери мог тадашњег боравка у Будимпешти упознао сам у једном ноћном клубу, 

налик на београдску ''Академију'', две Мађарице: црнку  оштрих црта лица, помало налик на 

Лиз Тејлор, и плавушу облог лица,сличну нашој Аници Добри. Сутрадан сам се нашао са 

њима двема негде на периферији Будима. Одвеле су ме у њихов стан где је већ боравио један 

њихов пријатељ из Дебрецина, једно пет година старији од мене. Тако сам и сазнао који им је 

завичај. Био сам сувише стегнут, тако да је све остало на вербалној комуникацији иако је 

било јасно да њих троје нешто са мном хоће. Верујем да би много који други мушкарац био 

од мене у тој ситуацији предузимљивији, али у мени је преовладао страх од неизвесности. 

Нарочито од контакта са непознатим мушкарцем. Вероватно је планиран мали 

свинг.Другачије би било да смо играли један на један. Након два сата приче, отпратиле су ме 

на аутобус и пало је њено обећање да ћемо једни другима писати. Што се и догађало. 

 



  У јануару 1990. године сам са једним својим тадашњим пријатељем  предузео праву 

авантуру: ишли смо онако шинобусима по Војводини и напречац смо одлучили да свратимо 

до Будимпеште. Јавио сам се писмом (мобилних и интернета тад није било) оној црнки од 

прошле године и једног зимског поподнева нас двојица смо се обрели у новом будимском 

стану који су изнајмиле она и њена другарица-плавуша. Баш су нам се обрадовале. Исте 

вечери одвеле су нас на неку журку у удаљеном делу Пеште где је домаћин био неки 

дугокоси плавушан. Журка је за нас двојицу била смор, јер су се сви брзо дистрибуирали по 

собама (не питам се зашто), а нас двојица смо остали сами да се смарамо с неким младићем 

који је знао и енглески и француски, па га није мрзело да прича са странцима. Тај полиглота 

ме је научио да се Београд на мађарском зове Нандор Фехервар. Нандор је неки њихов краљ 

који је освојио наше крајеве,а Фехер-вар значи Бели град на мађарском. Након те двосатне 

сувоће, кренули смо с нашим домаћицама таксијем назад. Одлучиле су да нас те ноћи 

награде за нашу стрпљивост.  Црнка је изабрала мене,а плавуша мог пријатеља. Као у 

борделу, нисмо излазили из еротске забаве док нас физичка ограничења нису  закочила. 

Многе перверзије, о којима сам маштарио, могао сам тада до миле воље да опробавам. 

Запрепастио сам се кад сам видео колики арсенал помагала користи «моја драга». Ту су били 

вибратори и бичеви, ланци и тепалице. Није ми био привлачан тај садо- мазо фазон чак и кад 

сам ја бивао у улози батинаша. За разлику од моје бештије, она плавуша је, по сведочењу мог 

сапутника, била прилично непредузимљива и смерна.Остали смо, непланирано, код њих две  

два дана дуже и потом смо кренули назад у Београд. 

 

    У последњем тренутку смо изабрали мађарски локални воз до Келебије уместо да смо сели 

у међународни- до Београда. Када смо изашли на последњој станици, дочекало нас је 

непријатно изненађење. Све просторије на железничкој станици су биле затворене, било је 

близу поноћи, а први наредни воз за југ је планиран тек за девет сати ујутро. Очајни смо 

изашли на једину већу улицу у том панонском селу. Све је било затворено и у мраку, једино 

светло је бацала још неких двадесетак метара далеко улична светиљка. Обузео нас је ужас. 

Зауставили смо једног пролазника и питали га колико далеко одавде је друмски гранични 

прелаз. Рекао нам је - око пет километара. Без много размишљања кренули смо на страну 

коју нам је показао. Када су већ последњи кућерци остали иза нас, а пред нама је био празан 

локални пут и помрчина, зачуо се лавеж паса из невелике даљине. Нас двојица смо се 

погледали. Приметио сам страву у његовим очима. Ништа мања није била ни моја. И тада се 

као спаситељ појавио један аутомобил из помрчине и зауставио се крај нас. Средовечни 

мушкарац нас је љубазно на мађарском нешто упитао, а ми смо му се извинили на енглеском 

да га не разумемо. Потом нас је он упитао на српском са лалинским развлачењем: - Куда сте 

кренули по оваквој зими, млада господо? 

- Идемо на друмски прелаз- похитао сам ја. 

- Пошто нема воза до сутра ујутро- надовезао се мој сапутник. 

  Возач се нагло намрштио,а потом је развукао своје лице у смешак. 

- То је лош план пошто до тог прелаза има више од петнаест километара. 

- Али, неко нам је рекао да има седам- опет сам хистерисао ја. 

Он је одмахнуо руком, а нас двојица смо се опет погледали. 

- Да ли бисте били љубазни да нас превезете до тог прелаза?- упитао сам. 

- Данас сам већ туда прелазио. 

- Ми бисмо вам платили!- ускликнуо је грозничаво мој пријатељ. 

- Није потребно. Пошто немате друго решење, упадајте- показао нам је руком да уђемо. 

 Као дављеници смо се ухватили за кваке на вратима и улетели на седишта. Унутра је било 

топлије. Чим је упалио дугачки фар и покренуо возило, непознати спасилац нас је почастио 

ментол бомбонама и упитао одакле долазимо. Када смо му испричали своје путешествије, 

грохотом се насмејао, а потом се уозбиљио и упитао нас: 

- А како мислите кад пређете на ону страну? Па од прелаза до Суботице има више од десет 

километара. 



- Ваљда ће нас неко возило на граници покупити – резоновао сам тобоже уверљиво. 

- Нисам сигуран. Но, ви пробајте, немате шта да изгубите. 

 

За неколико минута већ смо стајали пред  невеликим друмским граничним прелазом. 

Зхвалили смо се овом доброчинитељу, који је окренуо своја кола у ноћ. На прелазу са 

мађарске стране стајала су два возила. Пришао сам задњим, са регистрационом  ознаком 

Суботице и питао их да ли би могли да нас повезу до Суботице. Возач, педесетогодишњи 

мушкарац ме је одмерио од главе до пете и питао где је наше возило. 

- Ми смо до овога прелаза дошли пешке. 

- Како пешке? 

- Па лепо, препешачили смо од железничке станице Келебија, а до ње смо дошли возом из 

Будимпеште. 

 

После тих мојих речи овај човек је изашао из возила у којем је био сам и отишао до 

царинског службеника у стакленој граничарској канцеларији. Очигледно нас је пријавио, јер 

се униформисани за тили час створио пред нама и на исквареном српском нам је рекао да 

пођемо за њим што смо и урадили. Увео нас је у неки уред где је седео неки мрзовољни 

дебељко, овај му је рекао нешто на мађарском. Дебељко нас је осмотрио и одмах почео 

нешто да пише. Пријатељ и ја смо се опет погледали с очима напуњеним страхом. Који је 

био оправдан. Дебељко нам је поставио само једно питање: 

- Вас двојица тврдите да пешке идете из Будимпеште и сада овде хоћете да пређете у Србију? 

- Не, нисам тако рекао – побунио сам се – казао сам оном возачу да смо сишли из воза у 

Келебији и да смо од те станице пешачили до овамо... 

- А што лажеш човека?- резигнирано је вртео главом мој сапутник. – Господине, мој друг се 

збунио, хтео је да каже да смо ми хтели да пешачимо, али нас је један мештанин довезао 

довде. 

- То сада ништа не може да промени, ја сам већ уписао вашу изјаву да сте пешачили од 

Будимпеште и да хоћете на друмском прелазу да пређете у Србију као пешаци. 

- Добро, шта сад то мења?- брецнуо сам се ја. 

- Како не мења, човече, битно мења- све нервозније је звучао мој сапутник. – Оптужиће нас 

да смо неки илегалци, имигранти, а можда и лудаци. 

- Тачно – потврдио је дебељко. – А док се то не буде испитало – шта сте ви, бићете задржани 

у притвору за азиланте иза – показао нм је кажипрстом на колибу иза њиховог објекта. 

- А то нема шансе – побунио сам се ја.- А с којим правом да нас ухапсите! Па  ми смо... 

- Стани!- ухватио ме је за руку мој сапутник.- Они имају право, јер смо им сумњиви, јел да?- 

изговорио је, гледајући у дебелог. 

- Тако је - опет је овај задригли службеник потврдно климнуо главом. 

- Е, па , видите, нећетe то моћи, јер ја имам дипломатски пасош!- извадио је мој пријатељ 

свој документ беле боје, а ја сам се шокирао, јер нисам обратио пажњу на то када смо 

улазили у Мађарску из Србије.- А ако ми задржите пријатеља, могу вам направити много 

проблема чим дођем до Суботице где имате конзула, зар не? 

 

 Дебели је без речи гледао у његову десну руку са пасошем као претњом, а онда је ћутке 

изашао из канцеларије. Напољу је очигледно викао на оног службеника. 

 

- Човече, нисам знао да си дипломата, јеботе!- кликтао сам од изненадне радости. 

- Ћале ми је дуги низ година културни аташе по разним земљама у Латинској Америци. Него, 

нисам сигуран да ли су се ови упецали. Ђавола бих могао да нешто издјествујем код тог 

мађарског конзула, они само штите своје интересе, а Србе газе кад год могу. Сад све зависи 

од процене ових орангутана. 

 



  После неколико минута дебели се вратио и са љубазним лицем тражио од нас двојице путне 

дозволе. Ја сам му одмах своју дао, а мој пријатељ му се приближио на такорећи сантиметар 

и дао му опрезно, слутећи опет неку превару. Дебели је укључио неки препотопски комјутер 

и нешто је са њим прчкао док је нас ваљда проверавао. Потом је телефоном позвао оног 

службеника, који је уредно ушао и ударио нам печат у пасоше и широм отворио спољња 

врата. Без речи смо изашли напоље. Показао нам је да уђемо у кола оног човека са 

суботичким таблицама који нас је пријавио. Ми смо тако учинили. 

Он нас је љутито погледао и упитао: 

- Само до Суботице? 

- До Суботице- одговорили смо хорски. 

  

 Потом смо се у двадесетоминутној вожњи неколико пута погледали, а све време је била 

тишина. Кад смо изашли из његових кола код железничке станице у Суботици, захвалили 

смо му се, он је опет оћутао и продужио даље. Спонтано сам загрлио свог сапутника и 

пријатеља, а потом смо се упутили ка шалтерима за куповину карата за воз. Довољно је било 

преокрета и узбуђења на овом путу. 

 

  Последњи пут сам стигао у мађарску престоницу почетком друге деценије 21. века као 

туристички пратилац једне ђачке екскурзије. После уобичајеног панорамског обиласка града 

с ученицима, разместили смо се у хотелу у четврти Цугло и почела је припрема за излазак у 

дискотеку. Ја сам послао поруку бираној особи, не знајући да ли је мушко или женско, да је 

чекам у хотелском базену. Пажљиво сам пратио уласке и изласке гостију хотела у најтоплији 

простор објекта. У једном тренутку се на вратима појавила црвенокоса лепојка од својих 

тридесет. Препознали смо се значајним погледима. Она је ушла у  празну кабину, ја за њом. 

Само је рецепционар могао да повеже наш сусрет. У кабини смо се једно другом насмешили 

и шта треба разменили. Она је тражену теглу сушених трава из Хомоља отворила да је 

омирише и брзо спретно увукла у своју торбу. Намерно смо остали унутра, гледајући 

снебивљиво једно друго неких десетак минута да би евентуалним њушкалима изгледало као 

да смо имали крес комбинацију. У ствари, штета што нисмо. Ипак, нас двоје смо овде били у 

акцији спасавања нечијег здравља даровима мајке природе. Приликом отварања врата 

кабине, ипак ме је сочно цокила у уста, онако овлаш, али довољно да ми тај укус остане на 

уснама још неко време. 

 Потом сам добар део вечери провео у разговору са тим рецепционером да не бих њему био 

иоле сумњив. Тридесетогодишњи младић је имао муку да пронађе себи жену, а осећао је да 

је за то зрео. Давао сам му разне савете и запричавао га, гледајући кришом у екране који су 

по спратовима високог хотела показивали кретање и понашање ђака по ходницима. Хтео сам 

да га запитам- да ли користе камере којима се снима унутрашњост соба, али сам се ујео за 

језик.   

      

 

 

 

 

Б  Р  А  Т  И  С  Л  А  В  А   
 

 

 

  Једног октобра године стижем у словачку престоницу са средњошколском екскурзијом. Пре 

тога сам једном  само прошао аутопутем крај Братиславе која ми се из те перспективе 

учинила малим градом. Пожун –мађарско име, некадашња колевка панславизма, престоница 

је једне, данас, просперитетне источноевропске земље, коју сами њени становници зову- 

Словенско. Словаци важе за вредан и лојалан свет. Били су лојални и Трећем рајху у Другом 



светском рату. Но, веома су свесни да су провинција и не надимају се да буду већи него што 

јесу.  

 

  Одсели смо у неком великом хотелу у  предграђу које су ђаци спонтано назвали Нова 

Братислава. Већ првог дана су нас одвели на тврђаву која се беласа над градом. Она је 

подигнута у средњем веку, али су је Совјети уништили, па су је нове словачке власти, 

приликом осамостаљења Словачке државе, почетком деведесетих година 20.века 

реконструисале и тако је добила свежу фасаду и намештај, док је структура грађевине 

непромењена.С ње се пружа предиван поглед на овај град кроз који протиче Дунав. 

Приметили смо три моста, од којих је један коснтруисао чувени Ајфел, а на врху  другог- 

новог је неки ресторан у облику сателита. У хоризонту су се у бистро јесење предвечерје 

могла видети светла Беча! Јер две престонице су међусобно удаљене само шездесетак 

километара. Некад је између њих саобраћала трамвајска линија! 

 

  Испод тврђаве је стари део града који они називају - горњи град. Ту су уске улице са 

калдрмом и ниским кућама где су данас смештене радње. На изласку из овог дела града 

наилазимо на Галерију  у којој је изложба Андрићевих дела ! Он је једно време овде живео. 

 

  Дунав је у Братислави широк као Сава у Београду тако да делује много питомије. Како је то 

невероватно: или Дунав даје идентитет градовима кроз које пролази или се обликује према 

њима. Рецимо, у Будимпешти он није много шири од братиславског, али је сав разигран. 

Братислава ми зато највише личи на Нови Сад. Нешто је од њега већа и има богатију 

историјску причу, али је, заправо, и по рељефу и по атмосфери њему најсличнија од свих 

средњоевропских градова. 

 

     Након дневног обиласка словачке престонице уследио је повратак у хотел на вечеру и 

припремање за излазак у ноћни провод. То је нешто за шта ученици највише живе. Нарочито 

се удешавају девојке које листом носе штикле и екстра фреш гардеробу, спешл за дискотеке. 

Нашминкане, с обавезним црним крејоном око очију оне делују преопасно за своје вршњаке, 

којима жеља из очију нескривено излази. Тај излазак је за добар део њих једина слична 

прилика да се међусобно зближе пошто у завичају оне, углавном, имају старије момке или 

уопште не излазе. Дах тих преокупација присутан је и у холу хотела док се женскадија и 

момчадија скупља, а мрзовољни професори стоје са стране, груписани, и оговарају своје 

ђаке. Никада им нисам својих духовним устројством припадао мада је међу њима одувек 

било и занимљивих особењака и креативних ликова. 

 

   Бус нас истоварује на братиславском шеталишту уз Дунав. Ваља прећи један прометан 

булевар, па кроз пешачку зону, преко трамвајских шина до улице у којој су стациониране 

кафане и ноћни клубови. Радни је дан, то јест вече и нема много људи на улицама. Које су 

чисте и свеже опране, па се обућа, нарочито девојачка, добрано клиза; држе се једна за другу 

у премошћавању те дистанце. Најзад стижемо у клуб. Улаз не обећава превише. Више личи 

на неку локалну биртију. Но, степеницама се спуштамо у гротло пећине, преуређене у клуб 

који ме некако подсећа на стару «Академију» и навире ми плима носталгије. Београдска деца 

се брзо размештају по том простору, а музика, електронска их открављује. Враћам се горе, 

међу колеге, које седе за једним столом са водичом и евелуирају путовање. Не занима ме 

превише та прича, те излазим на улицу и тражим Кубански клуб што ми је препоручено да 

обиђем. 

    Недалеко од дискотеке  заиста га и налазим. То је био више повелики кафић него 

клуб.Унутра је била гужва,ипак, ушао сам и сео за једно удаљено седиште у сепареу. Поред 

мене су седели, тачније грлили се неки младићи и девојке; по говору одмах сам уочио да су 

Турци. Атмосфера овог места била је сасвим обична, није било живе свирке, већ је пуштена 

песма "Либертанго" - "Готан проџекта". Прелетео сам као топ светлом по физионимијама 



осталих гостију. Нисам уочио много лица која би биле типична за овдашње становништво, 

дакле већином су ту били странци, туристи или имигранти.   Прилази ми конобар. Наручујем 

текилу, кад сам већ у "Латино"- бару, са сољу и лимуном. Гледа ме зачуђено. Понављам само 

реч:текила. Он клима главом и одлази. Тек потом узимам ценовник и видим да се овде 

углавном троше коктели. Добро, има и у Београду таквих места, не мало. Још увек ми није 

јасно по чему је ово место посебно. Братислава је мртваја, па је овде и ово нешто посебно. 

После попијене текиле, која ме мало дрмнула, устао сам да кренем. Кад, из једног од углова 

кафића ка мени крене заносна плавуша. Могла је имати максимално тридесет година. А, ево 

је једна птица, баш сам се питао где ли вребају муштерије. Хтео сам да окренем главу у 

страну и да просто одем, али неки глупи понос, свакако не похота, задржао ме је у месту. 

Она ме је очешала својим куком,заобишла ме и кренула ка излазу, а онда се одједном нагло 

окренула, реско ме погледала својим голубијим очима, забацила косу у страну, насмејала и 

лагано изашла на улицу. Платио сам и кренуо напоље, не размишљајући. Један поглед ме 

прикочио. Био је то црномањасти средовечни мушкарац који је седео у углу где и она 

плавуша до малопре. Макро значи. Без допуштања да ме преплави страх изашао сам на 

плочник и упутио се у правцу ноћног клуба где су били наши јункери. Лепотица ноћи ме је 

чекала код следећег угла. Прошао сам поред ње као брзи воз, не осврћући се. Она је 

вероватно била огорчена због тога па ме је частила добацивањем и псовкама тако да су се 

ретки пролазници окренули ка мени и њој. Убрзао сам корак. До клуба је по мојој процени 

остало мање од сто метара. Чуо сам како неко трчи ка мени. Шиљци панике су почели да ме 

цепају. Погурио сам главу и додатно убрзао кретање. Кроз неколико тренутака око мене је 

било неколико момака турских профила. Викали су на мене, а један је извадио и "скакавац". 

Као да ме је ајкула шчепала, отворио сам уста пуна ужаса, спремајући се Богу на истину. И 

тада се зби чудо! Међу разјарене силеџије скочи мушкарац смеђе косе,билдерског стаса и 

стаде испред мене као заштита. Нападачи залајаше. Турчин са бодежом крене на њега, а овај 

га спремно ухвати за подлактицу и надлактицу, направи му полугу, отме му нож, оборивши 

га на земљу, уз запомагање савладаног,а затим му прислони нож на грло и погледа ка другим 

насилницима. Они се преплашени заледише и без текста дадоше се у трк. Тек кад су се се 

удаљили ненадани бранилац мој окрете главу ка мени и рече ми на словачком да одмах одем, 

што сам ја и учинио. Већ је било бар десетина гледалаца тог догађаја који су све гласније 

негодовали и нешто тражили. Није ме више нимало занимао тај развој догађаја и клиснуо 

сам у клуб као у сређно уточиште.  

 

  Унутра се професорско друштво већ зајапурило у причи и трошењу шампањца. Само једна 

колегиница је приметила да сам узбуђен и задихан. Одбио сам разговор и сместа се спустио у 

гротло дискотеке. Тамо је трештао наш турбо фолк и ученици славне београдске гимназије 

су већ увелико били у трансу. Ишао је хит за хитом и сви су викали све речи напамет. Ето 

шта је музички избор. У том галиматијасу и ја сам са својим товаром управо избегнуте 

катастрофе могао да се неприметно опуштам. Ђаци су ме поздрављали и позивали да им се 

придружим у ђуски, ја сам се захваљивао толико да сам и себи био смешан. Само ја знам 

чему и коме сам имао да се захваљујем до краја свог живота. Није ми се играло уз музику 

коју моје биће никако није могло да прихвата, мада сам временом схватио зашто је тај 

«музички жанр», не само међу нашом омладином, популаран. Стајао сам у једном углу, 

померао десну ногу напред-назад у колену и пуштао да ме малопређашња  паника пролази. 

 

   И тада сам видео један призор који дуго нећу заборавити. Шанк је био стешњен у једном 

крају овог простора наспрам нешто веће бине, а између њих је био подијум. Код тог шанка је 

перманентно била гужва. У клубу није било никога сем наших ученика, то је важећа 

конвенција на ђачким екскурзијама. Елем, та гужва пред шанком није била спонтана већ 

троугласта. Наиме, они који су били најближи шанку су додавали пиће онима иза себе,а они 

даље, и тако се пиће преносило десетинама руку. Како би неко у ланцу узео своје пиће, 

излазио би из реда, а на његово или њено место би у колону улазило по неколико нових. И 



тако је гомила пред шанком била све већа. Нисам тако нешто никад до тад видео. Зауставио 

сам једног ученика са тек узетим пићем и питао га што је толико људи пред шанком као да се 

дели злато. 

- Како да не, професоре. Они јадници за шанком још нису схватили да их радимо и да неће 

наплатити ни десети део ових пића! 

 

 Аха! Ми, балкански преваранти! Па, није ни чудо што нас називају лоповима и 

пропалицама. Размишљао сам неколико минута да ли да ово пријавим. А опет, с друге 

стране, разум ми је говорио да не исправљам криве Дрине. Најзад, сами ови угоститељи су 

криви што су им се ствари отргле контроли. Тако да сам одлучио да овог пута дефинитивно 

ћутим и о овоме,а пре свега о ономе што ми се пре тога десило на улици. Ко би рекао да ће 

ноћ у Братислави бити тако бурна. 

 

  Сутрадан смо пред полазак за Србију имали да утрошимо сате и преостале паре у неком 

великом тржном центру на обали Дунава. Ту сам у једном од кафића имао заказани "судар" 

са дамом, која ми се преставила као професорка словачке књижевности и језика.Прво што 

сам је питао је да ли је задовољна својом платом и она је бесно одмахнула руком. Затим је 

развезла причу о социјалним и егзистенцијалним мукама. Таман кад сам помислио да ће бити 

давеж, учинила је један невероватан гест. На звучнику је ишао опет "Либертанго" и она ме је 

позвала да плешемо. Какав дебил, па уместо да будемо неприметни због планираног 

преузимања робе, сад ће сви гледати у нас.Но, госпођица је одлично владала ситуацијом и 

док смо плесали, загрлила ме и нежно ми је свој образ прислонила на врат. Неко око нас је 

пустио разнешени уздах. Није ми ништа преостало него да је поведем за руку до њених кола. 

Можда је неко од мојих ђака гледао тада у чуду како им професора некуда приводи локална 

отмена госпођа, али је сасвим сигурно већина била до гуше у јурњави по радњама и 

бутицима, те им ја нисам био предмет пажње. Пред улазак у њен "поло" десио ми се још 

један шок: прислонила ми је усне и није било друге- љубили смо се страсно неколико 

минута. Паркинг је био сувише прометан да бих се усудио да се разголитим, али је она 

начинила нови корак изненађења. Уместо на предња места, повукла ме је на задња где је 

уместо седишта био омањи лежај.Таман толико места да је натакарим отпозади. Сношај је 

био брз и жесток. Све после тога-рутина. Сигурно ни најревноснији посматрач не би 

посумњао да је централни потез овог сусрета био преузимање пошиљке и плаћање.  

Е, па, Братиславо, остаћеш ми у снажној успомени!  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Б    Е   Ч     -     С   А   Л   Ц   Б   У   Р   Г 

 
 

    Главни град Аустрије и престоница некадашњег Хабзбуршког царства носи, заправо, 

име Винче. То сам открио у тамошњем Градском музеју, повезујући име Вин, коме 

домаћини нису знали значење, са временом изградње првог насеља- у време неолита, 

кад је постојао и наш Лепенски вир. Логично је: Дунавска цивилизација. Име ''Беч'' је 

турско и означава ''велику јабуку'', јер је наводно турски император  Сулејман изјавио: '' Ако 

узмемо велику јабуку, и невеста (Европа) биће наша''. Но, појавили су се пољски витезови и 

турски планови су се распршили у вихору. Потомци , можда, баш тих неуспелих освајача 

запосели су данас разне улице и тргове ове престонице као лојални грађани који течно 



говоре немачки. Један од њих у некој продавници одбија да ми одговори на енлеском иако 

сам га љубазно питао, сече ми поглед својим крутим аустријским немачким изговором. 

Најгори су ти што морају да се доказују. А можда је овај стварно и незнајша што се тиче 

енглеског. Иначе, сви други пролазници којима сам се  једног сунчаног октобра обратио у 

том граду, укључујући и бакице од 80 година, одговорили су ми нешто на својој варијанти 

енглеског, што је за сваку похвалу. 

 

    Космополитизам  Беча не огледа се само у лицима његових становника и коришћењу 

европских језика, већ и у музици. Иако би човек очекивао да ће са свих страна да вас 

обасипају Моцарт, Штраус, Шуберт и други класичари, на Тргу уметности са мноштвом 

птица и футуристичких лежајева оставља вас без даха нека амбијентална музика у споју с 

поп-алтернативом из осамдесетих. А у клубовима дуж бечких улица и булевара у првом 

"бецирку" све врсте модерне музике, док у Балканском кварту пршти и турбо-фолк. Ту ће 

двестотинак ученика познате београдске гимназије са својим професорима и са мном 

лудовати тих неколико октобарских ноћи. 

 

    Трамвај у Бечу иде јако споро и говор спикера је иритантно развучен. Кажу ми да је то 

бекељење типично за Бечлије.Метро је сасвим прихватљиво решење ако се путује бар три 

станице. Улица Марије Хилфер је дугачка скоро као наш Булевар, крцата је продавницама и 

робним кућама. Испред Цркве Марије Хилфер неки воћни маркет, а око цркве клошари и 

наркомани. Кад се продужи неком пешачком улицом надоле стиже се у једну од боемских 

четврти Беча. Овај град је пун боемије, уверавам се кроз упознавање с неколико овдашњих 

креативаца. С једном млађом женом, рођеном Београђанком, ћерком једне моје пријатељице 

одлазим у ресторан ''На метар''. Наиме, ту се наводно све наручује на дужину од једног 

метра. Хоћу да испаднем вицкаст и наручујем метар пива: доносе ми две велике кригле које 

ћемо нас двоје поделити. 

 

    На  мало места много знаменитих здања: Хофбург, Трг хероја, Албертина, Бечка опера, 

''Захер'' хотел с оригиналом истоимене торте. Пролазимо туром по филму ''Трећи човек'' у 

којем је Орсон Велс онако маестрално ушетао на платно. Скоро сва места из овог ремек дела 

светске кинематографије су у центру, сем Великог точка- у Пратеру. 

      

     Овај чувени забавни центар је простран и има за свакога по нешто. Куће страве, куће 

смеха, разни тобогани и , наравно, Велики точак који иде довољно споро да може лепо да се 

осмотри  панорама овог великог града, који је вековима био најпознатија престоница Европе. 

Кад сам једног јула са својом породицом походио град валцера, кћерка је инсистирала  на 

вожњи у највећој вртешци на свету  која те за десет секунди подигне на висину од 120 метара 

и онда, као вештице на метли, летимо изнад града! Стегао сам зубе јер нисам могао да је 

пустим саму, али ме је тресла паника, нарочито кад смо се попели горе. Она је викала од 

узбуђења и среће, а ја сам стегао капуљачу своје виндјакне и само бројао секунде до краја 

вожње. Да је не бих разочарао, слагао сам да ми је било одлично. 

 

     Хундертвасерово чудо од грађевина оставља нас без даха, а пословни град на дунавским 

острвима, са својим стакленим небодерима, у опреци са старим Бечом, намеће нам утисак о 

граду пуном супротности. Бечка острва на Дунаву су бројна и веома добро урбанистички 

обликована. Не могу да замислим град који је више срастао са Дунавом од овог. Не чуди 

стога што га Словенци називају Дунај. 

    Шенбрун је пун злата и луксуза, а шенбрунски парк са лавиринтом је шармантан. 

    Нема двојбе да је поглед са вртова на брежуљку изнад Летњег дворца једна од лепших 

панорама. Ту вам се пружа такорећи – Виена на длану.       

     Кад сам се поштено са својом децом измалтретирао пењањем на врх Светог Стефана 

нисам могао да се начудим да у овако пространом граду живи само милион и по људи. 



Делује макар два пута пространије од Београда. Додуше, јесте  збијенији, хомогенији и 

плански је грађен. Није ни приближно рушен и уништаван као наш град. Мада су и овде 

падале бомбе савезника крајем Другог светског рата, али у поређењу с нама, то је било 

симболично. 

    Враћам се на долазак у Беч са ђачком екскурзијом једне јесени. Било је планом пута 

предвиђено да све три ноћи у Бечу посећујемо једну те исту дискотеку у Балканском кварту. 

Већ прве ноћи видео сам да је, осим наших ученика, ту било и неких непознатих-нам 

мушкараца. Сутрадан је једна наша ученица направила скандал јер је тражила од неког од 

тих «туђина» да јој преда свој фото апарат. Наводно он ју је сликао за неки модни часопис, а 

њој се то није свидело. Зато је вођа пута донео одлуку да се последње, и то суботње  вечери 

иде у домаћу, аустријску дискотеку. Одмах сам предвидео невоље. 

 

   Било је то огромна дискотека која се састојала из два дела. У једном је више ишла музика 

за "танц", а у другом - електронска. Наши ученици су наравно одмах почели да освајају 

подијум овог модернијег дела клуба. Као авион да је ушао на подијум када се двестотинак 

младих Београђана помешало са неких хиљаду домаћих гостију. Опет се нисам придружио 

својим колегама, већ сам остао међу омладином. Било је довољно неких пола сата да бих 

закључио да ће доћи до неког сукоба. Наиме, док су се Београђани спонтано ширили по 

подијуму уз јаке бас ритмове двадесет првог века и пред шанком, дотле су Аустијанци (или 

шта већ) напросто стали и посматрали «уљезе», формирајући око њих обруч. Почела су и 

појединачна очешавања о раме и штипања девојака за стражњице. Када се то учестило, 

пришао сам једној групи наших момака, у које сам имао поверење, и казао им да пренесу 

свима да у паровима, никако масовно, крену да излазе из дискотеке. За то време отишао сам 

до професорског сепареа и алармирао их. Нико од професора, заваљних у фотеље, није ме 

озбиљно схватио сем вође пута који кренуо са мном да се увери. Призор је већ био довољно 

запаљив: београдски ђаци су потпуно стали са играњем, а Аустријанци су масовно у обручу, 

и то уз велике светске поп хитове, имитирали војничко марширање! Нас двојица смо се 

хитро вратили до сепареа да подигнемо споропалеће професоре. Кад смо изашли на плато 

пред дискотеком, која је била унутар једног великог тржног центра, инциденти су већ 

почели. Наиме, једна група аустријских младића је са каишевима кренула на нашу децу, али 

су их у последњи час задржали млади полицајци у цивилу који су кренули да их макљају као 

у филмовима. У једном тренутку сам се заиста запитао да ли ја сам ја кумовао овој општој 

пометњи. Но, није било времена за размишљање. Померили смо све ђаке тридесетак метара 

од разуларене руље коју су «цивилци» једва обуздавали.Вођа пута је командовао полазак до 

аутобуса на паркингу. Грчевито сам га задржао. Младалачко моје искуство са навијачима 

научило ме је да је боравак у аутобусу у таквим околностима велика опасност, јер могу 

полетети каменице и други оштри предмети. Питао ме је нервозно шта да радимо. Зачудио 

сам се да овај искусни вук у туризму губи компас, али одмах сам га саветовао: 

- Хитно зовите полицију да нам обезбеђује колону испред и иза својим возилима, а ми 

старији на бокове колоне и тако пешке одавде до хотела. Мислим да до њега нема више од 

километра до њега, зар не? 

 

Тако се и збило. Полиција је стигла за неколико минута. Таман када су и последње шачице 

наших најупорнијих ђака, углавном девојака, успеле да се пробију из зажарене дискотеке. 

Кола «марице» су ишла испред и иза колоне, а професори су, под мојим надзором, ходали с 

леве и десне стране колоне. На паркингу је још неколико њихових деликвената покушало да 

нас нападне, али су униформисани интервенисали и ми смо се безбедно удаљили са тог места 

потенцијалне катастрофе. Све више сам био поносан на себе. Но, знао сам да није крај. У 

хотелу сам постројио све професоре и наложио им да шпартају ходницима где су собе са 

нашим ученицима и контролишу ситуацију. Јер, ђаци су другу ноћ за редом пре времена 

напустили дискотеку: први пут због скандала са фоткањем, а други пут због претеће масовне 

туче. Да се она десила, верујем да би наши ученици били окривљени по старом добром 



механизму. На срећу, нит је било масовнијег контакта наших и њихових , нити је у хотелу 

било ко правио већи проблем сем што су неки  ученици, фрустрирани или припити, галамили 

до раних јутарњих сати. Требало их је стално умиривати уз разумевање, не претње. Ипак,они 

нису криви што им је другу ноћ за редом пропала планирана забава. Једном ће можда 

схватити какву смо невољу сви избегли захваљујући мом увиду у сутиуацију на терену. 

Дефинитивно је требало да будем безбедњак! 

    Сутрадан је буђење ђака било теже него икад. Ипак, живи и здрави смо напустили славни 

Беч, град пун садржаја и супротности, који толико тога може свакоме да понуди. Нико од 

ученика није више био утучен или нераположен, али су се још живо препричавали детаљи из 

јучерашње арене где је једва избегнуто крвопролиће, то су сами млади закључили.Ја сам 

држао језик за зубима, јер су дела већ све сама рекла. Треба знати када нешто ваља 

оћутати.Ипак, јако ми је пријало када су му се захваљивали, и ђаци и родитељи, што сам тако 

бринуо о њима. 

 

- Па, хвала вам, господо, али подразумева се да бринем, то је наш основни посао- рекао сам 

искрено, већ помало постиђен учесталошћу  похвала. 

    

   Пред сам полазак из Беча остао је да заврши онај најбитнији мој корак:преузимање лека од 

дарова природе. Иако сам имао утисак да овдашњи људи то могу да прискрбе пре нас, имао 

сам срећу да налетим на две особе које су то наручиле од мене преко интернета. Договорио 

сам се с њима да се нађемо у договорено време у  ресторану "На метар". У том ресторану 

наводно сва храна се узима на метар, а пиће на литар. Цене су врло повољне. Сео сам за 

забачени сто у углу са седиштем окренутим ка улазу. Наручио сам штрудлу од јабуке на 

метар и криглу пива. То сам и добио. Штрудла је деловала импозантно. Наравно, тражио сам 

и три тањира са есцајгом, а што се тиче пића, замолио сам да се сачекају још две муштерије. 

Препознавање је требало да буде преко поздрава на латинском-servus. Мислио сам да могу 

да их препознам, но нисам успео. Наиме, у релативну гужву, пошто је био подневни ланч-

аур, улетеле су две тридесетогодишњакиње, од којих је једна имала типично германско , 

друга, пак, балканско лице. Тај контраст ми је одмах привукао пажњу. Снебивале су се да ми 

приђу, али су гледале у мом правцу. Нису изгледале онако како сам их замишљао, већ млађе 

и изазовније. Зато сам се двоумио.Но, прилично су биле радознале у мом правцу тако да сам 

им пришао и рекао тражену реч, коју су обе поновиле, климајући потврдно главама и 

смејуљећи се.Позвао сам их да поделимо сто и велику штрудлу. Наручиле су два дуга 

еспреса. Из пристојности су причале преда мном на енглеском. Једна је била Немица из 

Халеа, а друга Босанка из Маглаја.Деловале су ми као лезбо пар, сувише су нежности 

размењивале погледима и миловањима по рукама. То ме је дражило да нешто покушам. Но, 

посао је морао остати неприкосновен. Пружио сам у једном моменту руку са завежљајем 

испод стола коју је Босанка спремно прихватила, док ми је њена пријатељица без скрупула 

над столом пружила коверту, коју, нормално, нисам отворио. После смо наручили још три 

литарска пива. Разговарали смо о животу у Бечу и Београду, о оутујућим искуствима. 

Испричао сам им и догађају из дискотеке и оне су се прилично саблазниле на реакцију 

домаће омладине у односу на госте из Београда. Босанка их је, чак, и опсовала. Да се не би 

жестиле, исмејао сам реакцију својих колегиница у дискотеци и хотелу, нарочито тај 

моменат беса када их из меког сепареа, где су испијале коктеле, које вероватно дуго или 

никад нису могле себи да приуште у родном граду, дижем алармом да долази до нереда и да 

морамо да се евакуишемо. Нарочито им је смешна била физиономија једне од колегиница 

коју сам имитирао. Тражиле су да то поновим неколико пута. Кад смо излазили, неколико 

пари сумњивих очију нас је отпратило. Вероватно им је коверта сугерисала да је реч о некој 

високој проституцији. Јер нико од нас троје по изгледу није припадао слоју нижем од средње 

класе. Вероватно су ме ипсовали кад смо изашли из кафане. Или нису. Јер, то су Бечлије... 

 

     



2 

 

   Моцартов Салзбург је једна права уметничка варош. Под древним средњевековним градом 

на брду до које води жичара, слегло се место које и ноћу живи. Ходам  плочницима по 

улицама и трговима у ситне сате једне топле   јесење вечери и примећујем доста шетача. 

Понегде се чује жива свирка. Са катедрале звоно се оглашава на сваких сат времена. У 

излозима не тако скупа роба. Све се од кафана и кафића затвара у 23 часа.  

  Сутра, за дана пролазим истом штрафтом. У суштини то је свега неколико улица. 

Нормално, улазим у Моцартову кућу. У оближњој музичкој радњи купујем усну хармонику у 

C- кључу, а жени кишобран с тоновима из Моцартвох композиција. Откривам да је у истој 

згради где и Моцарт, само с погледом на другу страну, рођен Херберт фон Карајан. Свиђа ми 

се тамошња пијаца. Пуна је свежег, тек убраног зелениша, нема смећа и лопова. Ипак, 

најлепша ми је поглед с моста на Музичку академију. То је врло престижна институција и 

тражена у целој Европи. Упознајем једну тамошњу професорку виолине која ми открива да 

се деца из Србије веома лако овде могу снаћи и да је за њих школовање бесплатно као вид 

ратне одштете. 

-То треба што више ваше деце да искористи- поручује ми саговорница. 

 

   Налазим се испред једне цркве с познаницом која ми мало приповеда о граду, па ме води на 

колаче. Због ње сам и дошао у Салцбург, јер је њена фамилија током деведесетих исељена у 

Аустралију, а ја сам им једна од спојних личности. Ваљало јој је донети из Београда нека 

документа. Имали су више поверења у мене него у  DHL. 

Можда бих флертовао са овом дамом пристојног изгледа у најбољим годинама да нисам 

дугогодишњи пријатељ њених нећака. Једино сам је на опроштају загрлио и пољубио у руку. 

Било јој је јако драго због тога. 

 
  Ох, колико ли је усамљених жена на овом свету које би итекако имале коме да подаре своју 

нежност и фантазије! И колико је тек мушкараца гладних љубави и оданости. Чему толики 

несклад? Зар не би боље било да је демиург сваком доделио по један колач среће? Тако би и људско 

друштво било у већој равнотежи,а природа би мање трпела иживљавања двонога.Нисам 

дубокоуман да нађем икакву смисленост у томе осим да се тако само умножава јад и земља 

премрежује патњом. 

Салзбург ме подсећа и на Бернхарта. Тај особењак и мизантроп, у приличној мери, није морао да се 

бави имагинацијом када је имао вештину речи и ковитлаце духа да своју свакодневицу преточи у 

универзално штиво узалудног човека данашњице.Његову животну коб  и нихилизам упознали смо и 

на представама као што је "Трг хероја", у којој је очев ујак, великан српског глумишта-Ђуза 

Стојиљковић носио огромну већину тешког текста; након једног одгледаног извођења уочио сам да је 

из  сале једног београдског позоришта изашло пет пута мање људи него што је било на самом 

почетку комада. Читање његовог дела "Брисање" заинтригирало ме на испитивање његове 

биографије. Никад раван и никад довољан, његошевски речено, овај челни стуб аустријске модерне 

књижевности са мноштвом признања на тлу Немачке, остао је стамен у својој намери да цео људски 

живот и савремени свет облије презиром и резигнацијом. Пошто ми је то стање духа препознатљиво, 

могу рећи да сам емотивно прихватио његово књижевно дело. 

 

 
 

 



 

 
 

СЛОВЕНИЈА  -   ОД   ТРОМОСТОВЉА    

 
ДО   БЕЧА   И   НАЗАД   -    ДО  ТРСТА 
 

 

    Чувени Кнежевски камен, везан за настанак Карантаније остао је крај Клагенфурта 

(Целовца) у Аустрији договором светских сила након Другог светског рата. И друга места у 

Корушкој, као Филах или Бељак, у аустријској Штајерској – као Грац(Градац), затим Горица 

у Италији, тврде чак и Трст, могли су да припадну Југославији, али нису. Тако да је у њима 

остала бројна словеначка мањина која је у међувремену асимилована. Но, Словенци у матици 

се нису много бунили, мада жалили јесу, није им пало на памет да због тога и зарате. Зато 

многим данашњим Словенцима није јасно зашто су неки Срби, после свега што се десило, 

спремни да опет војују за Косово. С друге стране, исти ти Словенци кажу да су Срби добри 

за ратовање, као и забаву, док су они сами створени за привреду, ред и мир. Црно-бели свет. 

Југоносталгија је у Словенији свеприсутна, код старијих у оживљавању успомена, код 

млађих у слушању ex yu rock музике, као и балканске фолк музике. Долазак у Београд за 

Нову годину је, поготово за млађу популацију, друштвена обавеза попут освајања Триглава. 

Последњих година је и Гуча ”на цени”. 

 

    Иако ”србохрвашки” језик још није заборављен, нису сви спремни да га и говоре, а још 

мање су спремни да читају ћирилицу. Ту постоје јасне психолошке баријере. Српски писци, 

на пример Андрић и Његош, познати су старијима, јер су их радили у школи, не као 

Прешерна и Цанкара, али су запамћени. Стваралац с опусом од десетак књига Игор Бизјак 

помиње Данила Киша  као највећег југословенског писца, којег је као млад новинар успео да 

интервјуише. Каже да, на жалост, за српске писце у данашњој Словенији нема публике.  С 

друге стране, поменути је позитивно изненађен кад чује да се у српским школама још увек 

раде Жупанчич, Прешерн и Цанкар. 

Вања Пеган, још један словеначки књижевник кога упознајем, објавио је, поред осталих и 

књигу дечјих бајки за коју је добио престижну европску књижевну награду. Био би веома 

радостан да му се нека књига књига преведе на српски. За уметност не смеју да постоје 

границе, вели. И у Словенији се од писања не живи, књиге се слабо продају, још мање 

читају,процењују обојица. Књижевност није више у служби идеологија и друштвених 

покрета, наравно да не треба да буде комерцијализована, па је маргинализована. 

 

    Словеначка основна школа је деветолетка, јер је предшколско проглашено првим 

разредом. Средња школа , већином, траје четири године. Плата наставника је неколико пута 

већа него код нас. Реформа школства је урађена пре извесног времена после много 

испитивања и дебата, али није темељно устројена по стандардима. Тако да се сада већ виде 

неке напуклине тог пројекта. Но, обезбеђена је исхрана и у основним и у средњим школама. 

Гимназије су популарније од стручних школа. Све већи број младих се одлучује да студије 

настави у иностранству. Језици, који се уче у школама, су енглески, француски, италијански, 

немачки и шпански, зависно од подручја. Руски је сасвим запостављен. 

Стичем утисак да се и овде шире схватања како се рад превише не исплати, а то је за 

радишне, ревносне Словенце заиста чудно. Свет је, ипак, постао глобално село. Неки занати 

су изумрли. Но, у планинским крајевима још увек преживљава столарство и дрводељство, у 

приморским крајевима – бродоградња и риболов. Незапосленост као проблем је све 

видљивији. Иако је проценат људи без посла знатно мањи него код нас. У духу народа 



доминира песимизам када је реч о економији и перспективи. Евроскептицизам је у 

приличном порасту. Словенци су већином задовољни што су стекли самосталност, ушли у 

НАТО и ЕУ, али њихов ваздушни простор контролише Италија и све већа површина земље и 

некретнина је у поседу страних држављана. Када их питате – да ли ће им уопште опстати 

земља, они слежу раменима. Кажу да немају проблема у односима са својим суседима, осим 

с Хрватима. Још је нерешен спор око Пиранског залива и то је тренутно предмет 

међународне арбитраже. 

 

    Кад говоримо о «словеначком Бечу», морамо да поменемо Мартина Крпана, њиховог 

епског јунака, попут нашег Марка Краљевића који је ишао у престоницу Хабзбуршког 

царства  ”да сачува свој народ”. Велики словеначки и свесловенски просветитељ Јернеј 

Копитар, покровитељ Вукове реформе српског језика и правописа, провео је највећи део свог 

живота у граду који Словенци зову Дунај. Тамо је живео и стварао Иван Цанкар и други 

словеначки писци из доба модерне.  Данас, по неким проценама, у Бечу живи око 100 000 

Словенаца што чини око 5 посто њиховог целокупног становништва. Један њихов 

представник, кога ћу упознати у пословној четврти царског града, која се налази на једном од 

дунавских острва, каже ми још да је први назив овог раскошног града – Винда Бона 

венетски, а ”Венети су Словенци”. Тако ми је нешто замирисало на ”великосрпску 

пропаганду” и то кад је исти тај саговорник без премишљања закључио да су Словенци 

најстарији народ на овој територији, али им је све одузето. Сећам се да Чеси , такође, имају 

доста самоуздизања и ”ложења на сопствену историјску величину”. О Хрватима, 

Црногорцима и Македонцима да не говорим. Такве мегаломанске идеје данас не само што су 

анахроне и утопијске, већ, после свега што се десило на Балкану у последњих сто година, 

морају бити третиране као назадне.   

         

   Моји словеначки саговорници углавном припадају тзв. средњем слоју, раде у државним 

предузећима и комуницирају с великим бројем људи. Зато могу да шаљем слојевиту 

репортажу једном београдском порталу који ће можда тај текст проследити неком дневном 

листу или часопису уколико од њих за то избоксује неке паре. А то у данашње време није 

извесно. Беспарица је довела до тога да чак и реномирана «Политика» нема већ дуго свог 

дописника из Љубљане, као и из много већих европских престоница. 

 

   Осим зимских спортова, у Словенији су веома популарни и основни спортови – атлетика и 

пливање. Трчање као свакодневна активност тамо је много присутнија него у Србији. Али, 

негују се и све друге дисциплине. Словенци имају и олимпијског првака у бацању кладива. 

Ниједан словеначки пливач није успешан као браћа Петрич, али се они озбиљно припремају 

и наступају на свим важним међународни такмичењима. Популарна је кошарка. На великом 

броју терена у словеначким градовима деца бацају лопту у вис. Током августа, када сам 

боравио у Словенији,  у љубљанским ”Стожицама” су одржана два значајна кошаркашка 

купа. У другом победила је Србија у тријумфалном финалу против Хрватске. Тада упознајем 

некадашњег кошаркашког репрезентативца Рајка Ожболта, оца тада актуелног словеначког 

кошаркашког  репрезентативца. Интересује га шта је с Драганом Кићановићем. Одговарам 

му да је Кића сачувао углед великог кошаркашког мајстора и то му пристаје. Питам се како 

би данас изгледала југословенска кошаркашка репрезентација. Не би се то одржало, нема тог 

заједништва као некад. Али би могло да се покуша, макар у судару против неког новог dream 

team-a. О фудбалу се овде не прича пуно. Рукомет је такође веома поштован иако већ дуго 

нема онако моћног тима као што је била ”Колинска Слован”. Међутим, ватерполо је 

запостављен. А сва ”јужнословенска браћа” су толико успешна у овом спорту. Занимљиво је 

да се убрзано развијају неки ”увезени” спортови као што је крикет. 

 

    Култура је област којој се у Словенији поклања велика пажња и за коју се издвајају 

значајна средства у буџету. Марибор, центар словеначке Штајерске је био одређен да буде 



Европска престоница културе 2012. године.. Оближњи Птуј, љупки град на Драви има током 

целог лета богату културну понуду, па га посећују чак и страни туристи иако није у правцу 

према мору и великим градовима. Недалеко од Новог Места, центра Долењске налази се 

Костањевица с изложбом скулптура на отвореном ФОРМА ВИВА. У приморском Пирану, 

веома посећеном од стране туриста, целог једног лета је била отворена изложба највећих 

уметника ПОП АРТ-а. У центру Љубљане је Метелкова, уметничко-боемска четврт, понос 

алтернативаца овог региона. 

 

       Једног облачног поподнева одлучујем се да из Зиданог моста кренем до Логарске 

долине. Зидани мост је одувек био важно железничко чвориште, јер се ту укрштају два битна 

правца: исток-запад и север-југ. И тако је још од аустроугарских времена. Моју малу 

експедицију чине три човека: домаћин, возач и ја.Не због конспиративности, већ због 

селективности  изостављам причу о њима двојици. Пролазимо Римске топлице и још нека 

мања места пре Цеља. Пред овим, четвртим по величини словеначким градом, уздижу се 

брда са замковима који су припадали чувеним грофовима цељским. Домаћин ми поносно 

истиче да се њихова територија простирала једно време чак до Београда. То ми се не 

проверава. Улазимо у Цеље и обилазимо га у неких сат времена. Лепо сређен градић који у 

августовско преподне делује пусто, тек понеки пролазник на улици. Све је чисто, нигде ни 

папирића, ово је дежела! На некој калдрми инвалид свира «Јесење лишће» на хармоници. Зна 

ли он и попевке? Улазим у пажљиво бирану књижару. Тражим тестове са велике матуре која 

је у Словенији уведена пре извесног времена. Задаци из словеначког језика и књижевности 

ми делују веома захтевно. То значи да ти професори са ђацима нешто раде. Иначе, плата 

професора у Словенији је четири до пет пута већа него у Србији, а професори словеначког на 

то имају бонус што предају «најважнији школски предмет». 

У једном тренутку питам књижара где је шеф. Он ми , значајно ме гледајући право у очи, 

одговара да је шеф на путу и да неће доћи. Осврнуо сам се. Није било никога и књижари. 

Замолио сам га да уђем у унуташњу просторију и он ме је пропустио са климањем главе. Кад 

јеизнутра затворио врата, помало преплашено ми је дао коверту и скоро да није сачекао да 

му предам пакетић са лековитим травама. Брзо га је смандрљао у неку своју торбу и пожурио 

напоље. После ми је објаснио да су им инспекције и други надзори чести, те да немају права 

без писменог захтева затварати радњу ни на минут. Уређена земља- нема шта. Мисија у 

Цељу је завршена. Гледам ка замку цељских грофова и мислим на Катарину Бранковић, која 

је толико у постојбини непозната личност, још увек. 

  

   Настављамо пут. Примећујем да нам се долина, која је након Цеља пространа, све више 

сужава. Кроз један кланац улазимо у Камнишке Алпе. Магистрални пут се сужава на ниво 

локалног, прилично узаног асфалта. Домаћин ми каже да су чак и алпске шуме нападнуте 

неком опаком болешћу, зато примећујем све више сасушених стабала. Ипак, у честару 

зеленила то се толико не примећује, мада јесте аларм. Природа одавно упућује сигнале. 

Стижемо у Солчаву, место од неколико стотина житеља које има статус градске општине. 

Чујем од домаћина да је пре извесног времена проглашено за најбоље организовану општину 

у Европској унији! Чини ми се да и Словенци  пате од мегаломаније. Ово, практично, село 

има свој дом културе, супермаркет, спортске терене, дом здравља и две пумпе. Треба 

снабдевати и горштаке по околним бреговима. Можда међу њима борави и Кекец, алпски 

јунак. Који пева – «Солченце захаја, инвести тихо спи...» 

 

   Настављамо до дома сестара Логар. Некада веома угледне ктиторке многих 

предузетништва у овом крају оставиле су за собом вишеспратну кућу у цветној алеји са 

идиличним погледом на Алпе на чијим врховима чак и у августу има снега. Дуго је већ то 

туристички објекат. Немам жељу да улазим унутра и уживам у пејзажу. Како је Творац 

моћан архитекта! 

 



   На моје инсистирање одлазимо до самог краја асфалтираног пута, у подножју планина.Ту је 

једна дрвена колиба где се, осим пића, чаја, могу купити и сувенири.Распитујем се за једну 

породицу у чијем дому сам на оближњим бреговима одсео са родитељима и браћом једном 

почетком осамдесетих. За дивно чудо продавац их познаје. Каже да су родитељи већ дуго 

мртви, а четворо браће и сестара су се раселили по Словенији, остала је само једна кћерка, 

која се удала у Солчави. Сећања ми навиру ко водопад. 

      Било је то усред лета. Ја сам имао тринаест, а она петнаест година. Растом је била виша 

од мене пола главе. Лице јој је било уско, пегаво, коса риђкаста. Боја коже јој је била попут 

млека. Стално је носила неке кратке панталоне и дубоке патике, па су јој се увек могле 

видети потколенице. По њима се видело да је вижљаста, такорећи мршава. Стално је нешто 

радила, као и њена браћа и сестре. Јер, њени родитељи су поседовали двоспратни дом са 

десетак соба у којима су примали током целе године госте из целе Југославије, па и 

иностранства. Ваљало је то имање одржавати, храну углавном од природе узимати. Једног 

дана она је добила задатак да иде да набере печурака. Ја сам се играо фудбал са млађим 

братом и још једним дечаком. Приметио сам у ком је правцу кренула, те сам и ја за њом, 

рекавши брату да се одмах враћам. Пронашао сам је на оближем пропланку. Лежала је на 

трави, сисала неки цветак и сунчала се. Пришао сам јој потихо и легао на земљу укосо од ње 

тако да су нам се главе додирнуле. Она се прво изненађена одмакла, а затим се осмехнула. 

Вратила се к мени тако што се привила уз мој бок. И ја сам је спонтано загрлио. Питао сам је, 

први пут, како се зове. 

 

- Мојца – осмехнула се блиставо белим зубима – а ти? 

- Ерик – слагао сам, јер ме је био блам како се стварно зовем. 

-Хахаха, лажеш ме! 

- Стварно, зовем се Ерик. 

- То име Словани немају. Сад си измислијо! 

- Па добро, не мораш да ми верујеш.Зови ме како хоћеш. 

- Добро,ти си Ерик, ја сам Мојца.Лепо се слаже. 

-Стварно? Знаш, Матеја, ти си мени јако занимљива и... 

- Је ли ти се свиђџам? 

- Да, много. 

- Сад ћу још више! 

Она је нагло легла преко мене, поклопила ме својим лицем и почела да ме љуби у уста. Био 

сам изненађен том хитрином. Никада се пре тога нисам љубио и нисам знао како се то 

ради.Њено палацање језиком ми је личило на неку змију, па сам се и уплашио. Опет, било ми 

је слатко, пустио сам да ми цело лице оближе, али нисам отворио уста, држао сам их 

закључана као касарну. Она се наједном одмакла и намрштила, гледајући у страну. 

 

- Рекао си да ти се свиђџам. 

- Свиђаш ми се. 

- Па што онда нечеш да се љубимо?- направила је готово плачну фацу. 

- Хоћу, само не знам да се љубим. Никада се пре нисам љубио. 

- Хаха, ти се шалиш са мном?- ставила је руке на кукове, зачикавајући ме. 

- Нисам, стварно. 

- А живиш у великом граду? Добро, ти си још мали. 

- Нисам! – побунио сам се. 

- Јеси! 

- Ма, нисам! 

- Сад чеш видјети да јеси!- скочила је на мене као пантер и оборила ме на земљу.- Видиш да 

си још клинац чим дјевојка може да те савлада! 

 



То ми је распалило инат и почео да млатарам рукама и ногама не бих ли се отргао из њеног 

«туша». Није ишло, јер ме је  чврсто трупом држала прикованог за земљу.Колико год да су 

ме пролазили жмарци сладострашћа, понос је гурао из све снаге горе.Напрегао сам се из све 

снаге, али су њене чврсте руке направиле полугу преко моје главе и није било друге него да 

повичем: 

- Пусти ме! 

- Кажи, предајем се! Пре-да-јем се!- немилосрдно је сиктала над мојом главом. 

- Нећу да се предам!- успео сам мало да је одгурнем својим трупом да бих добио неколико 

минута дисања. 

- Онда умри доле!- заурлала је. Лице јој се сасвим накострешило. Ухватила ме је паника. 

Помислио сам да је сам ђаво ушао у њу. 

 

Природа је чудо. Инстикти су најјача снага у човеку. Поготово инстикт самоодржања. На те 

њене речи сам зарежао и учинио нешто чега сам се још дуго, дуго стидео после тог 

догађаја.Видевши да се ни на који други начин нећу ослободити из њеног завежљаја, трзнуо 

сам главу напред и угризао је за раме. Она је зајаукала и пала преко мене на земљу. Ја сам 

силовитом снагом потрчао према том планинском дому где је била моја породица да ме 

заштити од ове опасности.Она је остала да лежи на ливади, плачући, док сам ја зајапурен 

кидисао ка спасењу. Кад сам се приближио, видео сам да ме упитно гледају и Мојцини 

родитељи и мој брат који је држао лопту у рукама. Без речи сам ујурио нашу собу и то 

правац у купатило. Пустио сам јак млаз воде. Плакао сам са пешкиром на лицу да се не би 

чуло. 

 

    Ускоро је породични састанак био неизбежан. Признао сам само да сам се рвао са Мојцом 

и да сам је у жару борбе ујео. Отац је нагло устао и затапшао: 

- Браво! Мали дивљак би да гризе. Како те није срамота! 

- Тата, она је хтела да ме убије! 

- Јеси ли полудео, шта причаш !? Само слабићи пребацују кривицу на друге. 

 

  Много бих више волео да ме је жестоко истукао него што је подвукао моју кривицу. Које 

сам био свестан, мада сам мислио да је и она барем подједнако крива, јер је старија и самим 

тим-одговорнија. Остали моји ближњи су ћутали, погнуте главе. Отац је додао: 

- Прво што ћеш пред свима нама да урадиш је да се тој девојчици и њеним родитељима 

извиниш. А после ћемо видети шта нам је чинити. 

 

 И тако је наш боравак у том планинском дому прерано окончан због мог инцидента са 

«слатком» Мојцом. Извукао сам више казни и још више закључака. А један је био да моји 

односи са супротним полом неће били нимало складни и глатки, да ћу имати рат са женама 

целог живота.Ако је већ тако крваво кренуло...  

 

    Доћи ћу у Словенију, прво у Марибор много година касније, и то са својом скованом 

породицом. Домаћин ће нам бити женин рођак, архитекта и угледни грађанин овог града. 

Одсешћемо у његовој модерној кући у елитном насељу под Похорјем. Ту ће нас још дочекати 

његова млада жена и пас, по врсти сахарски хрт. Првог слободног поподнева попећемо се на 

Похорје жичаром. Горе ће нам пући предиван поглед, јер је то панорама ка северу где се бар 

хиљаду километара одатле не издиже ниједан брег. Панонија! 

    Марибор је други град по величини у Словенији, иначе је до извесна времена био потпуно 

немачки град у покрајини коју Словенци зову Штајерска. Центар Марибора је био умивен, 

дотеран; неколико пешачких зона и обновљене фасаде зграда чине тај део правим 

средњеевропским миљеом. Уз реку Драву, која је овде већ прилично широка, слегао се 

средњовековни део Лент који има неколико занимљивих здања. Оно на шта су Мариборчани 

најпоноснији је Стара Трта – како кажу најстарија лоза на свету, као таква регистрована у 



Гинисовој књизи рекорда. Кућа на којој се она  распрострла данас је Музеј вина. 

Традиционално белог, мада имају и врсте црног. У Ленту је и мали Јеврејски циркл кога чине 

синагога, мали центар културе и још неколико грађевина. Изложбе и перформанси се 

малтене дешавају сваки дан, а чести су и концерти на отвореном.  

Међутим, прави бисер ове вароши је Друга мариборска гимназија. Најузорнија просветна 

установа у Словенији.  Идемо у обилазак школе , која наспрам наших школа изгледа као 

свемир. Чисте и сређене учионице с електронским таблама, на сваком спрату по два кафића, 

спортски терени, балетска сала и позоришна сцена са 300 места и професионалном техником. 

Школа је била у стању да све то финансира , сакупивши средства од својих некадашњих 

ђака.Излазимо из Марибора једног ведрог летњег дана у касним поподневним сатима. Сунце 

изнад Похорја нас поздравља и одмахује. Упућујемо се ка хрватском Загорју преко кога ћемо 

се дохватити Славоније, даље на исток- Панонске низије, Срема и Београда. 

                                      

 
 

 
 

TРСТ 
 

 

     Град  који се изградио као главна аустроугарска лука и снабдевач царског Беча с мора, 

остао је слепо црево Италије и , на неки начин, ничија земља. У једном повеликом заливу 

изнад Истре чији је један крак обележен замком Мирамар, а други чувеним великом луком, 

сместио се полумилионски метеж, који у  летњем дану гравитира ка градској плажи, 

развученој километрима уз парк. Но, зато у центру града пустош иако је радни августовски 

дан. На Понте Росу нема више митског бувљака који мамио деценијама ''југоше''. Српска 

црква Светог Спиридона искри се на најлепшем месту. Улице пуне радњи, али без купаца. 

На једном мостићу скулптура Џемса Џојса који је овде провео добар део живота. У 

ресторану, у који аутор ''Даблинаца'' често долазио, обедујем макароне са шунком у 

топљеном качкаваљу. После пијем "еспресо", гледајући ка пучини. У даљини допирем 

погледом до замка Мирамар. Добио сам шкакљив задатак да напишем репортажу о Трсту као 

продужетку Словеније, јер га та наша западна јужнословенска браћа својатају иако се 

посвуда по Југославији некада викало: “Трст је наш!“ 

 

    Ово је аустоугарски, по духу, град и дан данас. Бејаше умало југословенски после Другог 

светског рата, али пошто га је задржала Италија, ту се доселило сво италијанско 

становништво из Истре у чије некретнине се уселише "варвари". Но, имена италијанских 

градова на обали су италијанска: Пула, Ровињ, Порторож, Пиран... Становништво у Трсту је 

тек од тад већинско – италијанско, али до тад је било словеначко-германско, чак и мађарско. 

Зато су Тршћани у целој регији познати као уображени особењаци. Пролазим центар који ме, 

сем Понте Роса, ничим посебно не привлачи и пењем се у брдо. Ту се, наравно, и број 

''веспи'' и продавница смањује. Нељубазни погледи домаћина као да поручују да им је мрско 

гледати туристе. А ја са својим ранцем и двогледом не остављам сумњу, премда сам овде са 

новинарским задатком. Ипак, у тим горњим деловима града проналазим неколико изузетно 

лепих кутака с дивним погледом на град и залив. 

 

   У центру проналазим виле наших трговаца и мисионара. У једној од њих је боравио и 

Доситеј својевремено. Вила Трипковића је била оперска сала и центар за културу, већ дуго је 

обезличена, без своје праве намене, надомак аутобуске и железничке станице.Испред ове 

зграде планирано се налазим са једним политичарем који заступа словеначку мањину у 



Трсту и околини. Седамо у његова кола и одлазимо у једну праву вилу на брду које се 

издиже изнад огромне тршћанске луке. Разговор је досадно предвидљив, снима се мојим и 

његовим мобилним – да не би било манипулација.Говори напамет научене фразе о 

неравноправном положају Словенаца и њиховој одузетој имовини након Другог светског 

рата као компензацији за одузету Истру. У једном моменту му, неочекивано и за себе самог, 

постављам питање, које сам формулисао у тренутку, без чињеница: 

 

 -Можете ли да ми кажете шта мислите о тези Константина Јиречека да су Словенци јужни 

крак Чеха, а да је словеначки језик само дијелакат чешког језика?  

 

Он се намах толико намрштио, ударио је шаком по столу, устао и удаљио се. Нисам могао да 

верујем да је човек, који се бави јавним пословима, толико кратког фитиља. Моје питање је 

неизоставно схватио као тешку провокацију. Сачекао сам неколико тренутака, а потом сам 

угасио свој мобилни. И ја сам устао, само полако и отишао на балкон, очекујући да ће се 

домаћин ускоро појавити. Но, како њега није било барем пола сата, ја сам спаковао своје 

ствари у путну торбу и кренуо ка предсобљу дома. Ту ме је већ он чекао. Ко зна колико дуго! 

Ствари су почеле да добијају гротескне облике. Накашљао сам се и покушао да му дам 

објашњење, што је била моја дужност, мислио сам. 

- Поштовани господине, чини ми се да сте погрешно схватили... 

- Не желим више никакав разговор са вама – одрешито је мој негостољубиви домаћин 

подигао кажипрст, отворио је улазна врата и пустио ме је да изађем, а потом је залупио врата 

за мном. 

Нашао сам се у чуду. Како се он, поред осталог, не боји јавне речи, без обзира што је то , за 

њега удаљена, Србија. Таква простачка ароганција није својствена брифованим 

политичарима, варао сам се ја. Касније искуство ми је, на жалост, показало да су управо ове 

караткеристике честе код европских политичара са којима сам се у својој, не дугачкој, 

новинарској каријери  сретао. Било како било, материјала је за текст о Трсту било довољно, 

само сам одлучио да о «словеначком» аспекту овог града не пишем са јасним образложењем, 

тачније изговором. Мој уредник је прикривени великосрпски националиста и он ће 

прогутати моје аргументе. 

 

  Заказујем сусрет са другом важном-ми особом у Трсту, опет код Виле Трипковић. Она је 

адвокат,аусторугарског,немачко-словеначког порекла, баш у духу града.Води ме на 

капућино на Понте Росу. Чаврљамо као да смо Италијани. Несмотрено јој изговарам и своја 

политичка опредељења што је свакако непрофесионално, мада ми она подилази као да се у 

свему са мном слаже. Питам се да ли би ова дама била тако истоветних схватања са мном и у 

кревету или би била пробирљивија.Но, за то овог пута неће бити прилике за уверавање. 

Отпратио сам је до кола.Иако сам практично са те станице имао да пођем, она ме је 

провозала мало у круг, до замка Мирамар и назад. Успут смо разменили пошиљку и коверту 

са новцем потпуно ноншалантно као да је реч о новинама. Приликом  мог изласка из кола ми 

је намигнула уз коментар: - Био си секси. 

-Добро, шта год то значило, ако ти тако кажеш- помислио сам. 

- Надам се да ће бити прилике да се опет сретнемо- изговорио сам. 

 

        Излазим из Трста аутобусом који иде према Копру. Као да се ту град развукао у бескрај. 

Излазимо неких пола сата, ако не и више. Једва чекам да изађемо. Нељубазан је Трст, мада не 

и без лепоте. Овог пута се враћам ка Словенији, а идући пут ћу ка Италији... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
В Е Н Е Ц И Ј А  
 

 

    Као дванаестодишњак бејах овде први пут. И ништа се од тад није променило. Или се ја 

нечега добро не сећам. Исти канали, исте гондоле, исти Трг светог Марка и Дуждева палата. 

Све је исто вековима, само се мењају лица људи. Која се овде, иначе, често покривају 

маскама.Ведар октобарски дан , као поручен за туристички обилазак. Улице пуне гостију из 

целог света, али вероватно дупло мања гужва него лети, тако да може да се прође. На 

главном тргу чује се камерна музика која се изводи у ресторанима уживо. Пред црквом 

подужи ред. Слика се све и свашта. Губим из вида своје сапутнике и крећем да ходам сам. 

Присећам се филма ''Смрт у Венецији'' и оног анђеоски лепог дечака из Пољске што ће као 

химера заводити професора на његовом путу у Хад. Баш на овом месту које тоне и нема 

своју канализацију. Али, једно је од најзначајних места за европску цивилизацију. Ето, то је 

тo наличје Европе- маске и смрад! Ипак,  милијарде људи, који са свих страна планете хрле у 

Европу, сведоче ми да бољег краја света за живот од овог вероватно и нема. Или се варам? 

 

    На Каналу гранде се задржавам мало на мосту-видиковцу, а потом се препуштам реци 

људи која плови на све стране. Седам и пијем капућино у једном кафићу на обали и 

посматрам виле на води са племићким и дипломатским заставама – преко пута. Смрди, 

заводљиво. Град, познат по маскама, обнажио је своје лепо и зубом времена наружено лице. 

Кажу да је цена квадратног метра у језгру овог древног града најскупља на свету. Неке 

улице, начичкане продавницама и локалима су толико уске да негде морате да се прибијете 

уз излог док колона људи, углавном туриста, у другом правцу прође. Није  лоше локално 

пиво, али "еспресо" је врхунски. 

 

     Дошао сам овде као разредни старешина матураната једне познате београдске 

гимназије.Терам своје одељење да досегнемо цркву Санта Марија дела салуте која се налази 

на острвцету наспрам главног трга. Идемо заобилазним путем, а враћамо се гондолама. 

Црква изнутра не нуди нешто посебно, али пред њом ми изводимо перформанс тако што 

сваки ученик чита по једну строфу из чувене песме Лазе Костића која се односи и на овај 

храм. Туристи се заустављају, радознало гледају и покушавају да открију који је то 

егзотични језик. Једна ученица им преводи, они климају главама са одобравањем. Има и 

незаинтересованих, чак и згранутих... 

 

   У галерији Пеги Гугенхајм има значајних уметничких дела за која се ђаци интересују као за 

лањски снег. После десетоминутног обиласка они седају у кафић или излазе на другу страну, 

на балкон према каналу и сликају се. Као и Јапанци, они овековечују готово сваки свој корак 

да би то касније постављали на своје fb профиле или којекуде. 

 

      Шетам с једним колегом улицама од пристаништа на другу страну у односу на центар. У 

некој од улица примећујем бројеве преко 1000 на вратима. Питам се како ли је то могуће кад 

ниједна улица ни изблиза није дугачка као наш Булевар, на пример. Међутим, Млечани су 

стари лисци. Ко зна како ли су стигли до тих цифара. 

 



    Испловљавамо негде пред сумрак. Већ мало после почетка пловидбе ка Лиду дунуо је јачи 

ветар. Питам се колико ли ће сваковрсне бране и утврде при Венецији издржати. Дуго је ова 

стара дама вековала. Постоје индиције да је, као и Беч то јест Вин, њено име везано за 

Венетску односно Винчанску цивилизацију. Укус "еспреса" ми је остао у устима и надјачао 

је све остале чулне доживљаје тог дана. У заласку сунце ломи своје гране негде позади, на 

врховима Алпа који се беле на северозападу. Венето је једна од италијанских држава, међу 

најмањима по величини. Осим монденског летовалишта Лида, ту је и Местре. По путевима 

направљене су честе кружне обилазнице. Крај пумпи су читави тржни центри у којима ђаци 

немилице троше паре својих родитеља. У Лиду нас дочекује пустош, јер је летња сезона 

давно завршена, још је остало отворено неких десетак хотела. На дугој пешчаној плажи, где 

лети борави неколико стотина хиљада гостију, нема никог осим неких сумњивих Азијата. 

Ђаци лудују у пијанкама. Ми их као контролишемо. Једног јутра ту долазим сам. Гледам у 

море с ове, најсеверније тачке Јадрана. Чини ми се као да се у мору нешто беласа. Мора да је 

ајкула! Гледам напето и напрежем рожњаче. Јесте, није, јесте, није. Па шта и ако јесте, не 

може ми ништа, на копну сам безбедан. А ако није, онда је то још један показатељ моје 

нервне пренапрегнутости.  

  

   Последње је вече матурске екскурзије и ученици се одмах после вечере повлаче у своје 

собе ради дугих припрема за фешту. Има и оних којима је доста свега, па би остали да се 

одморе, а и оних који би мало да шетају по празном летовалишту, у потрази за авантурама. 

Само да им не падне на памет да се купају по мраку, у прохладном јесењем мору. Саветујем 

седељке или одмор по собама, као и дискотеку. Моји ме изненађују перформанском на 

балкону, на врху хотела. Сви имају маске и кад сам ја ступио на њихов терен, повикали су: - 

Разреееееедни, волимо вас! 

 

      У дискотеци лудовање по плану. И професори, укључујући мене, ђускају и доприносе 

еуфорији. У једном тренутку, ђаво би га знао зашто, упућујем се ка излазу из клуба. Управо 

налећем на физички обрачун ђака којима не предајем. Један прети двојици, а сва тројица 

различитог порекла. Колико повезујем, они су се сукобили у оближњем тоалету око 

првенства. Одвлачим двојицу ка излазу дискотеке, а трочлано обезбеђење једна савладава 

подивљалог нападача. Ова «моја» двојица ми се не супротстављају док их нисам сасвим 

извукао на улицу. Видевши да их многе очи ђака гледају, тршави  ученик с  почиње да ми се 

вербално супротставља, а други је миран. Прискачу још неки ученици у жељи да га смире, 

али појављује се и разредна оног нападача и провоцира супарнике док нису почели да вичу 

на њу, а она им принела свој претећи кажипрст. Одлучујем у тренутку да отрчим до хотела и 

пријавим случај разредном старешини ове двојице. Он долеће до дискотеке и постројава 

своје одељење. За њим то чине и друге разредне старешине. Тешка срца и ја, свестан да 

сносим део одговорности за овај прекид и да ће сигурно бити незгодних последица. 

  

Ето како једно потенцијално лепо путовање може да се претвори у кошмар. Моја «кривица» 

је била, пре свега, што сам се затекао на погрешном месту у погрешно време. То му дође као 

нека врста проклетства. Но, и моја перцепција догађаја је итекако утицала на моје стање и 

осећања. Зато је, на овом примеру, тачна изрека: «Какве су ти мисли, такав ти је 

живот.»Своју пошиљку нисам пренео коме је требало због изненадних околности. Биће неки 

нови спој. 

 

 

 
 

 



ФИРЕНЦА 
 

 

  Због много година ишчекивања и прегршт прича о њој, дан свог уласка у Фиренцу 

доживљавам као празник. Обукао сам свеже белу кошуљу, драп сако,нове зелене панталоне и 

браон ''батине'' ципеле. Топли октобар у граду великана из 14. века. Само у неких сто  година 

живеше овде Леонардо, Микеланђело, Данте, Петрарка, Бокачо... Сматрам неправдом план 

туристичке агенције  да овде останемо само од 10 до пет сати поподне, а са спорим уласком у 

град, практично смо већ пробили 11  сати преподне кад смо пешке кренули ка Дуому и 

Уфицију где смо, моји ученици и ја, од 12 часова имали обезбеђен колективни улазак. Ово је 

потребно резервисати месецима раније. А кад се уђе у тај дворац уметности, постане вам и 

јасно зашто. Један од највећих музеја света, који се простире на три спрата, иште барем пола 

дана разгледања да би се достојно доживела та концентрација великих сликарских дела. 

Ђаци су се размилели, а ја сам највише у потрази за Ђотом и Леонардом, те Рафаелом. За 

Буонаротија знам да је репрезентативније заступљен у Академији беле арте. 

    Након обиласка музеја идемо на Понто векио, затим шетамо центром, улазимо у Палату 

Медичи и у Дуомо. Ова , четврта по величини, црква на свету омађијава својим фрескописом 

у куполи. Опет се одвајам од групе. Упознајем две мештанке које ме Улицом деи серви воде 

до Академије беле арте. Ред за улазак је подужи. Јасно ми је да неће бити лако срести 

Микеланђеловог "Давида". Времена немам довољно. Не предајем се. Одлазим до прве 

апотеке и питам имају ли крему од амброзије. Са смешком ми кажу да је то измишљотина. 

Иста прича и у друге две апотеке у близини. Кажем у последњој да ми спакују у специјалан 

папир обичну помаду. Враћам се пред Академију и идем до улаза за колективне уласке где 

нема више од неколико људи, док је гужва на појединачним уласцима попут наших редова за 

намирнице током деведесетих...После десетак минута преговарања лаћам се креме и нудим 

дами за шалтером артикал од амброзије. Она се смеје и гласно коментарише са колегом да је 

овај Србин потпуно луд. Ускоро бићу лицем у лице са чувеном Микеланђеловом  

творевином.Али, и поред рационалног дивљења овом ремек делу, нисам осећао ништа. Баш 

ништа осим поноса што сам се до њега пробио! Доживљаји се не наручују. 

 

   Враћам се до Трга Дуомо. Улазим у оближњу посластичарницу  “Il grommo”и наручујем 

гигантски сладолед . Дају ми  пет огромних кугли са забоденим бисквитима да не цури. С 

тим товаром седам на једну слободну клупу на тргу и почињем да се обрачунавам са 

сладоледом. Осећам се ко лик из Раблеовог "Гаргантуе и Пантагруела". Пролазници ми се 

смеју. Након неких пола сата борбе ипак ћу ја капитулирати, јер не могу грдосију да поједем 

сасвим. Није важно, задовољство је било максимално. Одлучујем се да прошетам на другу 

страну града. На Тргу републике видим факира који седи  ваздуху на висини од пола метра 

или ми се то привиђа; чујем трио музичара који у џез фазону свирају «Ај русе косе». Мора да 

су халуцинације. Опет седам на клупу и сунчам се. Шта ми било која напетост треба! 

 

 Фиренцо,очарала си ме својим шармом, нагомиланом лепотом на мало простора. Нећу баш 

ничиме да се овде оптерећујем, па ни тиме што ми особа за преузимање пошиљке из Србије 

није одговорила на мејл неколико дана. Баш ме брига,искрено.  

  Али, све има свој аверс и реверс. Ђачка екскурзија ноћи у једном хотелу у Монте Катинију, 

познатој бањи и летовалишту тосканском. Ту смо подељени у два хотела. У једном је све у 

реду. То је хотел „Европа“ не брду и ту доминира један срдачни бармен Марио који нас, 

неколико професора целе ноћи части црним тосканским вином. Међутим, у другом хотелу – 

драма: неусловне собе, тесне,без тераса, са помоћним лежајима и врло негостољубив, дрчан 

и пргав власник хотела, седамдесетогодишњак и његова жена, стварају нам проблем. Наша 

деца просто не желе у те собе и враћају се револтирани у хол хотела.  Двоје власника и 

неколико хотелских радника вичу на нас на италијанском. Не разумемо их. Ми, професори 

покушавамо да балансирамо између две завађене групе. Само што није дошло до физичког 



обрачуна! У једном моменту газда с изобличеним лицем показује мени и колеги да га 

пратимо. Идемо да видимо шта хоће да нам покаже. Уводи нас у једну собу која више личи 

на девојачки собичак. И ту натрпана четири кревета тако да не може малтене између њих ни 

да се пролази. Показује нам један помоћни лежај, такорећи лигенштул који растурен лежи на 

једној ногари. Он се и даље дере, а ја кажем колеги: - Он нам показује шта су наши ученици 

растурили и сад ће да нас уцењује. 

Колега има више искуства: - Нема доказа. Можда је подметнуто. 

Ја сам узнемиренији: - Ако позове полицију, а ученици гарант имају код себе алкохола, 

богами ће неко од нас , одраслих морати са њима у бајбокану! 

Колега има дупло више стажа од мене у том тренутку, што се да видети и из следеће изјаве: - 

Ма јок. Све ће то туристички водичи испеглати, не брини. 

Објашњавам газди да ћемо испитати ђаке и наћи кривце, а он свеједно виче и одречно мрда 

главом. Какав дегенерик! 

Враћамо се у хол где је неколико ученица већ добило нервни напад. Пропашће им дискотека, 

а због тога су кренуле на овај пут! Замолим једну колегиницу да смирује девојчице, а ја 

шаљем поруку вођи пута да алармира водиче да обавезно дођу и реше овај проблем. Најзад, 

то и јесте њихов задатак. Газда и газдарица зову неког телефоном. Зову полицију! Панично 

прилазим својим ученицима, вршим збор и нервозно их обавештавам да ће уследити 

незгодни моменти и да се хитно лише алкохола за који сам сигуран да су га негде штековали. 

Они су се узврпољили, трезвенијима међу њима постаје јасно да ће с доласком полиције бити 

проблема. Неколицина се фрајерише и већ шаљу претње „жабарима“. Ваде мегафон, који им 

одузимам, уз негодовање.Ускоро ће у дворишту хотела бити преко стотину ученика, као на 

неком протесту. Пред хотелом карабињери. Па, где су ти водичи, човече! Ми, професори смо 

са ученицима, свако стоји са својима, спремни смо за рацију. Понеко од ђака на тренутак и 

повиси тон, али га сами његови другови ућуткују. Никоме се не иде у притвор. Кауција је у 

Италији прилично висока. А у болнице не примају алкохолисане, већ их воде у трезнилишта! 

На срећу, нико од ђака, са којима смо у том објекту, није одваљен од пића у тим напетим 

моментима. Постаје ми јако жао њих, младих, који су се родили у време суровије од мога, 

који су одрастали уз санкције и звуке сирена, којима је опијање  на екскурзијама и лудовање 

уз турбо фолк обавезна кура.Из тога неће произаћи просвећени, слободни умови, већ 

униформисани службеници неке империје (које год) која ће владати нашим просторима у 

наредном периоду, мислим се. 

 

   Замолим своје одељење да пази на себе неколико минута и одлазим до рецепције где је 

неко комешање. Да, ту су и чак три наша водича. Пред полицијом се расправљају, такорећи 

свађају са власницима хотела на италијанском. Касније ћу чути да у овај хотел никада пре 

нису доводили, просто јер је то преуређени самостан. Но, како су силесију деце могли да 

доведу на непроверено место!? Данас се све своди на узимање пара. Вероватно је овај објекат 

био довољно јефтин да се ови у агенцији добрано уграде. Но, скупља дара него мера. Све у 

свему, то се разрешило тако што је један ов водича  извадио неку новчаницу и дао је газди 

који се моментално смирио. Полиција је ускоро отишла. Потом се тај водич окренуо ка нама, 

присутним професорима који смо од њега очекивали разјашњење ситуације. Није успео да се 

не насмеје: - За новац смо купили мир за ову ноћ. Дакле, објасните својим ђацима да је сада 

немогуће да се селимо, али ћемо се одмах после сутрашњег доручка преселити у хотел 

„Европа“ где ће сви бити заједно. 

Кад смо ово пренели , свако својим ученицима, уследило је громогласно одушевљење.А 

потом спремање за неизбежну дискотеку. 

 

Боже, кад се сетим своје матурске екскурзије, навиру ми сузе. Нама нису били понуђене ни 

Венеција, ни Фиренца, ни Пиза, већ буђави Умаг,с обилажењем Јасеновца и Козаре у 

повратку. Међутим, ми смо тих седам дана били права комуна, фантастично смо се 

дружили, пили, љубили, грлили и зарекли једни другима да ћемо се држати  једни других 



целог живота. На тој екскурзији је пало и неколико будућих бракова. А реч је о истој школи, 

само две деценије разлике. У какву смо се то провалију сурвали, о, људи моји несрећни! Шта 

је горе: овај пад или смрт? Често се двоумим. 

    

    Сутрадан смо се стварно преселили код љубазног Марија у „Европу“ и све невоље од 

прошле ноћи су брзо заборављене. У том хотелу су била и нека деца из Ниша, па је било 

интересантно посматрати како су се она загледала у наше „снобове“ из Београда. Пало би и 

ту неколико парова, али су нишки ђаци вођени у другу дискотеку, а имали су и другачији 

аранжман од нас, па је једино место за упознавање био повелики хол хотела. Искусни Марио 

је глумио једно време ди џеја, а педесетак „наших“ и „њихових“ се одважило да заплеше. 

Ипак, није то дискотека. Ради се о конзумирању пића, наравно. Тако да та забава није дугог 

даха. Прилазим једној колегиници из Ниша и започињем са њом комуникацију. Чак је и мој 

фах колега она, предаје српски.  Ђаци нас гледају са осмехом, неко нешто и добаци, не 

обазиремо се.Питам је како се носе са акцентима на часовима, с обзиром да службени језик 

налаже другачији изговор од њиховог дијалекта. Чело јој се намршти. Каже да се сви, и 

професори и ђаци муче с тим, али навикли су се. Најгоре је, каже, кад дође нека инспекција 

из Министарства просвете. Тада има утисак да је лове у свакој речи. Ученицима још може да 

се прогледа кроз прсте, професорима- не. Они су дужни да говоре стандардним језиком док 

су у државној установи.Предлажем јој да се придружи столу где седе моје, углавном, 

колегинице. Одбија. Као и шетњу. 

      Без ње и било кога другог одлучујем да се прошетам. Како је хотел на једном брду изнад 

градића, спустићу се у њега, с изговором да сам у патроли због ученика. Увек може да се 

ухвати кривина, правило из војске. Шетња у тишини ми после свих узбуђења и напетости, 

неколико бесаних ноћи изузетно прија.Брда око Фиренце ме, као и цела Тоскана, неизмерно 

подсећају на Шумадију, на део од Тополе према Крагујевцу и даље – према Гружи. Лепа 

Тоскано, видећеш ме опет. 

 

 

   
Р  И  М    
 

 

 

  V као Рим, вечни град. 28 векова славе и целосветске историје. Спој супротности: 

античко паганаство и хришћанство, традиција и модерно, бука и древна тишина. 

Дуговечна краљевина што је постала република, затим царство, па ништавило, да би се 

као Феникс уздигло у виду Ватикана, центра најмногољудније конфесије света. Поред 

свега тога, једна европска метропола за коју би се највише могао везати епитет: 

опуштено. 

     Да, очекује ме Рома-арома у једном сунцем окупаном дану кад је, као и вазда, мноштво 

туриста преплавило централне градске улице, творећи коспомолитизам духа разноврсним 

језицима, лицима, манирима. Мој први оброк у Риму је сендвич са рибом пошто је 

завршница православног ускршњег поста. Но, већ увече, нећу моћи да избегнем праву 

италијанску пицу у једној таверни. Кад је бал, нек је маскенбал ! 

 

   Шетња са матурантима славне београдске гимназије до зграде Парламента и лево-до 

Колосеума права је увертира у вишедневно пешачко истраживање. Током којег дајем себи  

прилику да испробам и своје знање енглеског и да научим нешто италијанског, како добар 

део овдашње популације просто не жели да збори иједан страни језик. То сам приметио и у 

другим италијанским градовима. Нарочито ме то чуди код младих. Мада сам слично 



искуство имао и у неким другим европским срединама. Као да се тиме потврђује неки 

квалитет, а не инфериорни дефанзивни став у време опште глобализације? 

 

     Ватикан нас је засенио својом моћи и невероватном  мисијом Микеланђела ,  у 

Сикстинској капели, Пантеон нам је затворио врата пред носом, Шпански трг нам је понудио 

добру панораму, Фонтана ди Треви са мноштвом шареног света нас је задржала преко сат 

времена, јер се имао појести најслађи сладолед на свету и бацити новчић ради поновног 

доласка. Више пута понављана шетња око Колосеума до Константиновог славолука и 

Циркуса максимуса утврдила нам је познавање тог дела центра, а шетња мостом до Анђеоске 

тврђаве дала нам крила да размишљамо о себи као светским путницима. 

 

     Захваљујући једној тридесетогодишњој девојци из наших крајева ученици и ја обилазимо  

Римске катакобме, она нам свима плаћа улаз и још нам је водич! Омогућила је да моји ђаци 

упознајемо најизворније место хришћанства након Јерусалима. На улазу у ограђени простор, 

на периферији Рима, који је земљиште Ватикана, налази се Црква Quo vadis у којој почива 

велики писац Хенрик Сјенкевич.  

   

   У Via del Corso која иде од Трга Венеција до Шпанског трга , као и у Италијанској улици 

скупило се мноштво радњи и бутика у којој су београдска дечица слатко трошила паре 

својих родитеља, док сам се ја одлучио за, како кажу, најпознатији и највећи бувљак на свету  

Porto Portese. На огромном простору величине доњег Дорћола разлегло се безброј тезги и 

бутика, размилело сијасет трговаца са робом из целог света, растегло мноштво купаца и 

туриста, жељних ценкања, куповине и комуникације. 

  

  Тибар је прилично мала и зелена река која раздваја два дела града. Преко ње двоцифрени 

број мостова. На левој обали реке простире се боемска четврт Трастевере са доста ресторана 

и таверни, малим позориштима. У једном од њих, у колевци commedie del arte играћемо 

такозвану светску премијеру мог комада ''Ван мрежа'' пред сапутницима и само неколицином 

наших људи тамо!  У театру ''Агора'', који има већу бину него места за публику, малобројна 

српска публика ужива у нашој поставци и, у егзалтацији, предлаже да дођемо о трошку града 

Рима на Константинове дане током 2013. године.  

 

   Предваскршње православно вече у Риму. Одлазим у један ресторан у кварту, где је наш 

хотел, да сам самцијат, одморајући се од тензија, вечерам рибљи оброк. Конобарица је из 

неке од словенских земања, рекао бих по физиономији. Гледам посетиоце ресторана: 

углавном породице и парови, има и странаца. Сви се веома културно понашају. Газдарица 

галами, на изразу лица јој је весеље. Пажљиво одвајам прстима кости и не штедим салату и 

земичке. Бокал воде, коју пијем, је архаичног облика. Гостопримство се огледа и у осмесима. 

     Тачно у поноћ улазим у храм Руске православне цркве, који се налази у истој улици. 

Гужва је толика да нема места ни за какав покрет, већ само за усправно стајање. Милозвучни 

гласови свештеника из олтара стапају се с благим мирисом свећа и кандила, све светлуца. 

Ах, то слатко православље и то усред Рима. 

 

   Крећем после литургије да шетам улицама око станице Термини. Небо је светлоплаво. Буку 

највише праве мопеди , којих је у овом граду више и од самих кола. Рим по статистици има 

око 4 милиона становника и преко 2 милиона регистрованих возила. Зато и није чудо што се 

често ништа не помера  кад је упаљено зелено светло на семафору за пешаке.На једној 

раскрцници старији човек клошарског изгледа пика фудбалску лопту пред гомилом кола, 

која му не трубе. Тек кад заврши са својим ''егзибицијама'' човек се склања на тротоар и 

аутомобили промичу. То је Италија. 

 



  Неки немир ми обавија тело и душу. Дружећи се са хранљивим мислима и очигледно опијен 

сензацијама, залутао сам. Ноћ је малко свежа, али пријатна, но касно је, скоро да на улицама 

овог кварта, у који сам забасао, нема пролазника. Све зграде личе једна на другу и тако су 

униформисане, а предратне су сигурно, можда чак и из деветнаестог столећа. Старина се 

овде не мери као у другим градовима света, јер овај гради постоји већ 28 векова! Нема, осим 

семафора, никаквих саобраћајних знакова, а некмоли ознака или путоказа. Како да нађем 

излаз из лавиринта? На коју страну да кренем? Не могу се , као дању, оријентисати према 

сунцу, а и овако не знам где би хотел у коме смо одсели био просторно у односу на ово 

место. Дођох у ову метрополу, превасходно да бих чувао ђаке, а сам сам се изгубио! Добро је 

да за ту срамоту неће знати нико осим овог папира и читалаца. Зверам у круг не бих ли 

угледао неки објекат који би ми дао макар какву идеју у коме правцу да идем не бих ли се 

приближио Колосеуму, центру града одакле је мој хотел на дохвату. Ипак, тешим се да је ово 

свакако боља ситуација него да сам у неком затвореном простору без могућности изласка 

што се људима дешава кад уђу у метро око поноћи и друге клаустрофобичне ситуације. Али, 

како је могуће да у милионском граду не могу да наиђем већ пола сата ни на једног човека на 

тротоарима, већ само мимо мене пројурују аутомобили као зверке у ноћи. Боже, помози ми! 

Осећам се беспомоћно и безнадежно. У једном тренутку одлучујем да станем; и да чекам. 

Кад-тад неко ће се појавити. Међутим, заборавио сам да је у животу најважније кретање, 

макар и у погрешном смеру, јер кад се стане, може и да се престане. 

 

    Химере се повлаче пред моји челом. Видим неке обнажене жене дугих коса које као да 

играју неке враџбине. Као месечар идем за њима,оне лелујају у ваздуху, а ја се спуштам 

неким дугачким степеницама и стижем до неког мрачног пролаза. Оне нестају, а ја као по 

инерцији настављам право. Улазим у тунел, страх ме заобилази или га гризем, не размишљам 

о последицама. Чују се неки пригушени крици. Тама не пролази, као да сам у неком 

подземљу. Да ли је то могуће – и рика лава се чује! Ја сам међу гладијаторима? И даље 

никога не видим, осим таме и једног метра асфалта пред собом. Јесам ли полудео? Да ли ме 

је неко надрогирао, па је ово бед икспиријенс? Где сам то ја? Куда идем? Да ли само већ 

ушао у пакао? Или сам још у лимбу? Поплава питања ми ствара плиму страве.Изашао сам из 

тунела и мало одахнуо. И даље нема никога на мом видику, ни човека, чак ни пса. 

Аутомобили као да су нестали са земље. Остале још само те зграде, слабо осветљене избе, са 

претпостављеним станарима. О, како човек може да остане као у пустињи очајно сам у 

великом граду!  Последњим напорима свести приморавам се да избацим било какве мисли и 

представе из главе не бих ли се натерао да пронађем излаз из ове апсурдне ситуације. 

Мобилни је код мене, али ме је ужасна срамота да зовем некога од ђака и да тражим од њих 

помоћ. Но, зато зовем водича, жену, коју нам је испоставила агенција. Нема везе што је 

прошло три сата ујутро. Она је дужна да се јави на позив и да је стално на располагању. То 

мислим ја, али не и она. Звони скоро десет пута и ништа! Безобразлук! Број рецепције хотела 

немам, кредита за интернет у иностранству такође, имам само роминг пакет своје мреже за 

позиве ка нашој мобилној и фиксној телефонији. О како би било да се појаве сад нека кола, 

макар и полицијска! Не, полицијска и треба да се појаве, јер би ме довезли где треба. 

Мислим се ја, да ли би и они? Нема никаквог возила већ подуже време, као да су сва у земљу 

пропала. Е, Риме, Риме, право си село! Пустиња! 

 

   У  једном тренутку приметим да ми се из дубине мрачне улице, у којој стојим неодлучан, 

приближава фигура неког двонога. У овој пустој ноћи ко год да је - добродошао је мојој 

намученој души. Чекам напето да ми се човек приближи. Већ ми се помаља његово лице, 

делује некако изобличено, као да је реч о некој пијаници или болеснику. Видим да носи неки 

сако, фармерке и беле патике. Прави шабан-помислим. Иде право ка мени!  Уста му се 

отварају и из њих бљује, ни мање- ни више него ватру! Ужаснут крикнем и почнем да бежим 

на супротну страну. Немам времена за освртање,  мада очекујем да ће ме шчепати и 

раскомадати. Бежим ко опарен, не примећујући на наредној  раскрсници црвени семафор и 



кола хитне помоћи која само што ме нису докачила. Има ли краја опасностима у овој ноћи!? 

Снага ме издаје, губим дах, одлучујем да станем и осврнем се. Иза мене нема никога! Да ли 

је то била привиђење? Лупам себи ћушке од шамара, стиснем зубе и настављам даље. Да ли 

сам ја то у Риму срео ђавола лично? Каже Достојевски да је његова највећа превара што је 

убедио човечанство у то да он не постоји. Ја га никад нисам игнорисао, још мање Бога, али 

онда зашто сам кажњаван. Чини ми се претерано. Вероватно многи људи то за себе мисле. 

Настављам да ходам по инерцији и више се не трудим да сретнем било кога. Срце ми још 

туче као несвето, кашљем да дођем до даха. У ходу стижем до једног булевара. Раскрсница 

ми делује познато. Можда нисам у праву. Јесам! То је попречна улица која води ка станици 

Термини у чијем је комшилуку мој хотел. Сад знам пут! 

 

Стижем у хотел негде близу честири сата ујутру. Рецепционар не обраћа пажњу на мене. 

Значи, ништа се посебно није десило. Обилазим спратове са собама у којима пребивају моји 

ђаци. Понегде се још чује ромор и пригуђени смех. Углавном, све су обавијене тишином, 

значи деца су коначно заспала. Утешен улазим у свој собичак. У коме има места само за 

кревет и пролаз ка купатилу. Густе завесе ми падају на јастук, безвољно их склањам. Осећам 

се јадно и поражено. У истој ноћи сам доживео светлост Васкрсења и сусрет са нечастивим! 

Да ли је потребно више доживљаја за једну причу? 

 

      

     

 

  Сутрадан је остао још један сусрет. Са мојом старом пријатељицом из Београда. Она је овде 

интегрисана, добила је италијанско држављанство, има мужа овдашњег. Бави се, наравно, 

модом. Изводи ме у један гала ресторан на крову једне римске вишеспратнице. Каже да су 

такви ресторани-баште права римска аутентичност. Подсећам се тога док гледам филм 

"Велика лепота". За једним столом, недалеко од нас, главом и брадом седи Моника Белучи, 

окружена мушкарцима. Опуштена је као није јавна личност. Или је изнад те фаме. Пријатно 

ми је, али помишљам има ли ова моја познаница намеру да начинимо трансакцију или треба 

да је на то подсетим. Она прича као навијена и све ми се више чини да је на то заборавила. 

Зато јој у једном моменту шапућем на уво шта нам је чинити, а она се шеретски осмехне и 

изговори: 

- Нема потребе да се стресираш, поруџбина је отказана у последњем тренутку, не знам из ког 

разлога. Али, ја ћу ти свакако платити кад се будемо растајали. 

 

Да, то је та чувена италијанска пословност, мислим се. Могла си да ми јавиш да се макар 

сада не излажем ризику, јер при свакој рацији или претресу ја бих пао. Али, шта тебе брига, 

живиш у Риму, уваљена у сав комфор овог света и не обазиреш се. 

 

  Наравно, није ми платила услугу, али ме је зато помазила овлаш по образу. 

 

   Ипак, са задовољством и пуног срца напустио сам Град једног топлог поподнева, сећајући 

се речи о напуштању Рима изд дела "Код Хиперборејаца" Милоша Црњанског. 

 

 

 

П Р А Г 

 
 

     Први пут у Прагу, у својству посредника у трговини антиквитетима, налећем на два 

милиона туриста у једном дану! Гужва као на карневалу, крајем априла  у клаустрофобичним 



улицама хиљадугодишњег града чини да ме, раније од очекивања, стигне умор. Ипак, 

величанствени Храдчани, Црква Светог Вида, панорама Прага и стари Карлов мост прави су 

празник за очи. Стари трг са чувеним звоником и старим зградама са шареним фасадама 

опија и друга чула. Чуло укуса се ипак највише оштри на Вацлавским намјестима где уз 

ресторане, можете да бирате и храну са киоска, као и са постављених тезги где се без 

престанка наручују  укусне хреновке и сјајно пиво. Чесима је пиво ваљда прва ставка 

националног поноса данас. «Бадвајзер»,»Старопрамен», «Козел» цуре низ ваша уста и грло, и 

за гутљајима у ждрелу вам остаје укус јечма и хмеља.  

 

       Ипак, физичка чула се пре или касније засите, а културне и сазнајне потребе су нешто  

друго. Зато одлазим да видим чувени јеврејски кварт.Кажу да је то највећа јеврејска четврт у 

Европи. Ипак, нисам очекивао да сретнем шест активних синагога и мноштво јеврејских 

верника који ти долазе у ходочашће. У Старој новој синагоги добијам љубазног водича у 

виду непознате жене која ми ''открива'' да се налазимо у најстаријем готском објекту (!?) у 

Европи и на чијој фасади је први пут на свету освануо Маген Давид.Не пропуштам да 

кренем из масе чим се ''мој фластер'' на тренутак одлепио. Бежим, јер не желим да примам 

више информација, довољно је оно што сам чуо и видео. 

 

     Спуштам се на реку Влтаву. Улазим у туристички брод за крстарење. Лепо априлско 

поподне измамило је на  обале реке мноштво шетача. Наравно,  најпрометније место је 

Карлов мост. Покушавам да призовем мелодију Беджиха Сметане, али ми не успева. 

Забављају ме малена копија  Ајфелове куле на брду и лабудови. Чујем да Праг има милион и 

по становника и преко 20 милиона страних туриста годишње. Уверио сам се у ту масовност 

током само једног дана. Стампедо туриста је олабавио тек тамо око зграда Карловог 

универзитета, једног од најстаријих у Европи. Ту се налазим са једном пријатељицом из 

средњошколских дана која каже да на универзитету предаје неколико предмета. Предлаже да 

упутим наше ђаке да ту могу да бесплатно студирају ако похађају наставу на чешком. 

 

    Наредна два дана опуштеније и мање амбициозно шетам по Прагу. Примећујем много 

масонских симбола на зградама. Неколико векова Праг је био најпознатији град у Европи 

после Рима и Париза. Кажу да би био престоница Аустријског царства да нису дошли 

Хабзбурзи на власт. Овај град је важио и за престоницу алхемије. Отуд на многим местима, 

нарочито у Јеврејском кварту можете још увек срести алхемичарске радње! Откривам једну 

занимљиву дискотеку у центру која има специјално одељење за стране туристе. Ту је, као и 

вероватно на другим сличним местима, трава на дохват руке. Европска правила и закони: 

можеш је поседовати, али можеш бити кажњен за продају и набавку. Па, снађи се, бато. Или, 

ком опанци-ком обојци. 

 

    Налазим и пивницу ''Војник Швејк'' са наводном годином оснивања: 1555.! Зато снобовски 

ту пробам пиво. Касније примећујем да је то маркетиншки трик, јер многе пивнице имају 

овакве ознаке. Али само је један кафић ''Франц Кафка''. До њега је истоимена књижара у 

којој се могу купити, поред осталог, и мајице с његовим, као , ликом, а то је, у ствари, нечија 

слободна интерпретација стања духа његовог најпознатијег јунака – Јозефа К. 

 

   Обилазим и Кафкин гроб на Јеврејском гробљу, као и музеј, велелепно направљен на обали 

Влтаве, наспрам места где је живео у последњој фази свог 41-годишњег живота. У музеју, 

међутим, недостају неки крунски списи. Тамо сазнајем да су неки битни докуметни 

измештени у ''Светски центар Франца Кафке'' у Тел Авиву. Неке просторије су сугестивне, 

као једна са имитацијом судских архива. Занимљива је и прича о његовом  пореклу, читаве 

две лозе, са мајчине и очеве стране, укрштају се, заузевши цео један зид. Ипак, највише ми 

пажње окупирају фото албуми о његове три љубави са: Фелисијом Бауер, Миленом 

Јесенском и Дором Диамант. 



 

 

  Упознавање Прага завршавам у ресторану  ''Рајнер Марија Рилке'' у ширем центру града. 

Ресторан, на први поглед, нема ништа специфично, али долазим у тренутку кад сам једини 

гост и љубазни конобар ми објашњава да се објекат тако зове, јер је власник велики љубитељ 

његове поезије. Питам конобара да ли је знао да је овај знаменити  песник немачког порекла 

рођени Пражанин и он ми одговара да је чуо. После увиђам да су на зидовима, стилизовано 

попут вињета, написани неки стихови на немачком и поред њих име поемутог песника. 

Дакле, цитати. Остављам у књизи утисака подужи коментар, импресионистички запис о мом 

доживљају Рилкеове поезије и  града Прага. 

 

 И тако, док се опраштам од Прага, питам се да ли је могуће да су два његова најзначајнија 

књижевника један Јеврејин и један Немац. Но, не смем да занемарим ни Вацлава Хавела, 

који ће само неколико месеци након моје посете Прагу, преминути. Као да сам га проклео. 

Чини се као да је дух овог писца, најславнијег председника Чешке и великог хуманисте, који 

се залагао за НАТО бомбардовање Србије, и даље  свеприсутан у овом граду. У коме је, 

поред свих блиставости и шаренила, веома јак култ смрти. Доћи ћу у град на Влтави опет, 

макар само једном, да бих се уверио колико је помпа о његовој слави функционална у 

времену сателита. Престоница старе Бохемије свакако заслужују дуже истраживање. 

 

   Крећем ка Карловим варима где треба да обавим једну трансакцију у домену трговине 

антиквитетима. Упутства, која сам добио од једног газде из Београда, опширна су и 

прецизна. Ипак, не знам да ли ће ме нека ситуација изненадити. Неизвесност је стални 

пратећи моменат.  Кад смо већ изашли на аутопут, стиже ми порука наручиоца посла: није 

тренутно ту, али јавиће се чим се врати. Прослеђујем поруку газди и активирам план Б: 

уместо у познату бању, променићу трасу ка Дрездену и Берлину, које сам хтео одувек да 

видим. Ако ми понестане кеша, ту је картица. После ћу са газдом пребити рачуне.  

 

 

 

 

ДРЕЗДЕН 
 

 

 

       Кад се из Прага крене ка Немачкој, покрајини Саксонији мора да се прође једна гора, још 

увек на територији Чешке, која тако неодољиво подсећа на Фрушку гору. Чак ми се чини да 

су и имена места, на која наилазим, српски топоними. Како ли сам то заборавио? Па, то је 

постојбина Лужичких Срба. Ко су ти Саси, по којима је назив добила једна од 16 немачких 

држава, а чији је архаични (посрбљени) назив Саска? Брда и долине, реке и планине, све је 

благо и питомина , као у срцу Шумадије. Чујем да је село подно замка Карлштајн, 

пребавилиште најчувенијег чешког краља Карла IV,савременика и саборца нашег цара 

Душана, и дан данас с називом Србица! Имена градова у Саксонији такође имају српско, 

словенско звучање, па и значење: Дрезден (по птици дрозд), Лајпциг (Липице), Герлиц, 

Кемниц...најзад и Берлин! Од једног сапутника чујем да је овај крај Немачке, док се звала 

Трећи рајх, био центар тешке (војне) индустрије. Наравно да су овај крај, због географије, 

прво прегазили совјетски тенкови. Страх од Руса код овдашњег становништва остао је до 

дана данашњег. 

 

       Дрезден, престоница Саксоније град је од неколико стотина хиљада  становника данас. 

Центар му је релативно очуван. У њему се искрцавам сав радостан и потом га у наредних 

неколико сати обилазим. Одмах ми пада у очи зашто је овај град назван Фиренцом на 



Елби/Лаби. Мноштво уметничких творевина у замку Цвингер из ренесансног и барокног 

доба, Резиденцијална палата, Опера, затим сучељеност протестантског, католичког храма на 

централном тргу и најзад мурал на којем је осликана јуначка прошлост овдашњег народа, са 

нешто митологије ових простора, све је то концентрисано у кругу од пола километра! Ипак, 

најлепше су  терасе старог града под називом Брил тераса, на обали Елбе. С друге стране, 

такорећи нови Дрезден. То донекле подсећа на поглед на Нови Сад с Петроварадина. Живо је 

у центру града иако је субота поподне. Из неколико простора чује се музика.Вођен тиме 

стижем до тамошњег Културног центра. Унутар њега чак два позоришта, концертна и 

биоскопска сала. 

На једном од тргова размештене тезге, као да је вашар. Врзмају се, углавном, туристи са свих 

страна света. 

 

    Улазим у једну књижару. Љубазна продавачица, с именом Кристијане Лауфе, окаченим на 

реверу, оставља касу и помаже ми у проналажењу књиге-водича за Берлин. Као награду 

њеном труду купујем, поред књиге, и кишобран са репродукцијом Дрездена, који ће ми 

трајати подуже. 

 

    Напуштам Дрезден у  касно поподне и упућујем се међуградским аутобусом ка Берлину. 

Пут сече равницу која се назива Лаузиц.Повремено поред нас промичу шуме и језера, а 

најчешће су поља. Замишљам старе Словене, Србе, како преплављују у давнинама ове 

просторе, носећи уместо оружја музичке инструменте и водећи за собом буљуке жена и деце, 

молећи се у бројним луговима Свевиду, Перуну и осталим паганским божанствима. 

 

 

БЕРЛИН 
 

 

       Око осам увече улазим у престоницу Савезне државе Немачке.Легенде кажу да су Стари 

Лужани, Словени овде подигли прво насеље на мочварном тлу, сачињено од дрвених колиба. 

Наводно је изворно значење овог топонима – брлог. Данас је то четворомилионски град на 

широком равном простору. Једна од држава у немачком савезу. Већ суседни Потсдам, где је 

било двор- седиште пруских краљева, и где је 1945. одржана чувена мировна конференција, 

престони је град државе Бранденбург. 

 

     Одсутност духовности у некадашњем источном делу Берлина огледа се најпре у његовој 

тоталитарно-соцреалистичкој архитектури, блоковима зграда који подсећају на 

новобеоградске, само су још суморнији, у намрштеним лицима ретких пролазника на 

аветињски празним булеварима. Сасвим другачија слика на Александерплацу, једном од 

најзначајнијих берлинских тргова. Ту је и чувени Берлински тв торањ, висок преко 250 

метара и острвце са старинском црквом Светог Николе, својеврсно боемско средиште попут 

наше Скадарлије. Једна од две берлинске реке – Шпре (друга се зове Хавел), величина 

париске Сене, вијуга кроз центар. Упућујем се пешке до чувеног Булевара Unter den linden 

где је прометност у тим касноаприлским данима умерена, мада је већина радњи отворена до 

десет сати увече, као и сви ресторани. С леве стране Брандергуршке капије примећујем 

Америчку амбасаду која је је освојила тај потез бившег Источног Берлина, то јест совјетске 

територије, чим је Зид почео да се руши 1989.године. Сама Капија је много значајнија у 

контексту те хладноратовске приче него што је то објекат који својим изгледом заслужује 

дивљење. Пролазим кроз Капију и упућујем се ка Рајхстагу. 

 

    На његовом  прочељу Шилерове речи о народном поносу, а у позадини стаклена кугла 

којом се у дневно време, фасцинирано, пењу и круже посетиоци из целог света. Пошто сам у 

детињству посетио бриселски ''Атом'', ово ми није било толико интригантно. Недалеко 



одатле парк у коме се налази споменик хомосексуалцима- жртвама свих времена (!?), а мало 

даље монументална поставка америчког уметника Данијела Лебекинда – ''Лавиринт''. Наиме, 

мноштво мермерних плоча је постављено тако да , ходајући кроз тај лавиринт, стичете 

утисак како је било Јеврејима и другим заточеницима у  немачким конц-логорима.Недалеко 

одатле и споменик спаљеним књигама од стране нациста. Уопште узев, кајање и посипање 

пепелом због нацистичке прошлости овог народа је још увек живо. Мада нико не може да 

тврди колико је у Немаца оно искрено. Над Немцима је средином  пете деценије двадесетог 

века започет процес денацификације и тај процес никада није прекинут, напротив. По закону 

акције и реакције, у Немачкој је одувек жив и активан и неонацистички покрет. Између тих 

крајности сместила се ваљда већина Немаца, који не би хтели да им се икад понови 

нацистички режим, али нису спремни да се одрекну свих аспеката свог идентитета, ценећи 

вредности цивилизације и културе које су њихови преци на овим просторима вековима 

стварали и неговали. Зашто би се Немци одрекли једног Гетеа, Бетовена, Лајбница или 

Бизмарка? Сматрам да је истина увек појединачна и да је свако уопштавање делимично или 

сасвим нетачно, али тражимо увек себи олакшице у размишљању, па смо склони 

генерализацијама. За Немце важи да су културан, радан и темељан народ. А то се по 

мноштву реконструкција објеката и чистоћи овдашњих улица, као и пристојности у 

опхођењу заиста потврђује у Берлину готово на сваком кораку. Немам никаквог проблема у 

служењу енглеским језиком. Заиста сви познаници и пролазници, које сам у та три моја 

берлинска дана зауставио или срео, знали су енглески. 

 

   Прелазим опет реку и одлазим до Бундестага. Ново здање, а поред њега вртић, начињен, 

пре свега, за децу посланика и других запослених у Парламенту! Замислите када би тако 

нешто било могуће код нас где се политичари богате и бахате, а на опште добро ретко или 

никада не мисле. Одатле одлазим пешке кроз један дипломатски кварт до чувене железничке 

станице Зоо. Гледам около: нигде младих наркомана и деликвената. Само група малих 

црнчића која нешто довикује пролазницима. 

 

   Пратећи водич-књигу, обилазим и оближњи Зоолошки врт који је заиста феноменално 

сређен и пун посетилаца. Животињама са свих страна света се поклања велика пажња. Иначе, 

са кучићима људи овде већ увелико улазе у продавнице, градски превоз, хотеле. Но, нигде 

псећег измета на асфалту. 

    

   Пењем се у ''Драмјлер Крајслер'', небодер са најбржим лифтом у Европи, на поткровље 

одакле се пружа панорама Берлина. Лепо се види разлика у архитектури између западног и 

источног дела, без обзира што је прошло већ доста времена од рушења најпознатијег зида на 

свету, после Кинеског. Преко пута футуристички ''Сони'' центар пружа уточиште 

љубитељима нових технологија, а оближњи трговачки KDW центар нуди купохолију. 

 

   Музеји тих дана не раде због Ускрса, чак ни монуметални Музеј холокауста о коме сам 

слушао хвалоспеве. Шетам се Кројцбергом и покушавам да упијем срж тог митског места 

Берлина и целе Европе, те ''Меке'' боема, уметника и слободомислећих интелектуаца целог 

света. На први поглед, ни по чему се овај кварт Берлина не издваја од других. Вишеспратне 

зграде, углавном грађене након Другог светског рата. Крећем од раскрснице која  је у 

хладноратовско време била чувени гранични прелаз  - Checkpoint Charlie. Око ње мноштво 

туриста који разгледају остатке зида, а неки покушавају и да ушићаре неки комадић као 

сувенир. Крећем на другу страну. Гужва туриста уступа место локалцима. Има их највише из 

Азије, рекао бих.  

 

   Улазим у један турски ресторан: бурек и баклаве, барабар, са вурстом и крофнама. 

Конобари из југоисточне Азије,а газда «муратовац». Љубазност и услуга за сваку похвалу. 

Одседео сам у том локалу један пролећни пљусак. Небо се за тили час смрачило као да је пао 



мрак. То се понекад и у Београду дешава. С јењавањем кише настављам да крстарим по 

Кројцбергу. Примећујем да је полицијска станица пуна као око, али не питам се –зашто. 

Понегде улучујем и те чувене овдашње клошаре. Прича се да становници Кројцберга од 

општине добијају бесплатно стан и некакав посао- да преживе, а заузврат треба да се труде 

да своје дарове за уметност и комуникацију изложе свим намерницима. Зато је овде увек 

пуно уличних свирача, плесача, жонглера и других, наизглед, згубидана. Нема агресивности, 

нема дрипаца у класичном смислу. Али, сигурно је да деликвенција, поготово наркоманија 

није искорењена. У Кројцбергу су осванули и први сквотери на свету крајем шездесетих, 

колико се сећам. Мада Амстердам мисли да има ту преимућство. 

 

    Посећујем један  second-hand shop. Љубазног продавца , по лицу – Европљанина, 

непосредно питам шта је по образовању. Каже да је социолог. Питам га о друштвеном 

устројству  Кројцберга, које ме интригира и он ми ''открива'' да се за ову Берлинску општину 

издвајају средства из Берлинске управе тако што становници свих других берлинских 

општина плаћају порез због живота у престоници. У том грму лежи зец! Па, ништа. Опет је 

лепо видети, доживети. А Немци су и овако били одувек ''краве музаре''. Купујем један 

егзистенционалистичко-тоталитарни мантил у тој радњи да ме дуго подсећа на Кројцберг. 

Крај у коме је боравио Ник Кејв и многи други великани уметничке сцене последњих 

деценија 20. века. Сада јесте мало та прича комерцијализована, али и није. Сваког 1. маја 

овде су праве демонстрације- социјални бунт који неретко прертасте и у озбиљне сукобе са 

полицијом. Као што је то некад било у Чикагу... Долазим до једног запуштеног зида на ободу 

Кројцберга и црвеним спрејом исписујем: NO FUTURE FOR YOU! Осврћем се да видим 

има ли некаквог сведока мог нечасног чина? Нема. Камере не примећујем. Баш сам се 

кројцберговски исказао. 

 

    Хумболтов универзитет је један од најчувенијих у овом делу света. Недавно је прославио 

двестогодишњицу. Крећем  у посету тамошњем Филозофском факултету чији је декан и мој 

домаћин један плавокоси Немац, професор филозофије и начелник Јужнословенских студија. 

Он је спремио своје две асистенткиње да ми буду водичи по универзитету, као и поклоне у 

виду вреће с товаром књига и фасцикли с упутствима како се уписати и школовати на том 

знаменитом универзитету.  Ваљало би српске ђаке упознати са могућностима студирања на 

овом славном универзитету. Комуницирамо на енглеском, уз  употребу комјутерске 

презентације . У једном тренутку постављам им  кључно питање: 

- Колико кошта студирање за ђаке из Србије? 

- За ђаке из Србије је, као што знате, школовање на нашем универзитету сасвим бесплатно- 

спремно, у дуету одговарају моје водичице. 

 

    Осмех с неверицом на мом лицу није могао да им промакне, па су се и оне осмехнуле. Па 

где то има? Касније ми неко у Београду објашњава да је то вид ратне одштете који је 

српска влада почетком 21. века потписала са Владом Савезне републике Немачке и да 

репарација траје до 2045. године , то јест стогодишњице завршетка Другог светског 

рата.Осим Факултета друштвених наука, обилазим са својим водичицама и студентски 

дом, мензу и библиотеку. Која је фамозна, на седам спратова, а на сваком простора за 

читање као у великој сали наше Народне библиотеке. Да није ово наследница чувене 

Александријске библиотеке можда ? Како је могуће, питам се, да је народ, који толико улаже 

у културу и образовање, насео на нацистичку пропаданду, због чега и сада трпи последице. 

То су ти животни парадокси. 

 

     Оштрим се за берлинске ноћи. Овде је клубова милион. Наспрам берлинског ноћног 

живота београдски ми делује провинцијски и јефтино. Овде имате клубове који ће вам 

дочарати атмосферу свих крајева света, затим оних који су наменски за одређене делове 

популације, као један од најчувенијих хомосексуалних клубова на свету – Бергхајм. Мени би, 



ипак, највише пријало да одем у ону њихову Скадарлију, која се ваљда зове Острво Светог 

Николе, и да из неког ресторана на отвореном посматрам пролазнике. Можда тако неког и 

упознам. Седам у један од ресторана  са погледом на реку Шпре. Конобар, ганц Немац са 

дугим брцима доноси ми точено светло берлинско пиво. Не журим, потпуно сам опуштен и 

срећан, без обзира што сам сам у удаљеном граду. Сећам се да сам почетком 1989. године 

кренуо возом ка Берлину, али пошто су у свим купеима мог вагона били балкански 

гастарбајтери, који су путовали за Немачку, ја сам сишао у Будимпешти и променио правац – 

ка Амстердаму. На жалост, никада нисам видео Берлински зид и тај дух западног Берлина о 

коме се широм света причало. Ипак, на том путовању сам закачио мало боравка у Немачкој и 

то у  Синсхајму код Хајделберга где је живео један мој друг из војске. Он је радио у некој 

дискотеци као бармен и ја сам, наравно, сваке вечери излазио на његово радно место са њим 

и остајао тамо од 8 увече до 4 ујутру. Када би долазио газда Пољак и свим запосленим уз 

пиће делио хонорар- по 100 дојч марака за вече. Неки пут бисмо са запосленима након 

фајронта отишли у неки оближњи ресторан да се ождеремо. Тај мој друг из војске је био 

хрватског порекла. Никада нисмо имали ниједан проблем у комуникацији, мождани таласи 

су нам се повезивали. Једне слободне вечери отишли смо у Хајделберг. Чувени студентски 

град ме је одушевио својом атмосфером. На улицама живо и темпераментно, углавном 

млади, космополитски састав. У једном бару загледамо се у конобарицу. Мој другар је чак и 

очијукао са њом. Касније на корзоу отео му се коментар на једну плавушу: - Која п****, 

брате! На то се плавуша у друштву неколико девојака реско окренула и нама двојици 

добацила:- Ich bin nicht, du bist p****! 

Девојке су се насмејале и наставиле свој пут, остављајући нас двојицу без текста. 

- Одакле зна, човече, наше псовке?- рекао сам спонтано. 

- Е, одакле зна- одговорио ми је помало постиђени друг- све су долазиле као девојчице на 

Јадранско море или су имале неког фрајера Југоша. 

- Стварно, не можеш ни да псујеш у њиховом присуству – вајкао сам се. 

- Нећу да се због њих сузбијам, ма ко им j*** матер! 

- Али мораш, пријавиће те, ово је уређена земља! – одсецао сам. 

- Јесте, мало морген!- контрирао ми је пријатељ. 

 

   Тада сам му, да скренемо са расправе испричао анегдоту које се десила у моје 

средњошколско време. Ишла је једна београдска екскурзија у Дубровник, још је била стара 

Југа и нико се није плашио инцидената. У некој дубровачкој дискотеци, мислим да се звала 

«Бахус» неки «галебови» приђу нашим девојкама, сестрама близнакињама, које су биле 

плавуше и личиле су на Немице. Зато су им домаћи пришли на немачком језику. Једна се 

одмах искључила, а друга је решила да заигра фазон. Један од момака је наставио њој да се 

удвара на немачком док је својој «шквадри» преводио на наш језик шта планира да јој ради. 

Она га је пустила до једног тренутка кад јој је обећао неку тешку перверзију, на шта је она 

цикнула на свима познатом језику: 

- Е, што си ми неки фрајер! Ојађени младић је зинуо од чуда, а његова екипа је пала у 

жестоки грохот и задиркивање, тако да је плавуша мирно напустила ринг с ореолом 

победника и придружила се својима. Но, било је за очекивање да је инцидент на видику. 

Наиме,  осрамоћени младић се после неког времена прибрао и кренуо је ка групи ђака са 

којима је стајала ова одрешита девојка. Почео је да галами да ће је бацити у море и слично. 

Неки њени другови су је заштитили и ускоро је дошло до опште макљаже у којој су, наравно, 

Београђани извукли дебљи крај. Ускоро су дошла и смутна времена…. 

 

  Затекао сам себе у тим сећањима, берлинско пиво је било већ попијено, море пролазника је 

јездило поред мене и било ми је сасвим пријатно што сам одустао од задате теме- да некога 

морам да упознам. То се обично на путовањима дешава спонтано. И десило се. Само не кад 

сам мислио, већ у хостелу у коме сам боравио једну ноћ. Он је био уредан, чист, а собе су 

имале по четири кревета , то јест по два кревета на спрат. Ја сам изабрао горњи кревет кад 



сам одсео у хостелу, на доњем још увек није било никога. Ипак, већ прве вечери, кад сам се 

касно вратио из града, видео сам да је доњи лежај попуњен, неко је већ спавао. Обично рано 

устајем. Тако сам и наредног јутра приметио неког црнокосог момка како спава. Дискретно 

сам се обукао и кренуо ка излазу из собе када је он погледао у мом правцу и рекао : - Којо. 

Ја сам стао збуњено, видевши да је то косооки момак, просто нисам знао шта да му 

одговорим, само сам изрекао: - What? 

Он ме је гледао зажареним очима и поновио гласније:  -Којо! 

  Већ су и други цимери почели да се преврћу својим лежајевима, па сам се окренуо ка 

излазним вратима и хитро сам изашао напоље да не бих имао проблема. Косооки младић је 

кренуо за мном. Негде код рецепције хотела сустигао ме је и ухватио за оковратник. 

Шокиран том агресивношћу, одгурнуо сам га и прилетео рецепционару са питањем: 

- Молим вас, овај човек ме напада, не знам шта хоће? 

Корпулентни Турчин са лентом рецепционера је истог момента истрчао из свог пулта и 

пришао косооком на сантиметар, уневши му се грубо у лице, овај други се заледио. Поновио 

сам жалбу са додатком: 

- Ја не знам шта он од мене хоће. Спавао сам на лежају изнад њега и кад сам се пробудио и 

кренуо напоље, он ми је нешто добацио, а после ме је јурио да ме нападне. Утврдите, молим  

вас, о чему се ради. 

Турчин ме је намргођено погледао, рекавши: - Наравно, господине. 

Затим нам је обојици показао фотеље у холу, рекавши на енглеском: - Седите, молим вас. 

 

Ја сам сео, напрегнут, спреман на наставак непријатности, а косооки ме је све време гледао 

претеће, али је послушно сео без речи, док је рецепционер остао да стоји пред нама иако су 

остале две фотеље празне око нас. Ваљда је морао да доминира и на тај начин. 

Накашљао се и позерски запитао на енглеском: - У чему је проблем, господо? 

Косооки је почео на енглеском да режи: - Овај човек ми је украо новчаник! 

Ја сам одмах реаговао: - То није истина! Ја сам јуче дошао из града око 2 после поноћи, што 

може да вам потврди колега-гледао сам у Турчина који је потврдно климнуо главом.- Ушао 

сам у собу, свукао сам се, легао на горњи лежај,који сам већ резервисао. Приметио сам да 

неко доле спава. Јутрос сам видео овог човека приликом изласка из собе.Он ме је напао. 

Ништа његово ја нисам узимао, нити сам му се приближавао. 

Турчин се још више намгрдио, гледајући у мог нападача: - Одакле вама идеја да вам је баш 

овај човек узео новчаник? И када сте последњи пут новчаник имали код себе? 

Косооки је помирљивије причао: - Јуче сам дошао у ту собу синоћ око 11 сати. Није било 

никога. Свукао сам се и заспао. Негде иза поноћи сам чуо да је неко дошао, То су била она 

двојица мрких. Опет сам заспао. Потом сам се пробудио када је овај- показао је кажипрстом 

на мене – излазио из собе. Видео сам да излази на прстима, напипао сам своје фармерке и 

помислио сам да је он лопов. 

- Помислили сте, а? - зарежао је рецепционер на њега. – Како можете да нападнете некога за 

кога сте помислили да је лопов!? Ово је држава са законима , а не џунгла! 

- Молим вас, господине – умешао сам се ја – потпуно ми је јасно да је дошло до неспоразума. 

Овај младић је умислио да сам ја лопов због начина како сам излазио из собе. А ја сам тако 

излазио да га не бих пробудио. 

Косооки се лупио из све снаге песницом по темену: - Ух! Онда су она двојица! 

- Ма, чекајте ви са тим сумњичењем! – ауторитативно му се унео рецепционер у лице са 

висине. Деловао је као да ће га згромити! 

- Али нема мог новчаника!- скоро да је кренуо да запомаже косооки. 

- Што кукате, наћи ћемо га. Само полако. Прво ви, молим вас- показао је Турчин к мени-

устаните и дозволите ми да вас пред њим претресем. 

- У реду- пристао сам због олакшавања свог положаја, мада је ово било прекорачивање 

овлашћења и понижавајуће. 



Пошто је претресао пред њим моју гардеробу и торбу, рецепционер се строго окренуо ка 

другом госту хостела: - Сада му се преда мном извините за учињену непријатност. Одмах! 

- Нема потребе- покушао сам да зауставим даљу напетост. 

- Има потребе- засекао ме је запослени – јер не може да се толерише такво понашање. 

У том моменту се десило нешто изненађујуће. Косооки је клекнуо на земљу, склопио шаке и 

гледајући ка мени тужно, завапио је на енглеском: 

- Немојте, молим вас, да се љутите на мене. Погрешио сам, Извињавам се. 

- У реду је – већ ми је постало јако непријатно. 

Косооки је устао и пришао да ме загрли. Већ ту сам био на ивици да ја начиним агресивни 

потез, али сам се због свега удржао, и загрлио сам ја њега, а потом сам се хитро одмакао. 

Бивши нападач ми се још и поклонио, а затим обратио званично, као да је дипломата: 

- Моје име је Конузики Шикори и долазим из Осаке. А ви сте? 

- Ја сам Рајко Петровић, иначе сам из Београда, из Србије. 

- А Србија! Дивно! – наставио је прељубазно Јапанац. – Хтео бих да је посетим. 

- Па, дођите, изволите – узвратио сам му. 

Турчин се умешао, и даље смркнутог лица: - Тако треба да разговарате. А сада ви дођите да 

истражимо ваш случај- говорио је Јапанцу. – Треба да нађемо тај ваш новчаник. Ви сте 

слободни- рекао је допола окрећући главу ка мени. 

 

 Ја сам се наравно журно удаљио. Био сам још јако узбуђен. Ушао сам у први отворени 

ресторан и затражио коњак, засевши на барску столицу. Конобар ме је услужио. Попио сам 

наште целу чашицу на празан стомак. Било ми је жао овог јапанског младића. У бунилу је 

направио грешку и сада је морао да се понижава. С друге стране, то му је, као и мени, 

лекција да не сме бити брзоплет.  

 

   Иако сам планирао да останем у том хостелу још једну ноћ, одлучио сам се да због развоја 

догађаја променим локацију свог последњег ноћења у Берлину. Наиме, ту је живео син мог 

једног пријатеља из Србије, који је радио као пливачки тренер. Послао сам поруку том 

пријатељу, објашњавајући му своју ситуацију. Ускоро ми је стигао број.Јавио сам  се том 

младићу са говорнице и ускоро смо се нашли у једном ресторану близу Александер плаца. 

Причао ми је о свом животу у  Берлину. Како је запоставио своју универзитетску каријеру 

због спорта. Причао ми је како Немци и нису баш посвећени дружењу и изласцима као ми, 

али се он на то навикао. Није му жао што се овде преселио. Понудио ми је ноћење у свом 

дому и за више ноћи, али сам му заблагодарио за једну ноћ. Ускоро сам узео свој кофер из 

хостела и преселио га код њега. Он ми је понудио да изађемо у град. То ми је било 

прихватљиво на извесно време, али сам нешто хтео да проскитам и сам.Разумео ме је и дао 

ми кључ од свог стана, за сваки случај. Те вечери нисам био расположен као претходне. 

Скупио ми се неки чемер у души. Шетао сам широко берлинским улицама и булеварима. Без 

попијеног пића и залогаја вратио сам у своје привремено уточиште и убрзо утонуо у сан. 

Заправо, претходне ноћи у хостелу нисам могао да се опустим поред непознатих мушкараца, 

тако да ми је сан био танак и испрекидан, па ме је стигао умор.   

    

              Сутрашње преподне ће ми протећи у шопингу. Ваљало је купити поклоне за ближње 

и неке намирнице. 

         Берлин напуштам опет у кишно поподне. Радостан сам што сам га упознао. Верујем да  

ћу му се, на овај или онај  начин, вратити. 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМСТЕРДАМ 

 

    У земљу лала бејах ишао први пут као дванаестогодишњак са оцем и братом. Сећам да смо  

први пут у Амстердаму паркирали „своју лимузину“  код неког канала и ја сам инсистирао да 

узмемо собу у некој од зграда на чијем је улазу био фењер. Отац је одбијао да ми да 

објашњење зашто то није решење, па пошто сам му довољно издубио мозак понављаним 

питањем, нервозно је упалио мотор и одвезао нас у потпуни други део града где смо узели 

собу у неком скупоценом хотелу са прастарим лифтовима, мислим да се  звао „Шилер“. 

      Други пут сам овде дошао као  бруцош и био сам седам дана у гостима код неке лепе   

девојке, моје пријатељице из Београда, коју нисам могао ни да пољубим, иако ми се свиђала, 

јер је тада још живела са родитељима и сестром. У град сам излазио сам. Тако сам већ прве 

вечери завршио у „ред дистрикту“. Одмах на самом његовом прагу пришла ми је једна 

средовечна жена, виша од мене пола главе и запитала ме: 

- Треба ли вам водич за кварт? 

- Не, хвала. 

- Зашто? Нисам вам довољно атрактивна? 

- Не то, већ немам новца. 

- Немате новца? Па ви онда не треба ни да долазите овамо. Одакле сте? 

- Из Југославије. 



- Хрват? 

- Не, Србин. 

- То је грозно. Ништа, пријатно. 

- Пријатно. 

Помислио сам како је неки пут спасоносно рећи да си Србин и без пара. 

   На том обиласку „забрањене зоне“ десио ми се и један непријатан догађај. Док сам на 

шеталиштима поред канала био опрезан и гледао, малтене, где стајем, да не бих завршио у 

мутној води, а није да нисам подизао очи ка излозима са голим женама, дотле сам по осталим 

кафићима и пабовима, у којима осим обичног менија добијате и ценовник за марихуану, 

бивао превише опуштен. Тако сам у једном пабу сео за шанк и наручио пиво. Шанкер ме је 

питао колико имам година, спремно сам одговорио- 21 иако сам имао годину дана мање. 

Извадио сам цигару, запалио је и тек онда схватио да немам пепељару. Тада су ми два 

средовечна мушкарца, брадоња са леве стране и безбради- с десне, понудили своје пепељаре 

у исти мах. Била ми је чудна та коициденција, али сам, у незнању, тресао пепео у обе, 

наизменично, док су ме они похотно загледали. Није ми било пријатно, но барем нисмо 

започели причу. Гутао сам пиво на брзину и за неколико минута сам био спреман да одем. 

Тада ми је на раме стигла ручерда брадоње, који ми је некако највише заличио на „хелс 

енџела“, онако у кожњаку са нитнама и косом која није скраћивана бар пет година. Отргао 

сам се и кренуо ка излазу. Међутим, онај други ми се на вратима испречио. Погледао сам 

панично ка шанку, угоститељ се смешио. Није било петог створа у том простору. Мене је 

наравно ухватила паника, али сам се брзо искључио из емоција , по мом старом добром 

обичају. Духовна анестезија у преломним тренуцима више пута ми је спасила живот. 

Видевши да сам заробљен, испланирао сам да играм по њиховом док се не улучи згодна 

прилика за бекство. У почетку сам им се препустио. Брадоња ме је ухватио за леђа и почео да 

ме пипа свуда по телу, опирао сам се само дирању својих гениталија. Они су већ ликовали на 

холандском с оним чувеним хрскавичавим р. Безбради ми се лицем залепио на лице у хтењу 

да ме пољуби у уста, али предње зубе нисам отварао док ме није ударио у стомак и ја сам се 

уз крик стровалио на под. Брадоња ме је жустро ухватио и посадио себи у крило, држећи ме 

око струка једном ручердом, а другом се спретно обавио око мојих руку. За то време је 

безбради откопчавао своје панталоне, а шанкер је дошао са стране да све то снима својим 

фото апаратом или камером. Преда мном се заталасао паламар овог скота и као да ми је 

стигла смртна пресуда. Помислио сам у тренутку само да је добро што за ову срамоту неће 

нико у мом завичају знати. Али тада стиже  deus ex machina или избавитељ. На улици је неко 

пред крчмом запуцао и сва четворица инстинктивно скочисмо у ћошкове не бисмо ли 

сачували живу главу. Већ следећег секунда ја сам, навикнут на паљбу у управо завршеној 

војсци, устао и јурнуо ка излазу. Не размишљајући да ли ће ме неки метак или рикошет 

погодити, стуштио сам се на улицу где се и даље пушкарало. Осврнуо сам се око себе и 

заиста приметио два црномањаста мушкарца, која су се удаљавала низ улицу, размењујући 

ватру, као у филмовима. Нико од ове тројице насилника из паба није појурио за мном, само 

сам им чуо гласове. Одјурио сам у супротном правцу од оног у коме су отишла "господа" с 

оружјем. Грозничаво сам ухватио такси и вратио се њиме у стан мојих домаћина. Замолио 

сам пријатељициног оца да изађемо из зграде, у којој им је био стан, не бих ли му нешто 

важно рекао.  Он је невољно пристао. Чим смо ушли у лифт сместа сам му све испричао. 

Прво ме је укорио што не мислим на своју безбедност. Слушао сам га као оца, беспоговорно. 



Пошто ме је добрано изгрдио, рекао је да ћемо сутра нешто предузети. Пуцњава, у принципу, 

није имала везе са мном, али ју је требало споменути. Мислио сам- па ти разбојници су ми 

малтене спасили и живот и образ. Како је живот непредвидљив! 

Наравно, мој домаћин и ја смо пријавили овај случај насиља сутрадан у локалној полицији, 

шта је даље с тим било није ми интересовало и желео сам што пре да заборавим. Касније ми 

је тај ћале јавио да је добио писмену похвалницу од полиције што је, заједно са мном, 

показао да је ревносни грађанин.Ето шта ти је уређена држава. 

    Последње вечери мог тадашњег боравак у Даму  друг моје домаћице, из Београда,  

организовао је неку седељку у свом стану. Није било лоше, али ни нешто посебно 

занимљиво. Ту сам упознао Јана, високог смеђег Холандеза, који ми је у неко доба ноћи 

предложио да одемо до оближњег студентског града где се сваке вечери приређује журке са 

пуно траве. Прихватио сам иако сам подозревао од Јановог сексуалног опредељења. За 

десетак минута стигли смо у њихов „студењак“ који ме је највише подсетио на блок 28 на 

Новом Београду због чувених „телевизорки“. Било је ту и правих солитера. У једном од њих 

у некој соби, Јан и ја смо се придружили интернационалном дувању канабиса. Прво се ишло 

у круг, али како је „маре“ било прегршт, ја сам сам попушио цео један џоинт. Ускоро је 

почело да ме ради. Једна девојка из Индокине ми је предложила да прошетамо. Заиста смо 

ходали и причали на енглеском. Ја сам све време капирао да се ми знамо ко зна од када, она 

се смејала. Завршили смо у њеној соби. Била је тако предусретљива да сам био дирнут. 

Разоденула ме, мазила, масирала преко сат времена, нарочито мије масирала стопала. Затим 

ме је љубила свуда по телу. Када сам коначно ушао у њу, подигла је своја мала стопала до 

мог лица и њима ме мазила, док сам их ја лизао. На сваки начин се трудила да нам секс траје 

што дуже. Пробао сам с њом неке позе, које никада раније нисам искусио ни са једном 

девојком . После два сата трења, извалили смо се на њен и цимеркин кревет да  предахнемо. 

У том тренутку сам имао следећу визију: горе на небу, као у огромном свемирском броду 

мноштво неких човеколиких бића копча по неким механизмима, а то смо ми, људи на земљи. 

У тренутку кад сам гледао ка њима, они су пребирали по мојим органима као лекарски тим! 

Брзо сам изашао из те слике, вративши се у наручје своје азијске мачке. Касније ми је 

испричала да сам јој се обраћао на српском у том свом магновењу и да сам је називао неким 

њој непознатим именом. Јутарње сунце ме је подсетило на обавезу повратка и, наравно, нове 

грдње од стране домаћина. Овога пута није било опроштаја. Сам сам признао да сам зезнуо 

ствар и без љутње сам прихватио да моментално треба да се одјавим. 

  Последњи, трећи пут у свом животу стижем у Холандију као пословни човек, који треба да 

буде у тиму за потписивање билатералног споразума о реадмисији. Да скратим и 

поједноставим – то је уговор по коме Европска  унија има право да нам врати све имигранте, 

који су дошли преко територије Србије у Европску унију, без обзира одакле су дошли, а 

после наша земља може да их третира по сопственим законима. Тај дубоко неправедан 

споразум је један од услова за пријем Србије у Европску унију. Ја сам један од саветника 

нашег министра за европске интеграције. Ту функцију сам, као и сви, добио преко везе, и 

целих годину дана сам се темељно припремао за свој задатак. За разлику од других неколико 

колега, ја у тиму имам улогу евроскептика и ђавољег адвоката, који у свему тражи заверу, 

претњу по наш национални интегритет, дакле задњу намеру супарничке стране. И тај задатак 

ми је релативно лак с обзиром да материјала имам много. 



    Ипак, узимам једно слободно поподне у свом вишедневном боравку у „земљи подно нивоа 

мора“ и из озлоглашеног Хага стижем у А-дам. Ништа се није у центру тог града изменило за 

ових двадесет и пет година, колико нисам у њему био, то јест све је на свом месту. Седам у 

један кофи шоп у прометној улици и призивам лето на Јадрану крајем осамдесетих. Дошао 

сам са својим ортацима на ноћно купање. На плажи је већ било младих. Неко је свирао 

гитару. Сео сам у ту друштво. Било је људи с разних страна Европе. До мене је седела једна 

тршава бринета, Холанђанка, готских црта лица. Тен јој је био преплануо, ваљда од сунчања, 

а очи загасито зелене. Сви ти контрасти њеног изгледа у складу са атмосфером и вином које 

нам се разливало по устима допринели су да после извесног времена нас двоје одемо у воду 

на вођење љубави. Иако ми је било необично, нисам имао проблема с ерекцијом. Наредних 

седам дана нисмо се раздвајали. Дала ми је своју адресу у Холандији. Приликом свог другог 

боравка у њеној земљи скупио сам храброст да одем до те недођије на крајњем северу 

Холандије, где је живела у неком малом месту. Нашао сам је на једном сеоском имању у 

чизмама у тренутку док је чистила шталу. Било јој је јако непријатно иако сам ја покушао да 

је одобровољим. Није хтела да прихвати што јој се нисам најавио. Тада сам схватио да је 

малограђанка, то јест сељанчура. Не због живота на фарми, већ због понашања. Ништа од 

оног сјаја на Јадрану није јој преостало. Кад ме је пратила на бус за назад, после неколико 

сати празних разговора, видео сам у очима да јој није свеједно. Узалуд, бејби, нисам више 

заинтересован! Неки пут смо баш немилосрдни у оценама других... 

   Ево мало уопштавања. Иако су извесно германског порекла, Холандези се знатно разликују 

од својих источних суседа. Прво, великом већином су високи и витки. Да ли боравак на мору 

утиче на то или северњачки гени, тек ретко када ћете наћи међу домаћим становништвом 

попуњене и дебеле. Друго, веома су љубазни и комуникативни, скоро никада нису 

шовинистички настројени. Иако код њих на малом простору има и превише људства, а добар 

проценат чине дођоши са свих светских континеанта. Ова толеранција вероватно има везе са 

свешћу. Не примећујем код њих колонијалан однос, сем можда код потомака Бура из Јужне 

Африке. Сви перфектно говоре енглески,а труде се и да баратају француским, шпанским и 

другим језицима. Уопште узев, један веома културан свет, који се труди да живи опуштено и 

природно.  Опште је познато да је Холандија либерална, не само по питању марихуане, већ и 

по питању геј бракова.То у  прималној балканској свести води ка предрасуди да су сви 

представници овог становништва хомосексуалци. Како би се онда рађало толико деце? Зар 

би то друштво било могуће назвати либералним ако би било униформно? Добро, опет би 

балкански резон галамио- "међу њима и педофила и разних девијаната, али највише 

бициклиста". За ово последње се слажем, јер је због рељефа земље то најисплативији вид 

превоза. Додуше, тамо се доста и краду бицикли. У сваком случају је безбедније возити 

двоточкаш у Амстердаму него у Београду.  Па, ето, ако хоћете да упознате народ и 

територију која је по скоро свему потпуно различита од Србије, посетите Холандију. 

 

 

 

ПАРИЗ 



 

     Мој град број два након родног Београда. Донекле одживљена љубав. Био сам у њему три 

пута. Први пут са оцем и  братом када ми је било дванаест година. Тада смо остали у граду 

светлости седам дана. Други пут са оба родитеља и оба брата када сам имао четрнаест - 

петнаест година; тада смо тамо остали читавих осам месеци, захваљујући оцу који је добио 

стипендију свог факултета да на том дугачком студијском путовању заврши своју докторску 

дисертацију. И трећи пут, као студент, боравио сам у њему пет дана. Зато ће тема мог текста 

бити: Париз и ја. 

     Он је раскошан, слојевит, непрегледан, узбудљив, жовијалан, променљив, столичан, 

разметљив, необуздан, неуништив, магичан и јединствен.  Уз малу Сену свило се мноштво 

епски познатих грађевина као што су Ајфелова кула, Тријумфална капија, Кеј д'Орсеј, Лувр, 

Богородична црква. Аутопут што га оивичава и заокружује-Периферик дели престоницу 

Француске на градско језгро, које се састоји од двадесет арондисмана и  прстенасти систем 

предграђа. Када једном приградском метро линијом идете из центра ка све удаљенијим 

предграђима Париза, стижете малтене у сеоску идилу, а с друге стране у футуристички 

Дефанс, који изгледа тако амерички. Овај град је, као и свака друга европска престоница у 

наше време, сва космополитски обојена, пуна је супротности, крије делове у које обична нога 

смртника не сме да крочи. С друге стране, у њему и нигде другде можете наћи једну 

Монализу, један  Конкорд, Луксембуршки парк, Монмартр, чувени бувљак Клињанкур, 

фудбалски стадион „Парк принчева“, културни центар „Жорж Помпиду“ популарно названо 

– Бобур...Можда другде можете наћи разне продавце књига, али само овде можете срести 

букинисте, на јужној обали Сене, према Латинском кварту. У коме почива, поред осталог, 

Сорбона где је рођена револуција 1968. године. Париз јесте остао европски пандан Њујорку, 

који је центар света.Није само време проведено у овом граду разлог што га толико волим , 

већ и ти моји уласци и растанци од њега као да су предодредили једну непролазну љубав. 

    Идем редом. Први пут сам га угледао са севера када сам као дванаестогодишњак стизао 

тандркавим „ситроеном“ из Белгије на сувозачком месту. Пустио ме је тата да с том почашћу 

уђем у најславнији град Европе. Запамтио сам да  је пут био брдовит и чим смо с леве стране 

оставили аеродром „Шарл Де Гол“, пред нама се забелело непрегледно урбано пространство. 

Усклинкнуо сам пренеражен величином града. Иако ми је тада и Београд био велики, а 

нарочито Будимпешта, Беч, Минхен, Хамбург и Амстердам, које смо већ видели на путу, 

овако нешто велико, а цивилизовано до тада још нисам видео! Са полуотвореним устима од 

позитивног шока посматрао сам како поред мог прозора промичу куће, зграде, саобраћајни 

знакови, тргови и споменици. Већ истог дана ходали смо уз Сену и фотографисали , као 

далекоисточни туристи, све на шта бисмо наишли. Неке објекте сам знао са слика и 

телевизије, али , рецимо, нисам знао да је Кула Монпарнас, са шездесет спратова, мустра по 

којој је направљена наша „Београђанка“. Панорама која се пружа са овог, другог по висини 

објекта у Паризу, оставила би свакога без даха. Једино јак ветар спречава дуже задржавање и 

разгледање града дурбином. За који дан смо се заиста попели и на врх Ајфелове куле. Како је 

било лето, гужва је била огромна, али наша воља је била неумољива према телесним 

ограничењима. Задржали смо се у окружењу канцеларије архитекте Ајфела око сат времена, 

а потом смо кренули пешке на доле! Спуштање гвозденим степеницама са висине од 315 

метара било је трауматично искуство, јер су степенице изграђене тако да имају у себи неке 



рупе, па човек има утисак као да све време корача надоле по ваздуху! У једном моменту ми 

се завртело у глави, па сам сео на један степеник. Наравно, нисам смео да гледам надоле. 

Брат ме је задиркивао. Стегао сам зубе и наставили смо пут до подножја. Кад сам коначно 

табанао по тлу, захвалио сам Богу што се нисам стровалио с неке ужасне висине. После смо 

сели у ресторан да се окрепимо палачинкама. Језа је ускоро минула, а остало је задовољство 

што смо освојили тај најпознатији урбани врх Европе! 

    Из тог свог првог боравка  у Паризу издвојио бих још посету Лувру и моје суочавање са 

Леонардовом „Монализом“. Када се гомила америчких туриста мало проредила и нас тројица 

смо могли да се приближимо овом чувеном портрету на отприлике један метар, учинило ми 

се као ми нешто бриди по носу, ушима и образима. Помислио сам да није то нека физичка 

енергија којом ова слика држи своје посматраче уза се. Нико око мене се није чешао или 

дирао по лицу, сви су,искрено или не, без речи посматрали садржај рама. Ја сам, пак, више, 

кришом гледао у њихова лица. Оно што ме је прво привукло је њихова међусобна 

различитост. Било је ту и црнаца, и белаца, и жутих,и смеђих, и старијих, и младих  људи, и 

жена, и мушкараца, и деце, чак. И нико није био толико деконцентрисан као ја. Неколико 

водича је причало на различитим језицима, али ја их нисам слушао, јер су то биле уобичајене 

фразе. Хтео сам после да питам свог оца и брата да ли су они осетили то струјање, али сам 

одустао. 

   Када сам након две године, само с јесени, опет улазио у Париз истим оним“ситроеном“, 

улазио сам с источне стране, јер смо натрпаним возилом ишли преко Аустрије, Немачке и 

Алзаса. Овај источни прилаз је био скроз другачији, некако обичнији од северног и без неке 

симболике. Сећам се само да је било јутро, па сам ја имао трип да баш ми доносимо у Париз 

сунце. Већ наредног дана мој отац је нашао за нас мали стан на Монмартру у Улици три 

брата, као привремено решење. Ускоро су нам се, дошавши авионом, придружили мајка и 

најмлађи брат, који тада такорећи још био беба. У том станчићу смо се таман скућили и 

почели да навикавамо на окружење, када се десио један ужасан догађај. Једног поподнева 

мајка и нас тројица смо били у стану, док је отац био неким пословима одсутан. Одједном је 

нешто пукло и све се затресло. Шћућурили смо се на поду и инстиктивно покрили главе 

рукама. Кроз прозор сам видео бетонске блокове како падају доле и урнишу тло! Мислио сам 

да је земљотрес. После неких пет минута све је стало. Први сам пришао прозору.Све се 

замаглило од рушевина! Боже мили, шта нас је снашло?! Мајка је била најприсебнија. Иако 

смо хтели да излетимо брат и ја напоље, она је командовала да нипошто не излазимо док све 

не прође. Струје и воде није било. Није се имало куд него да сачекамо да се тата врати. Но, 

пре њега је неко звонио на врата. Била је то специјална полиција у црним униформама. Ушли 

су са гас маскама у наш стан и мали бата се обезнанио од плача. Како нисам знао француски, 

покушао сам да их питам на енглеском шта се десило, али они су игнорисали моје питање  и  

убрзо су изашли. Сео сам снуждено и помислио да је можда то тај смак света о коме се често 

прича. С очевим доласком све се разјаснило: цела зграда изнад првог спрата је отишла у 

ваздух због неисправне плинске боце у поткровљу зграде! А ми смо имали стан у мезанину! 

Бог нас чува !!! 

  Већ за три дана преселили смо се у други стан, у једном јужном предграђу Париза по имену 

Аркеј. Окруживала су га предграђа: на северу Жонтији (у коме су, поред осталих, у своје 

време живели Пикасо, браћни пар Кири), на истоку Вил Жуиф,на западу Монруж, а на југу 

Кашан где је остао један повелики лук из старијих времена. У сваком од  ових предграђа 



имао сам понеко познанство и засновао сам понеку причу. Но, за многе од тих мојих 

париских епизода нема места у овом спису. Само евоцирам. Стан у који смо се уселили био 

је још теснији од претходног, буквално- гарсоњера. Како смо се у њему тискали наредних 

осам месеци нас петоро, само ми знамо. Но, велика предност ове локације је била метро 

станица на педесет метара од куће, а одатле бисмо за мање од петнаест минута могли да се 

докопамо центра града. Још једна, рекао бих суштинска предност је непосредна близина 

великог колеџа „Еваристе Галоа“ у коме смо брат и ја ишли у једно од интернационалних 

одељења. Ту смо имали дивне професоре, пре свега професорку француског, која нам је била 

и разредна, а и друштво нам је било солидно, нарочито из „обичних“ француских одељења. С 

тим дечацима сам играо фудбал и дружио се ван часова, чак их посећивао по кућама, што за 

негостољубиве Французе није типично. У наше одељење су ишла деца из земаља Магреба, 

Индокине, црне Африке, Бразила, Румуније. Сви су боље знали француски од нас, новајлија, 

али смо се брзо уклопили. Није било већих проблема,а понека туча је у тим годинама 

нормална ствар. Генерално, јако сам био интегрисан и поред свог мањкавог француског.  

   Осим школе, ишао сам још и на тренинге пливања у једном великом општинском базену. 

Успео сам на неком локалном такмичењу да освојим чак и медаљу! У том клубу тренирала је 

једна моја вршњакиња, плавокоса Естел. Црта лица налик на данашњу глумицу Камерон 

Дијаз, имала је тада моју висину и увек насмејано лице. Није ми било потребно много 

времена да бих се заљубио. Како нас је за тренинге купио аутобус на свим раскрсницама 

наше општине, ја сам увек улазио пре ње и заузео бих место за њу. Првих неколико пута ме 

је искулирала, али упорност се исплатила. Пре једног тренинга ушла је сва „покисла“, 

понудио сам јој место уз питање зашто је нераположена. Отворила ми је своју душу: 

родитељи су јој се управо разводили и њу је то секло. Није ми била позната та ситуација из 

куће и ближег окружења, али сам је резонски утешио да ће све то проћи и да ће јој се 

родитељи опет заволети. На шта ми је она рекла да сам будала, али је остала да седи поред 

мене. Ставио сам јој шаку на њене две прекрштене, а она је једну извукла па је ставила преко 

моје, потом сам ја своју слободну ставио преко њене и она се насмејала.Победио сам! Но, 

након једног тренинга је стигло разочарење. На станици где је Естел, са још неком децом, 

силазила, стајао је неки старији момак, који ју је, чим му се приближила, ухватио за главу и 

пољубио. Млади спортисти из буса, нарочито дечаци су загаламили еуфорично, а ја сам, 

очајан, окренуо главу и уздахнуо. Сумњам да ћу имати шансу као осмак да овде смувам неку 

девојчицу. Боље да прва љубав падне у завичају, тешио сам се. 

   Сећам се да сам што са породицом, што само са средњим братом, што са друговима, што 

сам скоро сваког дана, и по невремену пешачио по Паризу и његовим предграђима. Толика је 

била моја радозналост и глад за искуствима. Било је и опасности о којима нико од мојих до 

сад није сазнао ништа. Рецимо, једном само што се нисам оклизнуо  и пао на шине метроа, у 

последњи час сам увхатио равнотежу. Једном сам, играјући фудбал са непознатим дечацима, 

малтене на улици, сломио лоптом шофершајбну нечијег аутомобила, па сам отрчао пре него 

што би ме неко ухватио. Одлично сам се сналазио са метро линијама. Често сам се и возикао 

да би их што више упознао град, нарочито на градским линијама где има пуно надземних 

станица са солидним погледом на околне улице. Ипак, најрђавије сам се осећао када сам, 

штитећи свог млађег брата, дивљачки претукао једног Мароканца коме је цурила крв из носа. 

Потрчао сам за њим да му се извиним, али ми понос то није дозволио. Очекивао сам освету 

наредних дана и вребао сам корак свих око себе. Срећа ми се насмешила. Тај дечко се ускоро 



потукао са неким доста старијим момком у школском дворишту. Ја сам  прискочио да га 

браним. Иако нас је  тај осамнаестогодишњи Арапин обојицу млатио, ја сам боље држао 

гард, па сам боље и прошао с повредама. Ипак, много је важније да сам у тученом 

Мароканцу стекао доброг друга до краја осмог разреда. Чак и кад би неко хтео са мном да се 

качи, имао би посла с њим и његовим сунородницима из школе. Такође, чувао ме је неки 

Алжирац по имену Камен, који је ладно могао већ да буде студент по годинама. Првог дана 

ме је чвркнуо по глави, а ја сам му се, мрштећи, унео у лице. Он се само насмејао и отишао. 

За неки дан, када је дошао по нову порцију садизма, сачекали су га моје нитне на наруквици, 

којом сам се заштитио. Он то до тада није видео. Тражио ми је да му их дам што сам одбио. 

Лупио ми је лакши шамар, а ја скоро да нисам ни реаговао. Онда ме је он ухватио за 

надлактицу и одвео код директора школе. То је био неки гргурави тип са тамни цвикерима, 

имао је неко јеврејско презиме. Предао сам директору нитне и обећао да их никада више 

нећу донети у школу. Тада сам схватио да је овај Камен његов човек и брзо сам се 

прешалтовао да увек кад дођем у двориште прво идем њему да се јавим. Убрзо сам морао да 

се докажем. Задатак није био нимало лак. Требало је да пребијем неког дебељка Француза за 

кога је Камен рекао да је издајник. Нисам проверавао његову причу, само сам питао шефа да 

ли да га ударам у лице или не. Оставио ми је слободу избора. Одлучио сам се да дебељка не 

ударам горе ако не буде потребе. Жао ми је било дечка који је изгледао као мамина маза, али 

морао сам да мислим о свом статусу. Камен ме је надахнуо реченицом да су Југословени 

познати борци, а не слине ко ови Европљани. Пришао сам дебељку у дворишту и изазвао га 

речима да је говно од човека. Он се залетео на мене тако да сам га једним џудо потезом – 

цури коми гоши лако оборио на под. Он је треснуо као врећа, тако да сам се пресекао да 

није прецвиковао кичму. Но, кад сам видео да се, осрамоћен повицима посматрача, нагло 

подиже, пришао сам му са стране и ухватио га „у крагну“. Сурова париска деца су клицала да 

га убијем, Камен је на одстојању бацао „коске“ својима из екипе, а ја нисам ни попуштао, ни 

додавао гас у стегу, док се јадни дебељуца батргао не би ли дошао до ваздуха. Одједном се 

поред нас створио један од школских чувара, мене је грубо одгурнуо, мог противника је 

подигао са земље, а потом нас обојицу одвео код директора. Саслушавање је било опсежно, а 

ја сам једино знао да не смем да одам свог инспиратора. На више пута поновљено питање 

директора шта је мотив мог напада, ја сам одговорио: - Тај дечко се злобно понаша према 

својим друговима из разреда. 

- А ти си судија и цела порота да га кажњаваш, шта ли?- унео ми се бесни директор у 

лице, а мени су колена заклецала. 

Господине директоре – покушао сам да делујем што скрушеније – ја знам да немам права на 

тако нешто и обећавам да се неће поновити. 

- Наравно да се неће поновити, јер, понови ли се, летите из школе и ти твој брат, и неће моћи 

ваш отац, иначе један дивни господин, да вас сачува. 

- - Разумео сам – климнуо сам главом. 

- Да ли се извињаваш овом колеги ученику? 

- Да, из свег срца – сад већ нисам глумио.Окрнуо сам се ка дебељку коме су очи биле сузне и 

баш сам се сажалио на његову бруку. – Молим те да ми опростиш. Ја сам један малоумник и 

пропалица! 

- Хајде, хајде, немој сада да ми се ту претвараш, него озбиљно схвати ово упозорење, јер је 

последње- суморно је декламовао директор. А сада лепо идите обојица и разговарајте као 

прави француски грађани фино и цивилизовано. 



Ја сам још штреберски загрлио своју жртву и одмах му понудио да истог поподнева изађемо 

у шетњу што је он одбио, али је деловао одобровољен. Чим сам изашао из директорове 

канцеларије, спазио сам у ходнику Камена који ме је гледао љубопитљиво. Одречно сам 

климнуо главом и прошао поред њега ћутке. Кући сам добио температуру. Ипак, једно сам 

знао: од сутра ме нико међу ученицима ове школе више неће дирати. Наравно, и да ме неко 

нападне, више није смело да ми падне напамет да се тучем. Зато сам се прилично изоловао и 

причао сам само са децом из свог одељења, која су, углавном, била питома, а највише са 

рођеним братом, с којим сам се током целе те године баш зближио без обзира на разлику у 

годинама. 

 

   Сећам се да сам једном дечаке из одељења позвао да после школе у петак одшетамо до 

центра града. Они никада нису имали такво искуство иако су у Паризу рођени или су дошли 

у њега знатно пре мене. Невероватно је колико су та деца нееманципована. Као да сам их 

довео у Холивуд када смо шетали од Шатлеа до Бобура и назад ка Нотр Даму. Неки од њих 

су знали да их код куће чекају грдње, а можда и батине. Замолио сам их да испричају како 

смо се сви заједно договорили да изађемо у град. Ипак, неко ме је откуцао, тако да ме је овог 

пута рибала разредна. У угловима њених очију видео сам наклоност, а у угловима усана 

осмех када сам јој казао где сам их све водио и шта сам им причао. Ипак, морала је због неке 

деце и родитеља да ми да укор. Који ми је избрисала већ на следећем већу. Имали смо брат и 

ја заслуге за ту школу: учествовали смо у раду драмске секције (то се већ подразумева), 

представљали смо школу на спортским такмичењима, ја у пливању, он у фудбалу, најзад 

обојица смо у категоријама свог узраста бриљирали на квизу знања који је организовала 

општина Аркеј. Наш последњи дан у колеџу „Еваристе Галоа“ био је пропраћен кишом суза 

у нашем одељењу и гомилом обећања са малтене децом из целе школе- да ћемо се вратити у 

Париз и да ћемо се наћи. Свима њима није ишло у главу да се ми са радошћу враћамо  у свој 

Београд који смо свих тих месеци у граду светлости хвалили и уздизали кад год смо могли. 

Тако је један Фабрис, рецимо, узвикнуо: - Море, има да дођем у тај ваш Бeoград да видим ја 

како ви то играте најбољу кошарку на свету! 

И директор је био прељубазан при растанку. Лично ми се извинио на тешким речима које је 

изговарао и обојици, као и оцу, пожелео успех и срећу у животу. Камен је дошао да ми „баци 

коску“ и написао ми је своју париску адресу и број, и нагласио да му се обавезно јавим ако 

опет дођем. Естел је дошла да ме пољуби, али само у образ. Погледао сам је дугим, тужним 

погледом, који је она одлично разумела. Румунка Данијела ми се окачила око врата и сав ми 

врат излепила својим сузама, док је њен брат Адријан добацивао: - Хајде, срешћемо се ми 

опет, није ово заувек!   

   Кад смо изашли у школско двориште ка излазу из школе, пукао је громогласни аплауз. 

Најежио сам се! Махали смо им једно десет минута и онда, обојица са сузама у очима 

кренули ка свом дому. 

   Испратили смо мајку и малог брата на аеродром „Орли“ и кренули својим натовареним 

„ситроеном“ на исток. Последњи поздрав Паризу је био у једно јунско касно поподне.Рекао 

сам му: - Стари мој, остављам те привремено, снађи се без мене, али доћи ћу ти опет… 

 

   Вратио сам се у овај непрегледни град као студент на пет дана. Био сам гост у дому своје 

некадашње разредне. Њена петочлана породица  ме је лепо прихватила. Ноћивао сам сам у 

соби једног од њених синова где је мачка испијала воду у акваријуму не би ли доспела до 



рибица. За столом смо, по француском обичају, остајали у дугим разговорима. То ми је било 

заморно, али сам схватио да морам да се навикавам.  Разреднин муж је био гимназијски 

професор историје. Био је по изгледу и понашању типични Француз: средњег раста, црнокос, 

с подужим носем, ходао је усправно и прпошно као неки ћуран. Говор му је био одмерен, но 

празан, углавном су то биле фразе. Чини ми се да је био строг, макар према укућанима, мада 

би се понекад и насмејао. Развијао је у својој фотељи листове дневних новина и часописа, а 

на телевизији је гледао само дневник. Једном ме је возио својим „реноом“ до центра града 

где му се налазило радно место. Није био превише причљив, нити радознао. Ипак, није 

пропустио да ме пита да ли је неко од нас узео учешће у рату у бившој Југославији. То су 

биле године ратова у Босни и Хрватској где држава Србија званично није учествовала. 

Спремно сам му одговорио да нисмо, мада нико од нас не би бежао од војске да нас је звала. 

На то је он изговорио неколико безличних реченица чији је смисао био да је нормално да се 

боримо за домовину, али да имамо паметнија посла него да у ратовима страдамо. Пожелео 

сам да то буде мој последњи разговор с њим и тако је и било. За разлику од њега, његова 

супруга и моја некадашња разредна је показивала сву пажњу и љубав према мени, тако да ми 

се чинило да су јој два сина и ћерка, иако већ у тинејџерским годинама, били љубоморни. 

Водио сам с њом дуге разговоре о нашој породици, о сваком њеном члану понаособ. Највише 

се занимала за мајку. Понудила је да се ангажује око продаје њених слика што ће неколико 

година касније и заиста чинити. Осим тога, причали смо о заједничкој нам школској години 

и свим реминисценцијама на њу. Она је посебно хвалила мог брата који је јако, поред мене, 

напредовао за тих осам месеци у емотивном смислу. Испричао сам јој неке доживљаје које 

није знала и то ју је, углавном забављало. Признала ми је да би најрадије дала отказ, јер јој је 

плата мала, а бесмисмислених обавеза је све више.Питао сам је и да ли је у контакту и са ким 

из нашег интернационалног одељења и рекла ми је да, на жалост, није. Ето, једино сам је се 

ја, из далека, сетио, рекла је, не без сентимената. Помислио сам како су та деца незахвална. 

Па она нам је била као друга мајка. Можда је некоме била и маћеха, мада не бих рекао. Увек 

су је сви хвалили и радовали се сусретима с њом. Напросто та деца немају општу културу. А 

вероватно их породично окружење одвлачи на другу страну, опстати је овде тешко, мора се 

мислити на сваки франак, нема се времена за финоћу и отменостт. Мени је ових неколико 

дана у дому госпође Померол значило у емотивном смислу више него година на неким 

другим местима. 

 

  Своје париске дане у свом трећем тамошњем боравку проводио сам у дугим шетњама и 

присећањима на  време мог осмог разреда и бројних познанстава са овдашњима. Наравно, 

јурио сам и за новим контактима. Ту нисам био нарочито предузетан, јер сам био 

импресионистички опредељен, баш  по теми Музеја на париском кеју. Посетио сам једну 

фудбалску утакмицу на „Парку принчева“,  Роденов музеј, и башкарио се у кафићима 

Латинског кварта. Једног кишног поподнева донео сам наглу одлуку да је време за искуство 

са проститутком.Где ако не у Паризу? Кад ако не са двадесет пуних година? С друге стране, 

размишљао сам, не без страха, како ћу да их нађем и шта да урадим за превенцију од 

заразних болести. Чуо сам да и најновији, скупи презервативи нису стопостотно безбедни. А 

да купим шупљи накитњак? То тражење би ми узело пуно времена, а после бих морао да га 

се лишим, јер га не бих носио на дуг пут. Значи, решење је да нађем „занатлијку“ која је 

мање-више професионалац у свом послу. 

  И тако у размишљањима и блудењу па париским улицама ситуацијама ми се наместила 

сама. Ходао сам по Пигалу у рановечерњим сатима када сам угледао жену тридесетих година 

у мини сукњи, са црвеним ципелама на штиклама, веома нашминкану, која је стајала сама 

код једне раскрснице. Најпре сам прошао поред ње, а онда сам се зауставио, погледао је, она 



ме је приметила. Потом сам се вратио и стао на метар од ње. Био сам јако узбуђен, јер нисам 

знао шта тачно да је питам. Она ме је ословила: 

- Фрајеру, јеси ли заинтересован? Пола сата је 100 франака. Може? 

- Мммможе. 

- А што си тако неодлучан? Јебао би, а не знаш то да кажеш, шта? 

- Не, у реду је. Где ћемо? 

- Прати ме – насмејала се и кренула узбрдо ка Монмартру. 

 

Ја сам скоро неодлучно кренуо за њом. Заправо, био сам сигуран да је све ово било погрешно 

и да би требало да променим трасу свог кретања. Ипак, по инерцији сам се пео улицама, које 

сам у свом другом боравку у Паризу ишпартао за седам дана свог живота уздуж и попреко. 

Дошли смо до једног трошног улаза, попели се на први спрат, она је откључала стан. Ушао 

сам за њом у предсобље. Засуо ме је неки воњ. Одмах ми је пришла и испружила длан, 

тражећи зараду. Дакле, тако то иде? Дао сам јој договорени новац. Потом ми је показала пут 

до полунамештене собе са спуштеним ролетнама. Унутра је горела нека лампа са црвеним 

абажуром, баш као што и треба. Сео сам на намештен кревет пошто сам скинуо мантил и 

сако, оставши у кошуљи. Она ме је погледала упитно и понудила да се истуширам. Схватио 

сам да немамо времена за губљење и наставио сам да се скидам, док је то она радила ван 

собе. Тресла ме је грозница од помешаног узбуђења и страха. Она је то приметила када је 

ушла гола и нежно ме загрлила. Одмах ми се придигао „стојимир“, тако да га је она узела у 

десну руку, мало га је мазила, а потом се спустила у чучећи положај и обухватила га својим 

устима. Тај моменат миља никада нећу заборавити. Осећао сам као да се сав топим у тим 

топлим  њеним устима. Она га је ћутке сркала и облизивала добрих пет минута, а потом се 

придигла и учтиво ме питала, гледајући у страну: 

- Коју би позу господин пожелео? 

- Коју год хоћеш ти- рекао сам помирљиво. 

- -Добро, онда седи на ивицу кревета- казала ми је ауторитативно. 

Ја сам подигао шаку, окренуо јој леђа и наместио један, па други неискоришћени 

презерватив. То је потрајало и она се већ унервозила. Таман кад је хтела да се умеша, 

све је било на свом месту . Ја сам пред собом имао лепо грађено женско тело без 

делића вишка или мањка, са готово наранџастом пути. Променивши неколико поза 

као по шаблону, потпуно смо развашарили њену постељину и јастуке. После тога смо 

се сместили голи на њеном кревету и ја сам почео да је мазим. И то јој је јако пријало, 

имао сам осећај да преде као мачка. Одједном се окренула ка мени и гледала ме је из 

близине.То је био снажан моменат, јер ми се учинило као да смо пар. А већ скоро 

годину дана пре тога у Београду нисам имао девојку. Тек тада ме је запитала: 

- Одакле си? 

- Ја сам из Београда, из Србије. Што? 

- Па, онако питам. Никада нисам била у твојој земљи. 

- Па, дођи, даћу ти своју адресу. 

- Будало. Не могу. 

- А што? Дођи једном кад будеш на распусту. 

- Е, баш си симпатичан. Ма, пусти... 

- А одакле си ти? 



- Из Сошоа.  

- Ни ја нисам био у твом граду. 

- Ништа ниси пропустио. Имамо само чувену фабрику аутомобила. 

- Него да те питам нешто, а да се не  наљутиш? 

- Зависи шта је у питању. 

- Имају ли проститутке оно...помагало...мислим... 

- Вибратор мислиш? Па не знам. Ја га, рецимо, имам. 

- А зашто? Је ли имаш и женске муштерије? 

- Не, искључиво радим са мушкарцима. 

- Шта, они траже да их ти јебеш тиме? 

- Да, што да не? Хоћеш ли да пробаш? 

- А, не. 

- Па, зашто? Што си тако примитиван? 

- Ма, нисам, него...имам хемороиде и знаш... 

- А то, добро не мораш све да ми објашњаваш. 

- Па нисам ни хтео. 

- Него, твоје време је скоро истекло. 

- Зар већ? 

- Је ли ти било лепо са мном? 

- Дивно. 

- Пољуби ме. 

Почео сам да је љубим дуго, без гађења. У току љубљења она се попела на моје већ набрекло 

споловило. Хитро сам навукао још један презерватив и пустио сам је да вози своју вожњу по 

мом младом телу. Била је нежна и опет ме је довела до врхунца. 

После те сеансе, написао сам њен фиксни број у неки нотес и дала ми је, вероватно пословно, 

име –  Лиза! 

 

 Изашао сам на париски ваздух, дубоко удахнуо плућима. Сада сам у рангу Бодлера и Тулуз 

Лотрека!   

   Истог поподнева сам нагло одлучио да напустим Париз, јер у мојој души није више било 

простора за нове доживљаје. Све је већ било исказано. Поздравио сам се са породицом моје 

разредне, а с њом сам се и изљубио, остављајући је уплакану, уз обећање да ћемо се опет 

видети. Та жена је заиста била племенита душа. 

 

    Отишао сам на станицу  Гар ди Нор. Последњи поздрав Паризу из купеа упутио сам преко 

кровова Сен Денија. Пожелео сам да је ово крај наших виђања. Да бих га носио са изузетним 

сликама и лепотом различитости. О, Паризу, сјајни филме живота мог! 

 

                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРСЕЛОНА 

 

    Коначно сам  на аеродрому „Ел прато“, непрегледно великом. Туристи из целог света 

незадрживо хрле ка излазу, пропуштам већину. Планирао сам да дођем овде још као 

тинејџер, затим на Олимпијске игре, али, авај, увели су нам санкције. Моја браћа су овде 

боравила по неколико месеци код неких познаника током деведестих, ја нисам био те среће. 

Ипак, отворило ми се. Бусем се превозим до центра, а онда метроом до хостела у коме ћу 

одсести наредних седам дана. Овде сам скроз туристички. Нисам успео да укачим ниједну 

пословну шему с „далеком Шпанијом“, па сам једино могао овако, трошаџијски. Крај је 

септембра и Каталонци се припремају за референдум о независности. На све стране 

прогласи, транспаренти и билборди који на каталонском означавају тај „историјски датум“. 

Енглеским се служе, наравно, ово је велики светски град. По терасама максимално 

заступљене заставе Каталоније. 

    Од свог хостела се првог дана боравка спуштам до Трга Еспања. Потом се пењем на брдо 

Монжуик где посећујем Музеј Мироа и Национални музеј. Цео Монжуик је шумовито брдо. 

Жичаром се пењем до дворца Монжуик који је тврђава из 17. века, а познат је као Франков 

затвор. Том жичаром се на другу страну може спустити до луке зване Барселонета где је 

комплекс морских  плажа. 

    Рамбла је овдашња најпознатија пешачка зона. Тротоари су по ободима улице и у средини, 

а између њих је коловоз у оба смера. Ову дугачку улицу обележава велика гужва, коју, 

углавном, праве туристи. 

    Саграда Фамилија је најпознатије Гаудијево дело. Катедрала је висока и позната по 

орнаментици што указује на њену модерност без обзира што је основа њене структуре  

готска. Испред катедрале се протегао огроман ред. Гауди је урадио само део посла, његови 

ученици су наставили изградњу, али објекат је остао недовршен што се види на њеној 



стражњој страни где се осећа одсуство Гаудијеве руке. Губим стрпљење и одустајем од 

чекања и уласка унутра. 

    Мислећи на Гаудија, посећујем Каза Милу, на брду, код Авеније Дијагонал. То је стамбена 

зграда, коју је он пројектовао и у њој су живели неки изабрани грађани између два светска 

рата.Станови су уникатни, јер је сваки њихов детаљ Гауди посебно дизајнирао. На врху 

објекта се налази панорама где су фигуре и стубови које је он радио.Споља, на фасади се 

види тај његов карактеристични шарени рукопис. 

   Стари град је готска четврт и има неколико старих катедрала. Ту налазим ресторан „Четири 

мачка“ у коме је често одседао Пабло Пикасо. Ресторан није променио изглед и атмосферу 

од његовог времена. Наручујем њихове специјалитете- предјела којима сам заборавио име: 

куглице од рибе са поморанџом и препечени хлеб с парадајз сосом. 

  Време је да упознам некога. Вребам. Није лако. Сви пролазници ми делују затворено, а 

бучне источноевропске и далекоисточне туристе не бих да стартујем, најпре што иду у 

групама,а најзад и зато што су еуфорични и просто непривлачни. Лутам већ дуго у потрази за 

пленом и осећам се као лав у савани што се празних шака, то јест шапа враћа у своје 

шипражје да мало почине. Дакле, са првим наносима вечери крећем ка свом хостелу. Тада се 

досетим да је недалеко од њега смештен митски стадион „Камп ноу“ са годинама најбољим 

фудбалским клубом на свету – „Барселоном“ у чијем су саставу магични 

Меси,Пике,Ћави,Иниеста и остали мајстори фудбала. Убрзо стижем до тог храма фудбала. 

О, колико би дечака, млађих и старијих, али и девојака, широм света, хтело да се нађе на 

овом месту. Стадион  је у тим сатима затворен, не игра се никакав меч, али ја стојим и 

замишљам да сам усред шпанског дербија на трибинама стадиона и да посматрам спектакл. 

У Шпанији се одувек играо врхунски клупски фудбал, „Реал“ из Мадрида је најтрофејнији 

клуб света. Страст за коридом је замењена страшћу за „бубамаром на зеленом тепиху“. Не 

могу да замислим данашњег Шпанца који грлено не подржава клуб за који навија. У првој 

деценији 21.века и репрезентација им је искочила на европски и светски врх. Јесте оно 

финале са Холандијом у Јужној Африци било најсморније финале икада, али од почетка тог 

Мундијала 2010.године  Шпанци су доминирали и побеђивали, макар и са минималном 

разликом. А на европским фудбалским финалима у Бечу и Кијеву нису оставили сумњу. Ако 

томе додамо и њихову кошаркашку доминацију Европом, те Рафаела Надала, који је 

неколико година био челни играч тениске АТП листе, док се није пропео наш див јунак-

Новак Ђоковић, може се рећи да је шпанска нација баш успешна у спорту. 

   У тој замишљености проведох добрих пола сата пред зидинама „Камп ноа“ и кретох назад 

у своје уточиште, делимично незадовољан што нисам успео никога да упознам. Но, задате 

теме се баш и не исплате на путовањима. Најзад, овде сам , пре свега, због чулних утисака. 

Већ када је изгледало да ћу свима у Барселони остати незнанац, малтене пред хостелом 

сретох свог давнашњег пријатеља из Београда – Мишу, који се током деведесетих преселио у 

Венецуелу. Силно обрадован изгрлих га и он ми да своју адресу, уз обавезни договор да се 

сутра видимо. Позвао сам га код себе у собу. Тада је журио на неки посао, али је обећао да ће 

ми сутра све испричати. Узалуд. Имао сам резервисану карту за Мадрид у раним јутарњим 

сатима. Но, нисам хтео да га разочарам. Послаћу му сутрадан sms из воза. Ко зна- можда 

ћемо се нас двојица опет негде срести. У неком светском граду, а можда и код нас у 

Београду. Драж живота јесте у његовој непредвидљивости. 



   

 

МАДРИД 

 

    Брзим возом за неколико сати прелазим из „непослушне“ Каталоније у Кастиљу не бих ли 

обишао престоницу Шпаније. Мадрид је вишемилионски град кога бије глас да никада не 

спава. По буци коју срећем на његовим улицама у било које доба дана или ноћи, уверавам се 

да је то тако. 

   Стижем у главну градску улицу- Гранд виа. Од ње се спуштам до Трга Пуерта дел Сол на 

коме се налази пуно туриста и споменик медведа који се пење на дрво што је амблем овог 

града. Следећи трг који посећујем је Главни трг који је скривен од градског саобраћаја 

зградама у којима је некада живела најугледнија овдашња аристократија; ту је споменик 

краљу Филипу Трећем. Недалеко одатле је Краљевска палата испред које се налази парк у 

коме је споменик Дон Кихоту и Санчо Панси, то јест Сервантесу. 

    Наредног дана посећујем чувени музеј Прадо. Одељења су подељена по националним 

категоријама. Обилазим најпре Бошова, Рубенсова и Рембрантова дела. Музеј има пет 

спратова! На неком вишем спрату су Ривера, Веласкез, међу којима и његове „Три 

госпођице“, Гоја. У новијем делу музеја је била специјална изложба- „Ел Греко и савремени 

уметници“ где срећем нека од чувених Ел Грекових платна. Модерна уметност је више 

концентрисана у Музеју краљице Софије, близу железничке станице. Ту се могу срести 

Пикасо, Дали, рецимо „Герника“ и остали. 

    Пун утисака улазим у големи парк Ретиро. Одмарам чула уз језеро. Опет шетам. Пролазим 

без задржавања поред споменика Гарсији Лорки на неком тргу. Седам у неки обични 

ресторан и пробам паељу- сличну нашем пилаву, само има више поврћа и риба доминира над 

другим месом. 

    Локалним возом се превозим до Ескоријала, самостана у коме је често боравио шпански 

краљ Филип Трећи. Данас овај објекат делује гламорозно.Споља су зидине. Грађевина је 

четврњста са шупљином унутра. Унутар Ескоријала наилазим на цркву, школу, испод чега је 

насеље у коме се и данас живи. 

 На сваком кораку срећем Латиноамериканце и људе са Далеког истока који нешто раде. 

Чини ми се, чак, да они чине већину овдашњег становништва. Током целог дана на 

централним улицама је много проститутки из целог света. Бука је, као што рекох, 

непрестана, има се утисак да сви галаме да би се уопште могли чути. Срећем и доста мушких 

проститутки. Било да је реч о травеститима или гејевима, можда бисексуалцима или 

жиголоима, мушкараца, који су нуде, неописиво је много. Одлучујем да и то пробам. 

Довољно сам далеко од домовине да би ме могао стићи неки глас. Сваки човек има урођену 

бисексуалност. Најзад, неке се појаве напросто не познају док се не искусе.  

Не мислим на хомосексулно искуство, где су субјекти колико-толико равноправни.  



   Дуго, дуго тражим прилику за то и опет себе подсећам на неку зверку из саване. Не бих 

хтео да ме неко примети, хтео бих да „жртву“ одвучем непримећен од свих. Што је потпуно 

сулуда идеја и непотребна предострожност у време када се све снима из ваздуха. Али, тако 

ми је пријатније. Негде на углу двеју полупрометних улица близу Ретира увиђам једног 

момка гргураве косе, шпицастог лица и помало уплашеног погледа. По феминизираном 

држању препознао сам у њему "јавног дечка". Тај устрашени поглед ме је привукао као вука 

на овцу. Пришао сам му, пружио срдачно руку, коју је он једва, млитаво прихватио и упитао 

га на енглеском:  

      - Да ли делиш другима своје слободно време? 

- Не разумем – одговорио је дрхтавим гласом. 

- Добро, колико ти кошта сат? 

- А, то. Па,може рецимо за 80 евра. 

- А где радиш? Имаш свој неки простор? 

- А ви немате кола? 

- Немам- слегнуо сам раменима.- Ја сам туриста. 

- Ах, да. Па, добро. Идемо онда у један ресторан. 

- У ресторан? Тамо нема интиме. 

- О, не брините. Имам ја тамо један апартман. 

- Онда у реду. Води ме тамо. 

   Кренуо сам наизглед одлучно за њим, али ноге су ми се кочиле, јер је ово , ипак била једна 

новина за мене и неизвесност. Одмах сам се сетио филма „Антониони“ у којем је завршна 

сцена како група младића убија познатог италијанског редитеља на плажи где се довезао са 

једном изнајмљеном мушком курвом. Но, требало је ићи напред у ново искуство. Некад и 

главом кроз зид. Тако се прикупљао материјал за приче и књиге. Наши преци су га набављали 

на ратиштима широм домовине, а ми по европским проститутским стратиштима. „Свако 

време своје бреме носи“. Они су се жртвовали, а ми се курвамо. Испада да су били бољи од 

нас. Па, нека. И од нас ће неки траг да остане. Ваљда. Елем, стигосмо ми ускоро у неки 

убоги ресторан, попесмо се на први спрат у неку полуосветљену избу. Прво што сам урадио 

је да закључам врата за собом. Затим сам прегледао све кутке овог простора да бих видео да 

нема никога и да сам безбедан. Предузимљиви момак ме је питао док се скидао: 

- Што проверавате? Мислите да сам насилник? 

- Не, не брини. Већ због разних искустава од пре. 

- А је ли пуно путујете? Одакле сте? 

- Полако са питањима. Да, путујем. Али, нисмо дошли овде да разговарамо. 

- Да, наравно. У реду. Како ви желите- спустио је главу, гледајући у под. 

   Допала ми се та његова смерност. Замолио сам га да се он први истушира. Док се он квасио 

у невеликој и прилично нечистој кади, ја сам извадио 50 евра, закопчао већ откопчани шлиц 

и хитро изашао напоље. Нисам, на срећу, налетео ни на кога. Прилично лако сам се вратио 

сам у центар града. Размишљао сам неколико минута о оном момку. Како ли се осећао када 

ме није у соби затекао? Да ли се осећао изневерено или је одахнуо, пошто је новац већ био 

његов. Додуше, не онолики колико је тражио. Да, могао је због тога бити љут. Ваљда ме неће 

тражити и прогањати. У овом великом граду тешко да би ме пронашао и да сам овде трајно 



настањен. Поштено сам себе запитао шта ми је ово требало. Радозналост? Хировитост? 

Перверзност? Манипулативност? Нешто од тога сигурно јесте. Међутим, једино ми није било 

жао „бачених“ пара. Тај момак се бави тешким послом, ризикујући вероватно и свој живот. 

Нека му та незарађена зарада. Можда ће је дати својима или ће девојку извести у град. А 

можда ће је потрошити на дрогу. Ко зна? У сваком случају, уписао сам у свој регистар 

искустава изнајмљивање мушке курве, без обзира на исход. Каже се да су намере битне. 

После свега, не мислим да су ми намере у овом случају биле лоше и кварне. И нико није на 

штети.  

  Педесет евра се у Мадриду потроши за један натпросечни оброк у осредњем ресторану, и то 

за једну особу! Следећег јутра сам, пробе ради, сео у један кафић, наручио "дуги еспресо" са 

млеком, минералну воду и тост. Цех је био 14 евра! Шта тек онда могу да очекују туристи у 

ресторанској зони у центру где деру? Иако храна у продавницама није нешто видљиво 

скупља него код нас, угоститељске услуге значајно јесу. Што је и нормално ако се узме у 

обзир економска криза у којој је ова држава већ неко време. Ипак, њу посећује големи број 

туриста из целог света и то их, као и Италију и Грчку, такође земље у кризи, вади. Конобари 

им нису нешто посебно љубазни и услужни. Али се не чека по пола сата на пиће као у неким 

нашим ресторанима. У једном кафићу сам чак и критиковао једну келнерицу из Индокине, 

чини ми се, што ме је запоставила поред домаћих гостију који су пре мене услужени иако су 

после мене сели на своја места.Она ми се силно извињавала, признајући да то није приметила 

и да да ту свакако нема њене свесне намере. Но, нисам јој поверовао. Просто и код ње, и код 

других имиграната примећује се тај сервилни однос према домаћину који је објашњив. Но, и 

ја сам штитио свој интегритет. Зато јој нисам оставио напојницу коју сам планирао. У возу ка 

Барселони, одакле ме чекао авионски лет до Београда, није било сензација које би ми 

привукле пажњу. Зато сам једно време гледао у њихову равну земљу „црвеницу“, а потом 

сам и задремао што ми није обичај на путовањима због мера опреза. Кад сам отворио очи, 

већ смо били у некој котлини оивиченој планинским венцем. Да ли су то Пиринеји,запитао 

сам се. Мрзело ме да гледам мапе на мобилном. Шта год да су те планине, мислио сам, нећу 

их више видети, јер сам посетио скоро све од Шпаније што сам хтео. Остала је само Севиља 

са Андалузијом. Но, то ће се можда десити некоме од мојих, јер ја не верујем да ћу имати 

кредит за овако далека туристичка путовања. Или можда хоћу? 

 

ЛОНДОН 

 

    У  овом чувеном граду сам се обрео за једну Нову годину са својом матичном породицом. 

Било је веома весело и на Трафалгар скверу, где сам приметио колоне пијаних, први пут у 

животу и мало сам се узнемирио, јер ми је та разузданост деловала деструктивно. Код 

Ковент гардена трештала је разноразна музика, а по Сохоу су се могли срести костимирани и 

маскирани пролазници који су, ваљда, журили на журке или забаве на отвореном. Пуни 

утисака вратили смо се једним таксијем у свој „изнајмљени“ стан у Арчвеју где су  моји 

родитељи и браћа полегали мало иза поноћи, а ја сам слушао неки тамошњи радио и снимао 

новогодишњу топ листу поп хитова и све сам то снимао на неку касету. Сећам се да је 



победила песма групе „Dexys midnight runners”- “C’mon Eileen”. Коју сам, иначе, и пре тога 

заволео, па сам био јако срећан кад сам легао у кревет, сам у соби у поткровљу 

   Следећи пут сам у Лондон стигао једног августа са 17 година као неразрађени панкер. Опет 

сам се обрео у стану у Арчвеју, само овог пута сам. Прво сам имао контролу од стране 

домаћина, Енглеза, а потом су дошли неки студенти из Београда, њих троје, па су ме, као, 

они пратили. У ствари, од првог дана излазио сам сам у град и без страха обилазао готово 

увек цео шири његов центар, то јест потез од Трафалгар сквера до Кингс роуда где су „браћа 

панкери“ током дана позирали са својим  „чироки фризовима“ и реквизитима туристима из 

целог света- за кеш. У вечерњим сатима сам се кретао од Ковент гардена до Тотнем корт 

роуда где је био један ресторан у коме сам слободно пио јефтино пиво без проверавања 

(иначе се алкохол не даје млађима од 21 године). Лондон је тих дана остваривао већину 

мојих снова, али ни десет дана после доласка нисам успео да стекнем неко озбиљније 

познанство. Све се сводило на једно питање и одговор. Схватао сам да је то карика која 

недостаје. Све друго- мода, плоче, славни клубови као што је „Марки“, било ми је на дохват 

руке. Нормално да ме нису у тим данима занимали културно-историјски аспекти, али сам , 

ипак, поздравио Бакингемску палату, Британски музеј, Цркву Светог Павла и Тврђаву.  

   Једне вечери сам одлучио да одем у „Кемден палас“, чувену дискотеку у преуређеном 

позоришту. Обукао сам нови бели сако, испод њега љубичасту кошуљу, а на ногама драп 

ланене, летње панталоне и „бродарице“. Одмах сам привукао пажњу неколицине старијих 

типова. Ухватила ме паника. Решио сам да брзо стартујем неку рибу, макар и „гроб“, само да 

бих избегао хомо салетаче. Подијум је био сама позоришна сцена и није био довољно 

простран за све  који би ђускали, па су се тискали у гужви. Ишла је тада веома популарна 

„њу роментикс“ музика, дакле групе: „Depeche mode”, “Spandau ballet”, “OMD”, “Eurithmics”, 

“Ultravox”,“Visage” и слично. Приметио сам две девојке, можда мало старије од мене, како 

стоје у углу и зракају. Без премишљања пришао сам им и питао их: 

- Да ли плешете, моје даме? 

- Не, јер нема места – одговорила је једна тамна бринета прћастог носа, мог раста и 

препланулог тена. 

- Ми волимо ове песме и зато смо овде дошле - убацила се предузимљива светлија бринета, 

зелених очију, бледог тена и са пегама.  

Помислио сам: ово је права, типична Енглескиња, баш ми била фора да њу мувам. Само- 

како да је одвојим? 

- Знате како, драге моје, у мојој Италији се каже: лепоту себи мораш сам да обезбедиш, не 

чека те на тањиру. 

- Ти си Италијан?- распаметила се светлија бринета. –Вау, па то је дивно! Лиз, да ли ја ово 

сањам?- окренула се ка својој другарици. 

- Не, и ја не могу да верујем. А јуче си ми рекла да хоћеш фрајера Италијана. Која си ти 

срећница, јеботе! 

       У тренутку сам схватио да ми шансе расту. Слагао сам да сам Италијан, јер сам чуо да се 

Енглескиње на то пале. Сада је ваљало бити доследан. 

- Да, моје име је Ернесто Гоати и родом сам из Венеције. Биле сте некад у мом граду? 



- Не, али бисмо страшно желеле да га посетимо, барем ја! – нападно ми се уносила светлија 

бринета у лице. Загледајући га, схватио сам да је заправо ружњикава. Јер, у овом 

полуосветљењу нисам баш могао лепо да је сагледам. Но, видећемо. 

- Ништа, хајде мало да ђускамо- показао сам им главом да ме прате.  

 

Захваљујући  „гсб  манирима“ проширио сам нама трома простор у центру подијума и 

започео сам да ђускам између ове две двадесетогодишњакиње,  које су вијугале својим 

телима у ритму музике, видело се да су брифоване. Био сам галантан, па сам два пута свима 

трома платио пиће.  Ђускали смо у два наврата по цигло сат времена, а између тога смо 

покушавали да причамо у једном сепареу, али је музика била сувише гласна.Уштекао сам 

таман толико новца да могу превозом да се вратим кући. Мада сам одавде до Арчвеја могао и 

пешке. На излазу из дискотеке узео сам обема бројеве фиксног телефона(мобилни тад нису 

постојали) , уз договор да се сутра чујемо и испланирамо нови излазак. Њима двема се 

журило на ноћни бус, јер станују у неком далеком западном крају града. 

Сутра сам се јавио само овој светлијој. За дивно чудо, обрадовала ми се, осетио сам по 

гласу. Питао сам је да ли би се љутила ако бисмо се нас двоје те вечери нашли сами, 

без њене другарице. Она је рекла да ће то средити и да ћемо се срести код Ричмонда. 

Објаснила ми је где да дођем. Ликовао сам док сам ишао натамо, јер сам себи 

прогнозирао себи кеца иако се јуче меч завршио нулом. Нисам био сигуран да ли ће се 

ова полуружна Енглескиња смувати са мном „зато што сам Италијан“ или зато што 

сам, реално, по изгледу, био премија за њу. У сваком случају планирао сам да 

тестирам британску женску толеранцију. 

   Чим сам је угледао испред тог забавног центра, пришао сам јој директно и пољубио је у 

уста. Није се опирала. Унутра је била права галаксија забавних садржаја, али мени ништа 

није било у глави, већ да се што пре негде издвојимо и љубимо. Није ме, наравно,она својим 

изгледом палила нимало, али јесте идеја да бих, после Немица, Чехиња, Холанђанки и 

Францускиња, на списку „жртава“ имао и Енглескињу. Успео сам да нам нађем мир, на 

парче, у углу неког кафића. Мазили смо се испод стола рукама и ногама. На основу тога сам 

видео да је и њена пожуда у залету као и моја, што је водило ка заједничком циљу. То је 

ваљда једина утакмица где  и „победник“ и „губитник“ заједно уживају. После неколико кућа 

страве, флипера и партије билијара и попијених капућина и пива, то јест „мартинија“ 

кренули смо напоље. Затекао нас је прави лондонски летњи пљусак. Шћућурили смо се под 

неком стрехом и дуго, сочно љубили. Ова бледа девојка је имала више крви него што би то 

по њеном лицу могло да се закључи. Добро, ја јесам био неиживљени клинац, али не баш 

толико да бих доносио завршни суд на основу фасаде. Допадало ми се  како се одевала, 

шминкала. Имала је укуса, све је било у мери шармантног, што би појачало готску структуру 

њене фигуре. Растом је била мало нижа од мене, али на штиклама је бивала виша, што ме 

није комплексирало. Уосталом, на улицама Лондона си могао неретко да сретнеш штркљасте 

енглеске девојке и мале,тамне, набијене имигранте, у паровима. Тако смо отприлике и нас 

двоје изгледали.То је само распаљивало моје перверзне замисли. 

   Тих дана у Лондону сам прославио и свој 17. рођендан. Сећам се да  је my baby 

дешифровала честитку коју сам добио од тих београдских навалентних становника мог 

лондонског дома. Била је то слика коња са машном. Док је мени то било увредљљиво, њој је 



било симпатично и цело вече ме је задиркивала. Међутим, никако се није отварала по питању 

позива у свој стан. Иако сам јој објаснио да немам слободу да је доводим у туђи стан, у коме 

тренутно живи троје старијих и врло наметљивих Београђана. Она као да није чула сваки мој 

вапај и све се завршавало на пољупцима и ватању. А сигуран сам да и њој то није било 

довољно. Зато сам дошао на генијалну идеју: да нас двоје одемо у неки геј клуб! Прво се 

грохотом насмејала, а онда се уозбиљила, рекавши: 

 - Неће нас пустити.  

Ја сам имао спреман одговор: - Хоће. Кад чују да сам ја твоја девојка! 

-Хахаха,  па ти стварно ниси нормалан! 

- А што? Па то је сада in. He’s a woman, she’s a man! 

- Личим ли ти ја на неку бучерку? 

- Мени- не – пољубио сам је да оверим суд- али потрудићемо се и ти ја да обоје личимо на то. 

Даћеш ми мало своје шминке, пудера, а ти ћеш се обући адекватно. 

- Хеј, то ми није проблем, имам у гаредероби мушких ствари. Признаћу ти једно: била сам 

већ у једној лезбо вези.Баш бучерка. И било ми је страва. Та цица ми је рекла да је боље 

јебем од свих мушкараца. 

- Ха, како сам знао? Ми Италијани (умало се нисам угризао за језик) имамо за такве ствари 

њух. Ја, додуше, не бих био женско у сексу мада никад се не зна. 

- Је ли, а како то?- лизнула ме је по крајевима усана, превејано. 

- То је ствар инспирације. Кад се будемо скинули једно пред другим, одлучићемо се за улоге 

у вођењу љубави. Зар нисам практичан? 

- Е, баш ти хвала. Него, компликовано ми је то. Ја кад видим фрајера не помишљам ни на 

шта друго сем на оно што јесте. Шта, и ако их преваримо и уђемо, како мислиш да ће нас 

пустити да водимо љубав унутар геј клуба? 

- Шта има да их се тиче? Ми ћемо бити природни... 

-А они ће нас природно избацити напоље. Јер не трпе хетеросексуалце. Осим ако ниси 

мислио да стварно ја трпам тебе? Мислим, нисам до сада јебала мушкарца, мада ти је слатка 

гуза... 

- Не, то, драга, стварно нисам мислио.Па зашто да комликујемо-рекла си! 

- А што? То би баш било дражесно. Ју,ју,ју. Италијан и то фукса. Завидеће ми све моје 

вештице! 

- Никако. Не волим бол. 

- Па не би те болело, ја ћу ти то тако нежно радити да ћеш уживати. 

- Ни психички нисам још спреман- већ сам почео да се осећам као миш у мачјим канџама. 



- Ох, Италијанчићу мој преосетљиви- цокила ме је ко дете у образ, а ја се мало нисам угушио 

од унутрашњег смеха.-У реду, нека буде по твом. Али, ја у геј клуб не идем! 

   Ипак, на крају те вечери уследио је њен позив да је посетим сутра у њеном дому! Биће сама 

читава два сата и то треба искористити. Мој труд и чекање се исплатило. Сутрадан сам 

узбуђен устао из кревета, купао се, мирисао, дотеривао пуна два сата. Чак су и моји суђени 

укућани то приметили. Једна Тања, пет година старија од мене, студенткиња ФДУ  урокљиво 

ме погледала и упитала: 

- Је ли то мацан нашао неко месце? 

- Јесам, шта те се тиче! 

- О, па немој одмах тако офанзивно. Мало те пецкам. 

- Ма, гледај своја посла. 

- Казаћу те тати. 

- Можеш слободно. Само не знам да ли ће он имати времена за тебе. 

- О, не бој се ти ништа за то. Имаће га, веруј ми. 

- Искрено, заболе ме што ме шпијунирате. Донекле је нормално да ме контролишете, пошто 

сам овде сам. Али, ако бисте мало погледали како се према мени понашате све ово време... 

- Па шта ти фали? Кувамо за тебе. Чувамо ову гајбу уместо тебе. И не контролишемо те. Ја 

само случајно знам твог ћалета.Јер студирам организацију, он ми није професор. 

- Јесте, сигурно. А случајно си и знала кад ћу ја бити овде, па си дошла не са једном 

другарицом, већ и са њеним фрајером, док су домаћини одсутни. Шта је теби? Мислиш да 

сам ја баш толики клинац да не проваљујем? 

- Клинац си. Немаш ти појма! 

- Добро, хоћеш ли секс са мном? Мислим да би се похвалила пред мојим ћалетом да си ми 

скинула мрак. Мада, закаснила би једно две године. 

- Како си поган! 

- Добро, ако стварно нећеш,а нећу ни ја са тобом, можеш да му кажеш да смо се јебали и ја ћу 

то да потврдим! Ако ти то доноси неке поене... 

- Слушај ти, мали, немој више да ме провоцираш, јер ћу те прикуцати за под! 

- Охохо, сад су пале и претње? 

- Па шта си мислио? Да ћу и даље да толеришем те твоје провокације? 

- Ок, не дирај ме, не дираш ме. 

- Ма, гони се! Пизда ли ти материна мала! Ух, ја са тобом нешто причам! Иди тамо и треси се 

с ким год хоћеш. Само немој да покупиш сиду. 

- Ако је покупим, ти ћеш бити крива? 

- У, кад те дохватим!- замахнула је ка мени голом шаком, али сам се на време измакао и уз 

псовку сам напустио поприште. 

И заиста су њих троје мало попустили са притиском наредних дана. Требало је раније 

да им покажем зубе- мислио сам. Све је ствар стила, а стил – то је човек. 

  Ишао сам на три метро линије да бих од свог Арчвеја стигао до њеног западног 

предграђа Лондона. Куће су биле у низу, праве енглеске, са избаченим тремом и 

циглом боје чоколаде. Зазвонио сам на права ватра. Презиме- Raynolds. Имао сам у 

основној школи једну другарицу која се презивала  Рејнолдс. Ова девојка се звала 

Патриша. Ружно ми је звучало то име. Отворила ми је врата и одмах ме дочекао шок. 

У стану је било бар пет њених другарица! Значи, испала. Да сам пратио своја осећања, 

на петама бих се престројио из излазак напоље. Значи тако, ругобо једна енглеска! 

Само ми није до краја јасно зашто се са мном тако нежно љубила и мазила ако јој није 



до секса. Добро, има асексуалних особа. А можда је и страх у питању. Сида је у 

порасту. Ко ће га знати? С тим мислима крочио сам у велику дневну собу са 

старинским намештајем по којој су се девојке, њене очигледно пријатељице 

распиштољиле са дуваном и пићем. И раније сам слушао како Енглескиње много пију. 

Сада сам у то могао и да се уверим. Свакој сам само пружио руку, а по погледу сам 

видео да су хтеле већу интимизацију. Очекивао сам гомилу мука, пре свега вербалних, 

са овом распојасаном кокоши. Заиста је тако почело. Пошто су ме послужиле неким 

коктелом и сендвичом, почеле су да ме испитују  о свему и свачему. Највише их је 

занимало какви су односи момака и девојака у Венецији. Једна од девојака, рецимо 

најизазовнија међу њима врло је била директна: 

- Имаш ли ти, момче, тако неку сталну везу? 

- Аха. Имам. 

-А како се зове? 

- Зове се...Лућија. 

- Лућија- изговорила је то име са карикирањем.- А колико се пута ти и та Лућија 

крешете седмично? 

- Лори! – повикало је у глас неколико девојака, а затим су праснуле у смех. 

- Шта, јесам ли непристојна можда?- гледала ме је привлачна плавуша продорно. 

- Ма, не – збунио сам се.- У реду је питање. Па, не знам, некад једном, некад и двапут, 

све зависи од мојих и њених обавеза. 

- Обавеза?- Лори је била немилосрдна.- Како те обавезе могу спречити, поготово у 

ноћним сатима? 

- У праву си. Теоретски се можемо видети сваке вечери. 

-Хм, теоретски- опет је карикирала.- А како изгледа та твоја...Лучија? 

Схватао сам да већ дубоко упадам у њихову мрежу из које нећу спасити образ. Но, 

препустио сам се, ионако није било другог решења. 

- Има фрћкаву тамно смеђу косу, уске црте лице, дуг нос... 

- Девојке- ускочила је једна буцмаста бринета у причу- ово вам је типичан мушки 

преварант, ја сам то већ рекла. Пазите само како сада измишља. 

- Не измишљам- љутито сам је погледао и призвао у памет моју скривену љубав из 

гимназије, то јест њену појаву и онда потанко описивао сваки детаљ њеног тела , који 

ми је био познат. Како сам се више уносио у дескрипцију, тако су ми се све више 

ругале. У срцу ми се рађала мржња и према овим девојкама, и према свим 

Енглезима.Но, и даље ме је копкало шта је то хтела Патриша са мном. 



- Добро, ако и ниси измислио њен изглед, слагао си да је твоја девојка. Ја бих могла да 

се кладим да би  ти само желео да ти буде девојка, а није. Него си сам, потпуно сам. 

Тамо у Венецији. Ако си уопште Италијан- секла ме је буцмаста. 

- Како се усуђујеш да ме сумњичиш?- покушао сам да јој се обратим ауторитативно. 

- Еј, полако- устала је с подигнутим кажипрстом једна од девојака, са коњским репом. 

– Ти си овде гост и нема смисла да било коме претиш. Све девојке су се одједном 

уозбиљиле, као да смо прешли у фазу искреног понашања. 

- Ја те до сада нисам питала, али ћу то сада урадити- изговарала је Патриша као неку 

пресуду.- Покажи ми своја документа. 

- Шта? - био сам искрено запрепашћен овим следом догађаја. 

- Што да не? Је ли имаш нешто да сакријеш? 

- Не. 

- Па, онда лепо, буди пристојан и покажи нам свима своја документа. 

- Не пада ми на памет! 

- Опет си агресиван – из седећег положаја је добацила она са коњским репом. 

- Ако не урадиш како ти ми кажемо, пријавићемо те као напасника-сиктала је још 

једна девојка, која је носила наочаре. 

- Нема потребе за тим, Џуд- убацила се Патриша- нећу проблеме. 

-Али, ти си се , драга, смувала с неким коме не знаш ни право име, ни порекло. То је 

већ проблем, зар не?- и даље је сиктала Џуд. 

- Ја не мислим тако- опет је узела реч Лори.- Можеш да се смуваш с ким год хоћеш и 

заиста није битно одакле ти је фрајер. 

- Али, нема смисла да те тај фрајер лаже да је Италијан. То је проваљена фора, јер се 

зна да се Енглескиње на то пале- везла је буцмаста. 

- Добро, доста с том комедијом- подигла је у стојећем положају Патриша руку као 

саобраћајац. – Покажи документа сместа! 

Видео сам да ми нема излаза. Као постиђени лопов, извадио сам свој црвени пасош 

СФРЈ и пружио јој на увид. Она је поцрвенела у лицу, пошто је отворила сошпу и 

видела моје право име. 

- Хајде, драга, реци нам ко је он и одакле је- цоктала је од задовољства буцмаста. 

- Да ли је и даље Италијан?- додала је немилосрдна Џуд. 

- Гад је из јебене Југославије- изговорила је Патриша, а девојке су почеле грохотом да 

се смеју. 



   Отео сам јој свој пасош из руке и као опарен сам излетео на улицу. Чуо сам женске 

гласове изнутра, један од њих ме је дозивао по мом лажном имену. Пљунуо сам у 

страну. У лажи су кратке ноге. А мој интерес са Енглеску, Лондон и Енглезе је намах 

нестао и претворио се у страховиту мржњу према свему енглеском.  

   Ко покисло псето довукао сам се до свог лондонског пребивалишта и без поздрава 

отишао у своју собу. Вероватно сам веома дуго спавао, јер су ме пробудили повици 

мојих невољених сустанара: 

- Отварај, мали!- чула су се њихова три гласа и лупање по вратима. 

- Хајде, немој да нас мрцвариш- запомагала је Тања- убиће ме он када му кажем да ти се 

нешто десило! 

Устао сам као ошурен и приметио да сам закључао врата. Нормално је што су се успаничили, 

поготово ако је Тања имала задатак праћења мене, али сам хтео још да их мучим, тако да 

нисам пуштао гласа. Лупали су и тресли по вратима све јаче, правили су буку, а онда су се 

одједном утишали. Начуљио сам уши да бих утврдио јесу ли се стварно повукли или су се 

притајили. Морао сам и да смислим изговор, кад коначно отворим врата, зашто сам се 

забарикадирао. Но, забављало ме да и ја њих мало мучим. Стварно нисам био сигуран да ли 

је мој отац послао ову Тању да ме прати, али ако јесте, она је испала тежак пропалитет, јер се 

заиграла у улози контролора. Неких десет дана касније, кад са својим оцем будем о томе 

разговарао у Београду, схватићу да је она, заправо, начинила интригу на релацији мој отац-

моји лондонски домаћини како би себи и свом друштву обезбедила бесплатни смештај у 

Лондону. Беспризорна клошарка! Шатро брину о мени, у ствари штекају лову и вероватно 

зову нова познанства у тај туђи дом. Такође, отац ми је развејао било какву претпоставку да 

је с Тањом имао било какав интимни однос, већ да је то познанство с његовог факултета где 

је она као студент драматургије долазила код њега, професора глуме, на неке консултације у 

вези са пројектима где студенти обе  групе раде заједно. Каже да ју је видео максимум три 

пута у животу. А ова зврчка са тим - да ју је он унајмио да мене прати- веома га је разљутила. 

  

     Све у свему, ова драма са затвореним вратима се завршила предвидљиво. Ја сам изашао 

након неколико минута, глумећи опасан мамурлук и контузованост, они су ме испсовали и 

извређали, а онда ми понудили своју марихуану што сам ја са гнушањем одбио и путеви су 

нам се убрзо разишли. Како сам имао још десет дана до резервисане повратне авионске карте 

за Београд, решио сам да будем добар ђак и да сваког дана обилазим културне знаменитости 

овог града како бих у извештају оправдао свој боравак што убедљивије. Наравно, сврнуо сам 

скоро сваке вечери до Ковент гардена, мог омиљеног лондонског кутка. А једне вечери сам 

заиста посетио један геј клуб. Изгледа да сам убоо погрешно вече, јер је унутра било само 

троје људи. Два момка су ђускала, а нека средовечна жена је радила све остало: 

гардероба,пиће, ди џеј...Момци су ме гледали радознало, међутим, све време сам седео у 

свом сепареу,без жеље да се било с ким дружим. Приметио сам после да један од та два 

момка иде на две метро линије куда и ја. Већ ме је ухватила параноја. Ипак, нија изашао на 

мојој станици и ја сам одахнуо. 

 

   Мој растанак са Лондоном је био скроз непатетичан. Попушио сам једну цигару пре него 

што сам ушао у своју метро станицу одакле сам се разним линијама пребацио до терминала 

аеродрома „Хитроу“. И то је било последњи пут да сам крочио на Острво. За сада.  



  

   Имам код кога у Лондону да боравим. Тамо ме вуче зов за конатактима са утицајним 

људима. Један мој дугогодишњи београдски пријатељ, рецимо, живи тамо и има своју 

лондонску екипу којој се повремено придружује и Гај Ричи! Он ми је рекао да је најстарији 

назив насеља где је сада Лондон-Белгравиа. То би, ваљда, требало да нас испуни 

поносом.Две моје средњошколске пријатељице живе као супруге у једном лондонском 

предграђу.На њиховом примеру сам видео да лезбејски однос може бити природан и искрен 

као и мушко-женски. Оне се никада нису ни претварале ни бавиле саморекламерством, већ 

су заиста осећале пожуду једна према другој. На крају су се узеле, на радост свих нас који их 

познајемо.На Оксфордском универзитету ради мој венчани кум и још увек се нада 

британском држављанству за себе и двојицу синова. Један је рођен у Швајцарској, други у 

Америци. У њиховој се породици говоре-српски, енглески и француски.Кум се одлучио за 

Енглеску због образовног и здравственог система, мада му САД, Француска и Холандија још 

увек држе отворена врата. Због пословних референци. 

 

 

 

ХАМБУРГ 

 

    У  тај лучки град на крајњем северозападу Европе доспео сам први пут као 

дванаесетододишњак када сам с оцем и братом обилазио  „споровозним ситроеном“ Европу. 

Сећам се само да смо дуго, дуго улазили у град и  сећам се  једног дела луке где је било неко 

шеталиште или парк. Све остало сам из тог кратког боравка у Хамбургу заборавио. 

 

   Други пут, као представник Пословног клуба Србије, долазим у овај град који је, поред 

осталих, мало осликао Данило Киш у приповеци „Посмртне почасти“. Треба да присуствујем 

некој церемонији и потписививању пословног споразума између наше земље и једне од 

немачких држава из Савеза. Са мном је дошло још неких двадесетак представника Државе 

Србије. Углавном, незанимљивих режимских службеника са којима не делим никакве 

вредности. Зато већ првог дана боравка одлазим сам у град. Делује ми живописно и 

темпераментно. Очигледно је и овде пуно дошљака са разних страна света. Готске катедрале 

у споју са модерним бетонско-стакленим здањима, северњачке двоспратне или троспратне 

зграде као из „Буденброкових“ наспрам футуристичких центара културе, све то чини овај 

град динамичним. Каже се да се менталитет  становника једног места најбоље види у 

његовим кафанама и на гробљу. Зато одлазим, најпре, на мирно место и шетам по њему сат 

времена иако је ветар који носи понеку кишну кап. Споменици делују чисто, уређено, има их 

и веома старих. Пажњу ми највише привлаче некрополе, делују као мали маузолеји, ту су 

очигледно сахрањени угледни грађани. Нигде ни трага ђубрета или нехата. Како је то 

различито од наше стране. 

 



    Одлазим у кафану. Тражим биртију, као на Балкану, али тога овде нема. Све су крчме 

чистије и изветреније од наших ресторана за ручавање. А сад би ми баш пријала дуванска 

атмосфера, бука пијанаца, можда и музика. Да разбијем малер, улазим у један буџак који ми 

је некако највише заличио на то што тражих. Неке наказе су се сјатиле да виде која то жртва 

улази у дневно доба у ту рупчагу. Непросецивог дуванског облака и музике није било, али 

прљавих чаршава и ружних до изопачености људи за столовима-прегршт. Као да сам доспео 

у пакао! Наравно да ме је нешто повукло да одмах изађем, али ми понос није дозволио. 

Пришла ми је конобарица, по изгледу више Туркиња но Немица. Кад сам овлаш бацио око по 

столовима, учинило ми се да ни двоје од гостију нису били домаћи, све неки мрки људи 

притворних погледа, без вратова. Наручио сам точено пиво. Уз криглу ми је стигла и једна 

кафанска дама, жена четрдесетих година, отрцаног изгледа и промуклог гласа. Учтиво сам је 

одбио речима да сам обишао гробље због пријатеља и да ускоро путујем далеко. Питала ме је 

одакле сам. Слагао сам, опет. Овог пута сам био Румун. Наравно, није ми пало на памет да се 

може десити да будем раскринкан. Јавна дама ме је презриво погледала и удаљила се ка 

шанку, рекавши нешто тамошњем постаријем мушкарцу, који ме је такоше ошмекао. Више 

нисам шарао погледом около, већ сам се удубио у нека своја сећања. 

    

    Присетио сам се једног свог младалачког летовања у Макарској. Моју двојицу другова и 

мене плаже нису ни виделе, купали смо се у мору само у пролазу, изигравали смо „галебове“ 

који прилазе Немицама, обавезно старијим и набацују им се. Јер смо чули да те тете дају и 

још чашћавају! Оне би нас углавном отресале као клинце, али једна је дозволила да јој се 

закачим. По изгледу је била типична: нешто крупнија плавуша, плавих очију, белопута. 

Једино ми је чудно било то што се звала Дуња. Другари су ме завитлавали да ће ме 

прогутати. И стварно је тако деловало, она је била свиме, осим растом, физички доминантна. 

Ја јесам, додуше, био некадашњи пливач, са мишићавим раменима и леђима, али њена појава 

је могла да ода бившу бацачицу кугле или џудисткињу. Нисам се либио да с њом идем до 

краја. Наравно да она није пристала ни из прве, ни друге, ни треће. Искала је мазуљање и 

причу. Тешко зеца навући на роткву! И добро се сећам да је помињала Хамбург као место 

своје несреће. Наводно јој је у овом граду погинуо дечко. У саобраћајци. Било ми је жао, јер 

јој је та рана била свежа, стално се на то враћала. Нисам скапирао да ме је тиме заправо 

одбијала или ватала на сажаљење. Кад је већ изгледало да ће наша романса остати само на 

загрљајима и пољупцима, једне вечери, пред њен одлазак десио се обрт. Позвала ме је у собу 

коју је делила са другарицом. Преварила ме је да ће тамо бити сама. Када смо стигли, у соби 

се већ котрљало по брачном кревету двоје. Очигледно је та цимерка већ нашла фрајера. Ја 

сам хтео да напустим поприште, али ме је Дуња чврсто држала за међуножје и то је била 

директива. Њена замисао је била да је узмем отпозади тако да се она љуби са својом 

цимерком док их фрајери разбијају . Девојке су свакако имале пронографску литературу. 

Међутим, мени се слошило. Најпре, никако нисам могао да се опустим пред двоје 

непознатих лица. А затим ми је и Дуња била некако одвратна у тој распојасаности, која је 

било у контрасту са свим њеним срцепарајућим причама. У једном тренутку ме је погледала 

презриво и избацила, као шлајмару, израз: - Кукавички дупеглавац!То ме је толико погодило 

да сам одмах истрчао на улицу. Имао сам премало година и искуства. Наравно да сам се 

после сби подсмевао због таквог чина.  

Хамбург и презриви поглед јавне даме су ме подсетили су ме на то. 

 

 



 

 

 

           ДАНСКА 

 

Као дванаестогодишњак сам ишао са оцем и братом у обилазак западне Данске, а као 

пословни човек сам видео Копенхаген. И пошто њена територија није велика, ако се не 

рачуна њена зависна територија- Гренланд, могу рећи да сам обишао ову најужнију 

скандинавску земљу.  

    Прво, Данска је углавном  у равници са неким брдашцима. Друго, нападно је чиста, као да 

је тај ред из неког протеста, а не природан. Протестантски морал долази до изражаја у 

опхођењу: сви су љубазни и уздржани. До петка увече, када се добар део популације, као и у 

другим северним земљама препушта пијанчењу и другим викенд пороцима. Они сматрају да 

тим давањем одушка својим (забрањеним) жељама праве некакву равнотежу. Не виде да је то 

олако препуштање палој људској природи. Но, доста је било уопштавања. 

   Стигавши у Есбјерг, највећи приморски град на западној обали, као дечак пожелео сам да 

одем у луку и пронађем велике прекоокеанске бродове. Ипак, није ово Ротердам, па ни 

Хамбург. Бродова је било, и то са једрима, али крузера и зграда на води тих почетних 

осамдесетих - још не тамо. Приметио сам да су једра запосели галебови иако су бродови, ко 

поспани морнари, мировали, љуљушкајући се на благим лучким таласима. Препустио сам се 

маштаријама и видео себе као великог светског путника морима. Вода је природно човеково 

станиште и ја сам се у њој, углавном, добро осећао. Но, море је пуно неизвесности, у њему 

бораве ајкуле и разна друга чудовишта. Због те своје неосвојивости, море ће за људски род 

заувек остати загонетка, па и претња. 

   Нешто северније од Есбјерга је Холстебро. Ту су живели неки очеви пријатељи код којих 

смо одсели. Њихов летњиковац је био довољно простран да у њему боравимо и нас тројица, 

међутим они су нам понудили свој разапети шатор поред куће. Као да смо кучићи! Ваљда је 

требало да будемо захвални на том гостопримству, као и на заједничким оброцима. Било ми 

је шокантно да та данска деца имају права на слаткише само једном седмично. А још 

шокантније да су на оближњој плажи све категорије становништва били нудисти и да смо 

само нас тројица носили купаће гаће! Тај призор ми је као дванаестогодишњаку био толико 

одвратан, да сам забио главу у неку књигу и наредних дана сам избегавао одлазак на плажу.  

    Првог кишног данског јутра отац је брата и мене одвео у Леголанд, царство лего коцака. 

На простору величине београдског зоолошког врта размилеле су се разне познате светске 

грађевине и урбани пејзажи, сачињени од лего коцака. Фотографисање је било дозвољено, 

али не и прилажење овим подигнутинама. 

    Једне суботње вечери отац је мене и три године млађег брата повео у дискотеку! С 

обзиром да је то била провинција, гужве није било, већ таман толико људи да се може рећи 



да је клуб био посећен. Док је мој брат био загледан у диско куглу на плафону, ја сам 

шацовао неке распојасане плавуше са облинама. Сећам се да су играле на подијуму босе иако 

је чак било свеже. Загледао сам се у та њихова кривудава стопала. Да ли је тај фетиш већ 

тада у мени почео да се буди, не знам, али су ми одвајкада стопала била један од 

најзанимљивијих делова на  женском телу. Стопала младих Данкиња су била разноврсна, 

нека су била уска, нека пуначка, али их је занимљиво било гледати у покретима уз светске 

диско хитове. Тако да сам, као и увек, био захвалан оцу на оваквом искуству.  

   У Копенхаген сам стигао много година касније као представник једне државне агенције 

своје државе. Требало је бити у пратњи вођства Агенције, које је дошло овде да склопи 

неколико уговора са колегама из Данске. Након напорних и дуготрајних разговора, одлучио 

сам да се прошетам градом. Без посебног плана обрео сам се у боемској четврти. Мелтинг 

пот је овде итекако узео замах: људи са скоро свих континената у једној врсти уличног 

братства. Хипи атмосфери доприноси и канабис који је овде свеприсутан и ваљда 

легализован. Као што су озакоњени хомосексуални бракови. Као и све друге земље 

Скандинавије, Данска је предњачила у тим друштвено- прогресивним пројектима. Не знам 

докле се стигло са стварањем и подизањем деце-клонова? Помислио сам да је Данска право 

место за моје прво лезбејско искуство. Сада ћете се запитати како ја, као скоро средовечни 

мушкарац, могу да будем лезбејка. Човек може да уђе у улогу коју хоће ако се његов или њен 

партнер са тим слаже. Сад, неки дедукционисти инсистирају на томе да је субмисивни 

мушкарац у споју са доминантном женом заправо геј. Чак и ако обуче ципеле на штикле, 

стави перику и женско рубље. А шта ако мушкарац у том односу имитира доминантну женку 

? If you know what I mean. Мене нису оптерећивале те квалификације. Био сам довољно 

далеко од куће да бих могао да експериментишем без скрупула. Но, није лако наћи тек тако 

жену лезбејске оријентације у непознатој средини за једно поподне. Зато сам се преко 

интернета обавестио у које клубове или ресторане радије долазе припаднице ове популације. 

    И нашао сам се у предвечерњим сатима на једном таквом месту. У приземљу то је био 

сасвим обични ресторан са неком врстом селф сервиса, а на спрату је био клуб, заправо 

дискотека са сепареима. За њу је било рано. Сео сам за један слободан сто доле и посматрао 

посетиоце. Зачудо или не, у ресторану је било више било мушкараца. Да ли су то самци који 

су толико очајни да су међу лезбејкама дошли да траже партнерку, да ли је неко од њих, као 

ја, дошао овде да би експериментисао, или су то можда мужеви и браћа који прате да ли нека 

њихова излази на овакво место? Нико од гостију ми није деловао знатижељно и згрчено, 

напротив, сви су деловали као редовни посетиоци који су ту заиста дошли да обедују. Пошто 

после сат времена нисам погледом пронашао никог интересантног за упознавање, упутио сам 

се утучен назад ка хотелу. На потиљку сам осетио да ме неко прати. Окренуо сам се и видео 

сам једног мало од себе млађег мушкарца из ресторана и он ми се осмехнуо. Наставио сам 

својим путем. Ипак, нисам издржао, већ сам се осврнуо после десетак метара и то је њему 

био очигледан знак да треба да ми приђе. Упитао сам га шта жели. Рекао је- разговор. Ја сам 

га опет питао- зашто. На шта је он напрасно одговорио да се у тај ресторан/клуб долази због 

упознавања са хомосекцуалцима оба пола и да је то опште познато. На ове речи ја сам му 

одбрусио да то нисам знао, већ сам ушао да бих се освежио и окренуо сам се да наставим 

својим путем. Тада је он агресивно ставио шапу на моје раме,а другом руком ми показао 

своју полицијску легитимацију. Следио сам се! Моментално ми је постало јасно да сам довео 

себе, као пословног човека, у незгодан положај и да ћу некако морати да вадим кестење иза 



ватре. Светлосмеђи вижљасти пуб ми се погледом смешио и то ме је више плашило од било 

каквог питања. Како сам стајао неодлучно, показао ми је руком да одемо до његових кола. 

Проклињао сам своју перверзну радозналост у тренутку када је он палио мотор, облизујући 

се. Неколико момената тишине он је пресекао својим течним енглеским: 

- Имате , дакле, две могућности као и свака од мојих жртава. 

На помен те именице, ја сам се згрозио и помислио да је човек можда и канибал. Ипак, у 

следећем његовом исказу уследило ми је мало олакшање. 

- Да одемо на моје радно место и дате исказ. Или да одемо  у један приватни посед где бисмо 

нас двојица били интимни- погледао ме је кратко и одсечно. 

- Знате, ја сам овде у једној државној делегацији... 

- То ме уопште не занима- пресекао ме је сурово. – Ви сте ухваћени на непожељном месту у 

тренутку зближавања са малолетном особом! 

-Али... 

- Нема али! Ви сте били у преступу и ја имам сведоке. 

- Добро, идемо на то приватно место- избацио сам из себе и дубоко се кајао унапред. 

 

 Возио ме неких пола сата, већ смо љуто изашли на периферију града. Крај воде стајала је 

нека осамљена кућица. Пратио сам га док је откључавао врата, упалио светло и  без оклевања 

ми показао купатило. Туширање хладном водом ће ми бити увод у самополивање, мислио 

сам, док сам се јежио у туш кабини. Потом сам се дуго, дуго брисао, одлажући нелагоду. 

Ипак, једном се из замагљеног купатила морало изаћи. Но, када сам изашао, уследио је нови 

шок. Преда мном је стајала прелепа црнка са прозирно плавим очима. Било ми је мало 

непријатно  што сам био само пешкиром огрнут око паса, али успео сам да саставим 

реченицу: 

- Извините, ја сам овде гост. А где је господин који ме је довео? 

- Хаха, Елмер вас је привео! Баш забавно. Јутрос сам му уз кафу рекла да сам направила паузу 

од месец дана и он ме је одмах снабдео. 

- Снабдео? Значи, ја сам роба? 

- Тако некако- смешила се заводљиво. 

- А где је он? 

- На послу. 

- Аха. А је ли вама треба ја нешто да платим за ово задовољство? 

- Ни случајно. Ја нисам никаква проститутка. Уосталом, прво ћемо да седнемо и лепо да 

попричамо. А да ли ће бити нећег интимнијег, зависи од моје процене. 

- У реду, сасвим се слажем. Идем да се обучем. 

Она је ћутке климнула главом. 

Погледавши се у купатилско огледало, насмејао сам се свом збуњеном лицу. Иако сам себи 

личио на губитника, могло је да испадне да сам срећник. Но, свакако је било спасоносно да 

се кроз разговор упознам са женом која је била нешто млађа од мене, по мојој процени, али 

јој је кожа лица била као у тинејџерке. Већ сам вртео слике нашег секса, када сам одлучно 

зграбио кваку. И тада сам опет био пред силним изненађењем: на софи у дневном боравку 



дешавао се „кратки спој“ помињане црнке и неке крупне плавуше која ју је узимала 

отпозади, набијајући се у њу вибратором! Уздаси су им били пригушени тако да док сам био 

у купатилу нисам могао ни да слутим ту врелу сцену у својој близини. Верујем да би многи 

мушкарци волели да су у том тренутку били на мом месту. Плавуша је стајала и како је била 

у ципелама на штиклама сва је деловала некако крупно, доминантно. Црна мачкица је била 

натрћена, али је леђа искренула мало удесно да би својим погледом могла да ухвати мој.  На 

њеном лицу видео сам мешавину болног израза и силног задовољства. Стао сам као укопан. 

Споловило ми се моментално укрутило. Она је мукло дахтала, држећи се једном руком за 

софу, а другом за своју леву сису. Плавуша ју је парала својски, држећи је за гузове, које је, с 

времена на време, шљискала. А онда је застала и окренула се лицем  ка мени. Није била ни 

лепа, ни ружна, већ пре безизражајна. Промуклим гласом ми се обратила на енглеском: 

- Господине, ако желите, можете да ме замените. 

- Не, хвала, овако ми је много  занимљиво- збрзао сам одговор. 

- Како ви кажете – додала је плавуша и наставила да је ровари згуза. 

- Ах, дођите овамо – позвала ме је кресана девојка. И ја сам јој се приближио. Показала ми је 

да станем испред ње. Урадио сам то. Панталоне су ми пуцале од ерекције. Гледала ме је све 

време право у очи и грчила своје лице на ударима „противнице“. Нисам знао да ли треба 

нечим још да допринесем. Сагао сам се да је пољубим, но она је хитро скренула главу како 

би то избегла. 

- Рекла сам, после упознавања – успела је да изговори на енглеском између својих  издаха и 

обе су се насмејале. 

- Сјајно хтео сам лезбејско искуство и добио сам га. Додуше не онако, до краја, али бити 

мушки воајер лезбејског секса није мала ствар.За то се , боме, добрано плаћа, колико ја 

знам! Чему ова ненадана радост, питам се. Мора да следи нека наплата. 

Ток тих тешких мисли прекинуло је убрзавање  акције. Плавуша је појачала темпо тако што 

је зајахала црнку и ова је на пола метра од мене доживела експлозивни оргазам, вриштећи. 

Сав сам се облио знојем од количине страсти. Сад сам схватио зашто је добро што је ова кућа 

била подаље од других објеката. Пошто је црнка клонула, плавуша ми је пришла и са 

смешком откопчала шлиц и ставила мој набрекли уд у своја уста. У мени је заискрило 

милион иглица. Затворио сам очи, оставши у стојећем положају. После неколико минута 

оралне радње, она се мени нагузила на истом месту где је јебала црнку. Штафета! Успео сам 

на брзину да наместим себи презерватив и хитро је зграбио за задњицу и почео да је 

обрађујем. За то време је црнка наставила да се самозадовољава практично испод плавуше 

која је остајала савијена у стојећем положају. Ја сам је све јаче гузио. Она је дахтала. У 

једном тренутку приметио сам како мокри право на лице црнке. То ми се згадило, али сетио 

сам се да се то дешава због повећаног узбуђења, па ме је то напалило. Некако сам успео да 

избегнем своја два свршавања. Кожа њених гузова и на лумбалном делу се већ зацрвенала од 

мојег заривања када сам свршио уз експлозивни крик. Пошто је црнка тада похитала да ме 

пољуби, окренуо сам се најпре да бих дошао до ваздуха. Затим сам је сочно пољубио. 

   Потом сам отишао  да се по други пут истуширам. Сада сам пустио максимално топлу воду 

и дуго, дуго се испирао. Када сам свеже окупан изашао у собу, у њој сам затекао само 

плавушу и инспектора, а црнке ни од корова. Изгледа да су ови људи заиста решили да са 

мном збијају шалу. Инспектор ме је понудио пићем што сам ја одбио. Нисам се усуђивао да 

питам где је црнка, али сам таман заустио да нешто искоментаришем те непрестане промене, 

када ме је „домаћин“ предухитрио: 

- За ове наше акције треба имати јако срце. Седите,све ћемо вам објаснити. 



Сео сам, забринут због даљег следа догађаја који су претили да ме потопе својим 

преокретима. 

- Видите – почео је инспектор љубазним тоном- ми на спрату имамо мали студио. Тако да се 

преко уграђених камера све у овом простору снима. 

- Претпостављам да је она друга госпођа сад горе за апаратима- намигнуо сам му као 

шеретски. 

- Тако је. Она сада снима овај наш разговор. У коме ћете нам се представити. А имамо већ 

забележене податке о вашем телу. Целовито! 

- Господе! Чему то? 

- Ми имамо свој сајт... 

- Па ви тиме кршите законе... 

- Па, наравно, закони и треба да се крше. Тако је то одувек. 

- Ви сте ме отели! 

- Господине, не брзајте. Све је то тачно што сте рекли и што се ваш мозак буни. Разумљиво. 

Никоме није лако да схвати да је у нечијој архиви против своје воље.Но, дајте да вам прво 

одговорим на питање- чему све то. Видите, ми снимамо порно филмове.Али, наша фирма је 

нискобуџетна. Тако да немамо за хонораре. Наши глумци су волонтери. 

- Волонтери? Као ја.Ухапшени и преварени. Ви, дакле, нисте никакав инспектор! Ваша 

документа су лажна!- ја сам се узјогунио. 

- Тако је – мирно је рекао. 

- Па, ја вас могу пријавити по више основа! 

- Само изволите – његова мирноћа ме је излуђивала.- Немојмо губити време. Ви сте странац у 

пролазу. Немате ни теоретске шансе. 

- Имам толико времена да одем до прве полицијске станице! 

- Ма, само изволите – слегао је већ раменима. 

- Ово је заиста срамота шта радите са непознатим људима! 

- Ух, ала сте преки. Могу ли да вас нешто питам? Да ли сте уживали у сексу са овим дамама? 

- Какве сад то везе има?-и даље сам био огорчен. 

- Па, видите, има- његова разборитост ми је грчила песнице.- Ја не знам још увек ни ко сте, ни 

одакле сте, ни шта радите у нашем граду. Покупим вас, такорећи са улице, доведем у своју 

кућу. Дам вам да се истуширате, послужите и бесплатно појебете са две жене. Је ли то мало? 

- У том грму је лежао зец- мислио сам. – Па, да, нема бесплатног ручка. 

- Знате како – настојао сам да ми тон буде што смиренији. – Ја јесам уживао са вашим 

глумицама... 

- Сад не морате бити саркастични- опоменуо  ме је. 

- Добро, са вашим сарадницама. Ја сам тренутно у вашем поседу што је ваша предност. Но, 

уверавам вас да можете имати велике проблеме уколико ме ставите и било какав порно 

снимак који би се дистрибуирао. 

- Разуме се да бисмо га дистрибуирали, зато их правимо. Но, не бисмо вас пустили целог, већ 

бисмо вам одсекли главу. Тако се то каже. 

- Без обзира. Коришћење мог тела у те сврхе је нешто на шта не пристајем. 

- Господине, да ли ви схватате да уопште нисте у позицији да нас условљавате? 

- Не. 

- Ви сте у туђој земљи, на туђем имању, у туђем стану, интимни са ко зна чијим женама. 

Разумете ли да не можете да нас уцењујете, нити да нам претите? За вас ће најбоља опција 

бити да пристанете на још једну туру секса, коју бисмо снимили. 

- То просто не долази у обзир. 

- Је ли тако? 

- Тако је. 

- Добро. Кристен, за мном. 



И њих двоје су изашли из куће коју су споља закључали. Осетио сам сву немоћ своје 

позиције. Који ме је ђаво терао у тај глупи клуб-ресторан! Зашто сам се примио на гола 

женска тела као мајмун на банану! Због чега нисам био лукавији? Зашто немам мало више 

префриганости да се извучем из ове замке! 

 

   Док сам тако снуждено седео, поред мене се свила она црнка и почела да ме љуби и лиже 

тако заводљиво да сам за тили час био напаљен. Но, негативна енергија је и даље владала 

мноме. Само једно је било у мојој глави – како побећи из ове ступице. 

    Почео сам да клечим пред њом да ме пусти. Није желела или није смела. Зато сам 

искористио један моменат. Претходно сам наливао чаше вином и водио неки испразни 

разговор, не откривајући не мрву свог идентитета.На сва њена усмерена питања одговарао 

сам неодређено или противпитањима. Заморио сам је. Зевнула. Отишла је коначно до 

тоалета. Отворио сам прозор. Била је то висина високог приземља, тако да ми није било 

тешко да се спустим на тло. Обучен, са радном торбом потрчао сам у правцу прве 

саобраћајнице. Требало ми је неких десетак минута. Као у трилеру освртао сам да видим да 

ли ме неко прати. Само ми се причињавало. Изашавши на неки аутопут,стопирао сам један 

камион. Рекавши да сам се изгубио, замолио сам возача да ме пребаци што ближе центру 

града. Пристао је. На моју срећу био је ћутљив тај Турчин. 

За мање од пола сата био сам у својој хотелској соби. Обријао сам се и спустио на доручак. 

Још никога од мојих из тима није било у хотелском ресторану. Вратио сам се горе и покуцао 

на врата собе у којој је био један од представника наше државне агенције. Отворио их је још 

поспан. 

- Па где си ти, човече, цело вече смо те тражили? На мобилни се ниси јављао? Већ смо 

планирали да пријавимо твој нестанак полицији. Шта ти се десило? 

- Ма, ишао сам у неко оближње место да посетим неку девојку из младалачких дана. Јадран, 

ноћна купања и те форе. 

- Ах, мачорчино једна! Немој више да  нам се губиш из вида. Могла је бити озбиљна узбуна. 

Шелић је рекао да се сигурно негде курваш. И оставили смо да дође јутро које је паметније 

од вечери. 

- Дефинитивно. 

- Сада идемо на доручак, а у 10 нас купи наш минибус, па идемо тамо. 

- Знам. Све је ок. 

- Е, мангупе један белосветски- рекао је и затворио ми врата пред носем. 

- Врага мангуп, ја сам отети порно глумац, да не кажем мушко месо! 

„Сваки човек мора да се прода. Цена расте, а он мора пасти.“ 

 

 

 

 



 

 

 

З  Е  М  Љ  А    Л  Е  Т  Њ  И  Х   Ч  А  Р  О  Л  И  Ј   А 
  

АКО   ОДЛУЧИТЕ ДА ОТПУТУЈЕТЕ У ОВУ,НАМА НЕДОВОЉНО ПОЗНАТУ, 

СКАНДИНАВСКУ ЗЕМЉУ, МОРАТЕ БИТИ СПРЕМНИ ЗА РАЗНА ИЗНЕНАЂЕЊА,ОД 

КОЈИХ ЈЕ ЈЕДНО- ЛЕТЊА КЛИМА, АЛИ И СВЕПРИСУТНА ЉУБАЗНОСТ И ЧЕСТА 

ОТВОРЕНОСТ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА СТРАНЦИМА, А ИЗНАД СВЕГА СВЕОПШТА 

СПРЕМНОСТ ДА СЕ УВЕК И СВУДА  КОРИСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК,КАО ЗАМЕНА ИЛИ 

ДОПУНА ЗА МАТИЧНИ СУОМИ 

Тим, наиме, именом сами Финци зову свој језик и народ,који је, слично 

Мађарима, дошао последњи међу европске народе, само у  северне крајеве Старог 

континента. Финци су, заправо, географски  и историјски упућени само на два народа – на 

Швеђане и на Русе. Према првима и данас гаје неку врсту сервилности и, можда није прејака 

реч, страхопоштовања, а не треба занемарити ни чињеницу да је цела Финска до 1809. године 

била у саставу Краљевине Шведске.Тада њихови западни суседи препуштају Финску Русима 

према којима  и данас становници земље хиљаду језера гаје велико подозрење , одбојност и 

(прикривени) страх. Мада се то по бројности руских туриста у разним деловима Финске не 

би рекло. Али, не заборавите да су још у царска времена Руси  гледали с позиција  

колонијалне силе Финску,која је 6. децембра 1917. стекла независност и да, вероватно, 

сличних погледа има понегде  и данас. А има и сачуваних трагова 

царске Русије у данашњој Финској: рецимо споменик цару Александру I Романову на 

Сенатском тргу у Хелсинкију, или летњиковац цара Александра III у Лангинкоскију , 

месташцу у шуми недалеко од  града Котке на Балтичком мору. Где се једног августа често 

сливала река туриста да би, као у медитеранским земљама, уживала у благодетима не тако 

бројних плажа и топлог мора. 

Наиме, цело то лето је било веома топло, а у јулу и августу су измерене за Финску рекордне 

температуре и до +37. То је условило не само повећан број купача на обалама Балтика и 

 језерима,којима је  премрежен југоисток и центар земље, већ и смањене гужве у Хелсинкију, 

Туркуу, Лахтију као трима највећим градовима јужне Финске, које сам посетио.  Домаће 

становништво тешко подноси овакве врућине, па сви гледају да се склоне, чим им околности 
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допусте, у летњиковце, шумско-језерске оазе, а немали број Финаца је отпутовао у 

иностранство, користећи неки од одмора. 

 

Финска је земља са веома високим животним стандардом, који је, по свим економским 

параметрима, међу највишим у Европи и свету.Но, као и други Скандинавци и 

протестанти,Финци се не облаче раскошно, нити негују богаташки егзибиционизам у било 

ком смислу.Униформисаност изгледа становништва нормално најмања 

је у Престоници где можете срести доста имиграната с разних меридијана, који уз туристе, 

доприносе космополитском шмеку који би ваљало да има сваки већи град у Европи.У центру 

града,који са свим предграђима  и околним градовима, као што су Еспо, Ванта и други, једва 

добацује до милион становника, срећем и Роме, који су, чујем, у Европској унији постали 

болна тема. Један од њих прича са другим на течном финском и то ми правлачи пажњу. 

Пошто је фински језик далекоисточног порекла и тешко га је научити ван Финске(на пример, 

има 15 падежа), претпостављам да су та два пролазника већ поприлично дуго ту.  

 

Кад појединац први пут језди том земљом , стиче, можда и варљив,утисак да је у њој 

социјални систем тако развијен, да овде нико не може остати без крова над главом, 

хране,одеће и обуће. Ипак, неки документарци  на недавно, у нас, одржаном фестивалу 

”Нордијска панорама” показују да живот разних категорија имиграната овде није нимало лак, 

да се и ту каткад дешава репресија над њима, а има, све више, оних који бивају депортовани. 

Загледам се у лица људи који ходају и журе центром Хелсинкија у једно августовско подне. 

Испрва делују намогрђено и прилично забринуто.У међусобној комуникацији су уздржани, 

шкрти на речима и изразима емоција,чак и миришем  отуђење. Ретко ко гледа људе око себе. 

 

Можда фудбалска утакмица није догађај типичан за Финску, али ја меч Лиге шампиона 

”Хелсинки”- ”Партизан” никако не могу да пропустим. Стадион ”Finnair”  половично је 

попуњен у спарном предвечерју. Домаћих навијача је више, али се чује и група од педестак 

”гробара”. Нема инцидентних момената за време трајања утакмице,коју је дефинитивно 

 смирио наш нападач  Клео поготком на самом почетку утакмице. Зато разућено гледам 

понашање гледалаца на чистим  трибинама. Иако у полувремену многи пију пиво, не 

проналазим ниједног потенцијалног деликвента. И то је,колико освежавајуће, после извесног 

времена, заправо досадно.Утакмица се предвидљиво завршава победом нашег шампиона , 

али не видим да је било ко од гледалаца љут и бесан.Напросто, људи се у групицама, а више 

самостално удаљавају без сачекивања и стадион је већ 15-20 минута након краја меча празан. 

Одлучујем да преспавам у оближњем хостелу који је у саставу Олимпијског стадиона. Ту је 

запаљена олимпијска бакља далеке 1952. године.У хостелу,нормално, углавном млади људи 

из разних крајева света. Неке од њих питам како им се допада ова земља. Унисоно одговарају 

да им се веома допада и да је прилично различита од њихових матичних земаља. 
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Ноћ , заправо, и не пада на град. Овде су крајем јула  и почетком 

августа ноћи поларне светлости, док у јуну,и почетком јула можете доживети чувене беле 

ноћи. Кад је целе ноћи заправо нешто налик на сумрак.А поларна светлост се види као светла 

пруга на небу око које се свија обруч ”меке, растресите” ноћи.Дивим се овом природном 

феномену . Сећам се романа Милоша Црњанског ”Код Хиперборејаца”. Када главни јунак 

бежи својом маштом у северне крајеве из бучног и прљавог Рима. Ту се помиње 

фамозна aurora borealis. Ја не маштам, већ је гледам очима стварности. 

Наредног јутра ето ме у главној хелсиншкој луци, а има их још три.Бродова има разних,од 

рибарских до прекоокеанских.Ипак, највише је ферибота који крстаре по Балтику.Њихова 

фреквенција је знатно већа викендом када се приличан проценат овдашње популације на њих 

укрца не би ли,пловећи, провео још један ”пијани викенд”.Тај обичај смањује деликвенцију и 

друге проблеме на копну. Када смо већ код процената,у земљи од пет милиона имате један 

куриозитет: отприлике исти број(нешто мање од 10 посто) је функционално неписмених 

људи, говорника којима је шведски матерњи језик и православних верника.Или, обрнуто, 

огромна већина становништва је писмена, говори суоми језик и лутеранске је вероисповести. 

Кад се  затекнете у чувеној Цркви у стени познатој као Таивалахти, стичете утисак као да 

смо се сви вратили у Kамено доба и очекујете да однекуд упадне лик из цртаног филма 

Кременко са породицом.Мноштво путника намерника из разних крајева света на улазу 

дочекују религиозне поруке на папирићима, одштампане на многим језицима света.Разлике 

између српског и хрватског су у ћириличном то јест латиничном писму, нема бошњачког и 

црногорског језика, а порука  с називом ”албански” је писана,опет, на нашем 

језику. Занимљиво је и то да се туристи понашају предвидљиво и типично за културе којима 

припадају: Европљани уредно седе у клупама и пажљиво слушају клавирске партитуре које 

се изводе уживо, гости са Далеког истока се сликају у разним комбинацијама, људи из 

муслиманског света  богобојажљиво стоје и са чуђењем посматрају ентеријер богомоље. 

 

Од грађевина у Хелсинкију још ми пажњу привлаче зграда Финског Парламента који броји 

200 посланика, концертна хала ”Финландија”,”Хелсинки Арена” где је Србија на 

Евросонгу 2007. однела победу, те Музеј модерне уметности Кијазма. Већину поменутих 

грађевина радио је славни фински и светски уметник Алвар Алто. Та традиција поштовања 

тековина уметности овде ће бити крунисана 2012. када је управо овај град био светски 

центар културе. Слично као у Београду  зграда Финског народног позоришта налази се на 

једном од централних тргова преко пута Народног музеја, а између њих је статуа чувеног 

финског песника Алексиса Кивија. У центру града је претежна концентрација споменика. 

Највише ме интересује прича о маршалу Манерхајму, некадашњем војсковођи и првом 

послератном  председнику Републике на кога су Финци тако поносни. 

Овај учени официр, био је заправо совјетски ђак, јер је активно 

учествовао у Октобарској револуцији на страни бољшевика иако он то није био. Искуства је 
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пренео у своју отаџбину где је покушао да устроји систем одбране, мешајући совјетски и 

немачки модел.  С почетком Другог светског рата Финска влада је приступила савезу са 

Трећим рајхом,а совјетске трупе су упале у земљу и покушале да је окупирају. Тада је избио 

чувени Зимски рат где су на страни Финске учествовали добровољци из разних, највише 

скандинавских земаља. По тумачењу данашњих Финаца, иако је изгубљен део Карелије,који 

они сматрају Финском,Манерхајм и војска су успели да сачувају слободу народа. Не помиње 

се колику су подршку у том боју пружили нацисти. У сваком случају, Манерхајм је за Финце 

херој-ослободилац, захваљујући коме земља и народ сачуваше своју независност. Од крајњег 

севера до југа земље подигнут је такорећи лимес бункера за одбрану земље од напада са 

истока. Данас ова појава делује гротескно. 

 

Одлучујем да одем у финску Карелију, дакле југоисточни предео Финске , покривен 

искључиво четинарским и брезовим шумама и језерима. Стижем из Хелсинкија  intercity 

возом у Лапенранту, град од шездесетак хиљада становника на јужној обали Саима језера, 

једног од најпространијих у земљи. Колико схватам овај град је и географски и историјски 

центар јужне Карелије.Има техничко-информатички универзитет с једним бројем страних 

студената,лепу луку која је врло прометна лети, јер одавде креће водени језд дуж већег дела 

земље коју је могуће обићи и кружећи језерима; затим,у Лапенранти има  десетак храмова, 

од којих је један православни. Ту упознајем оца Арнеа који ми разјашњава зашто се Финска 

православна црква придржава грегоријанског календара и зашто се зближила са 

Васељенском патријаршијом, остајући у одличним везама с Руском православном црквом. 

Крај Лапенранте видим увек активну фабрику хартије која извози производе у разне крајеве 

света. Питам да ли се то секу финску или руске шуме,један од мојих финских познаника 

грозничаво одговара да се интензивно секу финске шуме,чак и за руске потребе.Но, то ми не 

делује уверљиво.  На много места видим таблу с ознаком Pietari, то је финско име за 

Петроград, који је од Лапенранте удаљен око 200 километара. Питам свог финског домаћина 

да ли је скоро био у тој негдашњој царској престоници, одговара да давно није ишао на ту 

страну и да су многе зграде у Петрограду изграђене од финског мермера. Осећам утуљени 

гнев у њему и не дирамо више ту тему. 

Одлучујем да посетим градску библиотеку у 

Лапенранти. Уређена као космос, подељена на десет одељења и то на три спрата, она стварно 

оправдава моја очекивања да је свака библиотека овде прави центар културе. Одељења за 

интернет,дискове и новине-часописе су једног преподнева била прилично попуњена. 

Претпостављам да сви уредно долазе и користе све што могу. Питам једног од службеника да 

ли се плаћа чланарина, он одговара да  су све услуге бесплатне одлуком градске управе. 

 

Тих дана је градоначелник Лапенранте имао разлога да буде посебно поносан. У граду је 

другог викенда у августу  отворен познати летњи фестивал ”Ноћ тврђаве”. После чујем да су 

летњи фестивали традиција многих градова у Финској, отприлике као вашари широм Србије. 

Њихов вашар изгледа тако што се нигде не продаје алкохол и роштиљ, само сокови и пецива, 

слаткиши, али зато  у сваком кутку Градске тврђаве можете да изаберете понеки културни 

садржај за своју душу. Скоро сви музички жанрови су заступљени, има и представа на 

отвореном, изложби у ентеријерима, фолклора, илузиониста, разних виртуоза и играча с 

ватром. Највише ми пажњу привлачи један шесточлани девојачки певачки састав који изводи 

чувене светске поп хитове, рецимо песме АBBA,Madonne,Britney Spears,Shakire на тако 

умилан начин да ми малтене лепше звуче од оригинала. Питам их да ли смем да их 

снимам,одобравају ми. 
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У једном делу тврђаве  прави мали амфитеатар, ту се свира рокабили, а на зидинама с друге 

стране чак и панк. Финци, иначе, имају јаку традицију панк бендова. Мноштво младих ни по 

чему не одудара од вршњака из других крајева Европе тако да бих  слободно могао да их 

копи-пејстирам  на наш ”Егзит”, на пример. 

Овде сви знају да се служе енглеским језиком.Чујем да је овде претходних година била 

организована маса курсева енглеског језика о трошку државе  за све оне који су хтели да га 

добро науче. То не треба да чуди у овој ери убрзане глобализације, али и зато што је суоми 

језик толико компликован, па се трезвено мисли како га странци неће  без велике потребе 

користити. Друго, као и сви скандинавски народи,и Финци сматрају да на енглески језик 

имају посебну тапију. А то је свакако и у вези с бујањем урбане културе, коју овде могуће 

наћи у сваком засеоку. 

 

Да бих се уверио у ту своју претпоставку, умољавам још једног финског пријатеља да ме 

одведе у неко  село где некога познаје. Седамо у његова кола (не треба наглашавати да сви 

возе нове и сређене аутомобиле) и  одлазимо до оближњег места Таипалсари. Он то зове 

селом, али тамо наилазимо на још једну, додуше мању луку, која је некад била много 

прометнија  док није изграђен друм до Лапенранте, на Центар за културу где се одржава 

игранка, на Дом здравља, на супер модерну школу,  на бар пет-шест продавница и  на један 

мегамаркет. Ако вам још кажем да и ту срећем бар десеторо људи који течно говоре 

енглески, нећете ми замерити на прилично хировитој молби мом финском домаћину : 

 

- Пошто ово није село какво сам ја замишљао,  да ли бисмо могли да одемо у неку дивљу 

природу, тотално ван цивилизације? 

Само предрасуде су могле да ми створе утисак да су Скандинавци недруштвени. Финци,које 

срећем, веома су радознали и љубазни, вешти у постављању питања и у избегавању неких 

закључака у вези са њиховим социјалним благостањем.Радије причају о времену, нарочито о 

непогодама. За њих су у том моменту предмет посебне бриге пожари који бесне у Русији. 

Неки од њих ,чак, мисле да то може стићи и до њиховог краја. И, заиста, последњег дана мог 

боравка у Финској на почетку вечерњег дневника је ишла информација да је олујни ветар 

донео на крајњи југоисток земље  дим са простора Русије, али је кретање тог ваздуха ишло ка 

североистоку што значи да је заобишло остале територије ове скандинавске државе. 

 

 Пошто сам већ обишао Хелсинки, Турку, Лахти, Котку, Хамину, Лапенранту, тражим од 

свог финског домаћина да кренемо мало северније. Он прима моју жељу к знању. Скрећемо 

са  аутопута Петроград-Хелсинки на магистрални пут ка Микелију, даље Куопију. Не знам 

шта је крајње одредиште ове трасе, али знам да идемо на север. То ми каже мапа,али и 

другачије растиње. Шуме нису тако густе као на југу, све је више жбуња и дивљег биља. 

Чини ми се као да је тло све мекше, а ваздух оштрији. Но, и овде жива у термометру не пада 

испод 30 степени тих дана,кажу само да су вечери свежије.  Типичан Финац се странцу не 

жали, али ја видим да им није лако. Предлажем свом водичу да негде одемо на купање. Он се 

насмеје. Купање не иде без сауне. 

Свака кућа има сауну, али постоје и јавне сауне.Финци иду у сауну током целе године, неки 

сваки дан, неки једном седмично.Углавном, мушки иду  с мушкима, жене са женама, а 

породице заједно.Обично и летњиковци имају у свом саставу сауну. 

 

Убрзо је ”nokkia”(иначе тако се зове место у средишњој Финској) обавила посао и ми смо 

скренули с магистралног пута и почели да се увлачимо у дивљину природе. Пут је, чак, у 

једном тренутку прешао на макадам.Узбуђење је почело да расте. Питам да ли у овим 

пределима има неких већих звери, јер у Карелији не памте кад су видели медведа, само 

јелене и лисице. Домаћин ми каже да је и овде доста ретка појава медведа, али су ирваси 

редовни. Каже још да се на локалним радио и тв станицама  обзањује кад неко на даљину 

примети медведа. Дакле, то је уређена држава! 



 

Стижемо до једне шумске куће, заправо летњиковца на обали неког језера. Касно је 

поподне.Видик нам баца двадесетак километара уоколо и нема никакве куће ,нити трага 

цивилизације.Управо оно што сам желео да доживим.Ту нас дочекује још један љубазни, 

комуникативни и разборити Финац. Драго му је што ће имати прилику да буде мој домаћин. 

Пре дуже приче, предлажем да се сва тројица окупамо у језеру и питам да ли је вода довољно 

топла. 

-Свакако, -одговара ми мој нови познаник- а ту је и сауна. 

Збиља, кућерак,шћућурен у дрвећу крај обале чека свог новог госта.Ова сауна се греје на 

угаљ,а током третмана се температура повећава  доливањем воде на отвор пећи.Шибање  

брезовим гранчицама је у фукцији боље циркулације,а то је и психолошка одбрана од 

”удара” повећавања температуре. Тада догревасмо до +60 и остасмо неких пола сата унутра у 

разговору. Ту сам, поред осталог, сазнао да се управо тих дана у Финској дешавало неко 

Светско првенство у саунарењу, па је неки  Рус у финалу изгубио од Финца тако што му је 

отказало срце на температури од преко сто степени! На тако високој температури крв ми се 

следила у жилама, али нисам показао нелагодност. Колико ми је третман у сауни био 

сазнајно занимљив, толико је бањање у финском  језеру у предвечерњем штимунгу, кад вам 

се чини да сте побегли од неуротичног света и заглушујуће цивилизације, једно невероватно 

опуштање. Вода је млака, али пријатна,понеки водени цвет вас додирне,нема 

страха,нервозе,буке,журбе,обавеза,било каквог грча. Остајем у води најмање сат 

времена.Моји домаћини спремају закуску.Сигурно је да ћемо све то нечим залити, а можда и 

упалити ватру. И онда ми неко каже да је хедонизам неспојив са севером. Преостала ми је 

само још једна жеља у вези са Финском- да досегнем  ивицу  поларног круга. 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТАЛИН 

 

    Стижем у естонску престоницу са пријатељем из компаније DHL који ме је повео као свог 

пратиоца, да не кажем телохранитеља. Ишао сам у међувремену на неку обуку и 

псеудокурсеве за обезбеђење људских ресурса где сам упознао разне категорије људи, као и 

у свим другим пословима. Увек сам био вођен жељом за различитим знањима, искуствима и 

вештинама. У овом, условно речено, послу најважнија је психичка стабилност и прибраност. 

Можда је она неопходна и у другим ангажовањима, али она у овоме буквално чува главу. Да 

пођемо од тога да носим са собом читав арсенал оружја, за која имам  дозволу, али ми 

апсолутно ништа не може гарантовати да неће бити употребљен, чему се наравно из свег 

срца надам. Такође, читав спектар потешкоћа је везан за бригу о праћеном лицу. Оно вам 

није само дато на чување и непрестани надзор, оно је обично непредвидљиво и ирационално. 

Само да вас подсетим на своје догодовштине из Истанбула и Копенхагена. Дакле, том лицу, 

које је предмет моје контроле, може свашта пасти на памет, поготово када није спутано 

моралним и друштвеним обзирима. Кренуо сам од себе, али могу вам дати и пример једног 

свог познаника који је јавна личност. Упркос својој мужевној појави и дичном пореклу из 

Црне Горе он је, кад год би се затекао у иностранству, ступао у односе са хомосексуалцима, 

док му слично није ни падало на памет у домовини. Једном сам га питао зашто га је то 

срамота на једном месту, а није на другом, да ли је само ствар у страху од осуде. Он ми је 

признао да му је то много пута пало на памет, али му част није дозволила да се прља у 

отаџбини!? Дакле, имате разне пориве и многи руше ону Марксову девизу: „Све што је 

људско није ми страно.“ Човек је најкварљивија роба, најнепоузданији фактор у свемиру и 

зато питања безбедности дубоко задиру у посматрање и истраживање људске психе. У 

сваком случају, ја сам свој први дословце безбедносни задатак у иностранству схватио 

озбиљно. 

      Путовали смо авионом „Ер Балтика“, једне од најреспектабилнијих  low cost компанија на 

свету до Риге,а онда са преседањем још кратко до Талина. Прво што сам са висине видео је 

Балтичко море. И обрадовао сам му се, јер ме одмах подсетило на Петроград и Финску. 

Иначе, сам Талин врви од Финаца. Естонски и фински језик спадају у исту групу што значи 

да су Финци и Естонци сродни народи. Финци овде долазе и због близине, јер се трајектом из 

Хелсинкија стиже за око два сата. Када би се завирило у њихове напуњене ранчеве, лако би 

се установило да их углавном запремају алкохолна пића. Чак и деци дају да носе алкохол. Не 

знам да ли их неко на броду прегледа, пошто је и Естонија у ЕУ, али мислим да би свакако 

требало ограничити број унетих флаша на, рецимо, две по човеку. Уосталом, ко мене ишта 

пита. 



   Наша је допрема завршена брзо и глатко, тако да користимо слободно поподне. Мој 

клијент ме, чак, није ни питао да ли можемо да се раздвојимо. Он сигурно већ годинама 

путује са пратњом и зна да тако нешто не спада у пословни уговор моје фирме са његовом 

компанијом. На моју срећу овај није превише говорљив. Настојао сам да будем максимално 

усредсређен на његово и моје кретање, као и на ближу околину, па ми је одговарало ћутање, 

да ми се не би одвлачила пажња. Прошетали смо ужим градским језгром. Као и у другим 

северноевропским градовима доминира шпицасти готски стил и тамна цигла. Само градско 

језгро је некадашња тврђава. Излази на луку. Замак Томпеја остаје нам само у видику. 

       Нама се не шета. Идемо у шопинг центар. Сасвим обичан, не претерано простран. Мој 

клијент би хтео да се осами. Јасно, потребно му је мало интиме. Ни мени није само до улоге 

прилепка. Процењујем да смо безбедни и одвајамо се. Ипак, пратим му уласке и изласке из 

продавница са платформе изнад. Видим да је врло пробирљив или штедљив.Ипак, чекају га, 

као и мене, ближњи са жељама. Моји ће морати да сачекају дјути фри шоп на аеродрому. Док 

он буде бирао пића, ја ћу купити нешто практично и слатко. 

    Исте вечери полазимо мањим авионом за Ригу. Та ваздушна лука је једна од већих у 

региону и матична је за нашу авио-компанију „Ер Балтик“. Примећујем да има неколико 

терминала. Гужва је на шалтерима. Углавном ћутимо. Не жури нам се назад ни због чега 

колико због умора. Нема шансе да се у авиону толико опустим да бих заспао. Можда када 

бих летео прекоокеански.У нашем авиону, који је полураспаднут, нема ни десеторо путника. 

Ко уопште лети на траси Рига- Београд, питам се, осим пословних људи. Рига важи  за 

туристички бисер Балтичког мора са својим пространим пешчаним плажама. Међутим, нама 

са југа Европе она не може бити конкурентна Грчкој обали и бројним острвима, Јадранском 

мору и Медитерану. Пошто је овај авионски лет нестабилан, одлучујем се за причу са својим 

клијентом, коју он радо прихвата да би, као и ја, одагнао узнемиреност. Тек ту сазнајем да је 

он бивши музичар једне полупознате домаће рок групе и да му је ово запослење само због 

попуне буџета, а да је душом у свиркама, промоцијама и ноћним изласцима. Загледам му 

лице, носи ожиљке распусног живота- упали образи, потамнели зуби, минђуша на десном 

увету. Није ми пријатно да га гледам, још мање да га слушам. Празна му је душа, а ум 

искључиво технократски. Ипак, ако се паметно поставиш у сваком разговору можеш нешто 

да научиш. Тако сам се и ја овом приликом саслушао трачева о домаћим рок музичарима и 

машинерији. Те би приче засигурно нашле своје место у жутој штампи. Фасцинатно је, пак, 

да ти музичари већ дуго, неки чак и више од четири деценије опстају на нашој сцени иако се 

силно променио владајући музички тренд, као и систем вредности. Рок је маргинализован и 

заиста сведен на гетоизирану урбану герилу. Рок музичари нису скандал мајстори као 

фолкери и друштвено-ангажовани као репери, па им је приступ стварности у неку руку 

ларпурлартистички. Све се своди на то  колико новца можеш да донесеш у студио и колико 

ће се продати карата за твоју свирку. Они који сада почињу са том причом, опасно су 

закаснили, неких деценију-две, сматра мој саговорник. А шта ћемо са младима који тек 

стасавају? То њега не занима. Нека се снађу, мисли он. 

   У једном тренутку искључујем се и пуштам га да као робот прича свој монолог. Пустајем 

јако тужан. Ако је ово перспектива рок  музике код нас, боље да је и не буде. А стигла је на 

све светске меридијане. Гледам са свог прозора надоле кроз пукотине облака. Требало би да 

смо тада били негде изнад Пољске. Земље у којој никада нисам био. Али, јесу неки моји 

пријатељи, неки чак и више пута. Казали су ми да носим неко далеко пољско порекло по 



мајчиној лози. . На прелазу из своје друге у трећу деценију живота имао сам једну девојку 

чији је отац био Пољак. Седели смо често на Дунавском кеју и гледали на другу, пусту, 

ненасељену обалу. Сећам се да сам јој више пута рекао да ми је север омиљена страна света и 

да ме нешто тамо вуче. Претпостављљам да су гени. Ако је то једна од мојих постојбина, 

зашто ме Пољска није у мом, скоро полувековном животу, није јаче себи привукла. Нисам 

имао прилику и разлога да се у њу упутим. Али, не би то била једина средина у коју  бих 

отишао тек онако. Можда је ово писаније увод у мој пут у Пољску. Можда се из Пољске, 

када у њу одем, нећу ни вратити... 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р       У       С       И       Ј       А 
 

 

 

     Кажу  да права Русија није ни Москва, ни Петроград, већ нешто између. Најбоље 

(раз)уверавање у ову тврдњу је да путујете возом из једног у други именовани град. И ја сам 

то себи уприличио за један свој рођендан у 21. веку. Најновијим руским возом ''Сапсан'', који 

прелази ту дистанцу од скоро 800 километара за мање од четири сата, што практично износи  

200 км на сат, ви клизећи летите по земљи и свако трезвен би казао да се на тај начин не 

може сагледати неко подручје. Али је могуће! Зашто – питате се. Зато што је тај, као и већи 

део европске територије Русије равна плоча, делимично покривена шумама, нешто мање-

рекама, језерима и другим воденим површинама, поготово како се ближите Балтику. Ипак, 

могу се видети и убога руска села, сачињена све од самих дрвених кућа, као да је 19. век. Ту 

ми се, само по себи, намеће руско име за село – деревња,мада је значење ове руске именице, 



ван сваке сумње, сасвим различито од значења српске именице дрво, пре има везе са 

старословенским придевом – древан,древно. 

 

   Шта друго човек може да пожели него да овакав пејзаж просто прелети? Јер, ако он овако 

тужно изгледа у једно летње преподне, како ли тек изгледа у јесен? Зими, претпостаљам, све 

покрије снег и ништо осим непрегледног белила ни не може да се види. Могуће је да то из 

мене проговарају предрасуде о Русији. Одрастао сам у Титовој Југославији , у 

«космополитском» окружју Новог  Београда, са намећућим вредностима западне 

цивилизације. Тада се ова земља, коју обилазим, звала Совјетски Савез и била нам је тихи 

непријатељ. Иако су године Информбироа и Голог отока давно прошле, међу обичним 

Југословенима, које сам сретао,  на помен  имена највеће земље света увек се јављала нека 

нелагодност. Касније, у време распада СФРЈ и ратова  на балканским просторима ова земља, 

тада већ по имену Русија, доживљавала се као братска и заштитничка, а често се говорило са 

надом и полетом: - Руси долазе! Међутим, сем једног броја козака и добровољаца у редовима 

српске војске, нисам приметио њихов долазак.У првим годинама 21.века у Београду се, 

углавном, о Русима говорило у контексту њиховог појачаног економског и политичког 

утицаја у Србији. Тако је нови руски владар Путин малтене величан у светитеља, у маси 

српских градова је проглашен почасним грађанином. С друге стране, ни антируски гласови 

нису јењавали, чак ни међу јавним личностима. Та подвојеност нашег друштва у односу на 

Русију и Русе вероватно ће остати и надаље, без обзира како буду стајале политичке прилике. 

Јер, ми смо две, суштински доста различите државе, и два, више раздвојена но братска, 

народа. Збиља, по менталитету ми са Русима имамо мало сличности. Сличнији су нам 

Медитеранци. Но, словенско порекло, православна вера и бројни културно-политички 

именитељи наглашавали су се у прошлости, као и данас. Нормално је да као народ, 

уништаван и унесређиван у дведесетом веку више од свих народа у Европи, желимо да 

припаднемо нечем већем и моћнијем. С друге стране, парадоксално је да се опет окрећемо 

држави Русији после свега што знамо о њој у историји.Нарочито скрећем пажњу на судбину 

царске породице Романов са Николајем Другим на челу који је невосмислено због Србије 

увео своју земљу у Велики рат. Да не помињемо пре њега Пушкина, Рајевског или после 

њега- Никиту Толстоја. Посебну везу наша два рата чине такозвани бели Руси, то јест онај 

део руске емиграције који је стигао у Краљевину Југославију након Првог светског рата. 

Историчар Качаки говори о цифри од 75000 емиграната. Који су код нас пронашли своју 

другу домовину.Највећи део њих се настанио у Београду и Србији, дакле међу 

православцима. То је , углавном, био образован и високо културан свет који је знатно 

унапредио те духовне, па и друге сегменте нашег друштвеног живота. Мој венчани кум је по 

очевој линији бели Рус и поносно носи своје презиме Макаров. Иако језик својих предака 

није научио, јер је цео живот провео у Београду и земљама западне Европе, као и у 

Сједињеним америчким државама, никада није бежао од тог свог порекла које је у неким 

периодима наше послератне државе могло бити, најблаже речено, шкакљиво помињати. 

Додуше, цео Београд је знао какво је порекло Нине Кирсанове и Татјане Лукјанове, а један 

од омиљених храмова у нашем главном граду јесте (мала) Руска црква на Ташмајдану.  

 

     Ја сам се,пак, са правим Русијом и Русима у млађим годинама упознавао углавном преко 

литературе. Достојевског сам откривао у позним гимназијским разредима, а Чехова и 

Толстоја на факултету. Где су кадгод у моје руке падала и дела Гогоља, Мајаквског, Блока, 

Хармса, затим Ахматове, Цветајеве, Бродског...  

 

 У једном тренутку одлучим да кренем на курс руског језика, који, на жалост, нисам имао у 

свом школовању,са другим почетницима, на Филолошком факултету. У мојој групи је био 

будући књижевник Гојко Божовић, тада већ полупознати песник и критичар. Једном 

приликом сам му похвалио збирку песама «Душа звери» и био је искрено обрадован. Но, 

пошто није ни било много прилике за разговор пре или после тих предавања, а он је 



неколико година био млађи студент од мене, нисмо се зближили и дружили. Кад год бисмо 

се касније, кроз живот, видели на неком месту, поздравили бисмо се и кратко, колоквијално 

попричали. Он је већ неко време главни руедник издавачке куће «Архипелаг», која се 

профилисала као озбиљна у смислу естетског квалитета својих издања. Нисам истрајао у том 

учењу руског, али сам пробао и приватно да узимам часове тог језика. Једном код извесне 

Марине која је предавала руски појединцима и групама у некој школи језика, потом код неке 

Александре, преводиоца, а најзад и код преслатке Ане, праве Рускиње, која се бави 

превођењем српске и руске литературе у оба смера. Коначно, једном сам искористио награду 

за победу моје позоришне представе на неком фестивалу; она се састојала у бесплатном 

учењу руског језика у једном тромесечју у познатој приватној школи језика у центру 

Београда. За свих тих пет мојих течајева, који су у просеку трајали по три месеца, научио сам 

подоста руских речи и израза, а готово све из граматике сам заборавио. На том свом једином 

боравку у Русији усудио сам се да говорим «својим» руским, који је био мешавина руског, 

српског и измишљених речи, који су били нека врста калкова, типа: -Колически сказано. 

 

    Ипак, јако ми је драго што сам матушку или  ''маћеху''  Русију могао да упознам на делу. 

Дуго сам то желео, барем двадесет година.  

  

                              М   О     С     К     В     А 
 

 

    Шта  рећи о једном двадесетмилионском џину од града коме нема краја ни кад из 

слетајућег авиона гледате свуда по хоризонту? Кажу да престоница Русије са Подмосковљем 

заузима површину око 100 километара у полупречнику на било коју страну.Међутим, с 

обзиром на стално досељавање становника, предвиђања говоре да би до краја 21. столећа 

Москва лако могла досегнути цифру од 30 милиона људи! И сад је она највеће средиште 

Евроазије. Што се види по лицима која шетају по њеним широким   булеварима и стоје на 

њеним пространим трговима. Косооки, црномањасти, смеђокожи, раме уз раме са 

плавушанима, плећатим смеђокосим словенским лицима; види се да је ово велеград, јер је 

данас melting pot фазон учинио да мешање становништва малтене основно обележје великих 

урбаних целина. 

 

  Сам центар Москве се шири на простору од големог Црвеног трга преко Мањежног трга и 

старог Кинеског града до Старог и Новог Арбата, на другој обали истоимене реке. Преко ње 

неколико мостова, а најлепши је пешачки који води до највећег православног храма – Свете 

Тројице, који се заправо састоји из три храма: основног, олтарског и катакомбног. Руски 

барок на иконостасу и кубетима привлаче пажњу, али су на том месту духовне потребе прече 

од утисака. Величина тог здања је, заправо, унутрашња и она се осећа. Ко зна колико 

људских жртава је уткано у ону тајну коју ова голема грађевина представља... 

На Црвеном тргу, коју су запосели неки демонстранти, на +45, температури коју Москва  

никад до тад није упознала (!) прво треба обићи Цркву Светог Василија Блаженог. Иако још 

од успоставе такозваног комунизма овај храм није у богослужбеној употреби, већ је 

,практично, музеј, осећа се у њему православна духовност. Она избија из фресака и икона, 

она избија из камена и звукова. С једне од тераса овог здања пружа се величанствен поглед 

на Кремљ и на тржни центар ГУМ. 

 

   Кремљ је отприлике величине нашег Калемегдана, али је знатно испуњенији грађевинама и 

садржајима. Ту борави и председник Руске федерације и сам врх државе. Ипак, мене више 

занимају три храма. Ах, Андреј Рубљов и његово злато! Ковчег са земним остацима славног 

цара Ивана Васиљевича названог Грозни. Фреска са Светим Савом и Светим Симеоном уз 

Светог кнеза Александра Невског у Архангелској цркви! 



Џиновско звоно и топ. Кажу да пола руске историје лежи овде,а друга половина у 

Петропавловској тврђави у Петрограду. Сувише је топло и спарно за шетњу, тако да се 

многољудије спустило у хлад Кремљанске ризнице. Нећемо да се гурамо. У парку под 

Кремљом људи се хладе на фонтанама. Нико није био спреман за овако жарко лето. 

 

   На Мањежном тргу срећемо само омање групе туриста. На Старом Арбату их је много 

више. Квас се точи на сваком кораку. По улици шетају разни жонглери и виртуози, а пред 

радњама аниматори и рекламери. Задржавамо се у једном ресторану брзе хране званом 

Теремок, то је њихов пандан Mc Donald's-у. Посећујемо Кућу оца руске модерне 

књижевности – Александра Сергејевича Пушкина. Моја жена је постала русофил, 

захваљујући њему и неколицини руских поета. Тако да мени и деци не треба други водич. 

Истог дана ћемо посетити и Кућу Антона Павловича Чехова на Садовое каљцу, а наредног - 

Музеј Мајаковског поред зграде злогласног КГБ-а на Тргу Ђержинског и Третјаковску 

галерију где се чувају, поред осталог, и Рубљовљева позлаћена ремек дела.  

 

  Пошто је време убитачно топло, проналазимо спас у подземном вишеспратном трговачком 

центру Охотни рјад (Ловачки ред). Мање-више куповина, ту сам обишао све кафиће због 

освежења и прегрмљавао најтоплије сате. Једном смо се, ипак, пре 4 поподне усудили да 

кренем одатле чувеном Тверском улицом. На уличном термометру је писало – +47 степени! 

Зато сам гледао да утекнемо с ужереног асфалта у прво скретање. И то прво скретање – улево 

зове се Камергенски переулок (пролаз). Ох, хлад! Тољка,тољка! А, неколико метара даље, ни 

мање- ни више, зграда чувеног МХТ-а, Московског художественог театра који је прославио 

Чехова као драмског писца, његову жену Олгу Книпер- као глумицу, а Станиславског – као 

редитеља. Највеће позориште епохе! Гледам репертоар, раде и преко лета. На Переулоку 

упознајем Дарју, двадесетпетогодишњу научницу и велику љубитељку руске групе 

''Мељница''. Даје ми неколико њихових дискова за ужитак и дуго памћење! 

 

  Даље, на Камергенском кафићи и кафане. Ово је очигледно њихова варијанта Скадарлије. 

Переулок, природно,  није велики. Из њега се,на другом крају од Тверске, скреће у улицу 

којом се стиже до масивног Баљшог театра. Огромна грађевина којој краја нема. Велика сала 

има капацитет од 1100 места! Неки програми, углавном балетски, играју се и лети. Никад 

лета нису била тако топла као што је ово у Москви. Људи су потпуно избезумљени, кажу да 

не знају шта их је снашло. Упознајем једног глумца, али сам му заборавио име. Никад није 

био у Србији, али је чуо да имамо лепо море ! Нећу да га разочарам. 

 

  На сваком месту у ширем центру Москве понека значајна грађевина. На многим од њих 

обележја ''црвене епохе''. На врху небодера у коме је смештено Министарство спољњих 

послова – звезда петокрака. Као и на врху Ломоносова. Споменик- заштитни знак Мосфиљма 

још увек постојано се држи. Светониколајвска четврт, пак, подсећа на времена царске Русије. 

Овде људи ни не знају шта је то Бела гарда, зна се само за црвеноармејце. 

 

   Напуштам ''црвену'' Москву у једно каснојулско јутро, јер имам резервисану карту у возу за 

Петроград. Ко је могао да претпостави да ће тог дана баш бити проглашено ванредно стање 

због бројних пожара у широј околини Москве? И да ће у том критичном периоду страдати 

неколико хиљада Московљана због дима!Испада да смо отишли у последњем часу. Живот ми 

је, ипак, важнији од Москве!  

 

Наши руски домаћини – Артјом и Ана, те Денис и Катарина испраћају нас уз обећање да 

ћемо се свакако понови видети – у Москви, Петрограду или Београду. Имаћемо у каснијим 

данима част да и једном и другом пару будемо београдски домаћини. Била је то обострана 

љубав.  

      август    2010. 



       

П    Е    Т    Р    О    Г    Р    А    Д 
 

      Како је написао руски писац Андреј Бјели у свом најпознатијем роману: '' Постоји 

Петроград, и изнад Петрограда нема више ничег.''  Не знам колико су садашњи Петрограђани 

свесни те величине и посебности свог града, али Достојевски је сигурно био. Као и 

Чајковски. Гробове обојице, као и других руских великана, налазим на гробљу манастира 

Светог Александра Невског. У који  улазим преко дугачког реда када кажем човеку са улаза 

да сам православни Србин ! Срби могу бити поносни на себе у овом граду због царице 

Катарине Велике чији је отац ,по презимену Зербст, био пруски племић и официр цара 

Фридриха Великог. Али, и због Његоша који је завладичен у познатој Казањској катедрали. 

Ту се чувају и кључеви руских градова које је Наполеон заузео, а у повлачењу их предао. 

    Како је император Петар Велики имао великих амбиција са изградњом Петрополиса, 

по  угледу на Александра Великог, он је за најзначајније архитектонске захвате узео 

италијанске градитеље, од којих је најпознатији био Растрели. Зато је најчувенији мост 

назван по њему. С једне стране Неве, која је широка отприлике као Дунав у Београду, а 

носи слану воду из Балтика, сместила се Петропавловска тврђава са храмом у ком су 

гробови царске породице Романов, а недалеко до ње споменом обавијена крстарица 

''Аурора'', Лењинов споменик испред  Финске железничке станице. С друге стране је 

Ермитаж  или Зимски дворац, Замак царице Катарине, Смољни манастир и 

Исакијевска катедрала. Ипак, најлепше је на Неви у летњим ноћима пуним звезда када 

се отварају мостови и мноштво путничких и других бродова пролази кроз те отворе, 

улазећи дубље у руско копно. То се дешава после поноћи и толика је атракција да се 

мноштво намерника сели од једног до другог моста брже од кретања бродова не би ли 

било сведок том проласку. 

   Још једно чудо Петрограда су његови канали, Мојка и други. Канали су углавном 

шири и пространији од оних у Венецији, мада кажу да је цар Петар имао на уму 

Амстердам кад је ово грађено. Једног топлог поподнева моја породица и ја седамо у 

једну од лађица и крстаримо каналима, препуштајући се игри светлости више него 

гласу водича који ређа наизменично пасусе на руском и енглеском језику. Тренутак 

када из учворених канала излазите на пространство Неве помало личи на тренутак 

рођења! 

 

    Уживањима нема краја. Сунчам се на клупама на обали Неве , а потом јуришам на  

''Теремок'' за који сам тупаво пред својом децом изговорио да је то ''руски ланац исхране'', а 

она су се слатко смејала да би тим смехом заразила и најтужнијег на свету. Шетајући 

чувеним Невским проспектом, седамо у чувену Литерарну посластичарницу где је свој 

засебни сто имао Александар С. Пушкин. Не могу баш да га заузмем, али зато ја наручујем 

његову омиљену посластицу, чоколадни крем ''Арап Петра Великаго''! Сваког дана трошимо 

по један големи руски сладолед. И обавезни квас на сваком кораку. За вечеру пељмени и 

жива риба, усољена. Бело вино пробамо, боље им је него црно.  



  Син  и ја одлазимо на стадион ''Петровски'' са свих страна оивичен водом, Неве или мора, 

нисам сигуран. Игра се дерби руског првенства: домаћин ''Зенит'' и ''Рубин'' из Казања. 

Трибине су пуне, навија се као код нас у најбољим-осамдесетим годинама 20.века. Нас 

двојица вичемо из свег гласа слоган који сам смислио за ту утакмицу: 

       ''Цео Питер сада слави  

         Напред плаво – бело – плави!'' ( боја дресова ''Зенита'' коме је ГАСПРОМ спонзор) 

Саша Кержаков постиже голове,ми скачемо од среће с руским навијачима и стављамо на 

главе капе с српском заставом и грбом, други нам аплаудирају и сликају нас! 

Највеће чудо Петрограда кога доживесмо јесу поларне ноћи. Док су беле ноћи овде крајем 

јуна, месец дана касније, кад смо се ми тамо затекли, актуелан бејаше тај феномен. Прво не 

смркава се до 11 увече. Нестварна ситуација. А онда до поноћи се формира следећа слика на 

небу: на његовим ободима се формира концентрација мрака, а посред њега је светла пруга. 

Шта је то? Aurora borealis! 

Друго чудо Петрограда је поменуто отварање мостова. Негде иза поноћи регата, коју чине и 

прекоокенски крузери и старовремски бродови са једрилицама и шлепери, и разне барке, 

пролазе весело, са сиренама,  испод подигнутих крила мостова који су се отворили ка небу. 

На свакој обали, код мостова је спонтана интернационална журка са пићем у музиком. Како 

регата прође испод разјапљених кракова мостова, људи жељни забаве седају у своја возила и 

хитро претичу пловила- да би их дочекали код следећег моста. Поворка се креће ка унутра, 

заправо ка Ладошком језеру. Фешта практично траје до раних јутарњих сати јер је мостова 

преко 40 ! Једно вече и прве јутарње сати провео сам у овом сјајном проводу и тај спој 

аудио-визуелних утисака са новим међународним контактима нећу вероватно избрисати док 

сам жив. 

  Колико је ово велики град увиђам једног раног јутра када се са породицом пребацујем 

једним мини бусом ка северозападном излазу из града ка Кронштату. Граду нигде краја! 

Петрограде, не заборави ме! 

Август   2010. 

  

 

БЕОГРАД 

 Путниче из далеких земаља, замислимо да полазиш на своје путешествије по мом граду са 

Савског пристаништа. Прво на шта наилазиш су бициклистичка стаза, Бранков мост –десно и 

нанизани кафићи код Бетон хале-лево.Поглед нагоре ти доноси звоник Саборне цркве, 

зидине Калемегдана и грађевине на Косанчићевом венцу. Ја ти прилазим, представљам се у 

име Туристичке организације и постајем твој појединачни водич. Прво ћемо свратити до 

Винарије у Карађорђевој која је имала ту намену још у доба Римљана. Ту ћемо се освежити и 

мало попричати ради међусобног упознавања. Ја ћу ти се укратко представити као професор 

књижевности и културно-туристички прегалац, ти ћеш ми рећи нешто о себи и својој 



средини. Потом ћу те повести, ако си женско- за руку, ако си мушко- у корак ка Доњем 

граду. Почињем причу о Келтима, Скордисцима и Римљанима, њиховим гоничима. 

Долазимо до Барутане. Ту, осим Римске провинције Мезије, сазнајеш и о Атили, бичу 

Божјем и о његовом гробу подно ушћа двеју река. Потом те водим степеницама ка Горњем 

граду где се задржавамо код Победника, Опсерваторије и Римског бунара. Следећа станица 

су топови код Војног музеја и Природњачки музеј, затим Споменик захвалности Француској. 

У Градској библиотеци се спуштамо у Римску дворану. Ту ћу ти у седећем положају 

прочитати нешто из Павићеве «Кратке историје Београда». После настављамо шетњу и 

скрећемо из Кнез Михаилове у Улицу Краља Петра- надесно. Зграда Народне банке, школе 

«Краљ Петар Први», Саборна црква и Конак кнегиње Љубице нам привлаче пажњу. Седамо 

у кафану «Знак питања» и наручујумо мезе уз домаћу ракију и киселу воду.  Тамбурашу 

свирају «Тихо ноћи».Већ помало омамљен(а) комбинацијом архаичног и модерног, 

пристајеш да ми испричаш своју мотивацију за долазак у наше село. Пецкам те духовито-

циничним коментарима. Уозбиљујем се и крећем да платих цех, али твоја рука је бржа. 

Настављамо шетњу, секући Кнез Михаилову и спуштајући се другом страном Краља Петра 

улице до раскрснице са Дубровачком. Ту ти поведам историјат Дорћола и његове прве 

раскрснице. Показујем ти место  на коме је мајор Гавриловић одржао свој чувени говор у 

херојској одбрани Београда. Водим те до куће у Цара Душана 10, приповедам о подземном 

Београду и пуштам те да омиришеш смрад оближњег зоолошког врта. Потом седамо на 

трамвај број 2 у коме је обавезно понека скитница и возимо се на исток све до раскрснице 

код Правног факултета. Ту обилазимо Мали и Велики Таш, обе цркве, Главну пошту, 

Скупштину и Трг Николе Пашића. Наравно сва та прича је зачињена твојим обилатим 

фоткањем и записивањем, ко зна чега, у нотес. Пред Домом омладине нас чекају два моја 

пријатеља чијим колима се превозимо до кафане «Дунавац» на Ади Хуји. Ту наручујемо 

јединствени специјалитет овог краја града- карапиле. Њега прави један једини кувар из 

једног забаченог ресторана на Карабурми, који ће овом приликом свој ексклузивни рад 

представити «на гостујућем терену». Уз овај специјалитет од меса домаћа кухиња ће нас 

снабдети кропиром испод сача и шопском салатом. Све ћемо то залити точеним светлим 

пивом и минералном водом. Твоје добрано распитивање о београдским насељима и 

еколошкој концепцији градског окружења преузимају моји пријатељи, иначе експерти за све. 

Просто не можеш да верујеш колико су ти људи свезнајући и обилато их частиш 

комлиментима, а они ме погледкују и нешто намигују. Види се да ниси брифован(а) за 

фолирање и мангуплуке пресвучене углађеним изгледом и софистицираним изражавањем. 

Донекле те препуштам својим навалентним пријатељима и рачунам колико се посредницима 

исплати да уговарају  аранжмане оваквим појединцима који би да се на по један дан задрже у 

бар десет европских престоница, а ноћење и другу сочну забаву имају на бродовљу. Још ако 

је, као у твом случају,тај путнички брод у власништву твоје мултинационалне компаније, 

туристички оператери делују као вишак. Наравно, у свету из кога ти долазиш, све мора бити 

минуциозно организовано и интереси се уклапају мрежно. На пример, ако твоја компанија и 

нека туристичка агенција или савез имају било какав заједнички именитељ, макар на нивоу 

приватних, родбинских веза упосленика, онда се може ткати и план. Рачуни се пребијају 

много рафинираније или префриганије него на први поглед. Још ако путник доноси својој 

фирми било каккав поен на било ком нивоу функционисања, онда ће сви ветрови дувати у 

његова једра, што мислим да је са тобом случај. Јер не видим зашто би се теби, иначе, 

приређивао посебан дочек, осим ако ниси very important person, а на моје експлицитно 

питање да ли јеси, мој шеф је одговорио експлицитно да ниси. Тако да до сада у својој 



туристичкој каријери нисам био у том изазову, који сам хтео, као и све друге, максимално да 

испуним. Припрема је важна. Проучавајући интернет презентацију твоје компаније, уочио 

сам неколико занимљивих података. Њен лого је замаскирани лого НАТО пакта. Да ли је 

графички дизајнер, који га је осмишљавао, био недовољно креативан или је то не врста 

припадности, нисам смео да проверавам, јер би то изискивало бар једно индискретно питање. 

Затим, нашао сам да је компанија основана на острву Токелау, а то је, по мојим сазнањима, 

мало и напуштено острво у Тихом океану. И трећа занимљивост је да је као један од 

сувласника компаније потписан господин са презименом које се поклапа са једним познатим 

овдашњим индустријалцем коме су након Другог светског рата све власништво одузели и 

прогласили га општенародним. А реституција у нашој земљи није темељно обављена до сада. 

На овом моменту се посебно задржавам, јер сам и иначе одабран да радим овај посао због 

слојевитости своје приче о Београду и јако добре самоконтроле. Требало је проценити у којој 

мери си верзиран(а) са овим чињеницама и њиховој вези са овим подручјем. Зато те, пошто 

су те моји другови,видело се, омекшали, одлучно уводим у озбиљну причу о промени 

друштвног власништва на овим просторима и крају социјалистичког система чему је на свој 

начин допринело и бомбардовање Србије 1999.године. Пажљиво пратим кретање мишића  на 

твом лицу. Нисам на њему приметио никакав грч, скупљање вилица, кривљење ноздрва и 

слично, већ само твоје, упиљне у моје лице, зенице што је говорило о напетој 

концентрисаности.  

Ти западњаци често личе на добре ђаке у смислу да се лако из форме опуштености враћају у 

модел радног елана. Пошто је тај тест у говору завршен, питам сам те да ли си за дезерт, а на 

твоје речи- да ми одлучимо, ја препоручујем једно друго место за опробавање слатких 

специјалитета  на шта стиже твоје потврдно климање главом. Овог пута сам ја плаћам 

келнеру и крећемо ка паркираним колима. Видео сам да ти се овај крајолик са Дунавом и 

Звездаром јако допада. Дајем налог нашем возачу да нас одведе до Звезданог гаја, то јест до 

Ингеовог игралишта одакле се пружа сјајан орловски поглед на Београд. Када сам ти 

поновио да смо тренутно на територији некадашњег Османског царства, а да се са наше 

северне и западне стране пружа тло некадашње Хабсбуршке империје, чуо сам у теби 

усклик, па сам морао да поентирам закључком: 

-Због свих ових контраста Београд је можда не најлепши, али је свакако најубздуљивији град 

на вашој европској турнеји. 

Твој нови потврдни климоглав није ме уверио да то заиста и мислиш, јер друге европске 

престонице на слово Б нису свакако за потцењивање. Иако ниједна од њих сигурно није тако 

трагичну прошлост имала као наша. Али, ми чувамо наше рушевине. Следећа наша станица 

је био срушени Генералштаб у Немањиној улици. Видео сам да ти је непријатно, јер потичеш 

из земаља чији су нас авиони бомбардовали тог пролећа, али ја сам одмах направио ограду, 

подвлачећи дихотомију народа и државе. Не, нисам заборавио на лого твоје компаније, али 

какве то сада везе има? Иако неизбежно патетичан, гледао сам да овај монолог буде без 

придике, па сам поентирао закључком: - Ове рушевине су опомена и нашем народу и свету 

да рата више међу нама не буде! 

   Након овлаш представљања „Београђанке“ у Масариковој и приче о Студију Б, поздрављам  

се са мојом двојицом пријатеља и настављамо тролејбусом једну станицу до Телевизије у 

Таковској. Трола је за тебе била потпуна новина што се тиче превозних средстава. На 



питање- да ли имамо метро одговорио сам потврдно. По твом сумњичавом погледу схватио 

сам да треба да оправдам своје полазиште. Најпре свраћамо до посластичарнице „Петковић“ 

на углу Таковске и Гарашанинове и ту наручујемо гемишт од баклава, тулумби и кестен 

пиреа. Лимунада нам  добрано пресеца отужну слаткост у устима. Опет је странац платио 

рачун. Пешачимо улицама Мајора Илића, 27. марта, Краљице Марије док нисмо дошли до 

Вуковог споменика. Ту смо се завукли у једну од две подземне станице „Беовоза“. Приметио 

сам твоје подигнуте обрве и одмах закључио да у брошурама и на интернету не пише да 

Београд има метро. Е, има га! 

- Колико ћу још тајни Београда открити у овом дану?-глас ти је звучао искрено. 

- Колико пожелиш- приближио сам се сугестивно твом лицу. 

 

Одмахнуо сам руком на питање да ли ћемо да чекамо „тај београдски метро“. Први знаци 

сумрака су већ почели да се хватају на крајеве неба. Ласте су летеле на југ. Слутио дам да 

бука београдских улица ишчиљава и доле и горе већ после неколико стотина метара. Само 

толико је потребно простора да се скроз одлепимо од овог метежа, ове млевеонице времена и 

силног циркуса са шатрама који се непрестано окреће у смеру обрнутог од казаљки на сату. 

Блажени су они који могу да нормално живе под силом земљине теже, али у миру са самим 

собом. Такве не спутавају ни промене друштвеног система , ни промене режима, па чак ни 

промене система вредности. У тим мислима прошло ми је неколико минута на раскрсници 

Булевара и Рузвелтове, а онда сам, правећи се да сам нешто петљао по вијугама у вези са 

нашим даљим програмом обиласка града, урадио оно што заиста остављам за крај када су 

екслузивни гости, као ти, у питању. Понудио сам ти масажу у оближњем салону лепоте који 

држи мој пријатељ. Морао сам да ти се реванширам и изједначим на 2:2 у погледау 

чашћавања. Насмејао сам те том спортском реториком. 

- Примећујем да сте ви и ваши пријатељи данас за ручком више пута користили те метафоре 

са фудбалских терена. 

- Него шта, па ми смо спортска нација- био сам вазда позитиван пред странцима у односу на 

домаће. – Хоћемо ли на масажу? 

-А што да не. 

 

             Београд, август 2015.            Растко Јевтовић 
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