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СУДБИНА ДЕБЕЛИХ СВИЊА

Тужна је судбина дебелих свиња.
- Хране вас, гоје, негују, дижу вам цену и... Кад нај-

лепше дремате у крваво стеченом салу, кркну вам нож 
под гушу.

Симеон Кривошија увек се расплаче кад нањуши да 
неки сељак коље свиње. Не зато што је бескућник и што 
га нико неће позвати на забијачку, већ зато што је човек 
меке петље. Узбуђује га и бескрајно узнемирује масовно 
клање тих недужних божјих створова.

- Ако сте свиња, чим се испилите из мајчина трбуха 
и заскичите на убалеганој слами већ мисле о вашој смр-
ти. Већ вас меркају – кад ћете бити за клање, да ли још 
као прасе (у том случају већ оштре ножеве) или као де-
бело свињче, када ће вас штројити и колико ће требати 
концентрата док не набију у вас сто педесет кила.

Гази Симеон богато и масно блато главним шором. 
Тешко чупа напола поцепане гумене чизме. Намиче бив-
ши шешир на очи, да се игласта киша не меша са сузама. 
Киша не зна за његова осећања, и разводњава сузе. Си-
меон вади из недара укрућено парче смрдљивог коњског 
покровца и брише се изнад и испод очију. Гази Симеон 
главним шором и њушка. Иде тамо одакле су се јутрос 
чули самртни свињски крици.

- Ако сте свиња, тако вам је то. А ако сте, којим слу-
чајем, говедо, или коњ, или од овчијег рода, то је друга 
песма. Таква стока има свој живот. Јест, стварно, заврше 
и они, кад-тад, на свињски начин, али се бар надају млека 
и навуку кола и плугова... Још ако сте мушко, па вас оста-
ве за приплод. Е-хеј! Ала нека стока живи!

Густа је ноћ, као блато међу ногама Симеона Криво-
шије. Не зна Симеон да ли гази по блату или по мраку 
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или њега газе и мрак и блато. Меси он блато и блато меси 
њега. Чупа се и ногама и рукама, али иде, осваја простор 
пред собом. И већ је близу места злочина. Осећа тешке 
мирисе масне трпезе. Чује галаму пијане кољачке мобе и 
пасју тучу око костију.

- А свиња нема свој живот. Свиња има само месо, 
сланину, чварке, изнутрице...

Керови се не осврћу на вампирски долазак каљавог 
Симеона. Гризу један другом вратне кости због оглода-
не коске покојног бравца. Симеон упада, уплакан, несре-
ћан и болан, у собетину газде-кољача, пуну дима, масно-
ће, пића и пијаних. Сви га грле и љубе. Трпају му у уста 
комадешку  печења и сипају му вино за врат, да се угре-
је, шта ли.

- Тужно је бити свиња, другови моји. Друга стока го-
сподски живи. 

Цури маст свињска, потоци теку по столу без стол-
њака. Мокро одело Симеона Кривошије све више је мо-
кро од масти. Добро му дође та маст, да очврсне, да се не 
распада тако брзо.

- Сви смо ми, другови моји, свиње. Треба се само 
удубити. Узмите само мој случај. 

Бивши шешир са Симеонове главе пун је пржених 
кобасица. Једе болни Симеон и све осећа како му уши 
расту и срце пуца. 

Домаћин , ождеран и тежак, пада под сто и псу-
је матер жени својој. Жена му загрљена са комшијом, 
гура комшији бубреге у уста и мужу добацује исту псов-
ку. Други комшија развалио вилице. Мало ждере а мало 
пева, „Трепетљика трепетала...“ Рођаци бришу масне руке 
о чаршаве разапете на прозорима. Син газдин показује 
комшиници часописе из Шведске. Ова се стиди и пљује 
комшији кажипрст, да лакше преврће листове.
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- Храните ме, гојите ме, и једног дана неко ми кркне 
нож... И ја паднем. И није ни чудо што паднем, јер само 
две ноге имам. А свиња четири ноге има, и падне.

Тече маст по столу, и капље са лустера. И са иконе се 
цеди. Симеон тамани паприкаш и разводњено вино. Бо-
лан је, уплакан и мастан по бради.

- Свиње сте, ви, драги моји. Нисте ко друга стока. И 
ја сам свиња, ко сви ви заједно. Ко ми је крив. 

И сад син газдин прелази на комшиницу а шведске 
часописе даје њеном баби. Домаћица се церека и псује 
сину оца. Рођаци мумлају, пуштају гласне и безгласне ве-
трове и тешке крџанске димове.

Симеон, тужан, убијен, пун паприкаша, печења и 
разводњеног вина, мутним очима стреља а не погађа тај 
јадни свет рашчварен у свињској масноћи. Подригује, 
диже се, насрће на врата. Псују га и вуку за кравату, да 
седи ди је јер ни за ди је није, да не квари људима распо-
ложење.

- Црко, дабогда! Седи ту и ждери, кад ти се каже!
- Каквој кући! Где ти је кућа! Немаш на тур шта да 

ставиш, а о кући баљезгаш!
- Немој бити свиња! Шта ће људи без тебе! Не квари 

нам песму и весеље!
- Нећеш ваљда да нам преседне ова благодет божја и 

свињска!
- Неће тај скоро црћи! Одведите га да бљује па му 

онда опет напуните мешину. Наш је човек. 
- Јест, наш. Нема ни кучета ни мачета. Ни оца ни мај-

ке. Ни бриге ни памети. Ни на главу ни на дупе. Ни у се 
ни на се. Ни пода се. Био би прави бесни кер, само кад би 
хтео да побесни. Ал нека, наш је.
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Види Симеон своје добро јутро. Седа неком у крило. 
Сад ће морати и да пева, гласно, да га сви чују. И да жде-
ре, много, да сви виде. А кад да плаче болни Симеон...

Тужна је судбина дебелих свиња.
Напољу, јутро се грли са блатом и маглом. Петлови 

отаљавају кукурикање. Симеон Кривошија урличе неку 
песму на народне теме. Урличе да не чује крике дебелих 
свиња, које кољу на другом крају села.
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БАШ ЛЕП МУШКАРЧИЋ

- Јел, а чији си?
- Јоше. Брице. Код пиваре.
- У, створца му! Баш леп мушкарчић! А имаш једну 

цигару? Дај једну и за после.
- Кесега јуче био ко мајка.
- Ја имам ћагу. Могу да гледам све утакмице у држа-

ви. За џабе.
- И кажеш – Јошин?
- Кесега би пао у корито да га нисам на време. Вре-

ла вода.
- Откуд је оштрач тако пијан?
- Мрзи ме да идем у ону гужву. Могу за џабе. Сви 

који су играли за омладинску репрезентацију, имају ћагу.
- Откуд чика Кесега ко мајка? Никад га нисам видео 

да пије!
- Он сам. Кад жена није код куће.
- Ти су најгори. А оштрач није дуго пио. Пашће са 

столице. 
- Нећу да се кладим. „Партизан“ је јачи. Али, нећу. 

Не носим паре кад идем у кафану. 
- Да га нисам на време, мој би се Кесега ошурио. И на 

нож је могао. Замало да се пробурази.
- А ти си Јошин син. Леп мушкарчић.
- „Звезда“ је боља. Треба да се кладиш. Ја дајем педе-

сет хиљада.
- Могу за џабе, а мрзим да се гурам, по врућини.
- Жена чека. Нека чека. Набавио сам лепу џигерицу. 

Биће добра, са салатом.
- Никад нисам видео да чика Кесега пије.
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- Оштрач је готов. Није то више за њега.
- Откуд се прасе тако коље! Кесега је мајстор, мора 

знати како се коље прасе.
- Сам пије. Ти су најгори.
- Имам ћагу. Што да немам? Зашто смо се борили? 

Двадесет година играо сам фудбал.
- Знам Јошу. Брица. Код пиваре.
- Џигерица је добра. Са салатом.
- Што нећеш да се кладиш? „Партизан“ ће да изгуби. 

Дајем педесет хиљадарки.
- Кад кољеш прасе, немој никад према себи, него од 

себе! Метнеш га међу ноге, па од себе! И онда га гурнеш.
- Ја се фудбалом бавим од како сам у пензији. Пре 

пензије некако ме више занимала, овако, друштвено-по-
литичка страна.

- Што оштрач тако пије? Није он више. Треба га од-
нети.

- Што да немам ћагу? Сви који су били у омладинској 
репрезентацији, сви имају, и ја имам. Могу за џабе. 

- Зар чика Кесега? Никад га нисам.
- Ево, за опкладу! „Партизан“ је јачи. Шампион. Цр-

но-бели, мој брајко!
- Тако се не коље прасе! Само од себе!
- Најгори су они што сами пију. Солисти.
- Оштрач разменио сто хиљада. Новац није ништа.
- Ишао бих, да није гужва. Биће пренос.
- Никад не носим новац. Шта ће ми у кафани! Ко је 

луд нек се клади.
- Пао би у корито. Кесега. Врела вода. Спремили да 

шуримо прасе.
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- Жена чека џигерицу. Добра је и за вечеру.
- Имам ћагу.
- Сад, кад више нисам друштвено-политички, сад  ја 

мало пратим фудбал. Разумем се, али нисам луд.
- Ко сме за педесет хиљада? За „Звезду“. Не, за „Пар-

тизан“.
- Јоша је добар брица. Причали су ми људи.
- Е, што време лети.
- Замало није под нож. Хтео прасе, а оно исклизнуло. 

Он пијан, а нож оштар. Замало. Кесега.
- Ја ништа не разумем шта оштрач прича. Човек лако 

изгуби језик.
- Кад сам ја играо, није се толико плаћало. Ми смо 

више аматерски. Био сам у омладинској. Имам ћагу. Што 
да не. 

- Што ја да се кладим!
- Не ваља тако клати прасе. Мора од себе.
- Ја волим џигерицу и за вечеру. Некад остане за до-

ручак. Није лоша кад је хладна. Са мало бела лука, ситно-
ситно.

- Е, чика Кесега, чика Кесега!
- Оштрача треба однети. Ко је на реду да вози?
- А јел жив Јоша?
- Откуд „Хајдук“? „Хајдук“ је прошле недеље играо са 

„Звездом“. Сад „Партизан“ игра са „Динамом“.
- Чика Кесега има луду жену. Не да човеку да пије 

пред њом. Ни пред људима. Сам пије. 
- Све утакмице у држави могу за џабе. Али, што да се 

гурам. Доста ми је било двадесет година. 
- Добро је што су однели оштрача. Бринуће се жена.
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- Не волим кад је џигерица жилава и дебело сечена.
- Ала би се ошурио да сам га пустио. Да бућне у ко-

рито. Знаш како је била врела вода. Кључала. За шурити 
прасе. Био је као мајка. Кесега.

- У, мајку му! Што нико не да педесет хиљадарки! 
Могли би лепо да се опкладимо!

- Ја ништа нисам разумео шта оштрач прича. Језик 
му се одузео. Нисам ваљда тако глув.

- Нисам ја никад навијао за „Хајдук“. Ја сам био „зве-
здаш“, а сад сам некако за „Раднички“ из Нове Пазове.

- Најгори су солисти.
- Ја имам ћагу, могу да покажем и гледам за џабе.
- Није оштрач дуго пио. 
- Прасе мораш од себе.
- Нисам ни ја најлуђи. Нећу да носим новчаник у ка-

фану. Има жена право.
- Џигерица мора бити танко сечена, па реш.
- Само педесет хиљадарки. За „Раднички“. Може и 

„Текстилац“. Баш ме брига.
- Човеку тако цркне језик.
- Е, чика Кесега. Не иде ми из главе. Главу бих дао за 

њега. 
- У, створца му! Дај ми једну цигару. За после. Исти 

Јоша. Брица. Јел жив? Код пиваре. Знам. Баш леп му-
шкарчић. 
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МАТУРСКИ ТАБЛО

Сваке пете године састанемо се у неком ресторану да 
прославимо „округлу“ годишњицу матуре. Ово је триде-
сета. Или можда тридесет пета? Свеједно, у тим година-
ма мало је важно колико је прошло од матуре. Много је 
важније како се осећам, колико сам стар и да ли уопште 
размишљам о старости. „Сваки балавац данас има педе-
сет година“, цитирам старог господина, који је можда био 
мој професор у средњој школи.

И дружим се, једном у пет година, с тим људима и 
женама чије ликове тражим на пожутелом матурском та-
блоу. Неко је донео тај картон са тридесетак портрета де-
војака и младића, ко зна с каквом намером, можда нај-
лепшом, ради смеха и забаве. Исписана су имена испод 
сваког лика, али ја не читам него гледам у лица, очи, фри-
зуре и први пут везане кравате. Упоређујем црте лица, 
осмехе, особене знаке на фотографијама и живим моде-
лима старијим за три деценије свакојаког живота. Лико-
ви око мене, као и сопствени лик, у диму ноћне забаве, 
у поређењу са фотосима изгледају као ликови у кривом 
огледалу, и то ме не весели. Само се кисело осмехујем, и 
дижем чашу да се куцнем са школским другом који седи 
с друге стране стола и непрестано ми нешто прича, неке 
смешне успомене из младости. 

Изненада ми и чуло слуха јаче затрепери па прихва-
там дроњке  разговора, полуреченице, речи, имена, по-
енте познатих вицева, рефрене забавних песама које 
неуморно просипа музичар поред микрофона и синти-
сајзера.

„Тебе не познајем“, каже пуначка, насмејана дама или 
њен девојачки лик са беџа који је окачила на блузу.
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„Ја сам ти предавао политичку економију“, каже неко 
кога не видим гласом који не звучи нимало старачки. 

„Ја сам неке препознао преко преводиоца“, чујем 
трећи глас, разваљен у распојасаном смеху. 

А неко понавља, с времена на време, између питања 
и одговора о породици, деци, трошковима живота, изме-
ђу досетки на рачун некадашњег друга из школске клупе, 
понавља исту реченицу: „Мрзим ову власт“.

„Весела ова омладина“, каже наш наставник, кога сам 
препознао, јер није много остарио, штавише, не бих му 
дао више од педесет и четири.

„Мрзим ову власт“, чујем опет онај глас, а не видим 
говорника, и не могу да га препознам на матурском та-
блоу. Попио сам већ доста, више него што подносим у 
оваквим приликама, тромо се опуштам у столици, певам 
мумлајући, јер и други певају, и мислим да ли сам у ста-
њу да нешто мислим. И тако ми, између размекшаних не-
повезаних мисли, у сећању искрсне једно давно путова-
ње трајектом од Сплита према Хвару, док слушам шести 
пут онај глас „Мрзим ову власт“, сећам се тог путовања са 
женом и децом, у препуном трајекту, и видим лик неког 
наметљивог глупана који је толике године био затрпан у 
забораву.

Трајект је бректао и лагано клизио по благо затала-
саном морском плаветнилу. Путници су се стискали на 
клупама и гурали у тесним пролазима, весело довики-
вали и галамили као у пуној кафани. А тај момак се за-
главио између мене и неког Италијана с којим је покуша-
вао да говори италијански. Обраћао се и другим особама 
на тој клупи, на палуби трајекта, на неким језицима који 
су подсећали на италијански и немачки, а мени је тобож 
преводио, српски, с меким призвуком бачко-бодрошког 
дијалекта. „Југовина је најгора држава на Земљи“, гово-
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рио је наметљивац и тобож преводио Италијану, који га 
је нудио цигаретама, и пегавој Швеђанки, која га је не-
вољно слушала и повремено збуњивала упадицом: „Ре-
ците то српски“. Опет је узео цигарету од Италијана и го-
ворио, уз неки победоносни осмех: „Чуо сам добар штос. 
Ови наши купили од Швеђана ове трајекте које су Шве-
ђани избацили из употребе. Југовина је једна таква по-
срана држава. А ови наши на сва уста хвале Југовину. То 
је, молим вас, којештарија. Погледајте само те сендвиче 
које нам скупо продају на трајекту: толико парче хлеба а 
оволицно шунке. И какав је то хлеб, и каква је то шунка!“ 
Окрећем главу од причљивог примитивца, који мисли 
да је пожељан момак за друштво, помало ме вређа њего-
во пљување моје домовине, која је можда и његова, а још 
више ми смета што уопште говори, што било шта говори, 
што седи поред мене и покушава да ме увуче у идиотски 
разговор. „Јесте ли ви можда свештеник?“ – пита ме, и не 
чекајући одговор, обраћа се Швеђанки: „Боље да сам пе-
цао на Палићу. Разумете ме?“ Говорим нешто деци, скре-
ћем им пажњу на галебове који прате трајект, причам о 
рибама, о Хвару, о којечему, само да не бих морао оног 
глупана да слушам, а он опет говори Италијану или Шве-
ђанки или мени: „Југовина је најгора држава на овој пла-
нети“.

„Што си се умусио тако!“ – дрмуса ме неки мој школ-
ски друг с којим сам се некада давно, пре четири децени-
је, потукао а потом спријатељио, или можда то није он, 
долива ми вино у чашу и наздравља.

„Мрзим ову власт“, чујем онај глас, и сада видим оно-
га који то говори, препознајем га, није се много изме-
нио, али то није онај глас и онај лик са трајекта, оно је 
био неко сасвим други, неки морски наметљивац, а ово 
овде је мој школски друг, мој пријатељ, иако не могу да га 
схватим. Покушава да ми објасни зашто мрзи ову власт, 
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шта му је све учинила, и шта ће још учинити, али ја то не 
разумем, и само климам главом, и испијам оно вино из 
чаше.

И опет ми се у сећању,од вина узбурканом сећању, ја-
вља онај глупан и његова имбецилна реченица: „Југовина 
је најгора држава на Земљи“. Кад је то било, мој господи-
не, теби говорим, блесане, теби што мрзиш ову власт, кад 
је то било, пре две или три деценије, тај магарац је рекао 
истину, јер она Југовина више не постоји, и овде нема не-
ких наших школских другова, јер су остали у оном делу 
Југовине који више није Југовина. Можда се они баш сада 
возе оним истим дртавим трајектом који смо купили од 
Швеђана, ако глупан није лагао, а вероватно јесте, он је 
био не само кретен него и велики лажов, можда и лопов, 
ситни морски туристички џепарош, али оно што је за Ју-
говину казао то је, изгледа, било истина. Како је то ђу-
бре могло још тада да каже такву истину, питам се, пијан, 
на матурској вечери, загледан у наш прастари матурски 
табло, и певам уз пратњу синтисајзера, певам промукло, 
брундаво, неразговетно, не знам шта певам, а мој при-
јатељ ме озбиљно упозорава: „Мрзим ову власт“. Коју 
власт, чини ми се да мрмљам, ко је данас власт, шта ја 
имам са властима, мислим да брундам и певам, а заправо 
само ћутим и климам главом.

„Весела ова омладина“, каже мој професор, мој вр-
шњак, по изгледу, трезнији у сваком случају. „Весела ова 
омладина“, понавља професор у пензији, а онај више не 
говори „Мрзим ову власт“, ваљда више нема разлога, или 
нема гласа, или нема ништа.

„Тебе не познајем, буразеру“, обраћа ми се неко огро-
ман, неки окат и бркат и ћелав човек, и грли ме срдачно, 
јеца слинаво, тапше ме по леђима. „Никад те не бих пре-
познао“.
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„Потпуно те разумем“, кажем, тек толико да нешто 
кажем, или с неким разлогом. „Потпуно те разумем“.
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ОДЕ ВОЗ

- Моја жена је распуштеница.
- Оде воз.
- Оде. Моја жена је распуштеница.
- Моја није. Још нису заменили парњаче.
- И ресторације би требало да замене, јесте, и келне-

ре, много су прости.
- Треба да замене парњаче и клозете, много смрде. И 

шефове станица треба да смене.
- Како ће без шефова?
- Може се без шефова. Боље је без шефова. На при-

мер, мој је син благајник.
- Моја жена је распуштеница.
- Пардон, буразери, боље рећи, извините, господо. Је 

ли слободно? Хвала лепо. Видим да сте дуговечни.
- Како то мислите – дуговечни? Ја сам, може се рећи, 

млад. А и колега то јест пријатељ, јесте, не знам је ли и он 
тако млад али човек каже да има сина благајника.

- Мој син је заиста благајник. И зато ћемо ми сад по-
пити још по један чабар пива. 

- Пардон, ја не пијем на чабар, ја из флаше. Може и 
ракија. А то што сте дуговечни. Мислим, дуго сте ту. А и 
мени се не жури.

- Драго ми је, колега, јесте, пријатељу, јесте, ако вам 
није незгодно да вас тако зовем.

- Што смрде те парњаче, браћо мила.
- Моја жена је распуштеница.
- На пример, мој је син благајник, и он каже да је 

боље без шефа. Шефови знају да буду мајка али и гадови. 
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Е сад, ко може да зна кад ће човек да наиђе на гада а кад 
на мајку.

- Моја жена је мајка, части ми, јесте. Има два сина. 
Један је мој а један из првог и другог брака. То јест можда 
је и мој из првог и другог брака. 

- Крв је пропљувао мој син док није постао благај-
ник.

- Ја сам имао једног комшију. Ја, рекао сам, не пијем 
на чабар, ја из флаше. Може и ракија. Добро је играо фуд-
бал. Као видра.

- То не знам. Волела је да се удаје али брак је некако 
тешко подносила.

- Књиговођа је гадно бити. Да крв пропљујеш. При-
чао ми је мој син. Препородио се кад је стигао за благај-
ника. 

- А тај мој комшија био је змај. Једном је, нећете ми 
веровати, забио гол дупетом. У гостима.

- Једном сам је истукао, што ви кажете, по дупету. 
Макљао сам је сувом багремовом граном. Ништа јој није 
било, јесте. Грана се сва отрцала, то јест опале бодље и 
кожа, мислим кора од гране. А она ништа. Није отишла, 
јесте. 

- Само су га после пребили. Необјективна публика. 
Умало да му душа на ду, пардон, на нос испадне.

- Мој син не воли да се туче. Он је уредан службеник. 
- Лепо је прешао голмана, окренуо лопти леђа, чуч-

нуо, тргнуо, с опроштењем, стражњицом, и забио гол.
- Причали су ми људи да она воли да је човек бије. 

Али не багремовом граном. Она воли каиш, јесте, најлон-
ски, двоструко. 

- После ја питам њега. Шта ти би да забијеш, што ви 
кажете, дупетом? Хтео сам, каже, да их понизим, још су 
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ме једном, каже, пребили, кад сам им, каже, смотао мис 
села на вашару.

- Треба да смене парњаче и клозете и шефове.
- Ја не пијем на чабар.
- Сад се мало окућио. Има све што треба човеку до-

маћину. И заслужио је, крв је пропљувао као књиговођа, 
док није за благајника унапређен. 

- Може и ракија.
- Маму јој кондуктерску, није отишла. После сам и ја 

купио најлонски каиш, јесте, па двоструко.
- И мени је мало помогао. Окућио сам се и ја, нема 

шта. А и ред је, отац сам му.
- Није она куја. Далеко од тога. Јесте, воли оне ства-

ри, али брак јој не прија.
- Једном је комшија тренирао на шору. Добро је 

играо и главом.
- Ала смрди, браћо мила.
- И једном тако, главом, забије ми лопту у прозор. И, 

нећете ми веровати, у лустер са три крака.
- Еј, браћо мила, тешко је бити отац. И кад имаш до-

брог сина. Мој син је, знате, благајник.
- Моја жена је распуштеница.
- И не знам шта ми би, узмем ловачку и опалим из 

обе цеви. Да ми је ова памет, пуцао бих ја у, што ви каже-
те, стражњицу. А мени жао било лустера, са три крака.

- Каже, доста јој брака, иде лепо некуд, јесте, да се 
уда. 

- А јутрос дошли неки милицајци пре доручка и од-
вели га. Кажу, има и тамо доручак. Нешто се не слаже, 
кажу, треба да се преброје новци.


