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Уме сто уво да и без ла жних из ја ва, у сти лу ауто ра: у све оп
штем ха о су, ва та чи ни сла ве и пре ко ноћ ном сти ца њу по пу лар
но сти, те из не дра ва њу но вих „пи са ца” и ува жа ва њу њи хо вих 
књи жев них ис ка за и па мет них ре че ни ца, ре ших да је дан део 
штрп нем и за се бе, у на ди да ће и мо је ми сли на ћи пут до ру ку 
мно гих чи та ла ца, жељ них но во ком по но ва них, вр лих, штам па ча 
сло ва – јер ово и је су са мо сло ва по ве за на у при чу из мог угла, 
ре ак ци ја на сва ко днев на де ша ва ња, са по гле дом упр тим иза 
огле да ла… Ис пред је увек све на лиц ка но и на шмин ка но. Ле по 
сам се на шмин ка ла и обу кла по по след њој мо ди, ве ру јем да ћу 
бар до не кле би ти по ва шем уку су.

Не же лим да за хва љу јем му жу, ћер ки, ма ми, се стри … јер 
они ни су пи са ли, а не ки од њих су ме кри ти ко ва ли и обес хра
бри ва ли у то ку пи са ња. За хва љу јем са мој се би на же љи и хра
бро сти да се упу стим у спи са тељ ску аван ту ру, те се на дам да ће 
и мо је име оста ти за бе ле же но као вред но па жње.

А са да, ку пи те књи гу! Мо же те је по кло ни ти не ко ме ко га 
баш и не во ли те, а тај је опет мет не на по ли цу са свим три ча ри
ја ма ко је му ни су од зна ча ја, али ни су ни за ба ца ње. Ва жно је да 
ми по диг не те ти раж и его. Хва ла.

С по што ва њем, 

Ни на Пе ру но вић
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Шта год мо жеш ура ди ти, или са ња
ти да мо жеш, поч ни. У хра бро сти ле
жи ге ниј, моћ и ча ро ли ја.

Јо хан Вол фганг фон Ге те
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УДРИ ЈА ЧЕ, МА НИ ЈА ЧЕ!

И ево ме … на на го вор, до ђох у си ту а ци ју да пи шем. Са мо 
се пи там, да ли уоп ште то умем да ра дим? Шта је то у че му бих 
би ла до бра, ако не, оно ма кар до вољ на? Мо ра да је ме лан хо ли
ја у пи та њу, или не до ста так са мо по у зда ња … мо жда не до ста
так по сла? Ме не на те ра ти да пи шем је исто као мо ју ћер ку на
те ра ти да тр чи. Јед ном сам до ду ше и ус пе ла, али је то ви ше ли
чи ло на бе жа ње у шу ми од ма ни ја ка, ни ка ко на џо гинг. А и ру
ку на ср це, има их, и то не са мо у шу ми. Ра ни је се мо гло прет
по ста ви ти где им је сте ци ште, па су се углав ном та ква мрач на, 
за ба че на ме ста и ћо ра ве ули це из бе га ва ле у ши ро ком лу ку. По
ште не де вој ке су ишле глав ном ули цом, диг ну те гла ве, ус прав
них ра ме на и ле по за гла ђе не ко се, а они фи ни мом ци уз ди са ли 
за њи ма и по не кад зви жда ли. Зна ло се где је ко ме би ло ме сто. 
Не ка жу џа ба ста ри љу ди: „Ни шта ви ше ни је као не кад!”

Да се раз у ме мо, у ову гру пу још увек не спа дам, сем по не
кад кад ме бо ли кич ма, бубња у гла ви, ма ло за но си у ле во, и 
за бо ра вим где сам по шла, али се се тим … је сте, увек се се тим 
и то је на ва жни је … да се се тим, па ма кар и су тра дан.

Елем, да не за бо ра вим шта сам хте ла… Да кле, да нас се све 
не ка ко пре тум ба ло. Ма ни ја ка има на сва ком ко ра ку, а то ли ко се 
до бро ка му фли ра ју да им ни Шер лок Холмс не би ушао у траг.

Да би се рас крин ка ли, по треб но је прет ход но раз вр ста ти их 
у не ко ли ко гру па, ма да они во ле да се кре ћу и у гру па ма и та да 
су нај бе за зле ни ји, али на око нај стра шни ји. Не пла ши те се 
ГРУП НИХ МА НИ ЈА КА, они мо гу са мо да вас пла ше са: „Бу!” 
Да пре ђем на оне опа сни је.
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МА НИ ЈАК ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ: Тај је ве о ма па ме тан. Го
во ри не ка ко не ра зу мљи во, са за др шком, чуд ним на гла ском, али 
ве ро ват но не што што про се чан ин те лект не би мо гао да схва
ти. Што га ма ње раз у ме те, ве ће су шан се да му пад не те ша ка. 
Во ли кли мо гла ве, крат ко ви де и ла ко но ге де вој ке. Ње гов его– 
ма ни јак ра сте са мо ка да га пу шта те да во ди глав ну реч, у, и из
ван за тво ре ног про сто ра. Др жи те уста за тво ре на, сем по по
тре би, и он ће вам по кло ни ти свет. Не сме те ви де ти да ље од 
ње га и мо ра те би ти спрем не к’о пла ће ни спе ци ја лац, чим окре
не те ле фон. За уз врат, мо жда до би је те и ше сти цу.

МА НИ ЈАК РЕ ТАРД: За раз ли ку од прет ход ног, овај се од
ли ку је ма лом ко ли чи ном ор га на неп ход ног чо ве ку за вољ не, 
ре флек сне и ми са о не про це се, али ве ли ком ко ли чи ном ми шић
не ма се. Обич но му ми ши ће не мо же те ни ви де ти од сил них 
гр бо ва, ти гро ва, кри ла тих ла во ва и по ко јег зма ја. Не гов плен 
су раз не ти гри це, ла ви це, пу ме (углав ном ки не ске), са исто и
ме ним прин том на ха љи ни, ци пе ла ма и та шни, све у истом тре
ну. Не зах те ва мно го, сем да бу де те у ка ве зу, пу сти те ду у у ге 
нок те и оста не те на све че ти ри.

МА НИ ЈАК ВЕ СЕ ЉАК: Ко пе ва, зло не ми сли. Мо жда, али 
да би стал но пе вао и не иза зи вао зло, мо ра би ти у не пре кид
ном кон так ту са до зе ри ма, и то оним ка фан ским. Ка фи ће из бе
га ва, јер та мо не ма шта да на бо де. Ла ко се пре по зна је и уоча ва: 
вод њи ка ве, бу ља ве очи, цр вен нос, ли це про ша ра но ка пи ла ри
ма, ве ли ки сто мак, згу жва на ко шу ља са ма сном фле ком на гру
ди ма. Иако је не пре кид но на ме сту пред ви ђе ном за ве се ље, не
ће би ти ве се ло ако му ка же те да је фај ронт. За ње га су ла ке же
не – ла ка ме та. Ла ко сту па у кон так те, ла ко обе ћа ва и још лак
ше за бо ра вља. По што во ли ла ке, он да мо ра те ре дов но и из гле
да ти као ма не кен ка на аван гард ној мод ној ре ви ји; с на шмин ка
ним јед ним оком, и то у пла вој бо ји.

МА НИ ЈАК ПСИ ХО ЛОГ ИЛИ ПСИ ХО МА НИ ЈАК: Ух, 
овај мо же би ти вр ло зе знут. На овом је Карл Јунг ве ро ват но раз
вио сво ју те о ри ју ком плек са мо ћи, ко јим се озна ча ва све у куп ност 
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оних пред ста ва и те жњи, ко је има ју тен дец ни ју да ја ста ве из над 
дру гих ути ца ја и да ове под ре де ја. Ови ути ца ји мо гу би ти спо
ља шњи (ја је уоч љи во по гла су, др жа њу и ста су), и уну тра шњи 
(„Ја ћу ти га по ка жем, ал’ мо ра пр во да лег неш”). Ком плекс мо
ћи, без об зи ра о ко јим ути ца ји ма је реч, ства ра у жр тви ути сак да 
је ја ком плекс њи ма над мо ћан го спо дар. Да кле, не по ку ша вај те 
да про ти ву ре чи те, пре пу сти те се овом ар хе ти пу, као и мно ге пре 
вас, те се сје ди ни те са оста лим ко лек тив но не све сним. Чим га ви
ди те, трк до нај бли жег ка у ча и ле зи те на ле ђа.

КУЋ НИ МА НИ ЈАК: Ако му до зво ли те, вр ло ће се ла ко на
ви ћи на лук суз, и осим што ће узур пи ра ти ваш жи вот ни про
стор, да љин ски од ТВа, ком пју тер, џе зву за ка фу, на пра ви ти 
вам, без пар до на, ру пу на кре ве ту у днев ној со би, ко ји сте ви 
ку пи ли. Он ће та ко ђе, без пар до на, тра жи ти да је де, пи је, чи сту 
и опе гла ну оде ћу, углан ча ну обу ћу… Ње гов жи вот за ви си ће 
ком плет но од вас, јер у ва шем ра ду он ви ди спас за свој не рад. 
По лу е ди пов ски тип от при ли ке, али, иако је ве зан за сво ју мај
ку, не ће те та ко ла ко ус пе ти да га одво ји те од се бе и по ша ље те 
ма ми. По ве ди те ра чу на ког ма ни ја ка уво ди те у сво ју ку ћу.

ЕМО ТИВ НИ МА НИ ЈАК: то је онај што вам пи ше про зу, 
по е зи ју, же ли са ва ма да гле да за ла зак сун ца, из ла зак ме се ца, 
бро ји зве зде и тра жи вас ме ђу њи ма, цр та ваш лик на пе ску, 
уре зу је ини ци ја ле на клу пи ци, оба си па вас то ли ком па жњом да 
до би је те же љу да га ту че те, ша ље цве ће на кућ ну адре су и раз
не пар фе ме. Уко ли ко слу чај но од би је те ње гов знак па жње, овај 
тип ма ни ја ка по че ће да мо ли, кле чи, пла че. Ни је ис кљу че но да 
ће се ба ца ти са згра де, под воз, се ћи ве не, и на кра ју про ба ти 
да и ваш жи вот све не. Са вет: од овог ни ка да не узи мај те ни чо
ко лад ну ба на ни цу, да вам ка сни је не ј.... ма ми цу.

И на кра ју,

МА НИ ЈАК НАД МА НИ ЈА ЦИ МА: Манијак ни је сна жан, 
ал’ вре ди за све за јед но. Што ње га же не во ле! Он има све: и 
ка ри је ру, и обра зо ва ње, и др жа ње, и ма ни ре, и ви лу и два ста
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на, и ви кен ди цу на пла ни ни, и ку ћу на мо ру, и до бар ауто… 
Ње га чак и ва ше ма ме обо жа ва ју и ра до би та квог јед ног зе та 
– ма ни ја ка. У овом слу ча ју, мо же те би ти и нај леп ше и нај па
мет ни је и нај бо ље и нај ча сни је жр тве, и и и … жао ми је, ни сте 
ње гов тип.

Па се сад ја пи там, где су, бре, они ПО ШТЕ НИ МА НИ ЈА
ЦИ из шу ми чи ца и мрач них ули чи ца, да вас јед но став но пре
срет ну и раз гр ну ман тил, а ви он да од лу чи те хо ће те ли да бе
жи те или оста не те?!
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ЖИ ВО ТИЊ СКО ЦАР СТВО

Ве ру јем да су сви чу ли за фан та стич не чо ко ла ди це умо та не у 
сли чи це ра зних жи во ти ња, ко је де ца во ле да са ку пља ју и раз ме
њу ју ду пли ка те, па он да ле пе у ал бу ме. Слат ко и еду ка тив но…
Де ца од ма ле на на у че ка рак те ри сти ке ра зних жи во ти ња, њи хов 
из глед, на чин ис хра не и, уоп ште, жи во та. Вр ло ра но зна ју да 
пре по зна ју мај му на, нил ског ко ња, зми ју, ла ва, но со ро га, жи ра
фу… Бла го де ци! Ја не ка ко те шко уоча вам раз ли ку из ме ђу мај
му на и ко ња. Је дан је, ре кла бих, са мо ма ло за бав ни ји, а дру ги 
има ма ло ве ћи … обим гла ве. Док сам би ла ма ла, про блем ми је 
био да ра за знам јаг ње и ја ре, али са го ди на ма ди ле ме су све ве ће 
и ве ће … је два сам схва ти ла у че му је про блем! Не ее … ни је у 
ме ни, та ман по сла! У те ле ви зи ји, где би био?! Кад год упа лим 
те ле ви зор, упо знам не ке но ве вр сте. Му тан те, ко ји ме, да бу дем 
искре на, пла ше и из гле дом и по на ша њем. Мо жда су ди но са у ру
си из у мр ли, али ови ни ка да не ће. Шта ви ше, рам но жа ва ју се на 
ан гро. Њих ова ци ви ли за ци ја не ће мо ћи да ис ко ре ни. Све и да 
су тра бу де смак све та, не ко ли ци на би га рант пре жи ве ла и про ду
жи ла вр сту. За са да смо без бед ни јер је је дан део њих уло вљен, 
огра ђен и ста вљен на про у ча ва ње. Не ко вре ме не ће сме ти да се 
ме ша ју са слич ним вр ста ма, али шта ће мо кад их бу ду пу сти ли? 
Ово ће би ти кра так во дич за све не у пу ће не, ако их, не дај Бо же 
ко јим слу ча јем срет ну и ужи во, да зна ју ка ко да се по ста ве.

Пре све га, мо ра мо да зна мо да жи во ти ње мо же мо свр ста ти 
у раз ли чи те гру пе:

– оне ко је се ко ри сте у про из вод не свр хе
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– ко је се ко ри сте за би о ме ди цин ске, на уч но и стражи вач ке и 
обра зов не свр хе

– жи во ти ње за рад и слу жбе не жи во ти ње
– на пу ште не и из гу бље не жи во ти ње
– ди вље жи во ти ње у за то че ни штву
– кућ не љу бим це и
– жи во ти ње ко је се ко ри сте за из ло жбе, так ми че ња, при ред

бе и дру ге об ли ке јав ног при ка зи ва ња.

На ша циљ на гру па су по след ње на спи ску, на зо ви цир ку ске 
жи во ти ње.

МАЈ МУН: Има их мно го, нај ра спро стра ње ни ји су, али су 
углав ном сви слич не ви си не и об ли ка: цр ни, дла ка ви, раз ме
тљи ви, стал но се це ре и из мо та ва ју, са из ра же ним од су ством 
ма ни ра. За жен ке мо жда иде а лан, јер сам бри не о мла дун че ту, 
хра ни га, љу ља, тре би ва шке … њој га до но си са мо на до је ње. 
Е, сад, ко би хтео још јед ног мај му на у ку ћи? Ла ко га је дре си
ра ти, са мо мо ра те до из не мо гло сти по на вља ти јед ну исту рад
њу. Ње га кад срет не те, не пла ши те се, јед но став но га по тап ши
те по гла ви и дај те му ба на ну. Мо жда вам као за хвал ност по ка
же сво ју по за ди ну.

СЛОН: Ови сур ла ши су гло ма зни, не зграп ни, тра па ви, са мо 
за у зи ма ју про стор, не слу же ни че му. Те шко оба вља ју и нај про
сти ју рад њу. Де бе ло ко шци су, мно го се де ру и смр де. Ипак, 
због ње го ве ве ли чи не га се сви пла ше и скла ња ју му се с пу та, 
па га мо же те ко ри сти ти за раз ју ри ва ње дру гих не же ље них вр
ста. Во ли афро ди зи ја ке по пут ки ки ри ки ја. Сто га, не при ла зи те 
че сто ње говј сур ли.

ЗМИ ЈА: Љи га ва, хлад на, про ра чу на та, по кре тљи ва, во ли да 
се из ви ја и пу же, че сто се пре свла чи, а ко шу љи цу по по тре би 
ски да у јед ном ко ма ду. Има рас те гљи ву ви ли цу, ве ли ки зев, па 
мо же да ухва ти ве ли ки плен. Но, ва ре ње ве ли ког пле на зах те ва и 
ве ли ку ак тив ност ди ге стив ног трак та, па све што про гу та и ис
пљу не. Гле дај те да у том мо мен ту не бу де те у ње ној бли зи ни.
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ХИ ЈЕ НА: Иако је псе ћег из гле да, за пра во је мач ко ли ка 
звер. Оп ште је по зна та као стр ви нар и ни је на до бром гла су. 
Глу па, па ко сна и ку кав на, од свих жи во ти ња нај ру жни је гра ђе
на и нај од врат ни ја, а ка да се на то до да и опа ки ка рак тер, до
вољ но је чи ни омра же ном у жи во тињ ском цар ству. Кан џе ни
ка да не увла чи, а кли то рис јој је то ли ки да из гле да као псе у до
пе нис. Зна чи, нит се ле же, нит се ја ше… Жи во тињ ски хер ма
фро дит. Ра до би се па ри ла и са ко њем и са зми јом. Не зна те 
ни ка да на че му сте. Ру жна и ис ком плек си ра на, мо же вам за гор
ча ти жи вот, чим јој окре не те ле ђа, а сво јим ци нич ним сме хом, 
пра ти и кроз сно ве. Са вет: ћу ти, гле дај и не ме шај се!

ТВОР: Мо гу да ка жем и ја за вац и ку на, да не ис па да да вре
ђам, али је упра во по на дим ку и ка рак те ри сти чан. Ноћ на жи во
ти ња. То ком да на по вла чи се у ја зби ну пре у зе тих жи во ти ња. 
Ње го во дру штве но по на ша ње ни је по зна то, али се прет по ста
вља да жи ви са мот њач ким жи во том и не до зво ља ва дру ги ма да 
за ба да ју нос у ње го ве ства ри. На око леп, кит њаст, са из ду же
ним екс тре ми те ти ма, не до зво ли те да вас за ва ра сво јим шар
мант ним из гле дом и ле пим кр зном. Чим угле даш ову жи во тињ
ку, бе жи ко ли ко те но ге но се, смр ди као твор!

Уз ду жно по што ва ње пап ка ри ма, не ке жи во ти ње слу же са
мо за од стрел. На при мер,

 СВИ ЊА: Ро ђак ди вљој сви њи, жи ви са се би бли ски ма, има 
је … ма са јој ва ри ра у скла ду са го ди шњим до бом, али одр асли 
при мер ци мо гу да вас из не на де кад се на ва гу по са де. За од мор 
ко ри сте бр лог, али прет ход но у ње му ма ло по се де, пре не го 
што лег ну, па он да опет уста ну, па сед ну, па лег ну, сед ну и та
ко… Хи ги је на им ни је стра на, ре дов но се ка љу же и на тај на
чин се осве жа ва ју. Из ме ђу сек са и хра не, ло гич но, би ра хра ну, 
па он да кад се на то ви, мо ра ма ло да се од мо ри од жва ка ња и да 
сед не, па лег не и ле жи, ле жи, ле жи, па опет ма ло сед не, па лег
не… У том, до ђе вре ме и да се је де. Као што ре кох, ово кад 
до стиг не од го ва ра ју ћу те жи ну, тре ба ели ми ни са ти!
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Не би би ло фер, ни по ште но, а да не по ме нем и не ку пер на
ту жи во ти њу. Не знам за што, али ову ко ко шку зо ву ТЕ ТРЕБ. 
Да ли због тог чуд ног по гле да у очи ма, или што ва зда трч ка ра 
та мова мо, а у ства ри не ма пој ма где је по шла и по при лич но 
де лу је збу ње но и из бе зу мље но? Пол ну зре лост до сти же вр ло 
ра но, па је ова ко ка на ве ћој це ни од ста ријх ко ко ша ка, јер мо
же из ве сти пу но ма лих те тре ба. На ба ви те се би сло бод но јед ну, 
ко ри сна је и као што јој ини ци ја ли ка жу, од ње ће те са мо чу ти: 
„Тр чим, ево тр чим! Ре кох, ево бре!!!”

У скла ду са За ко ном о до бро би ти жи во ти ња, ко ји на ла же 
бри гу, хра ње ње, чу ва ње, др жа ње и оси гу ра ње здрав стве не за
шти те жи во ти ња, уред ни штво те ле ви зиј ског жи во тињ ског re a
lityја ис пу ни ло је све усло ве за по се до ва ње истих, те их овом 
при ли ком мо ли мо, да и да ље на ста ве да се бри ну о њи ма, не 
до зво ле им да на пу сте сво је при род но ста ни ште, ка ко би смо 
се и ми, и они осе ћа ли си гур но и за шти ће но.
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ПРИ ЧА О НИ ЦА

Овај текст ни је пре по руч љив за мла ђе од 18 го ди на

ПРИ ЧА О НИ ЦА: ме сто где оби та ва ју из гу бље не ду ше. 
Под зем ни ход ник ко ји по ла зи од Лу ци фе ро вих но гу, чи сти ли
ште. Ов де, за раз ли ку од па кла, гре шник ни је осу ђен на веч но 
ис па шта ње гре ха, и ни је ве зан за исто ме сто, већ се кре ће кроз 
чи сти ли ште, у же љи да про на ђе срод ну ду шу под ли ком Бе а
три че, сим бол љу ба ви, chat от кро ве ње. Ту је и Вер ги ли је, ду ша 
па кла ко ји је го ди на ма за ро бљен у Лим бу…

Ни(т)ко ва ко ли ко ти ду ша же ли, са мо јед ним кли ком ула
зиш у де ве ти круг … и Бо жан стве на ко ме ди ја мо же да поч не: 
по лу свет, по лу пра во пис, по лу а у тен ти чан из вод.

ЧИН ПР ВИ 
 (Он је „Ма ли Принц”, а она „Прин це за на зр ну 

грашка”)

ПРИНЦ: Cao
ПРИН ЦЕ ЗА: Cao
ПРИНЦ: Sta radis?
ПРИН ЦЕ ЗА: J... radoznale A
ПРИНЦ: Hahah, ja sam wrlo radoznao
ПРИН ЦЕ ЗА: Ali ti je princ mali AA
ПРИНЦ: Ti si ionako nawikla, spawas na grasku G
ПРИНЦ: Mogu da ti ponudim swoj, ako je twoj krewet 

neudoban K
ПРИН ЦЕ ЗА: Mislis, necu ni da osetim da nesto zulja, haha
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ПРИНЦ: Hahaha, nego, mozemo malo ozbiljno? Sta imas na 
sebi?

ПРИН ЦЕ ЗА: Trenutno sam u ruzicastim tangama, samo sto 
sam se istusirala A

ПРИНЦ: Uh, a dali si sama u kuci?
ПРИН ЦЕ ЗА: Ako se deca ne racunaju, jesam
ПРИНЦ: Uh, a jel deca spawaju?
ПРИН ЦЕ ЗА: Malo pre sam ih smestila u krewet
ПРИНЦ: A gde ti je muz seceru?
ПРИН ЦЕ ЗА: Dezura
ПРИНЦ: Ti si medena rodjena za mene, osecam…opisi se 

malo
ПРИН ЦЕ ЗА: Plawusa, visoka, bujne grudi, cwrsta guza, 

blistaw osmeh…
ПРИНЦ: Joj seceru sta ti meni radis…da mogu, gurnuo bih 

ruku kroz ekran, owako mogu da je gurnem samo u swoje gace
ПРИН ЦЕ ЗА: Cekaj malo mali, nismo se ni upoznali, a ti wec 

hoces „owo–ono”. Kazi ti meni kako izgledas?
ПРИНЦ: 195/90 21 cm, crn, sportista…tri puta nedeljno 

teretana, subotom boks, nedeljom trcim po Kalisu (stanujem u 
blizini), jak, snazan, rodjen da te zadowolji!

ПРИН ЦЕ ЗА: Mmm … rado bih dodirnuo te cwrste, glatke 
misice … posebno jedan … sad si ti mene naterao da dodirnem 
tange

(По сле по ла са та)

ПРИНЦ: Uh… ne mogu da disem, srce mi bije kao ludo, nikad 
mi lepse nije bilo. Ti si nesto sto sam cekao celog ziwota seceru AA

ПРИН ЦЕ ЗА: Nebih se odvojila od tebe, ali deca se probudila. 
Nego mali, wrati mac u korice, ali ga naostri za sutra, pa da opet 
caskamo, wazi?

ПРИНЦ: Jedwa cekam. Sutra u isto wreme malena, bicu owde.
ПРИН ЦЕ ЗА: Kiss
ПРИНЦ: Kiss
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ЧИН ДРУ ГИ

По сле ме сец да на до пи си ва ња, нео б у зда не стра сти и ве ли ке 
љу ба ви на по мо лу, Принц и Прин це за ре ша ва ју да се ко нач но 
срет ну li ve.

 Ме сто са стан ка: за ба че на, за гу шљи ва ка фа на на пе ри фе ри
ји гра да са со ба ма за из да ва ње. Принц се ди за сто лом, пи је пи
во и не стр пљи во се окре ће, гле да ју ћи ле воде сно кад ће се по
ја ви ти ње го ва Прин це за. Па ли ци га ре ту као и сва ки спор ти ста 
пред ва жан тре нинг и од тре ме на ру чу је још јед но пи во. Ма 
за бо ле га за пив ски сто мак. Док тре се пе пео од ци га ре те, гле да 
у ру ке и ра ми шља ка ко да се ру ку је, а да са кри је ово цр но уље 
око нок ти ју ко је се го ди на ма та ло жи ло и не мо же ни раз ре ђи
вач да га ски не.

Прин це за окле ва да уђе. Иде пр во до то а ле та да се још јед
ном по гле да. Ни шта ни је сла га ла … па је сте пла ву ша, са ма лим 
из раст ком, али кад да стиг не од де чур ли је да се офар ба?

Па имам и буј не гру ди … ма ло па да ју на до ле, али бо же мој, 
два по ро ђа ја … ваљ да не ће да при ме ти стри је. Увла чи ду бо ко 
сто мак док јој се не за вр ти у гла ви, по ку ша ва ју ћи да са кри је 
мли та ву, пих ти ја сту ма су ко ја пре ли ва пре ко пре у ских фар ме
ри ца. Обу кла се у цр но да се ма ње при ме ти ко ли ко је де бе ла, 
та ко је чи та ла у оним мод ним ча со пи си ма. Да би из ву кла ви си
ну, обу ла је ви со ке пот пе ти це ко је су од те жи не по че ле да се 
кри ве спо ља.

 Ула зи по ла ко, не си гур на, са стра хом, и гле да око ло по ма
лој, хи ги јен ски сум њи вој ка фа ни… Не ви ди свог Прин ца. Све 
не ки шо фе ри, мон те ри и гра ђе вин ски рад ни ци. Ни је дан не ли
чи на ње ног угла ђе ног, круп ног, ле пог прин ца. Окре ће се и из
ла зи, ду бо ко уди шу ћи ва здух.

Он се и да ље освр ће и гле да на сат. Вре ме од ми че, а ње не
ма. Ула зе са мо не ке тет ке, за пу ште не, дај бо же да има ју све зу
бе у гла ви. Ње го ва прин це за има бли став осмех и ход га зе ле… 
Ко зна за што ни је до шла? И ко зна за што је то до бро, јер ни 
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сам не зна ка ко би об ја снио да му је глав ни тре нинг ди за ње ка
ро се ри је аута, за вла че ње под исти, и тр ча ње до аутопи ја це по 
по лов не де ло ве. Не го, да на бр за ка по пи је још јед но пи во, па 
да по жу ри, она ње го ва ће му се нај … мај ке ако не до не се са 
пи ја це све што је на ру чи ла.

ЧИН ТРЕ ЋИ 
(Ме сто де ша ва ња опет при ча о ни ца, ак те ри исти.)

ПРИН ЦЕ ЗА: Hej! A dugujem ti weliko izwinjenje, danas 
nisam mogla da dodjem, nije imao ko da uzme decu iz skole i 
wrtica, pa sam morala ja. Nadam se da se ne ljutis. A

ПРИНЦ: Opusteno…I ja sam bio u welikoj guzwi, neke akcije 
sam kupowao i nije bilo sanse da pobegnem sa sastanka, pa sam 
razmisljao da li sam te izgubio posto se ni ja nisam pojawijo A

ПРИН ЦЕ ЗА: Hahah, ma sta ti je, twoja sam za ceo zivot, dok 
traje serwer. Znas koliko te jojim

ПРИНЦ: Hahah, nego seceru, kako mi izgledas weceras? A
„И за љу би се принц у Ци цу…за љу би се Ци ца у прин ца…”
А из зе маљ ског ра ја, Дан те по сма тра нај зна чај ни је тре нут ке 

људ ске исто ри је, ура ња у во ду ре ке и за бо ра ва гре хо ва… Бо
жан стве на ко ме ди ја се на ста вља…
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ПО ШТАР УВЕК ЗВО НИ ДВА ПУ ТА

Ве ро ват но са мо у аме рич ком фил му. Овај по штар на мо јим 
вра ти ма као да ни је нор ма лан! На ва лио на зво но к’о му тав на 
ми кро фон и не ски да се. Ова ко зво ни са мо ћер ки ца мо је ку ме 
ка да про ве ра ва да ли мо же да до хва ти зво но, али бар са па у за
ма и у раз ма ци ма. Шта је то то ли ко хит но да не уме да спу сти 
ру ку са пре ки да ча за зво но? А и ме ло ди ја зво на ми игра по ган
гли ја ма од пр вог да на. Ле по сам ре кла иза бра ни ку жи во та мо га 
да ми не ка чи цвр кут пти чи це, не го да узме зво но ко је ле по 
зво ни од кад је све та и ве ка, дингдонг. Ма не… Он ми сли да је 
то ро ман тич но, ода је хар мо ни ју, сре ћу и ве се ље у до му, па нам 
са мо цвр кут пти ца фа ли. Ле по сам му ре кла да ако јој он не за
вр не ши ју, ја ћу је си гур но ски ну ти.

Да не бу дем схва ће на по гре шно, не мр зим ја пти це, на про
тив. Во лим их, али у шу ми ци, с про ле ћа, јед ном го ди шње, ка да 
ми про ра ди екосвест, па од лу чим да про ше там као сви пра ви 
љу би те љи при ро де. Има ла сам и па па га је као ма ла. Де те ту тре
ба на ба ви ти увек не ку жи во ти њу, мо же и пер на ту, да раз ви ја 
љу бав и бри гу, јер се то осе ћа ње ре флек ту је и на љу де. Ја сам 
сво је па па га је хте ла да дре си рам да ме слу ша ју, је ду и пи ју из 
ру ке. То је та љу бав и по ве за ност ко ја се пре но си и на љу де. 
Ве зи ва ла сам им ка нап чић око вра та, да слу чај но не по бег ну. 
Пти ца је то, бр зо од ле ти. По ку ша ва ла да их на у чим да при ча ју, 
па сам им отва ра ла кљу но ве, да ви дим шта их то ко чи да раз го
ва ра ју са мном он да кад ни ко не ће. Не знам за што, али жен ка 
је вр ло бр зо уги ну ла, а за њом и муж јак. А то ли ко сам се тру ди
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ла да им удо во љим и по ка жем ко ли ко ми је ста ло да сам им и 
хра ну да ва ла по вре ме но. Мо ра да су ву кли не ку тра у му…

Ова ко ба ја ги пти чи ца не пре ста је да кре шти. Њу бар мо гу 
‘лад но да уби јем, а да ми се не су ди за уби ство с пред у ми шља
јем. Да ви дим шта хо ће овај по штарнер ви рач. Да бих му по ка
за ла ко је глав ни, ре ши ла сам да га ис пре па дам, ка ко му не би 
па ло на па мет да сле де ћи пут зво ни, те ни сам ски ну ла ви кле ре 
с гла ве, а ни шмин ку, ко ја се услед па ре од ку ва ња руч ка ма ло 
ис то пи ла, на ву кла сам до бер ма не на но ге, за у зе ла бор бе ни став 
и на гло отво ри ла вра та уз пи та ње: „Где го ри?”

„До бар дан, ком ши ка!”, ре че. Сви смо ми ов де ком ши је, не
ма ве зе ако жи ви мо на су прот ним стра на ма све та.

„Па, мо жда ваш ру чак, не што се осе ћа на за го ре ло. Не го, 
ни сам због то га зво нио, већ да вам уру чим ово”. Пру жи ми ва
жно ко вер ту као да ми да је пла ту.

„А шта је то?”, упи тах, вид но из нер ви ра на због ње го ве не
ду хо ви те опа ске на ра чун мог руч ка.

„Не знам ком ши ка, ал’ кад је у овој ко вер ти, не ће би ти да је 
до бро”, ре че не ким по себ ним при зву ком ко ји ми је опет ли чио 
на под смех.

„А ти си екс перт за про це ну до брих и ло ших ко ве ра та?”, уз
вра тих му истом ме ром.

„И ка ко знаш шта је у овој?”
„Па мо жда и не знам, ал’ знам да кад та кве до не сем не ком 

на вра та, он да не ће да пот пи шу, не го је вра те и ка жу да ни су 
код ку ће, па по сле не де љу да на мо рам опет да је до не сем, а они 
опет исто, па он да мо ра да им до ђе ми ли ци ја на вра та, па да их 
по ве де…”

„Че кај бре, по ла ко … за што ми слиш да ја не ћу да при мим 
ову ко вер ту?”

„Па због бо је”, ре че од ва жно раз но сач по ште.
„Ја баш во лим пла ву бо ју. Да је, ре ци мо зе ле на или на ран џа

ста, па да ка жеш…”, ус про ти вих се.
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„Па, ком ши ка, ово си гур но ни је љу бав но пи смо, јер би по 
ње му би ла ср ца, а и не би мо ра ла да ми до ка зу јеш сво јим пот
пи сом да л’ те не ко во ли. Шта ме не бри га за тво је љу бав не про
бле ме?”

„Ко има љу бав не про бле ме, шта бу ла зниш?” Овај је ствар но 
по чео да ме нер ви ра!

„Па не знам ја, ал’ има та ко не ки за љу бље ни, па се за не су, па 
про ђу кроз цр ве но све тло…”

„Ја сам, бре, уда та же на”, пре ки нух га у по ла ре че ни це.
„О ка квом за љу бљи ва њу при чаш?” Ако не пре ки не да ми та

њи већ на ко нац је два одр жи ве жив це, још ћу да му от мем из 
тор бе сву ову цр ка ви цу од пен зи је ко ју је по нео да по де ли.

„Па ако ни си за љу бље на у му жа он да је то про блем зар не?”, 
по гле да ме зна чај но, ско ро да сам при ме ти ла да ми је на миг
нуо.

„Не мам ја про бле ма са сво јим му жем, знаш? И шта те ког 
ђа во ла бри га ко то ме ни ша ље пла во пи смо?”, са да већ ви чем 
на по шта ранер ви ра ча.

„Е, ако ни је про блем са му жем, не ки дру ги је сте”, на ста вља 
да ме нер ви ра у истом то ну.

„Је си ли ти не ки пси хо логпо штар? Ни сам зна ла да раз но са
чи по шта и пен зи ја има ју и обу ку код пси хи ја тра”, по чех да се 
над му дру јем са по шта ромнер ви ра чем.

„Не знам ја ко ме тре ба пси хја тар, ал’ да сам на твом ме сту 
ком ши ка, ја ни кад не бих пот пи сао при зна ње по ли цај цу да сам 
прош’о кроз цр ве но све тло ако сам већ прош’о на жу то! Он да 
не би мо ра ла ни ти ме ни да пот пи су јеш. Не го … је л’ ја да до
ђем опет сле де ће не де ље?”

 Шахмат за по шта ра! Оста дох да бу љим у ко вер ту још пар 
ми ну та, а он да се у се би за пи тах ко га да уби јем, а да ми Ча сни 
суд не по ша ље још јед ну ко вер ту по истом по шта ру?

„Пти чи ца!!!”, до се тих се у тре ну. Хе, хе, хе…
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ОГЛЕ ДАЛ ЦЕ МО ЈЕ, КА ЖИ НА 
СВЕТУ НАЈ ЛЕП ШИ КО ЈЕ?

Слу шај те па жљи во, јер ово го во рим са мо је дан пут! У го ди
на ма сам ка да ми је огле да ло нај ве ћи не при ја тељ. Ко ли ко сам 
га обо жа ва ла сво је врем но, има ла га у тор би ци, на рад ном сто
лу, џе пу, пер ни ци, па чак свој од раз про ве ра ва ла на из ло зи ма и 
свим мо гу ћим ста кле ним по вр ши на ма, па и на мер мер ним пло
ча ма, Бо же ме опро сти, да нас га се пла шим као да ће из ње га 
иза ћи ве шти ца и про гу та ти ме. Оно што сам ми сли ла да из мо
јих уста ни ка да не ће иза ћи је: „СТА РИМ! Ааааааа!!!!”

 Ве ро ва ла сам да се то до га ђа не ким та мо те та ма и да сам 
ја иму на на ову бо лест. За што баш ја?! Зар те глу пе бо ре и де
пре сив но ста ње ни су мо гле да ме за о би ђу?

А ко ри стим све од А до Ц да успо рим тај про цес, у та бле та
ма, си ру пу, ге лу, ам пу ла ма… И оме га 3 ки се ли не, и А, Д, К, и 
гин ко суп ле мент, по себ но глу та мин. За ње га ка жу да је зве зда 
ме ђу су пле мен ти ма. Он је нај за сту пље ни ја есен ци јал на ами но
ки се ли на у ми шић ном тки ву и пла зми људ ског ор га ни зма. По
што из грађу је 61% за ли ха у ске лет ним ми ши ћи ма, ње го ве ме
ђу ми шић не за ли хе се мо ра ју ре дов но одр жа ва ти јер ће у про
тив ном до ћи до ка та бо ли зма! Ни шта ту ја ни сам из ми сли ла, 
та ко пи ше на бо чи ци, мај ке ми. Је дем и це ре а ли је да ума њим 
ри зик од осте о по ро зе за 36%, у ви ду хељ де, јеч ма, ов са, ку ку ру
за, пше ни це, да би ми и сва пер на та жи ви на по за ви де ла.

Да ље, ре дов но кон зу ми рам пи ри док син, бе та ка ро тен, Ц 
ви та мин ми је по стао за ме на за оброк, мул ти ви та ми не обо жа
вам, про би о тик пред спа ва ње, зе ле ни чај пи јем уме сто во де, 
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око 2 ли тра днев но, за тим чај за мр ша вља ње то ком сна (ње го во 
деј ство ба зи ра се на по тро шњи енер ги је у ме та бо ли зму про те
и на, на ро чи то док спа ва те), Б ком плекс 3 x 1… Ипак, чи ни се 
да ком плекс ста ре ња не мо гу да оте рам.

Ци га ре те сам оста ви ла, ал ко хол ко ри стим са мо за дез ин фек
ци ју, уз све то те ре та на, ко ри шће ње ску по це них an tiage кре ма 
са Q10 до дат ком и тер мал ним во да ма без па ра бе на. На ре кла ме 
се ло жим к’о фу ру на на љу ске. Чим ви дим но ви пре па рат за за те
за ње ли ца, на ко ји ма де вој ке од 20 го ди на на сме ја не, ве дре, без 
ијед не бо ре пред ста вља ју нов про из вод на ме њен же на ма у зре
лим го ди на ма, ја по ми слим: „Мој је ил’ бож ји!’ И би…”

А екс пе ри мен ти са ла сам и са ра зним фар ба ма и шам по ни ма 
5 у 1 са ће ли ја ма проке ра ти на и це ра ми дом, да до би јем онај 
сјај, пун во лу мен, и ја ке и здра ве вла си, те ума ло не оста дох ће
ла ва. Од сред ста ва за де пи ла ци ју за ме ку и глат ку ко жу без дла
ка и до три не де ље, до бих та кву алер ги ју, да сам кор ти копре
па ра те при ма ла да ни ма.

О сред стви ма за из бе љи ва ње зу ба и бли став осмех за са мо 5 
ми ну та и да не го во рим. Не жа лим се … све у част ле по те! По
врем но по пи јем и по ча ши цу чи стог при род ног елик си ра aloe 
ve ra за де ток си ка ци ју ор га ни зма… Еееј, жи во те, ма ло ли је?! 
Па ја сам, бре, док то ри ра ла на по ку ша ју за у ста вља ња ста ре ња, 
али из гле да да су се не ки па мет ни љу ди до се ти ли да је то вр ло 
ла ко ре ши ти са мо у јед ном по те зу, да не ка жем ре зу.

Ли стам та ко не ке жен ске ча со пи се и оба ве зно се за др жим на 
стра на ма на ко ји ма се ну де раз не хи рур шке ин ва зив не и не ин ва
зив не ме то де за об ли ко ва ње те ла и ли ца. По ди за ње и по ве ћа ње 
гру ди, за те за ње ду пе та и оч них ка па ка, ул тра звуч на и ла сер ска 
ли по сук ци ја, РТ (за не у пу ће не, ра диота ла сна) тех но ло ги ја ре
дук ци је це лу ли та, па он да ул тра звуч на ка ви та ци ја за све од 1888 
го ди на, бо токс, хи ја лу рон ски фил те ри за на пум па ва ње уса на, ме
зо те ра пи ја без игле, лим фна дре на жа пот ко ле ни це, нат ко ле ни це, 
до ко ле ни це, ми кро дер мо бра зи ја тј. стру га ње ли ца до ви лич не 
ко сти, црyолифт, хи пер пиг мен та ци ја … све то БЕЗ БОЛ НО И 
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ЗА ЈЕ ДАН ДАН! Ахаа … па ме ни то зву чи као ин кви зи ци ја, још 
са мо нок те да нам чу па ју и рас те жу лан ци ма. Али, су тра иде те 
ку ћи и у оп кла ду да вас ни муж не ће пре по зна ти.

По себ но во лим кад про чи там: „НО ВО! НО ВО! НО ВО!” Ја 
сам же на у трен ду и же лим да бу дем упу ће на у све ино ва ци је. 
Са не ке та мо стра не све та сти же но ви на, са да је дин стве на и у 
Ср би ји: хо ли стич ка, ајур ве да, кав ка ска, ре лакс… Не мам пој ма 
шта је то, знам са мо да тре ба да се сву че те и лег не те, а они ће 
се по би ну ти за све оста ло.

А је л’ зна те за што је ва жно озо ни ра ње ко ло на? Ту вам се у 
цре во апли ку је озон и ки се о ник (бо же ме са чу вај!) ко ји нам, 
ка жу, хро нич но не до ста је, и ко ји сте ри ли ше цре во, ве зу је сло
бод не ра ди ка ле, убр за ва цир ку ла ци ју и ре гу ли ше ни во хор мо
на??? Па че кај те, је л’ нам ки се о ник ула зи на уста или…? Ево 
ова ко … да вам пре ве дем на спски. То вам је кад не мо же те да 
к.њ.те, кад вас на ди ма, пр ди те к’о коњ, умо ри те се и пад не те у 
де пре си ју, па се он да ја ви те њи ма и он да вам они очи сте цео 
ко лон, и из ње га из ба це 13 кг г..... за са мо је дан трет ман и то 
пот пу но БЕЗ БОЛ НО! БЕЗ БОЛ НО! БЕЗ БОЛ НО! И са осме
хом на ли цу. Кли нич ки до ка за но!

 Зна те шта? Ја сам ипак од лу чи ла да ста рим до сто јан стве но и 
ча сно, са свим што по се ду јем и не по се ду јем, јер сва ко до ба је ле 
по и но си од ре ђе не дра жи. Тре ба са мо зна ти да ни је све у из гле ду, 
ва жно је би ти здрав, ши ри ти по зи тив ну енер ги ју, би ти стал но на
сме јан, и ле по та ће иси ја ва ти из вас… Ма кад би се ла га ли!!! Да 
имам па ра за ба ца ње и да ни сам ова ква ку ка ви ца, не би ме спре чи
ло ни да ми ко лон цре во гур ну „до ле” да ме ис пе гла ју „го ре”!




