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Мој Бе о ГРад

(Аутор М. П. – уче ни ца тре ћег раз ре да 
основ не шко ле)

Мој Бе о град је бео и смео, 
Мој Бе о град је леп и млад; 
Он је пун љу ди и до брих љу ди.

Де ца се игра ју, 
Бе бе пла чу, а ку чи ћи ар ла у чу. 
Пти це цвр ку ћу на др ве ту свом; 
А бом бе па да ју, бом-бом-бом!

Кад упла шим се ја, 
Мој брат се сме је, ха-ха-ха! 
Мој Бе о град је леп и смео, 
Ја га во лим што је бео.

Ок то бар 1999.
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Све је по че ло оног да на кад за пра вље ње глу по сти ни
сам био рас по ло жен, а не ма ју ћи па мет ни јег по сла узео 
сам уче шћа у ре во лу ци ји.

Мој де да у со ци ја ли стич кој, мој отац у сек су ал ној, а ја 
у сај бер ре во лу ци ји. 

и по што ме је за пљу сну ло не ко ли ко та ла са, а и ва
ло ва је то га да на би ло ви ше не го што је то не нор мал но, 
на су као сам се на јед но „chat“ пу сто остр во. 

ди ску си ја на ко ју сам на ба сао ни је ме то ли ко при ву
кла те мом: „Ко смо, ода кле до ла зи мо и ко је ку де иде мо“, 
по што сам ја и пре по ја ве ин тер не та и ве ли ких свет ских 
пре тра жи ва ча већ имао од го во ре на сва та пи та ња, а по
себ но су ме за ба вља ла ми шље ња оних ко ји су све ово 
узи ма ли пре ви ше фи ло зоф ски, што ће ре ћи озбиљ но, 
без све ша ле. 
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Chat

ЈА ТЕ БИ

Ка да бих зна ла ка ко је по че ло, зна ла бих и ка ко да 
поч нем.

Знам са мо да је по че так био јед на из ни за по ша сти 
ко је су нас сна шле и по спе ши ле на ше све тле по гле де на 
мра ко ве...

осе ћам ка ко нам мрак, гле да но из на ших ту пих угло
ва, ко ји зра че не ком из дај нич ком све тло шћу, де лу је 
мрач но...

Ма да на ше не над но по ни ра ње у хи пер ре а ли зам ових 
про сто ра и би ћа чи ни да упо ре до са на до ла зе ћим мра
ком, од не куд, на до ла зи и пра во све тло на ших мра ко ва 
ко је нас ла га но па ли. 

Ужи вам док тра је...
и пи там се... Бо же, је ли то за лог вре дан по стан ка све

га у на ма и око нас – зре ње лу ди ла и сми сла по на о соб у 
све ту ко ји ни ка да ни је био ха ос до кра ја, да би то по стао 
но ћас у тре нут ку мо је ма ло ду шно сти...

И ЈА ТЕ БИ

За оно што си ми на пи са ла, као од го вор – до во љан би 
био и на слов.

али, ка ко не ма на сло ва без тек ста, при ну ђен сам да 
ти ста вим и не што ис под.

Ми се већ зна мо то ли ко да то „ис под“ сва шта мо же 
да ти бу де.
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РА ДИ ВО ЈЕ БО ЈИ ЧИЋ

То мо же да бу де „ис под Ми ре“.
Мо же да бу де „ис под сва ког ни воа“.
и „ис под сва ке кри ти ке“.
„ис под цр те.“
али, све је то из над мо га „ис под“.
да бих ти не ке ства ри ре као у очи, ја пред то бом не 

смем да оба рам по глед.
јер, кад год пред то бом обо рим по глед, су о чим се са 

не чим што ме опа сно уз бу ди.
С не чим што ми по диг не гла ву.
а док чо век јед ну гла ву не по диг не, дру гу не из гу би.

ЈА ТЕ БИ

ако је ово што си „при ну ђен“ да ми ста виш ис под 
нај бо ље од оног „ис под“ што имаш, он да би, за оно што 
си ми на пи сао, као од го вор – до вољ на би ла и јед на соч на 
псов ка.

У тво је стра хо ве од оног „ис под“ на сум њам. 
Због твог „нео бо ри вог“ по гле да, још ни сам до ку чи ла 

пра ву бо ју тво јих очи ју...
али, за што би смо гу би ли гла ве?
Зар то ни је све што има мо?
Зар то ни је све што нас, са свим оним што не ма мо, 

чи ни та ко са вр ше но ко ди ра ним.
и за што би смо јед но дру гом у очи, ис под, на ма ла и 

ве ли ка вра та...?
На го редо ле и не по ми шљај!
То би нам то ли ка вра та по о тва ра ло да би се на пра ви

ла стра шна про ма ја.
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НА УШЋУ ДВЕЈУ РЕКА ИСПОД АВАЛЕ

Пу сти мо не ка ду ва ми мо нас и вра ти мо се оном „што 
жи вот зна чи...“:

да ли ти... то...?

И ЈА ТЕ БИ

Кад већ по ми њеш ду ва ње, по ве тар це, ве тро ве, олу је, 
тај фу не и оста ле ура га не, то што се љу ди пла ше про ма је 
и има не ког осно ва.

За ми сли се бе као про ху ја лу са ви хо ром.
ја бих те за ми слио, али не смем.
Бо јим се про ма је.
и не са мо про ма је.
Бо јим се ја и дру гих ве тро ва.
Уну тра шње стра не ве тра, што би, пре ве де но на наш 

бе смрт ни срп ски, мо гао би ти са мо врућ ве тар, као не по
сред на по сле ди ца из ве сне на ду то сти, а бо јим се и дру
гих на пу ха ва ња.

али, по сле ви ше ве ков ног стра ха од про ма је, Ср би 
нај зад мо гу да одах ну.

Страх се стра хом из би ја.
Са да про ма ја при па да ста рим до брим вре ме ни ма.

ЈА ТЕ БИ

Ни је тач но да је ева на ве ла ада ма на грех. 
адам је, пре не го што је по стао до на тор ре бра, на шао 

не ки вол ше бан на чин да згре ши.
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РА ДИ ВО ЈЕ БО ЈИ ЧИЋ

По што је Бог, још у то вре ме, био ма ло нер во зан ка да 
су Ср би у пи та њу, ада мов грех ни је мо гао про ћи тек та ко. 

и Бог ка зни ада ма та ко што му да ри ва еву и од у зе 
му све илу зи је.

осим јед не.
од та да до да на да на шњих, сви ада ми ла год но жи ве у 

тој илу зи ји на ко ју еве, че сто, (у се би) ка жу оно чу ве но: 
Ха, ха...

Шта си ти Бо гу згре шио – не знам. али, ако сам ја 
– она (бо гом да на), сва мо ја де ла мо гу би ти са мо бо го
у год на!

Пре ма то ме, ако се ика да до го ди да до ђе до оно га на 
шта ја ка о  ба ја ги „упо зо ра вам“ а шта ти оде ваш у ру хо 
не ми нов но сти, то не ће би ти у сти лу „про ху ја ло са ви
хо ром“.

За то па мет у гла ву!

П. С.  
да ли во лиш ја бу ке?

И ЈА ТЕ БИ

до па да ми се што си по ја ву ко ја ће у исто ри ју ући као 
„ја те би и ја те би“, сме сти ла у вре ме ње ног на стан ка.

Зна чи ли то да си, ипак, оти шла ма ло пре да ле ко.
оправ да ње мо же да бу де са мо ако си за и ста бо гом

да на.
и то не за то што си у пра ву, не го ис кљу чи во због то га 

што се на бож ју во љу не мо гу ста вља ти при мед бе.
На Не бу се на кнад не ре клака за ла ма ци је не при ма ју.
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НА УШЋУ ДВЕЈУ РЕКА ИСПОД АВАЛЕ

исти ни за во љу, ако је на ста нак био ве ли ки пра сак, 
или „бигбенг“, он да и не чу ди што се ја сва ки час оглу
шим о не ки од тво јих гре хо ва.

Уоста лом, по што сам до на тор ре бра, знао сам шта ри
зи ку јем.

Но, да се вра ти мо ми у са да шњост.
ја и ни сам пре зент тенс, ко ли ко сам са мо пре зент.
и то не оби чан.
ја сам бож ји дар.
а кад до би јеш не што та ко, не би тре ба ло да раз ми

шљаш са мо о да ру.
Раз ми сли и о то ме од ко га си га до би ла.
Ма кар то би ла и ро ба с гре шком. Ма кар ти и број био 

пре ве лик. Ма кар те и жу љао.
Ма кар се и кад ме ски неш са се бе осе ћаш као да си 

из у ла те сну ци пе лу.
од ја бу ка нај ви ше во лим „The big ap ple“!

ЈА ТЕ БИ

„опро сти му, Бо же! он тач но зна шта чи ни.“
По сле мо ли тве за спас ду ше тво је, не мо гу ти истом 

ме ром.
Кад бих на тво ју пре це ње ност од го во ри ла сво јом ме

ром, би ло би ти и „уз дуж и по пре ко“, а он да би те „жу ља
ло“ и та мо где те ни ка да ни је ни за свр бе ло.

Не го да се вра ти мо у ре ал ност.
Пре зен ту се са мо у зу бе не гле да. Све оста ло: ве ли

чи на, по сто ја ност, из др жљи вост... под ло жно је кри
ти ци.
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РА ДИ ВО ЈЕ БО ЈИ ЧИЋ

обе ћа ва то што нам, на мо јим „бигбенг“ и тво јим 
„цинци линци“ гре хо ви ма, за ви де во де ћи ро ке ри у 
гра ду.

обе ћа ва и то што ову по ја ву на зи ваш „ти ме ни и ти 
ме ни“ и што мој од ла зак у „пре да ле ко“ ни је про шао не
за па же но.

Зна чи ли то да ти, пра те ћи те у сто пу, идем у су срет...
... да смо, што да ље иде мо, све бли жи јед но дру гом...
... и да је пи та ње ча са ка да ће мо се ми мо и ћи?
ако већ ни смо...

* * *
а он да сам по пут свих са мо у ве ре них др ка џи ја са 

ових про сто ра на тр чао на је дан сим па ти чан „sa ve our so
uls“, или ти СоС, на ло шем ма тер њем је зи ку. 

оно што ме је по себ но за др жа ло у овом со су би ло је 
то што је апел по чи њао са: 

– Упо моћ! 
То на рав но, не би ни шта зна чи ло не са мо по се би не го 

ни по ме ни, да се ни је за вр ша вао са: 
– ја о о о о о о о о о о оо!
То би би ло то, зе за мо се, при ча мо, су пер нам је, ово 

оно – у крат ким цр та ма. 
У це ли ни, то је из гле дао от при ли ке тач но ова ко:
„Упо моћ! Зо вем се Џуд. ја сам ма де ин и ро ђе на у УСа. 
Мој де да је ро ђе ни Бе о гра ђа нин, а ма ма и та та су ма де 

ин Бе о град, а као и ја ро ђе ни у ју нај тед Стејтс. 
Не дав но сам по че ла да учим срп ски и та ко сам на тр

ча ла на ову увр ну ту љу бав ну, а при том и срп ску ин тер



15

НА УШЋУ ДВЕЈУ РЕКА ИСПОД АВАЛЕ

нет пре пи ску. ова пре пи ска ме је та ко збу ни ла да ви ше 
ни са ма не знам ко сам, ода кле до ла зим а да се о ку да 
идем и не го во ри. ако се у Ср би ји ова ко во ди љу бав, ни
је ни чу до оно што се на Сиенену то ли ко при ча о во
ђе њу ра то ва на ср би јан ски на чин. Мо лим не ког ко има 
мно го стр пље ња и вре ме на да ми се ја ви и да ми рас те
ра страх од вла сти тог по ре кла. У про тив ном одох и ја у 
мон ди ја ли сте!“

– Па то не ко ме не зо ве! – по ми слио сам и од мах се ба
цио на „New mes sa ge“.

„Хеј, Џуд! Don’t be afraid. Ти да нас баш имаш сре ће. 
ако се не ва рам, ја сам је дан од ауто ра тих имеј лова. онај 
му шки ји. онај дру ги, жен ски ји ти се си гур но не ће ја ви
ти. По сле ове пре пи ске он је спа лио сву сво ју ком пју тер
ску опре му. То спа љи ва ње ни под ло га за ми ша ни је пре
жи ве ла. Ми ша је спа си ло то што је шта кор, а по зна то је 
да ми ше ви пр ви на пу шта ју ком пју тер ко ји го ри. и за то 
сам се, хеј, Џуд, ја осе тио крив цем за тво ју кри зу иден ти
те та и ста ње по љу ља ног по ре кла.“ 

Кад сам се уве рио у ве ро до стој ност мо је пре пи ске, 
узео сам па пир и олов ку, од ло жио их на за то пред ви ђе
но ме сто, а он да сам се ла тио та ста ту ре и утип као имејл, 
дра гој ван зе мља ки њи Џуд.

и-мејл: ЈА

„Џуд, дар линг! иако ми ни је ја сно шта те је та ко 
пре па ло у овој љу бав ној пре пи сци, да ћу све од се бе да 
ти раз ја сним све што ти ни је ја сно. Шта тек тре ба да 
ра де по том ци Ро меа и ју ли је, чи ји су се пре ци бо ли но


