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1.

Једини мушкарац кога је Милкана звана Ми ка  ча 
истински волела био је Јово Маслар. То, ме ђутим, 
нико није знао, крила је Милкана своју чежњу кô змија 
нокте. Јово је био школац и дома ћин  ски син, она сиро
та и једва писмена. 

Уз то су говорили за њом да је давалица. 
Јебаво је, веле, Дмитар. Јебуцко Ри сто, јеп  ка рио 

Тиосав, туцо Млађо, кресо Сре доје, ка ро Ра дој ко, кита
рио Миливоје, гузио Ра до ман, чу  ко Војо, пр цо Јоваш, 
кундачио Радоје, мрко Мисула, пепе ру шо Вујица. 

Mикача за све то није да   ва ла пет пре би јених 
ци ганских пара. Олајавања сељачких ала пача и абро
но ша ту ма чила је овако: њима је криво што их ни ко 
не ће па чешу језик. 

Неки људи су јој ваљали у животу. 
Ва љао јој је, рецимо, Дмитар травар. Од њега је 

на учила како да распознаје и када и како да бере 
ле ковите траве и која трава иде заједно и у који чај и 
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чему тај чај користи. Од тога је богме и лепу вајду ви 
дела и лепу пару узела. Продавала је на пијаци ке сице 
са мешавином трава а наро чито су јој искали чај про
тив заптива у прсима, про тив каш ља, против трбобо
ље и болова у кр стима. Па јој је ваљао и Ристо јер јој 
је показао како се реже и суши вргањ и како се при го
тов љава печурка продавњача лисичарка у пре сол цу те 
је и ту понеку пару на кишовитим годинама изузела. 
Од Тиосава је опет препочела израду брезо вих метли. 
Слатка пара. Од Млађа је пак видела ка ко се плету 
кор пе од прућа. Лепа вајдица. Од Сре доја је учила 
како се праве гли нене црепуље и тес тије. Радојко јој 
је скро јио мно го леп кров на кући. Ми ливоје јој је 
направио тишлерај од дивље треш ње. Радоман јој је 
кућу мајсторски омал тери сао а Во јо окречио. Од Јова
ша је свикла да гаји целер, од Ра доја паприку. Ми сула 
јој је пак одао тајну како да са чува кисео купус све до 
јуна а да не омек ша и да се не убазди већ да се рска 
међу зубима и миром мири ше. Вујица је упутио како 
да сачува суве шљи ве да се не скоре и не спрче него 
да читаво про леће остану мекане и сочне. 

И тако, од овог једно, од оног друго, на купи се, па 
ко је штедљив и уме са парама може да заима, а раси
пницима, распику ћа ма и пропас ницима не вре ди ни 
кад би им у џаковима паре доносио. 

Ваљала је и Микача њи ма. Јебозовна жен ска, ста
сита и висока, танка у струку а сисата и гу зата, црн
ка плавих очију, Ми кача је била по најлепша у селу 
Вишњеву, па богме се ни на чи тавој општини Мокри 
До више од три такве нису могле наћи. Тачно је то да 
је имала само два и по разреда основне, али је знала и 
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да чита и да пише и још много више од тога, имала је 
спретне руке, брзо је учила све што би јој неко пока
зао, и сви су говорили да је велика штета што није 
шко ло вана, ко зна шта би та све у животу постигла. 

А тако се са њом збило да када је била у тре ћем 
основне, мајка јој одбегла са неким зали заним хар
мо никашем а отац пропа лица и бекрија убрзо затим 
нађен смрзнут у јарку по ред пута. 

Њу је прихватила Јегда, Јегдолија, рођака њене бабе 
по оцу. Саката у леву ногу, Јегда се никада није уда
вала. Живела је сама у кућерку од поплета и блата. 
Имала мало земље крај по тока и ту је држала краву и 
дветри овце, неко лико ко кошки и крме. 

Микача је напустила школу и тако се де сило да 
ни тај трећи раз ред ни је завршила па зато нико није 
хтео да је прими на посао, јер се и за нај про стији рад 
тражила школа, најмање осам разреда. 

Никада њој нико у лице није рекао оно што је иза 
њених леђа жватао, јер би она њима извадила трун 
из очију и мирно би, без живци рања, одвратила да се 
свака школа плаћа, па је и она своју школарину пла
тила како је зна ла и уме ла. А то што није могла да се 
запосли у каквој државној служби и предузећу, има 
тo, као и све, и добру и лошу страну. Добро би било, 
не може да се каже да не би, ако би имала осигурање, 
социјално и здравствено, да јој тече радни стаж па кад 
остари да добије пензију, а лоше је, бра те, што мора 
некога да служи и свакоме да буде покорна. Е то она 
никако не подноси. Не воли самар, и то ти је. Јер и те 
које су се запослиле морале су да припуштају на се бе 
сваку рђу и лотињу, сипљива ма тора стењала јер која 
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је год жена била згодна увек је некоме морала да даје, 
с тим што се то крило а сви су знали да се тако нешто 
дешава али су ћутали и пек ли у себи своју муку. 

Своје људе је дакле драговољно чаш ћа вала као да 
им се одужује за доброту. Добри су били они према 
њој, добра ће и она према њима бити. Помогли су јој 
да преживи јер су је нау чили не ким важним вештина
ма па није морала да пузи и да мољака, да проси, него 
је живела поштено од свога рада. Кур ва ња, курварлука 
и покваре но сти сва ке врсте има мно го више тамо где 
су они други са шко лом. 

* * *

Ђорђе, Ђоко, Џорџ Матијашевић, добродр   же ћи Аме
риканац од неких педесетак година, навратио је на 
свом крстарењу Европом тога лета и у родни крај 
Вишњево, одакле се пре двадесет пет година отиснуо 
у бели свет у потрази за сре ћом. Дошô да се курчи, 
рекоше. Његов отац Ђу рица је био над ничар. Имао је 
педесетак ари не какве бујадњаче, пр љуше. Ни овца да 
се на пасе. Имао је и кљетару по кривену ражаном сла
мом. Кажу да се Џорџ скућио у Аме рици. Нико није 
знао како и шта је веселник све пре ко главе пре турио 
и куда се све потуцао. Ни он сам није био рад да о томе 
прича. Само би му се подсме вали. Џорџ је бирао оне 
послове за које се нико ни је отимао јер је видео да се 
такви добро пла ћају. Штедео је, шпарао, шкомрачио. 
Био је шкр тац и тврдица, бобија који је откидао од 
уста да би коју цркавицу на страну турио. Сваки цент 
је по три пута међу прстима окретао пре него што 



Време кокошки 11

реши да га пот роши. Од свега је највише стрепео да 
му се тешком муком и лишавањем скупљена уштеђе
ви на не разве је као суво лишће на ветру. Улагао је 
паре на штед њу у банку. То му је од свега из гле дало 
некако најси гур  није. А и ту је гледао да се обезбеди, 
па је штедео у различитим банкама диљем Америке. 
Имао је тако хрпу штедних књи  жи ца. Ако се једној 
банци, не дај боже, до годи каква несрећа, да рецимо 
из гори у по жару, да је сруши земљотрес или харикен, 
да је оп љач кају раз бојници или да банкро ти ра, друга 
ваљ да неће. Мада се никада не зна. 

Идући за унос ним посло вима, прокрс тарио је 
Амери ку уздуж и попреко, од ледене Аљаске до жар
ке Неваде, од Атлантика до Па ци фика. Нема државе 
у коју нос није помолио ни места у које није бар за 
тренутак прови рио. Дуже се задржао у Ар канзасу, 
Ва ј омингу, Ајови, Ви скон сину, Небра ски, Мон тани, 
Тене сију, Ка ли фор нији, Фло риди… 

Никаквог пос ла се није ли био. Маси рао је шло 
гиране бабе, пра о улице, скупљао смеће, ко сио траву, 
прао су дове по ресторанима, из ба  ци  вао пијане госте 
из ноћних барова, про давао крв, брао памук и кики
рики, ловио ра чи ће и јастоге, чистио палубе на бро
довима за прераду туна и ки това, пескарио и фар бао 
тан кове, прао прозоре на небо де рима, не говао џукце 
у азилу за псе лу талице. 

Једном се чак био и оженио. Узео је на пробу Кон
читу Кубанку, згодну али прож др љиву црнку. Ка да 
је видео да је она тро шкали, да више троши него што 
у кућу до носи, рекао јој је аdио ми амор, gуd бај мај 
бејби. Ниси ти за мене, купи прње и чистац, да те моје 
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очи више не виде. Еј, па та је по три кафе дневно пила, 
сваки дан би јела по свињску шницлу, а што је волела 
чоко ла ду и сладолед, не питај. 

* * *

Е па сад, да у Дмитровом пословном цент ру у Виш
њеву није видео Микачу, Џорџ Ма ти ја шевић би тога 
истога дана занавек напустио сво  је родно село. Видео 
је оно због чега је по те гао чак из Америке и уверио се 
да је баш све она ко како је и замишљао: то јесте да од 
Ма ти јаше вића кровињаре и имања није остало ништа. 
Ту по и готово равно душ но је зурио у кућу обур ва них 
зи дова и урушеног крова, у трулу тарабу и нека даш
њу њиву коју је прождерала ши кара и коју су по  сели 
изданци багрема и јасике, зурио је тупо у изваљене, 
крдиса не шљиве, осушену крушку бје ли јан ку и јабу
ку сенабију уз чије се стаб ло узве рала врежа купи не. 
Одмахнуо је руком, пљу нуо, окренуо се и решио да 
сместа оде. 

Ипак се предо мис лио. 
Ипак ће он пре од лас ка потрошити који до лар, 

оп роштаја и севапа ради. Нека то буде за покој ду ше 
мртвима у виш њевачком гробљу. Од три виш њевачке 
кафане иза брао је Дмитров цен тар за ок репу. 

Дмитар је иначе био његов школски друг. Бис тар и 
ок ре тан али прзница и укољица, увек спре ман за тучу, 
Дмитар му је оставио видљиве бе ле ге, неко лико ожиља
ка по лицу и рукама као успоме ну на дечачке окршаје. 

Вешт је Дмитар, лукав и домишљат. Уме и зна тај 
свашта. Свуда и на сва коме месту тај би успео. Такав 
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би, да га оставиш на санти леда или сред пустиње, 
окренуо пару. 

Урадио је и овде оно што нико други ни у сну не би 
помислио да уради: купио је на лицита цији оронулу 
зграду земзадруге која је бан кро ти рала за време оне 
стравичне хипе ринфлације. Сви су говорили да је 
померио паме ћу кад је у ту ружну зградурину уло жио 
сву своју уштеђевину. А када се још и задужио, пошто 
му је понестало пара, онда су сви дигли руке од ње га 
говорећи да је будалетина коме спаса нема.

Збило се пак оно што се често догађа, да сви гледају 
а само један види и да сви слушају а само један чује. 

Дмитар је ослушкивао хуј времена, пос матрао својим 
бистрим оком оно што се дешава у великом свету. 

И видео је да свет полако али сигурно зах вата масов
но лудило и да оно што је до јуче ва жило као правило 
сада више не важи, а да пак не што што су сви с прези
ром и са гађењем од ба ци вали улази у моду. Треба 
дакле ићи у сусрет мо дер ним трендовима. Сељачија 
и просташтво хва тају замах. Аха, то је дакле оно што 
је ин и фен си. Лепо. Тражили сте, добићете. Урадио 
је биз нис план све по прописа ном шаблону. Смувао 
је тако кредит од неке агенције. Смућкао је и убућ као 
некакве фондове и донације за прање пара. Била је 
то једном речју мужа невладиног сектора. Муфљуз 
је откинуо жваку, као, знаш оно, повра так природи, 
и такве ствари. У своме писму о на ме рама, физиби
лити студији о извод љи вости и о одрживом развоју, 
Дмитар се држао свих кључ них речи овог от меног 
језика пазећи да не дода неку реч којој овде нема места 
и избегавајући на сваки начин да не додаје сувише 
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оригиналних идеја. Они то не воле. Они воле само 
оно што су сами смислили. Дакле овако: здрава храна 
и тако то. Чист ваздух и, наравно, озон. Као своју малу 
иновацију увео је причу о месечини и свицима, о нок
турну, ма лој ноћној музици, крекету жаба и цврчању 
цврчака, зрикаваца и попаца. Умон ти рао је ту муве и 
буве да пецају рекреативце и ту р о пе ратере. Кркаџија
ма је ставио у изглед вруће лепиње са претопом и 
кај маком, куване прасеће ногице, јагњеће запонце, 
сла ни ну са овчијим си ром, младим белим луком, а што 
се тиче дуван чварака, о јеа. То обавезно, то под један. 
Тако је настао Дмитров пословни центар. Била је то 
вешто постављена замка за лов на снобове и фа нове 
бистрих потока, на бегунце од буке, смога и стреса, 
од двоструких подвољака, отромб ољених трбушина, 
холестерола и триглицерида. За њих је имао посебан 
режим, спавање у вајатима без прозора, на слам њачи 
и јастуцима пуњеним ку ку рузном комином. У пону ду 
су укључени и они не баш пријатни феномени борав
ка у непат во ре ној девичанској при роди: уједи обада, 
зоља, оси ца, комараца и пчела, но то је зачин и украс 
једне пус толовине без које би прича била досадна, јер 
какав је то боравак у дивљини ако тога нема. И тако, 
док му је Дмитар, отпијајући кратке гут  ља је клековаче 
из полића по тан ко о свему томе при поведао, Џорџ 
је учтиво и мир но слушао. На ње говом лицу Дми
тар није могао да открије ни шта. Хла дан и закопчан, 
Џорџ, светски путник, ни је имао намеру да се упушта 
у локалне при лике ове селендре богу иза ногу. Еј, па 
он је до шао из великог света, из нај моћније земље 
која је икад постојала, и сад ће да слуша муд росерине 
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којекаквог звокоње који никуда није мрднуо. За то 
ће мало да се уздржи, но ко менt док не поједе пор
цију чорбастог пасуља са сувим свињским реб рима, 
купус салату и врућу ле пи њу, платиће сви ма по пиво 
а онда ће отићи, о gуd бај, форевер, gуd бај, мај лавли 
вилиџ, мај канtри. Све то ле по, драги Џорџи, и све 
би то било могуће у све ту из кога си ти дошао јер 
тамо људи знају да ра де свој посао, а они који не знају 
сместа се склањају у страну да не сметају. Овде где се 
ка пи талистичким на челима тек уче и где се пола века 
галамило против тих истих крепких начела, ништа 
није глатко већ хра паво и чапорновито, чворугаво и 
џомбасто. Уме сто брзине и ефикас но сти, овде је на 
снази ошљарење и у ладу па кол’ко даду. Упркос томе 
што његов друг има здра ве резоне и што се његовом 
оригиналном пла ну не могу наћи замерке и што је сва 
та зами сао сас вим ОК, он овде, на овом месту и у овом 
времену, не може успети јер је усамљен, окружен свим 
тим ки  лав цима и лен штинама. 

* * *

Е, па сад, ни то није сасвим тачно. При мера ра ди, 
Радоје, Дмитров келнер, уопште није био лењ чо век, 
напротив, нико га никада није ви део да хвата зјале и 
да беспосличи, стално је око нечега шуркао, онако сер
без, полако, натенане. Из гледало је да у сваком послу 
ужива и да му ни шта није тешко, па ни најтежи рад. 
Додуше, био је прилично спор и трапав па су га ваљда 
због тога прозвали Рашо Трапо. Није био дакле окре
тан, тешко се сналазио у црном сакоу, белој кошуљи 
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и плавој кравати, ухваћен као птица у крлетку, тешко 
је памтио шта му је ко наручио, спо ро је срачу навао 
цех, али је зато био упоран и стрп љив са муштеријама, 
ни с ким се није качио и пре пирао, није узвраћао на 
пошалице и зајебанције на свој рачун. Кратковрат, 
здепаст, кривих ступастих но гу кри вељао је између 
столова док су му у го ле мим шакама налик на лопа
те играле и звечале на ли меној тацни ракијске чаше, 
пивске флаше, шо љи це, тањири и чиније. Бавио се 
Радоје свим и свачим, тек, ни када није био докон. Кад 
је томе време гајио је за чинску црвену љуту паприку, 
ко ју је после бербе ни зао на конац и сушио под стре
хом. Своју паприку је затим крчмио по пија ца ма, ону 
млевену за запршку и ону туцану за роштиљ. Иначе је 
радио и све друге теш ке посло ве, цепао је дрва, пекао 
ракију, копао ра ке и ка на ле, поправљао ограде. Међу 
аброношама се про чуло да Дмитар држи Радоја као 
масера са био енер гијом. Шта је од тога било тачно не 
зна се, а не ће се никада ни сазнати. Радоје је ћутљив 
и нема начина да се из њега исцеди једна једина реч. 
То же не, дабоме, посебно цене, јер међу муш  ка рци ма 
так вих је од хиљаде један; сви од реда су хвалисавци и 
разметљивци, а понајвише они који за то немају ама 
баш никаквих адута. Рашо Машка, како му један од 
надимака сам за себе збори, био је нарочито обдарен а 
уз то и по уздан. Увек и у свако доба спреман за деј ство. 
Није био ни пробирач. Ваљала му је свака. И мр шава и 
дебела, и стара и млада, и отмена и про ста. Он ту није 
правио никакве разлике: све их је одреда об делавао 
са подједнаким уживањем и радош ћу. Ни је ту било 
никакве глуме, све је би ло тако при родно и искрено да 
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је крави ло и нај леденија срца. И тела. Напаћене жене, 
мученице, ко је су саме себе пониш та ва ле да би казниле 
сво јим презиром читав погани и бедни свет, уз Раша 
су се одмрзавале. Нема, дакле, тог габора кога би Рашо 
отурио и нема те трапађозе коју не би уз дигао у сед
мо небо. Додуше, није он био нарочи то маш товит, то 
свакако не, није познавао љу бав не трикове и финесе, 
није се служио разним шва лерским веш тинама, али 
је зато те недостатке оби лато надок нађивао својом 
дивљом енергијом и моћ ним прибо ром. И заиста се 
својски трудио тако да сва ка муште рија добије оно што 
јој је ша патом обе ћавано а што није могло да стоји у 
званичном про токолу Дмитро вог завода за ре монт и 
окрепу прецве талог жен скиња. Бабаде војке, огорчене 
распуштени це, уц вељене удовице и жене некадашњих 
чувених за вод  ника који су се истрошили у младости 
шен лучећи и расипајући нештедимице свуда унаоколо 
бојеве мет ке, дари вале су Радоју опроштајне милош те 
а Радоје њима посебан лековити третман који је заме
њивао топле купке, кутије пилула и прашкова, вре  ло 
блато, и читав низ свих тих скаламерија на струју. Био 
је Радоје попут белога мага леко вит, по магао је више од 
свих професора, доктора, при мар ијуса и специ јалиста. 



2.

Нису Вишњевци волели школарце, па ни Јова Масла
ра. Њега поготово јер је био из да нак чу вене по ро дице 
Маслара код које је це ло Виш њево над ни чило. 

Било некад. 
Невоље су их развејале по свету, осу шило се њи хово 

моћно и гранато стабло. Неки су стра дали у ра товима, 
неке су покосиле бо лес ти, неки су се про сто погубили 
по светским недођијама.

Остао је само Јово и он сам као пустињак жи ви. Ни 
школе није завршио. 

Био је један од најбољих студената на ка тед  ри исто
рије Филозофског факултета. Нико ни је имао бо ље 
предуслове за једну узориту академс ку карије ру. Био 
је бистар, речит, до бро је пам тио и лако одвајао важно 
од неважног. А по ломио се, онако, сас вим без везе. 
Или је то, ипак, имало неки дубљи сми сао. Тешко је 
рећи. И они који су га добро познавали ни су били 
начисто шта да мисле. Он сам пак о томе није хтео да 
прича. Ако би га неко питао зашто је оду стао на самом 
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крају када му је до дипломе остао само тај дипломски 
рад, слегао би равнодушно раме нима и увукао ваздух 
кроз ноздрве. 

Дипломски рад! Од професора Бесима Пецоте 
добио је само оквирну тему. Велики шме кер, фран
цуски ђак, доктор са Сорбоне, шан со њер са апсолут
ним слухом и храпавим гласом од кога је женскиње 
пишкило фирнајз, доктор Пе цота је био омиљен на 
групи. Фини један кул туран и драг човек. 

Случај је хтео да је баш тада, када га је Јово пи тао 
шта да изабере као тему дипломског, Бесим журио на 
авион. Путовао је на некакав кон грес, не где у свету, 
да ли у Андалузију или у Лу изи  јану, у Соренто или 
Поатје, Лијеж или Лидс, сад сасвим све једно где, негде. 
Имао је само то лико времена да му у журби, преко 
рамена, до баци две речи: Нема њића dворци. 

Могао му је задати тему о кукавичијем гнез ду, или 
о птичијем млеку, или о змајевим зу би ма и о било 
чему другом што не постоји нити је икада постојало. 

Био је професор Пецота очи гледно бесан на некога, 
па је свој бес на њему искалио. 

Јово Мас лар је стиснуо зубе прогутао че ме рику и 
решио да се не нервира. Њега се про фесорске, тамо 
њихове свађе нису тицале нити су га дотицале: он је 
имао свој циљ пред собом па ће сву своју паж њу на 
то да усредсреди а они нека воде своје српскотурс
ке, католичке, пра вославне и исламске војне, ка ко су 
некада потај но, а у последње време све отво реније 
чинили, он се у то ни на који начин неће ме шати. Како 
кажу његови сељаци из Вишњева, туђе се козе прцале, 
а мога јарца боле јајца. 
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Када је већ видео да нема шансе да дип ло мира у 
јуну како је пре тога догађаја са про фесором Беси
мом Пецотом намеравао, Јово је ре шио да не жу ри 
него да темељито уради задату тему. Почео је по анти
кварницама да скупља литературу. Где год је какав 
спис имао било ка кав дотицај са њего вом те мом, Јово 
би га купио. Тако је набасао на роман Цар Dушан док
тора Владана Ђор ђевића. Било је то из дање Хрватског 
штампарског завода из Загреба које је изашло далеке 
1918. Ретка заборављена књига за борав ље ног писца. 
Јово се обрадовао. Аха. Ово му је па ло као кец на десет. 
Роман као историјски из вор! Хм. Чиста пакост. 

Историчари и писци никада и ни око чега нису мог
ли да се сложе. Та тиха, више или мање при кривена 
нетрпељивост про истицала је из са ме природе те две 
претенциозне делатности које су се упињале у истом 
немогућем смеру, да от крију тајне затрпане под дебе
лом прашином вре мена. Истори чари су кивни на писце 
зато што ови не б ројене праз нине у протеклим време
нима попуњавају дрским ту ма чењима и бескрупулоз
ним измишљотинама, а пис ци се изругују истори
чарима зато што по тим својим дебелим и хао тич ним 
књижуринама трпају на кама ру хрпе не ка квих чиње
ница које су покупили уна около по буђавим хартијама 
не раз двајајући и не раз ли ку јући битне од небитних. 

И тако је готово ни из чега почео по ле мос, ако не 
и отворени рат између двојице врашки тврдо главих 
људи, професора доктора Бесима Пецоте и његовог 
студента Јова Маслара. 

Да се знало на шта ће тај спор изаћи, до свега тога 
не би ни дошло. Није то било потребно чла новима 
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испитне комисије, професору доктору Бесиму Пецо
ти, а још мање младом доценту Ви томиру Ка ракушу, 
али они нису могли да избегну лукаво наме ш тену зам
ку коју им је поставио Јово Маслар. 

Он је на крају свог дипломског рада, као што је 
то уобичајено, навео списак коришћене ли те ра туре. 
Било би дабоме све у реду да у тај списак није увр стио 
и један роман! Е, то већ ниједан историчар није могао 
да отрпи. То је била дрскост и безобраз лук, црвена 
марама пред очи ма. И професор и до цент су знали 
да тај Јово уопште није глуп и да то ни је случајна, 
нехотична омашка, него да је намерна провокација. 
Уздржа ли су се ипак од оштре квали фи кације. Задо
во љи ли су се тиме да му скрену паж њу да је погрешио 
у избору литературе на којој теме љи свој рад јер књига 
Владана Ђорђевића припада уметничкој прози, те као 
таква никако не може пре дстављати озбиљан извор. 
Историја је наука а роман је уметност, па су то ствари 
које немају никакве везе јед на с другом. 

Јово је мирно одвратио да је Ђор ђевићев ро ман 
Цар Dушан писан на основу поуздане гра ђе и да је 
то ретко богата и инспиративна књига која, подроб
није него многе друге, прика зује све стране живота у 
Византији и Србији оно га времена. Затим је као доказ 
почео да набраја титуле и звања чинов ника и дворјана 
које је пи сац навео описујући једну параду у 1331, за 
време владе Андроника Другог у Конста нтино пољу. 

Били су стрпљиви док је Јово ломио језик на бра
јајући компликоване грчке речи. Кубикула ри је. 
Референдарије. Вестијар. Стра то педар х. Ко но став л. 
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Си ленти јарије. Протоспа та   р. Харту ла ри је. Параки
момен. Про тоста тор. Куропалат.

На крају се није знало ко ту кога про питује, да ли 
студент професора и доцента или професор и доцент 
студента. 

То се одужило. 
Јово је уживао посматрајући ис под ока како се њих 

двојица врпоље и како су на ивици нерава, само што 
нису пукли. Било је јасно да ни Бесим ни Витомир 
нису читали роман Владана Ђорђевића, а можда нису 
ни знали да тако нешто уопште и пос тоји. 

Јово је решио да своју дугу и учену бесе ду до краја 
изложи и није дозвољавао да буде прекинут. Сав труд 
би му се расуо а на то већ ни по коју цену ни је хтео да 
пристане, па чак и да су му понудили чисту десетку 
ако одустане од свега овога. 

Овде је улог био много већи од његове дип ло ме коју 
ће стећи кадтад, пре или касније, са овом или неком 
другом темом. 

Ово је питање много важније него што је ње гова 
каријера средњошколског професора ис то рије. 

Он је нешто открио сам без ичије помоћи, а то 
је неупоредиво важније од тамо неког пре гледног и 
штреберски пе дантно изложе ног ин вен та ра општих 
ме ста и отрцаних стереотипа, на шта се своде сви ти 
дипломски радови. 

Време је протицало а Јово је говорио и гово рио. 
Професор доктор Бе сим Пецота је учи нио не што сас
вим неуобичајено. Устао је са сто лице и без речи иза
шао из кабинета. Доцент док тор Витомир Ка ракуш је 
остао да седи пар ми нута, а онда је и он изашао. 
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Тако је окончана прва рунда. Рад, дакле, није 
био примљен, а није био ни од би јен. Врло лукаво. 
По том тумачењу њега просто није ни би ло. Као да 
га Јово Маслар, апсолвент Фило зофс ког факултета 
Уни верзитета у Београду, ни ка да није ни написао, ни 
пре дао. Е па јесте, и написао га је и предао. По свим 
про писима је примљен пре ко секретаријата факул тета 
и про сле ђен Катедри за историју. 

Јово је пресавио табак и упутио жалбу ка тедри. У 
жалби је све потанко описао, како је свој дип ломски 
рад предао на шалтеру секре та ри јата, ка ко је уплатио 
таксу па је добио уредну потврду са да тумом, пот
писом и печатом, тачно онако како је про писивала 
процедура. 

Описао је и ток испита и како је комисија пре кинула 
његову усмену одбрану без иједне ре чи об јашњења. 

Тражио је да буде примљен код шефа ка тедре 
професора доктора Исидора Панајо то  ви  ћа, што му 
је било и одобрено. 

Сталожено и мирно изложио је свој слу чај. 
Шеф катедре је, дабоме, стао на страну Пецоте и 

Каракуша јер студент не може да улази у полемику 
са професорима, неки ред мора да се зна, ауторитет 
наставног особља мора да се очу ва, анархија нигде 
ни је дозвољена, поготово не у научним установама 
нај вишег ранга каква је уни верзитет. Студенту Јову 
Мас лару се препоручује да узме другу тему за дип
ломски рад и да, нарав но, усклади своје понашање са 
про писима факул тета и добрим обичајима који вла
дају у ака дем ској сре дини. 

Ова поука је отишла упразно. 


