
Nagr(a)đene priče 

 

Svetlana Živanović 

I 

Vratio sam se s posla mrtav umoran. Deset sati rada na nožu za sečenje papira ne da ti 

rastrese svaki mišić, nego ti u  ušima stvori buku koja dugo ne nestaje, a pošto sam taj posao u 

štampariji obavljao godinama odjeci buke prate me gde god krenem. Verujem da ću je čuti i kad 

umrem.           

 Baba navalila da me nutka pihtijama iako zna da ih mrzim naviše na svetu. Pojeo sam pun 

tanjir salčića i otpio dvatri gutlja kafe iz njene šolje. Skuva je ona ujutru i pijucka po ceo dan. A 

mene ne nudi. Kad potražim, ona kaže: „ Žen’ se, pa nek ti kuva žena.“    

 Kad je završila monolog o pravilnom trošenju kućnog budžeta pokazujući mi račune koje 

treba platiti, zavukao sam se u svoju sobu i mozgao o svim onim knjigama odštampanim na 

papiru koji sam ja sekao. Neke sam donosio kući i čitao ih u satima dokolice. Te večeri sam 

otvorio jednu, pa drugu, pa treću i pošto zaključih da me nijedna neće zabaviti, uključih 

kompjuter.             

 Da vidimo šta ima na fejsu, smeškao sam se u sebi, da vidimo ko je kome šta lajkovao, ko 

je kakav selfi izbacio, ko je s kim, gde i šta jeo, ko se s kim smuvao, a ko raskinuo, koji događaj 

se održava u mojoj blizini, šta mi društvena mreža predlaže, ko li me prati i koga ja treba da 

pratim, pa pošto me obuze želja da na pojedine komentare odgovorim psovkama, reših da 

uklonim te jade s očiju, jer čak i ljudi koje sam izuzetno poštovao i čije mišljenje sam uvažavao 

znali su da se na fejsu pokažu kao somovi.        

 Još je bilo rano za spavanje, za izlazak u grad nisam imao kintu, da idem u posetu kod 

prijatelja nije dolazilo u obzir (uglavnom su oženjeni i imaju sitnu decu), nisam hteo ni da slušam 

babine priče, stoga odlučih da napišem knjigu! A kako ću uraditi nešto što ne znam da uradim? 

Postavilo se pitanje. Pisaću s brda s dola, pa kako ispadne, mislio sam, niko me ne juri, opušteno 

ću i polako da izmišljam i zapisujem, a ako mi se ne dopadne baciću i neću se blamirati pred 

svetom, ionako niko ne zna šta ja radim.        

 I tako se uhvatih u koštac s rečima. Već mi je naslov za prvu priču zadao mnogo 

problema. Malo je falilo da odustanem. Počeo sam bio da gužvam papir. A onda olovka zaplesa 

po taktu iz moje glave. 

II 

 Nakon tri neprospavane noći i borbe da se ne onesvestim na poslu završio sam priču. 

Pročitao sam je četvrte večeri, čim sam stigao kući. Bolje da sam se onesvestio!   

 Zgužvao sam papire i bacio ih u kantu za smeće. Krpeći čarape baba je pitala:  

 „ Što bacaš toliku ’artiju? Treba mi za potpalu.“      

 Srknuo sam kafu iz njene šolje.        

 „ To je papir za buksne. Slabo gori“, rekoh joj i zaždih u svoju sobu da pišem novu priču. 

Nije mi bilo do slušanja babinih pridika o rasipnom životu.      

 „ Ugasi svetlo pre neg’ što legneš. Po celu noć goriš struju!“, začuh kad zalupio vratima. 

Čuo sam je ja kad se noću komata po predsoblju i pokušava da uđe kod mene, ali vrata sam 

zaključavao. 

III 

 Opet sam tri noći proćerdao. Oka nisam sklopio. Pročitao sam svoje jade i odmah ih 

zgužavao.             

 „ Tražila te danas milicija. Nisi platio kaznu “, reče baba stavljajući lonac pasulja na sto. 

Popio sam gutalj njene kafe. Lupi me ona po glavi i dade mi nož.     



 „ Odseč’ ’leba“, zapovedi.         

 „ Neću da jedem. Idem da prošetam“, kazao sam okrenuvši joj leđa.  
 „ ’de ćeš?“           

 „ Sad ću da se vratim“ , odgovorio sam joj kao i uvek kad me pita gde ću. 

IV 

 Kasno sam se vratio i pisao. E svaka čast, idiote, rekoh sebi kad sam pročitao svoje 

poslednje delo. Izujedao sam prste na desnoj ruci kako ne bih mogao još neku glupost te večeri 

da nepišem. Sutradan su mi rane od ujeda smetale, jedva sam nožem upravljao. Uve;e sam 

napisao priču o usijanoj glavi. 

V 

 Probudio sam se pre nego što je baba pokucala na vrata. Miris palačinki ulazio je u sobu. 

Hajde, rekoh, da pročitam priču sada, dok nisam umoran i ljut. Isprva mi se činilo da to nije loše 

delo, ali kad počeše tetovirani huligani da mi šetaju po papiru zgužvah ga i đipih iz kreveta. Baba 

je taman uhvatila bravu. Zamalo je nisam preturio.      

 „ Kakve li te vile ganjaju od rane zore!”, povika ona oslonivši se na šivaću mašinu koju je 

uvek držala otvorenu, pa kad ja otidoh u kuhinju da pojedem palačinku s nogu ona požuri za 

mnom, zagladi mi kosu i smireno reče, „ doveče dolazi devojka kojoj sam sašila suknju. Dođi 

ranije, nemoj da se baviš po kafanama. “        

 Klimao sam glavom razmišljejući gde da se denem posle posla. Srknuh kafu, još se pušila, 

pa uhvatih put do štamparije.   

VI 

 Uveče sam se besposlen majao po gradu. Prošao sam pored devetnaest apoteka, petnaest 

kladionica i dve knjižare što me nije iznenadilo, jer njihov broj je približno isti kao prethodene 

godine, ali iznenadili su me novootvoreni kiosci brze hrane. Brojno su nadmašili apoteke i 

kladionice zajedno. Svratio sam u kladionicu i odigrao listić. Utakmica nije bila zanimljiva, pa 

sam sedeći sam za stolom napisao priču. Strpao sam je u džep čim ja naišao moj drugar Šelmi sa 

svojom kučkom Azrom. Nije bilo dozvoljeno da je uvede unutra, te smo na brzaka popili po pivo 

dok je ona vezana za banderu čekala. Posle smo je prošetali po Šumaricama.   

 Ušunjao sam se u kući kasno iza ponoći. Čuo sam škripu federa na babinom krevetu. 

 „ Doći će ona i sutra “, javila se iz mraka. Nisam imao volje da joj objašnjavam zašto ne 

želim da me ona upozna s nekom devojkom.        

 Priču napisanu u kladionici nisam pročitao, ali sam napisao još jednu. 

VII 

 Da ne bih zapao u depresiju odložio sam čitanje te dve priče do narednog vikenda. U 

međuvremenu, baba je udesila sa se sretnem s njenom mušterijom. I koliko god sam se trudio da 

delujem ravnodušno, priznajem, nešto u toj devojci me je zaintrigiralo. Nije bila samo lepa, nego 

i načitana, a to sam zaključio kad smo seli u babinu sobu da se poslužimo princes krofnama. Baba 

ih je ovog puta ukrasila sa šlagom. Ta devojak joj je, izgleda, mnogo bitna. Neopaženo je izašla 

čim je Tea zapodela razgovor.         

 „ Baš sam se pitala od koga da pozajmim „ Nedel(j)a“ Krste Popovskog, rekla je 

zagledajući knjigu. Pažljivo je uzela kolač i spustila ga u tacnu. Olizala je prah šećera koji joj je 

ostao na prstima.   

 „ Ja ću ti pokloniti, ne treba da mi vraćaš “, kazao sam, a kad mi je rekla da sam pravo 

pravcato srce objasnio sam joj da ću za sebe nabaviti drugi primerak iste, jer u štampariji gde 

radim i gde je štampana knjiga uvek ostane poneka sa veoma malim oštećenjem. Verovatno je 

baba stavila knjigu na stočić, jer ja sam je pročitao i ostavio na policu u svojoj sobi.  

 „ Ja ću tebi pokloniti roman ovogodišnjeg Nobelovca“, kazala je. Zahvalio sam joj ne 



rekavši da sam taj roman pročitao. Malo kasnije, kad smo otišli u moju sobu da joj pokažem 

knjige koje joj mogu pozajmiti, primetila je Išigurova dela i stidljivo se nasmešila.   

 „ Nisi čitao „Čudan osećaj u meni“, pitala je prelazeći prstima po Pamukovim naslovima. 

 „ Nisam“, slegoh ramenima.         

 „ Ne smeš da propustiš. Fe-no-me-nal-na.“       

 I tako mi je ona govorila šta sve treba da pročitam, a ja sam je gledao i bio spreman da je 

zaprosim. U tome je upala baba.         

 Nedugo zatim ispratili smo Teu. Obećala je da će ponovo doći, čim ugrabi vremena. 

 Za vikend sam pročitao svoje dve priče i završile su u kanti za smeće, zgužvane! Ali 

nisam odustao. 

VIII 

 U toku noći sam se probudio. Zapisao sam svoj san. Pročitao sam i odmah zgužvao. Baba 

me je pozvala da joj držim kanuru dok smota klube. Nisam progovarao.     

 „ Što si neveseo?“, upita me kad je smotala. Okusio sam kafu iz njene šolje. Ona skide 

gornje zube i umoči ih u kafu. Zatim ih natače na vilicu.      

 „ E! Srkni sad!“ svadljivo reče. 

IX 

 Napisao sam priču o plavom nosorogu. Kad sam pročitao gorko sam zaplakao. O sveta 

majko i božiji oče, zar baš ne umem ništa valjano da napišem, zar od mog neprestalnog 

maštarenja nema nikakve vajde, zar mi nijedan od stotine pisaca čije knjige sam pročitao ne dade 

bar trunku svog umeća, zar ću večito ostati samo bedni sekač papira? Zavapih kad sam zavirio u 

svoje tužno delo. Udarao sam glavom u zid sve dok baba ne cimnu bravu.   

 „ Ko ti drma kavez? ”, povika.        

 „ Ne deri se, brišem prašinu.”         

 Mlatnuh prljavom majicom ispred njenog lica kad sam izašao iz sobe.   

 „ Što ne odeš s Teom u bioskop?”, pitala je malo kasnije, kad smo seli ispred televizora i 

kad sam se smirio gledajući babinu omiljenu sapunicu. Pravio sam se da nisam čuo pitanje.  

 „ Da li je dolazila?”, pitao sam pošto se epizoda završila.     

 „ Ko?”            

 „ Španska kraljica!” 

X 

 Pisao sam kad god se ukaže prilika. Na listu blokčeta, na pakli cigareta, na računu za 

struju, na omotu čokolade. Ništa mi se nije dopalo. Pomislio sam da je mene neko ukleo. Zar moj 

danonoćni trud da ne urodi plodom? Bar jednu pristojnu priču da napišem, bar jednu. 

XI 

 Napisao sam priču na poslu, za vreme petominutne pauze za doručak. Pročitao sam je čim 

se završilo radno vreme.           

 „ Hajdemo na pivo”, pozva me kolega. Svratismo u kafanu. Sve vreme sam gužvao papir 

u džepu. 

 Nisam morao ni da čitam. Kad sam nešto kasnije u tišini svoje sobe pogledao svoje delo 

odmah sam odgrizao parče papira i počeo da žvaćem. Da me nije poteralo da povraćam pojeo bih 

ga. 

 Te noći napišem priču o krilatom kralju Simonu. 

XII 

 Ujutru, čim sam se probudio setim se šta sam napisao. Uzmem grafitnu olovku i zabodem 

je u dlan. Ali omašio sam. Trebalo je da probodem kožu na desnoj ruci. Bol u levoj šaci me nije 

sprečilo da se narednih noći opet posvetim žvrljotinama. 



XIII 

 Iako sam ne paleći svetlo i gazeći na prstima otišao u kuhinju do kante za smeće, baba je 

čula kad je poklopac lupnuo.          

 „ Idi spavaj, nesrećo. Sutra uveče dolazi Tea. Uplašiće se tvojih podočnjaka.”, reče. Čuh 

kako joj daljinac pade na pod pa uđoh da ugasim televizor.       

 „ Laku noć. Idi spavaj. Sutra dolazi Tea.” kaza mi ona, pa glasno zenu.   

 Kao da sam mogao da zaspim. Do jutra sam blejao kroz prozor. A kad se pomoliše 

narandžasti oblaci, napisah priču. 

XIV 

 Na poslu je vladao haos. Iako se radilo u tri smene jedva smo postizali da otaljamo. 

Prudžbine su stizale, radnici davali otkaze, direktori su se svađali između sebe, gazda je vikao na 

njih, inspektori i bankari šetali su oko gazde, a mi koji smo skakutali oko mašina s vremena na 

vreme bi smo se pogledali i prskali u gromoglasan smeh. Na đavola, nož se pokvario, pa sam tri 

puna sata radio na Dijamantu dok su nož popravljali. Ostao sam da radim i u drugoj smeni. Papir 

je morao biti isečen, jer onog ko naruči štampu knjiga ne zanima što će Tea doći.   

 Baba me dočeka sedeći za šivaćom mašinom, u predsoblju.     

 „ Sram te bilo! Samo što ode!”, reče bacajući makaze.     

 „ Dobro veče, baba ”, rekoh vraćajući alatku na mašinu.     

 „ Gde si bio, Janko životinjo, gde si bio?”       

 Pomilovao sam je po sedoj kosi.       

 „ Dilovao sam neku drogu, baba, pa smo se posle nabadali noževima”, rekao sam, a zatim 

sam se odvukao u sobu. Na krevetu spazih dve knjige. O bože, nije valjda Tea ulazila u moju 

sobu. Prljave čarape i prevrnute pantalone bacio sam sinoć u ćoše. Još su stajalae tamo. Čudi me 

što baba nije uskupila. Jao! Nije valjda Tea pročitala moju čemernu priču. Papir je kao aždaja 

buljio u mene. Zgužvao sam ga i šutnuo. Okačio se na luster. Dabogda se zapalio! 

XV 

 Sutradan sam napisao priču o kradljivici banana. Cele tri kucane strane. Pročitao sam je 

do pola i usmrtio. 

 Ne samo da mi se nije dopala priča, nego su mi i knjige na polici postale mrske. Rešen da 

ih se ratosiljam spakovao sam ih u poveći kofer. Svakog dana ću odneti po jedan u biblioteku, 

mislio sam, možda će neko od njih imati vajde. Kad je baba saznala šta smeram izgrdila me je 

kao da izvršavam najgnusnije delo na svetu.         

 „ Dobro. Daj Tei ako dođe“, mrzovoljno sam rekao. 

XVI 

 Kad sam se jedne večeri vratio s posla primetio sam da je kompjuter vruć. Baba mi 

ispriča:             

 „ Dolazila mi je komšinica Stana. Ona ima fajs. Kaže da je to super stvar. Svakog dana 

gleda slike, dopisuje se sa ljudima, i onima koje poznaje i onima koje ne poznaje. Možeš da 

nađeš ljude s kojima si se u mladosti družio. Možeš da komentarišeš serije. Htela je da mi pokaže 

kako da ja sebi napravim fajs. Prosto je sto posto, čim ona zna. Zato smo uključile tvoj 

kompjuter. A nešto se nije snašla. Ko zna šta si ti poremetio. Nije isto kao kod nje. Sad, čim 

jedeš, da mi napraviš fajs. Hoću i ja da se pridružim modernom svetu.”    

 „ Ne dolazi u obzir! Samo ćeš da se blamiraš i da me proganjaš na toj mreži. Nije to za 

starice. ”      

 Uzela je tanjir iz kojeg sam jeo i prosula supu u sudoperu. 

 

 



XVII 

 U snu sam čuo lelujevi glas: „Dodirnula sam te stopalom i ušla u tebe.” Čitavog sledećeg 

dana pratila me je neka maglovita sreća kao da mi nagoveštava nešto lepo što će se desiti. 

Zamišljao sam kako me dodiruje Teino nežno stopalo.       

 Da me lagodan osećej ne bi napustio i da bih u san onaj isti glas dozvao, naredne noći sam 

rano legao. Sanjao sam kako me koščata ruka steže za gušu. 

XVIII 

 Od kad sam odbio da otvorim fejsbuk nalog, baba uopšte nije govorila sa mnom. Bacala 

mi je stvrdnuti hleb i paštetu u crevu na sto, zgužvanu garderobu je ubacivala u moju sobu i nije 

uključivala bojler. Nekoliko puta sam se istuširao hladnom vodom. Sakrila je sapune. Čistih 

peškira nije bilo.            

 Ipak, jedne prohladne večeri, obradova me miris prženih krofni. Taman sam bio pročitao 

svoje bedne priče, pa otidoh da ih bacim u kantu. Uzeo sam krofnu i stojeći je pojeo. Baba mi 

primiče šećer.           

 „ Volela bih da saznam da li je živ momak kojeg sam volela u mladosti”, reče.  

 „ Polazi za mnom, Ljubinka”, pozvah je, „ pokazaću ti kako da koristiš fejs.”  

 Nije joj zasmetalo što šećer pada po podu.      

 „ E, znala sam da si pametan!”        

 Iznenadio sam se kad je nakon nekoliko minuta mog objašnjenja zasurfovala internetom. 

Išlo joj je kao šivenje na mašini.          

 „ Idi sad. Umem sama”, rekla je.         

 Te noći sam spavao u njenoj sobi dok se ona zabavljala na društvenoj mreži.  

XIX 

 Prošlo je možda tri ili četiri meseca, možda i duže. Samo sam povremeno zapisivao nešto 

što sam, razume se, odmah uništavao. Nije bilo sumnje da me je neko ukleo i da zbog toga ne 

uspevam da svoje misli sastavim na papiru.        

 Baba je isprva dugo vremena provodila kraj kompjutera, ali polako ju je napuštao 

prvobitni zanos.           

 „ Nađe li svoju mladalačku ljubav?”, začikivao sam je.     

 „ Umro! I on, i onaj drugi.”, govorila je „ Sad me grize savest, jer nisam se nešto mnogo 

potresla. ” 

XX 

 Kako sam ušao na vrata spustih knjige na mašinu. Kalem se skotrljao na pod. Učini mi se 

da čujem Teu, kad ono baba pustila seriju. Ženske glasove sam čuo i kad otidoh u svoju sobu da 

se presvučem. Pođoh kod babe. Raznobojna svetlost treptala je po zidovima. Učini mi se da 

pored televizora stoji Tea, ali to je bila samo njena venčanica. Sašila joj je moja Ljubinka. Nisam 

mnogo zapitkivao. Valjda se udala za nekog doktora. 

XXI 

 Smenila su se četiri godišnja doba. Pisao sam i svoje jade bacao u korpu za otpatke. 

 „ Moraš sutra da me voziš u Beograd. Traži slobodan dan”, reče mi baba jednog 

osunčanog jutra dok sam se spremao za posao. Ne da me je iznervirala!    

 „ Kako da uzmem slobodan dan!? Misliš li da je to lako!? I koji đavo ćeš ti u Beograd!?” 

Obuvajući se nagazih pertlu, poleteh i otkidoh trakastu zavesu.      

 „ Ne zanima me! Idi kod lekara, nek ti izmisli neku bolest”, reče i zalupi za mnom vrata. 



 Izboksovao sam slobodan dan.        

 Baba se doterala kao kraljica Marija. I mene je nagovorila da obučem svečano odelo. 

Prešli smo bili više od pola puta. Ona ispriča:      

 „ Udruženje ukletih pisaca mi je dodelilo književnu nagradu. Uručiće mi je u dvorani 

svetih pesnika. Znam adresu. Ponašaj se kao da si normalan.”     

 Pitao sam je kakve veze ona ima sa knjigama i nagradama, sa piscima i svetim pesnicima, 

ali nije odgovorila. Tajanstveno se smeškala. Vadila je ogledalce iz tešne i  samo što bi se 

oglednula i vratila ga natrag opet bi ga vadila.       

 U veličanstvenoj dvorani su nas lepo dočekali. Ukazali su nam ogromno poštovanje. 

Ljudi pored kojih sam seo gledali su Ljubinku s divljenjem. Mlada glumica je pročitala moju 

priču iz babine knjige.  Ljubinka je zahvalila izdavaču i darodavcima. Nije me pomenula.   

 E jeste me usrećila!   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


