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Реч испред 
 
 
Како је прошле године (1995) умро мој брат Милан, ја сам остао 
као најстарији (рођени) Максимовић у фамилији, ако овде изузмем 
тетка-Виду (очеву сестру), која је жива, али у дубокој старости и 
свакако непримерена задатку који сам овде себи поставио. А 
задатак је следећи: да запишем оно чега се добро сећам о деда-Јови 
и његовим потомцима којих више нема, а које наша данашња деца 
(млади Максимовићи) нису имали прилике ни да сретну а некмоли 
упознају. Оно што ја не знам (или се не сећам) нека евентуално 
запишу други, од мене млађи Максимовићи, а ту пре свега мислим 
на брата Ђорђа Коњиковића који, изгледа, највише има смисла за 
то. Ако је моја процена погрешна, па се нађе неко вештији и 
спремнији од њега – тим боље! Уосталом, Ђорђе је пет година 
млађи од мене и сигурно ће нешто овоме дописати, али добро би 
било да се овога прихвати и неко из следеће генерације – наших 
синова и кћери. 
 Два су подстицаја овоме што радим: 
1) Родословска таблица коју је недавно направио поменути брат 
Ђорђе, сугерисала ми је тему; 
2) Михизова Аутобиографија о другима дала ми је модел за форму. 
 Пошто нисам писац, не очекујте од мене неку литературу. 
Ово што следи можда ће више личити на неки летопис, односно на 
сећања. Али свакако је важно да се одмах каже, да с в е  ш т о  б у д 
е т е  о в д е  п р о ч и т а л и биће свакако  ц е л а  и с т и н а. 
Углавном ће то бити сведочење из прве руке, дакле, моје, а само 
можда понекад, пренета нечија прича, значи, из друге руке. То ће 
сигурно увек бити видљиво из контекста. 
 План ми је да пишем о деда-Јови и његовим потомцима, 
идући по реду старешинства. Наравно, највише ће бити сећања из 
моје најуже околине, јер сам у њима најчешће био или учесник или 
сведок и којих се најбоље сећам. Такође наравно, у поглављима о 
другима биће записа и о мени, баш како је то и Михиз учинио. 
 С обзиром да ће бити речи о догађајима који су се десили 
пре 30, 40 или 50, па и више година, критеријум за избор и њихово 
уношење у овај текст биће: 
а) духовити обрт догађаја који је током времена препричаван 
десетинама пута, па је као такав чврсто запамћен; занимљивост; 
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б) јака емоција коју је догађај (тада) изазвао и која се стога дубоко 
(још онда) урезала у меморију. 
(октобар, 1996) 
 
 За разлику од многих књига код којих на почетку стоји 
напомена да су догађаји, имена и ликови у књизи измишљени, а да 
је свака њихова евентуална сличност са именима и личностима из 
живота случајна и ненамерна, овде је сасвим обрнуто: сви описани 
догађаји су се десили а у њима су учествовали конкретни људи који 
су у књизи наведени под именом, презименом и (најчешће) 
надимком. 
 
март, 1998 - (непосредно пред штампање) 
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Деда-Јова 

 
 
Моја сећања на деда-Јову1 почињу са завршетком Другог рата, када 
је мени било 10 а њему 80. Био је врло погрбљен, потпуно беле 
косе, одавно без иједног зуба, увек спреман да нешто исприча 
(макар и по пети или десети пут!). Касније, током времена, упознао 
сам неколицину људи, његових некадашњих ученика који су ми о 
деда-Јови причали са усхићењем. Као наставник био је сасвим 
необичан, поготову за оно време. Он је, наиме, сматрао да децу не 
треба учити граматику него да се то боље и ефикасније постиже 
природним путем, кроз добру литературу. Тога се и придржавао, те 
је своје часове проводио у читању наглас одабраних одломака. 
Нама, унуцима, причао је да је он својим ђацима глумио читајући. 
Друга необичност била је у томе што је ђаке изводио у двориште 
(по лепом времену) и тамо им држао час или им је, ако су били у 
учионици, дозвољавао да седе по прозорима, на скамијама, и 
уопште држао се сасвим неформално. Говорио је да двојке није 
давао, али не зато што је био исувише добар него зато што су деца 
добро знала руски. 
 Становали су (он и баба-Љубица коју смо мој брат Мишко 
и ја звали велика нана) на Топчидерском брду, у улици Шеноиној 8 
(сада: вајара Ђоке Јовановића). Био је познат у крају по томе што је 
свакога дана силазио до Милошевог конака да захвати у балон 
изворске воде. При повратку кући, узбрдо, увек би се нашао неко 

                                                
1 Др. Јован Максимовић, 1864-1955, ученик Карловачке гиманзије, студирао 

славистику у Бечу, где је и докторирао код Ватрослава Јагића, са темом Улога 
Пушкина у стварању руског реализма. Одличан познавалац и преводилац руске 
књижевности; преводио Толстоја – Рат и мир, Ана Карењина; Достојевског – Идиот, 
Браћа Карамазови, Злочин и казна, Понижени и увређени;  Тургењева – Ловчеви 
записи, Гогоља – Ревизор, Мртве душе; Чехова, Островског, Љермонтова, Пушкина 
и друге. Годинама био гимназијски професор руског језика. Измећу осталих школа 
био је и у Трећој гимназији (код Цветног трга) 1910-1913. У руци ми је ИЗВЕШТАЈ 
за школску 1910-11 годину Треће београдске гимназије, у коме – у поглављу 
"Одсуствовање наставника" – пише да је Др. Јован Максимовић одсуствовао.10. и 
14. декембра 1910., због болести, 8. јануара 1911., због славе и 18. априла, због пута 
у Шабац... То је стварно дирљиво: шта ли је он тражио у Шапцу 18. априла 1911? 
(Датуми су по старом календару) 
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ко би му се понудио да му понесе балон, а тај би за узврат од деде 
добио неку интересантну причу. 
 Цркву није волео. Мислим да се био декларисао као 
атеиста. Ипак, будући да се целог живота "дружио" (преко 
литературе) са Достојевским и Толстојем, мора бити да га је нешто 
копкало.2 Мени је не једанпут објашњавао:  
 – Бог, то није никакав чича са белом брадом који седи на 
небу (...) Наш народ у околини Ужица лепо каже: "Дај ми то, 
љубаве ти!" у ситуацији када бисмо ми рекли: "Тако ти Бога, дај 
ми то!" Видиш, то је народ лепо осетио и изједначио Бога са 
љубављу. И у праву су: кад се роди љубав, – родио се Бог! Без 
љубави – Бога нема.  
 У загробни живот или било шта после смрти ни делићем 
своје душе није веровао. Инсистирао је на томе, да га после смрти 
баце на ђубриште. 
 Целога живота се бавио пчелама и у кући увек имао разне 
врсте меда, које је редовно трошио. Кажу да је имао навику да пре 
спавања прошета пола сата по било каквом времену. Нарочито је 
ценио ражани хлеб. Отац ми је причао да је – када је он био дечак – 
деда-Јова у кући био завео вегетаријански начин исхране.  
 Себе је иначе сматрао "толстојевцем", а свакако је то и био. 
Волео је природу и природни начин живота. Вероватно је с тога 
својевремено (пре Првог рата) и купио једно имање у Сокобањи – 
две кућице (једна од набоја, друга од цигала) са великим 
шљиваром. Било је то, у ствари, једино двориште у Сокобањи које 
је било у целости покривено травом, са небројено много воћака 
свих врста. 
 Близу улице доминирали су један велики бор и велики орах 
(који је засадио мој отац још док је био дечак) а испод кога је био 
сто за ручавање (лети). У средини дворишта била је једна врло 
разграната дуња (налик на баобаб). На врху шљивара (он је, дакле, 
био у благом успону, идући од улице) биле су две врло високе 
трешње, од којих је једна (бела) била највише дрво у околини, па 
смо се ми као деца радо пењали на њу, све до врха. По осталом 
простору биле су расуте шљиве, вишње, кајсије, јабуке, а поред 
плота, лево и десно, - леска, малине и јагоде. Али, као што већ 
рекох, главна ствар је била да је земља била покривена травом а 

                                                
2 О овоме сведочи дедино писмо Толстоју приложено на стр. 14- 15 
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испред куће и цвећем, а не амбарима, стоговима сена, шталама и 
сточном балегом, као у другим околним двориштима. 
 Деда је у кући имао небројено много књига, оних старих, 
кожом увезаних, са златотиском. Имао је обичај да комуницира са 
књигом на тај начин што би по маргинама исписивао своје 
коментаре. И збиља, на његовим књигама ни најмања белина није 
могла да опстане. Све маргине, поткоричне странице, чак и 
унутрашња страна картонских корица, дакле, све где се могло 
писати – било је и исписано. Лепим и уредним, старим рукописом.3 
Поред руског – са кога је преводио и немачког – на коме је 
студирао, изгледа да је прилично знао француски и, свакако – 
енглески. Видим да је на енглеском читао Библију (која се сада 
налази код мене) а коментаре писао и на српском и на енглеском. 
Такође је, у разговорима, често помињао Емерсона и износио 
његове ставове као потпору својима, из чега закључујем да је 
Емерсона читао на енглеском, јер превода тешко да је могло бити у 
оно време. Могућно је, међутим, да га је читао у неком другом 
преводу – немачком или руском? Оно у шта сам потпуно сигуран 
јесте да није имао ни најмањег појма о енглеском изговору. Читао 
је потпуно фонетски! Међутим, када је писао, било је то 
ортографски коректно. Претпостављам, дакле, да је у енглеском 
био 100%-ни самоук, и то наравно, само преко папира, тј. књига. 
 У Русији је био пет пута. Када је 1909. организована 
прослава стогодишњице Гогољевог рођења и откривање споменика, 
деда-Јова је био позван од стране Друштва љубитеља руске 
књижевности при Московском универзитету, и том приликом био у 
прилици да прочита свој састав о Гогољу. Руси су то тада 
прокоментарисали са: 
 –... Да же ни акцента незаметно! – и ставили му (бар тако 
нам је причао) само једну једину примедбу: 
 – да се не каже дејатељност, него дејатељност. 
Том приликом са њим је био и његов најстарији син Радивој-Рада, 
тада дванаестогодишњи дечко. Пре повратка за Београд, деда-Јова 
се одлучио да искористи прилику и посети Толстоја у Јасној 
Пољани, која је била недалеко од Москве, што је и учинио. 
  

 

                                                
3 Види факсимил дединог писма Толстоју на стр. 16-18 
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По повратку у Београд, на Скерлићеву молбу, деда је написао 
прилично опсежан текст Моја посету Толстоју (неких шездесетак 
страница), која је објављена у "Српском књижевном гласнику", у 
свескама I-VII, 1912 г., а затим, касније, још у два маха делимично 
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репринтована: У "ПОЛИТИЦИ" 9.9.1928., на стогодишњицу 
Толстојева рођења и у београдској "ПРАВДИ", на Ускрс, 1939., на 
тридесетогодишњицу тог догађаја.  (4.5.1939?)4 

 У црвену Русију није ишао и вероватно није пратио 
промене у изговору које су наступиле после Револуције и после 
преласка на нови правопис. У ствари, када би он кроз неку причу 
проденуо неку руску реч, рецимо: бољшој, а брат и ја, који смо тада 
учили руски у школи, покушали да га исправимо (чуј, мене: њега да 
исправимо!) на баљшој, он би одговарао да је то наступило кварење 
језика, на исти начин као што се код нас у источним крајевима 
(искварено) каже, рецимо: матика, уместо мотика. 
 Једну анегдоту вреди сачувати од заборава: У сасвим 
дубокој старости (око 90-те) још увек је циркулисао по граду, 
обилазећи синове и унуке. Једном, код "Лондона", улази деда-Јова у 
пуни тролејбус. Тада се улазило искључиво на задња врата (где је 
седео кондуктер и наплаћивао карте), али њега су, као врло старог, 
пуштали и на предња. Ту, одмах код врата, затекао се мој друг 
Јован Катанић, звани Јоца Катанац, тада младић, са својим 
рођаком Миком Банићем. (шездесетпетогодишњаком). Како су 
седели (обојица или само један од њих), уступили су деда-Јови 
место. Недуго затим, чика-Мика пита деда-Јову: 
 – Чика-Јово, јел се Ви мене сећате? 
 – А који ти беше? 
 – Ја сам Мика, Мика Банић! 
 – А, ти си, Мико, ала си порастао! 
 
 Сећам се, било је летње време 1955., Сазнали смо да је 
деда-Јова у трауматолошкој болници у Бирчаниновој (сада: 
Уролошка клиника). Сирома', био је ушао у каду да се окупа и 
некако нагло пустио врућу, тј. врелу воду и опекао се по рукама и 
ногама. Отвориле су му се врло гадне ране-опекотине. Био је мршав 
као да је изишао из логора, па ткива испод коже једва да је било, те 
ваљда због тога ране никако нису зарастале. Обилазио сам га у 
болници редовно. Бивао сам присутан и када су га превијали. То је 
збиља било страшно: долази сестра, а он почиње да запомаже и 
моли мене да га спасавам и да не дозволим мучење. А радило се о 

                                                
4 На стр. 19-25 дата је та нешто скраћена верзија деда-Јовиног текста "Моја посета 
Толстоју", коју је објавила београдска ПРАВДА на Ускрс, 1939 г 
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томе да је сестра врло нагло, просто откидала газе и завоје 
залепљене за рану, па је то свакако врло болело. Деда је запомагао 
да су то надвасељенски болови, али ја збиља нисам могао ту ништа 
да учиним. Схватио сам да би постепено одвајање газе само дуже 
трајало, а да не би болело мање. 
 
 Половином јула отпутовао сам за Западну Немачку (иначе 
мој први излазак из земље), где ми је живела тетка. Од ње сам био 
добио гарантно писмо, на основу кога сам могао да извадим пасош, 
и на пасош имао права да откупим 20 долара! То је било све (или 
сам, можда, прошверцовао још 20-30 долара купљених "на црно"). 
Када сам се после месец дана вратио, деда-Јова је већ био умро. 
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Дедино писмо Толстоју5 

бр. 509626 
 
Београд, Далматинска, 7 
29. XII. 1908 
 
 Дубокопоштовани Лаве Николајевичу! 
шаљем Вам српски превод Вашега чланка о присаједињењу Босне и 
Херцеговине, који сам ја урадио по позиву овдашњих новина 
"Дневни Лист", где се чланак првобитно појављивао и одакле га је 
издавач отштампао као посебну књижицу. 
 Мени је врло пријатно да Вам саопштим да су ове Ваше 
речи, као и све претходне, које су се појављивале у нашој штампи и 
литератури, читане са великом живошћу и пажњом, и, иако српски 
читаоци нису баш навикли на такву врсту дела и размишљања, и 
као да су наизглед непријатељски расположени према правцу 
размишљања, који је изражен у овоме чланку – они су, ипак, 
прочитавши га, скоро у свим мени познатим случајевима, са вама 
били сагласни и, са знацима задовољења захтева које су у себи 
тајили, као да дискутују са неким, одобравали су основну мисао 
вашег текста и настојали да пронађу нове доказе за њу. Један од 
таквих читалаца, пензионисани пуковник генералштаба, дошавши, 
у читању Волтеровог епиграфа, до оног места, где се прича како 
лудаци у качкетима убијају животиње у чалмама, прекида читање и 
одмах, одобравајући прочитано и желећи да га поткрепи новим 
подацима, прича, како у време српско-турског рата (1876-78), у 
коме је он учествовао као за-ставник, српски и турски војници, за 
време кратког одмора од покоља – примирја, сретали су се код 
речице или потока која је раздвајала њихове логоре, ступали у 
пријатељске и срдачне разговоре, међусобно се нудили својим 
дуваном и, пола-у-шали-пола-озбиљно, један другоме говорили, да 
би требало саветовати – "ви вашем Милану, ми нашем султану" – 
да се обуставе ове глупости, "јер ево како је сасвим могуће лепо 
живети у љубави и слози"...итд. Разилазећи се затим у 
најсрдачнијим и сасвим братским односима, као што обично бива 

                                                
5 Превео Р. М. 
6 Инвентарски број Толстојевог музеја у Москви 
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свуда у свету, увек чине прости, ни према коме непријатељски 
расположени људи – они, под утицајем страха и хипнозе, већ 
следећег јутра пуцаху једни на друге... 
 У нади да Вас овим нећу узнемирити, најпокорније Вас 
молим да замолите некога из Вашег окружења да ми пошаље Ваше 
Христово учење прилагођено да децу. Ја се сада бавим предавањем 
Христовог учења мојој деци и уверен сам да би ми та Ваша нова 
књижица олакшала посао. Ту књигу сам наручио од "Посредника" 
али су ми одговорили да је издање конфисковано! 
 По завршетку рада о Вашој књижевној делатности и 
животу од појаве Ваше Исповести до садашњег времена, чиме се 
сада бавим, ја намеравам да преведем на српски језик Ваше дивно 
Излагање Јеванђеља (можда Ваше најкорисније и најбоље дело), 
које сам читао са усхићењем. Ја не тражим дозволу, с обзиром да 
сте, изгледа, једном за увек дозволили свима да преводе ваша дела. 
 Како је добро и у погледу Вашег живота корисно, што баш 
Т. П. Бирјуков пише Вашу биографију. Два тома који су се 
појавили (нарочито је диван други том!) причинили су ми– а уверен 
сам и многима – велику корист и утеху. Мада ја никада нисам 
сумњао у могућност примене и остварења хришћанских начела која 
ви проповедате и браните у животу, ипак ми је било пријатно и 
корисно на искуству вашег живота – добро изнето у књизи Т. 
Бирјукова – да сазнам, да су хришћанска начела остварива у свим 
условима живота и да то остварење изазива радост и праву срећу. 
 Захваљујући Вам за добро и истину, које сам сазнао кроз 
Ваша дела и кроз упознавање са Вашим животом, и желећи Вам 
миран и срећан живот, остајем Вам дубоко одан 
 
Јован Максимович 
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РЕДАКЦИЈСКА НАЈАВА (уоквирена) 
 
 ... У предратним7  свескама "Српског књижевног гласника" 
објавио је г. Максимовић опширан и тада врло запажен, а и данас 
тражен опис своје посете Толстоју и у њему изнео разговоре које је 
са великим Русом водио и утиске које је из непосредног додира са 
њим изнео. 
 Поводом тридесетогодишњице тога занимљивог и 
несвакидашњег догађаја, чији опис данас није лако приступачан 
ширем кругу читалаца, а садашњим генерацијама махом сасвим 
непознат, – доносимо најзанимљивија места из "Моје посете код 
Толстоја", коју је г. Максимовић, на молбу Скерлићеву, објавио у 
Српском књижевном гласнику (у свескама од 1 јануара до 1 јула 
1912 године) 
 

Моја посета Лаву Толстоју8 
 
Кад сам се, почетком маја 1909 године спремао за повратак из 
Москве, са прославе Гогољеве стогодишњице, поче ме освајати све 
јача и јача жеља да свратим на који часак у Толстојеву Јасну 
Пољану, која ми беше успут – само неколико врста (километара) од 
железничке пруге. 
 Од те посете ме је задржавало само још то што се, до 
последњег тренутка, нисам постарао да за времена добијем и 
писмени пристанак да свратим у Јасну Пољану, као што то чини 
већина јаснопољанских посетилаца. Но то моје колебање бивало је 
све слабије из разлога што сам већ из раније био преко писама 
познат са Толстојевим лекарем и блиским пријатељем, Словаком 
Душаном Маковицким. Да сам њега запитао из Москве могу ли на 
сат-два свратити у Јасну Пољану и можда изићи пред Толстоја – 
свакако бих добио потврдан одговор, као и скоро сви посетиоци 
који желе да виде Јасну Пољану. Толстој, кад је здрав, примао је 
свакога, ко жели с њим да разговара. 
 Уочи дана поласка из Москве за Београд, састадох се са 
Иваном Горбуновим, старешином познате издавачке књижаре 
"Посредник" и Толстојевим блиским пријатељем и следбеником. 

                                                
7 мисли се на Први светски рат 
8 Објављено у београдској ПРАВДИ, на Ускрс, (4.маја?) 1939 г. 
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Он ми искрено посаветова да неизоставно свратим у Јасну Пољану 
и рече ми да ћу тамо бити радо примљен а да претходно јављање 
није неопходно потребно. 
 –– Да ли би добро било да ми дате какво писмо за 
Толстоја? – запитах Горбунова. 
 – Рибар рибара одмах познаје – одговори ми Горбунов 
руском пословицом, добродушно се смешећи. 
 – Писмо је сасвим непотребно. Лав Николајевић ће већ 
после треће речи познати да има пред собом једномишљеника... 
 Разговор са Горбуновим учини крај моме колебању. 
Одлучих да свакако свратим у Толстојев завичај и да видим макар 
само Јасну Пољану, ако не и самог Толстоја, за кога сам знао да је 
сасвим недавно опет озбиљно боловао. 
 И тако се 4. маја 1909 године, око 4 часа поподне, искрцах 
на малој станици Шчекино, која лежи на московско-курској 
железничкој прузи. Са мном је путовао и мој дванаестогодишњи 
син Радивој. На станици нађосмо извошчика9 – те пођосмо по 
ведром предвечерју сеоским путем кроз валовит и прилично 
шумовит предео. У Толстојевом завичају је у то доба године 
вегетације као код нас почетком априла. Овде, онде, у думачама и 
рупама, склоњенима од сунца, белео се заостао неотопљен снег. 
 Кад минусмо сеоце Јасну Пољану и уђосмо, кроз капију са 
две старинске, омање и округле куле, у велики парк, што се на све 
стране шири око Толстојевог дома, ја и Радивој угледасмо с кола 
силно расцветано пролетње цвеће, које се месец дана раније виђа и 
по српским шумама: љубичицу, љутић, "од два брата крв"... После 
три, четири минута лагане вожње испод високих храстова и липа, 
стигосмо до самог дома. 
 Док сам плаћао извошчика, изиђе служитељ у наочарима и 
са белим рукавицама, црн, сувоњав и обрати ми се питањем: 
 – Коме је по вољи? 
 – Доктору Маковицком. Јован Максимовић из Београда, из 
Србије. 
 – Молим да причекате... 
 После неколико тренутака излази из куће журним кораком, 
са гостољубивим осмехом на лицу, онижи, јаког састава, плав 

                                                
9 руски: фијакер, фијакериста 
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средовечан човек – Толстојев лекар Маковицки или, како га овде 
сви зову, Душан Петровић. 
 – Је л' по вољи да вас пријавим Лаву Николајевићу? 
 Из самог тог питања, из срдачног тона којим је оно било 
изговорено, закључите да моја молба за пријем код Толстоја неће 
бити неумесна. 
 После 2-3 минута, Маковицки се враћа и са својим 
свагдашњим радосним изразом на лицу вели ми: 
 – Лав Николајевић моли да дођете ("милости просит") 
 Рачунајући да ћу ићи сâм до Толстоја, обраћам се сину: 
 – Ти, Радивоје, остани ту, у доњој соби и буди миран и 
пажљив. Ја нећу горе дуго остати. 
 – Не, не, – умеша се Душан Петровић. – Лав Николајевић је 
рекао да и он дође... 
 Полазимо дрвеним степеницама на горњи спрат. Улазимо у 
собу, у којој сам уочио само црн клавир. Крај њега стоји стасита 
дама која се држи право и достојанствено и већ на први поглед 
задобија својим ведрим и милим изразом. Одмах је познајем – то је 
Софија Андрејевна, Толстојева жена. Прилазим јој, поздрављам се 
са њом. Она ми благим покретом руке и љубазним изразом на лицу 
указује на врата, која се баш у тај мах отварају... 
 Коракнем онамо и налазим се испред Толстоја, који стоји у 
вратима... 
 – Врло ми је пријатно са вама се упознати... извол'те 
сести – дочекује ме он предусретљивим, старачки непоузданим 
гласом, указујући руком на место крај округлог, старинског, црно 
политираног стола, за којим је очевидно до малочас седео над 
неким радом. 
 Под утицајем Толстојевих филозофско-моралних списа из 
последњег периода његовог делања, које сведочи о необичној снази 
и свежини његовог духа, ја, и кад сам замишљао Толстојево 
телесно обличје, никад нисам видео пред собом старца, већ свагда 
крепког и свежег човека. Стога ми сад беше необично, 
неочекивано, би ми скоро жао кад угледах пред собом слабомоћног 
старца, који као да није баш сасвим чврсто корачао и чији не увек 
разговетан глас долажаше из сасвим безубих уста... 
 Помишљајући успут на могућност састанка са Толстојем, 
размишљао сам и о том о чему са њиме да говорим, каквим 
питањем да му се обратим. Но сад ми то не беше потребно. Цела 
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његова појава, срдачност којом ме је дочекао и понудио ми да 
седнем, упутише ме на најобичнији, свакидашњи разговор са 
драгим познаником кога давно нисам видео. 
 – Како ваше здравље, Лаве Николајевићу? – упитах га ја, 
уносећи у тон свога питања сву своју љубав и оданост према њему. 
 – Како моје здравље?... Какво здравље може бити у 
осамдесетогодишњег старца!... Данас здрав, сутра болестан... 
чекам ослобођење... 
 ... Слика Толстоја старца траје код мене само неколико 
тренутака. Чим је он почео говорити – као и увек, из његових мисли 
и речи почеше севати искре – те претставе старости наједаред, као 
на замах чаробне палице, нестаде. Преда мном је опет снажан, свеж 
и младалачки жив човек – баш онакав Толстој какав је одувек 
стајао пред мојим духовним очима. 
 Кад седосмо за већ поменути сто, чији су ми сјај и 
грофовска елеганција нарочито падали у очи – поглед ми паде на 
картонске корице из којих су вирили рукописи и на којима је 
крупним словима био исписан наслов Дечја мудрост. Из новина сам 
већ знао за то још нештампано Толстојево дело, у коме он, у виду 
краћих диалога између деце и старијих, истиче мисао да 
"детињство често држи у својим слабим прстићима истине које не 
могу да одрже људи у својим снажним рукама" (Џон Раскин). 
 – А, дакле, то је та "Дечија мудрост"!... – рекох ја, 
спремајући се да замолим Толстоја да ми каже што подробније о 
своме новом делу. 
 – А зар ви знате што о томе мом спису? – запита ме он 
мало као изненађен. 
 – Па... продро је већ глас о њему у штампу – одговорих ја. 
– Знам га само по имену и нешто мало и о основној мисли њего-вој, 
али бих веома волео да сазнам и што више. 
 – Драге воље ћу вас упознати – па застаде на тренутак, као 
да нешто смишља. – Него, место да вам о делу причам, боље ће 
бити да вам прочитам један одломак, једну причицу, коју сам ових 
дана довршио, а пријатељи ми је данас на ремингтону (писаћој 
машини) преписали. 
 Отворивши корице, Толстој извади два листа и сасвим 
мирно, навикнуто, као да сам му ја давнашњи знанац, а не 
посетилац, који је први пут са њим тек од пре 5–6 минута, чита ми 
причицу-сцену, којој је наслов О својини... При завршетку, његов 
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глас почиње наједаред јако да се колеба и да пада, као што бива 
пред плач. Речи: "...жури се, синко, јер нама је тешко чекати..." 
Толстој изговара са тихим, заразним плачем.... 
 Њему блиски људи причају да је он у оваквим приликама 
плакао и онда кад је располагао дивовском физичком снагом. У 
народној црној сиротињи, коју је као ваздашњи сеоски становник и 
сувише добро познавао, гледао је он и своју личну несрећу и никад 
се није могао умирити, гледајући како се руски народ пати без 
земље, те и физички и морално пропада. 
 Тек прочитана причица потстакну ме да кажем Толстоју 
како и ја спадам у број оних који одобравају што је он напустио 
писање романа па се посветио далеко важнијем послу – 
разјашњавању велике истине, да човеков живот није у телу и 
његовим потребама него у духу, са његовим лако остварљивим 
захтевима љубави према свему што живи, а у првом реду према 
свом ближњем. 
 Толстој ме мирно саслушао и, очевидно дирнут у важно и 
осетљиво место свог тадашњег духовног живота, запита ме 
живахним, веселим и скоро шаљивим тоном: 
 – Знате ли ви шта је наш руски "балаган"? 
 – Чини ми се да знам. То ће бити као нека шатра за 
народно увесељавање. Прост вашарски "циркус" – одговорих ја. 
 – Да, да, то је – настави Толстој, смешећи се, – Па сећате 
ли се оног "пеливана" пред балаганом, оног што се обукао у 
смешне, шарене хаљине, на главу натакао главурду од картона, те 
се ачи и свира у трубу? Он се то ачи и лудира да би домамио што 
више гледалаца под шатру па тек тамо да им покаже оно право... 
Нечег сличног има и у мом ранијем естетском књижевном делању. 
Мој књижевни рад пре 30 година, "Ана Карењина" и тако даље, 
сличан је лармању оног пеливана пред шатром. Добро те сам био 
такав уметник, те сам својим поетским делањем привукао велику 
публику која је још увек преда мном, па сад постепено добија 
смисао и за важније ствари, о којима им данас говорим. 
 Овде Толстој престаде да прича о себи и свом делању, па 
ми, и као пажљив сабеседник-домаћин а и побуђен истинским 
интересовањем да сазна што ближе о духовном животу Срба, поче 
постављати у томе правцу поједина питања, на која сам радо и 
доста опширно одговарао. 
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 Пошто смо тако исцрпли неколико начелних тема о 
морално-религиозним приликама код Срба, па и код Бугара, 
Толстој ме запита: 
 – А чиме се ви занимате? 
 Да ли из навике, или из расејаности, одговорио сам му 
нетачно: 
 – Историјом руске књижевности. 
 – Ох-хо, па ви то онда све нас добро познајете! – рече 
Толстој са неким добродушним и снисходљивим потсмехом, који 
се односи на историју књижевности, коју он не признаје за науку и 
са којом се свагда исмева, кад је о њој реч. – А да ли сада 
преводите што од мојих списа? 
 – Не, у овај мах ништа. Сад се бавим изучавањем ваших 
социјално-економских и моралних дела. А кад вас наново почнем 
преводити, прво ћу превести и издати ваше "Кратко излагање 
Јеванђеља". Веома сам уживао, читајући ту књигу. Мислим да је 
то најважнији и најлепши ваш спис. 
 – И ја тако мислим – сложи се задовољно са мном мој 
сабеседник. 
 Толстој је покушао да проговори коју и са мојим сином и 
да га, као гостољубиви домаћин, мало забави. Радивој му указа 
руком на један фонограф код широм отворених врата што су 
водила ка балкону, па га запита каква је то справа? Толстој му рече 
да је то фонограф који му је баш тих дана на дар послао проналазач 
Едисон. 
 – Тај фонограф је згодан, поред осталога, и за људе који 
пишу: у њега човек изговори шта хоће, а апарат то сачува и 
наново казује, кад затреба да се препише, или за што друго. 
 Затим је Толстој показао Радивоју неку другу справу: 
машину за зарезивање оловки, при чем му је дао своју оловку да је 
зареже. Радивој је Толстојеву оловку доста бојажљиво оштрио 
окретањем ручице на справи и тек кад је затим своју сопствену 
наместио, поче сасвим слободно и брзо окретати машину. Толстоју 
се то допаде. 
 – Туђе чува, а своје не жали – рече он добродушно. Он је, 
можда, у том незнатном детињем поступку уочио неку лепу – 
себезаборавну – црту будућег човека. 
 Док се Толстој забављао са мојим сапутником, ја устадох 
од стола и тек сад први пут погледах собу у којој сам се већ читав 
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један час налазио. Разгледајући на зиду фотографију, која је 
представљала младог Толстоја са првим руским писцима педесетих 
година 19. века – Тургењев, Гончаров, Островски, Некрасов – 
угледах и полупознату ми фотографију руског писца која стајаше 
десно од те групе. Упитах Толстоја кога слика представља, а он ми 
се, тоном неодобравања што се толико интересујем за белетристе и 
стихотворце, одговори нешто налик на: "не сећам се... не знам" – и 
у исти мах ми указа руком на другу једну фотографију, лево од 
књижевничке групе. Та слика је представљала човека у 
чиновничкој, или можда у официрској униформи – нисам могао 
добро разазнати при слабој светлости старинске свеће што је горела 
на столу. 
 – Ето то је био ваљан човек!... Није био књижевник, али је 
био честит човек!... 
 Не сећам се којим поводом, Толстој пред крај моје посете 
исказа свој суд о мом познавању руског језика и запита ме где сам 
научио руски говорити. Одговорих му да сам се, поред осталога, у 
својој младости, учећи руски, користио саветима и би-блиотеком 
професора Јагића, чији сам слушалац био на бечком универзитету. 
 – Јагић... Јагић... – изговараше Толстој, баш као да је 
тражио у својој свести нешто познато и блиско... али не могаде да 
се сети. 
 Ни ја тренутно не могох да му помогнем, но доцније се 
сетих. Професор Јагић је штампао, у издањима петроградске 
Академије наука, спис великог чешког религиозног филозофа 
Петра Хељчицког, којега Толстој штује као једног од највећих 
мислилаца у историји човечанства. Професор Јагић је уз то издање 
написао и животопис и добро објашњење Хељчицковог учења, а 
московски "Посредник" је књигу, на савет Толстојев, издао у 
руском преводу. Бавећи се Хељчицковим списом, Толстој је уочио 
и име заслужног редактора те велике књиге. Али, како је он у доба 
моје посете потпуно заборављао чак и имена блиских, па и 
најближих људи, то се и тада не могаде сетити са каквом је ствари, 
блиском његовом срцу, скопчано име нашег Јагића. 
 Кад ја најпосле устадох, он се обрати моме малом 
сапутнику: 
 – А хоћеш ли да ти дам какву књигу за спомен? Па, 
окренувши се доктору Маковицком, који се у тај мах нађе у соби, 
запита га какву књигу да даду Радивоју. Сложише се да му Толстој 
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да свој тада нов и врло леп спис – Учење Христово за децу. 
Дохвативши са оближњег стола дивит и перо, и спрам светлости 
једне (или две?) крупне свеће, без наочара, Толстој крупним, 
сигурним, као мачеви оштрим, разговетним рукописом написа: 
 Радивоју Максимовичу, Лав Толстој. 1909, 4 мај 
 Написавши "Радиво...", Толстој диже главу према мени и 
запита ме како да напише даље: 
 – Да ли сад треба... ју? 
 Одговорих му да је тако, те он заврши свој аутограф па, 
дајући свој дар Радивоју, рече му, доброћудно се смешећи: 
 – Ево ти ове лепе књиге, па да се сетиш, кад теби буде 
осамдесет година, кад си је и од кога добио... 
 Посета је била завршена и ми се опростисмо од нашег 
љубазног домаћина. 
 
Јован МАКСИМОВИЋ 
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Стричеви 

 
 
Чика-Рада (1897-1951) био је најстарији стриц. Сећам га се само 
као лежећег болесника. После шестоаприлског бомбардовања, ми 
смо некако стигли на Топчидерско брдо код деда-Јове. У истој кући 
живео је и чика-Рада, са тетка-Олгом и синовима Пером и Јовом. 
Два-три дана после бомбардовања, појавили су се неки аутобуси 
који су возили негде у унутрашњост земље. Кренули смо, заједно са 
чика-Радином породицом, на Рудник, у село Јарменовце. Тамо смо 
провели првих месец дана окупације. Били смо у кући код неког 
сељака. Звао се Љуба. Имали смо једну собу. Чика-Рада је био у 
оближњој кући, али у њу се ишло преко малог мостића 
постављеног преко неког јарка (или потока) и ја сам то сматрао 
великом предношћу у односу на нашу, обичну кућу. Већ првих 
дана по доласку у Јарменовце чика-Рада је нашао негде један комад 
боровине или чамовине и почео нешто да деље. Рекао ми је да мени 
прави крстарицу. Изгледа да је у оној бежанији понео са собом и 
длета и неке друге алате. Тешко да би их добио од оног његовог 
домаћина. После неколико дана крстарица је била готова! Пустио 
сам је у поток – пловила је као права. Био сам срећан и поносан што 
је баш мени чика-Рада њу направио. Изгледа да је био човек од 
алата и заната.  
 По струци је иначе био хемичар. По породичној традицији, 
преводио је с руског, рецимо, Бедни људи Достојевског, а сећам се 
да смо у гимназији учили из Историје старог века, коју је такође 
он превео. 
 Из очевих прича се сећам да је чика-Рада још крајем 
двадестих година био оболео од туберкулозе (која се тада сматрала 
неизлечивом болешћу) и убрзо затим добио још и шећерну болест. 
Невоља је што се те две болести искључују, тј. лечење једне 
погоршава другу! Тадашњи кућни лекар (било је то почетком 
тридесетих) је деди и нани дискретно прогнозирао да им син Рада 
неће поживети ни шест месеци. Десило се, међутим, да је тај исти 
лекар због неке брачне несреће извршио самоубиство скочивши 
кроз прозор. И десило се да му је баш чика-Рада држао посмртно 
слово на гробу. 
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 Очигледно да је чика-Рада имао огромну животну енергију 
и вољу за животом, иако је био "прикован" за постељу. Био је врло 
мршав и блед, сасвим сувог и тихог гласа, али насмејан! И увек 
спреман за шалу. Одржао се у животу, као лежећи болесник, све до 
1951. када је умро, за 20 година надживевши лекарску прогнозу. 
 

После чувеног ускршњег бомбардовања (1944) некако смо 
се докопали Вождовца, где је у међувремену чика-Ради била 
завршена кућа, и тамо се склонили. Био је диван, сунчан дан, па 

смо гледали ескадриле 
америчких и енглеских авиона 
како наилазе (на великој 
висини) и како их немачке ПА 
батерије са Звездаре хватају "у 
жижу". Англо-амерички авиони 
су се у ствари враћали са 
бомбардовања Плоештија у 
Румунији и остатак товара, 
онако са велике висине, 
насумице изручивали на 
Београд. Ни један-једини војни 
објекат нису погодили, ни 
железничку станицу или 
Аутокоманду, нити било шта од 
стратешког значаја, него само 
пуку сиротињу по Дорћолу, 
Палилули, Вождовцу и 

Пашином брду. Када је био један жешћи налет баш преко 
Вождовца, ми смо се склонили у подрум и убрзо смо чули 
страховити тресак од кога смо сви поскочили. Једна девојка је 
почела да вришти од страха, а поред ње се нашао неки момак који 
је тешио речима: 
 – Не бојте се, госпођице, то је само споља! 
 После смо сазнали да је бомба звекнула негде у комшилу-
ку, али да је, срећом, погинула само једна коза која је била у шупи. 
 
 У то доба чика-Радин старији син Пера (1923-1945) био је 
већ давно ухапшен као члан једне диверзантске групе (иначе 
гимназијалаца) која је палила немачке камионе по Ауто-команди. 
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Прво је био у логору на Бањици, а 
касније је пребачен у Матхаузен где је 
и умро непосредно пред ослобођење. 
Његов лик памтим, али неког нашег 
односа се не сећам. Остала ми је само 
једна сцена у сећању када га је његов 
пет година млађи брат Јова нешто 
изазивао, на шта му је старији брат 
ухватио руку и искренуо и тражио да 
овај повуче реч. 
 
 Брата Јове (1928-90) се сећам 
из његових (и мојих) зрелих година. Он 
је био завршио славистику и неко 

време радио као професор руског у Зрењанину и Новом Саду. 
После тога се вратио у Београд и био новинар у “Новостима”. 
Писао је криминалне романе под 
псеудонимом Џери Клеј. Такође, 
написао је и Кувар за мушкарце. 
Нисам га читао (нити га користио) 
али сведочим да је Јова био врло 
компетентан кулинар, прави 
мајстор. Његове вечере и ручкови 
су се збиља памтили. Једнога лета 
смо били у Сутомору – ја (сâм) 
код нашег чика-Мике, а он са 
породицом у првом комшилуку. 
После смо заједно, моја ћерка 
Бојана, он и ја, мојим Амијем-8, 
ишли на Дурмитор – ја на 
продужетак летовања, а он неким 
новинарским послом. Касније смо 
се ту-и-тамо виђали на неким дечјим рођенданима и сличним 
приликама или кад сам му помагао да превезе лож-уље (он није 
имао кола). 
 Јова је често имао обичај да каже ми, Максимовићи, и 
уопште доста се бавио фамилијом. Био је врло занимљив 
саговорник са широком лепезом тема. Много је читао и добро је 
познавао ствари о којима говори. 
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 Чика-Љуба (Љубомир, 1901-82), међу пријатељима звани 
Макса, баш као и мој брат Мишко, био је годину и неки месец 
млађи од мог оца. (Узгред, између чика-Љубе и Мишка постојала је 
сличност највећег степена, у скоро свим битним карактеристикама). 
Из тог покољења, а можда и уопште, од свих мени познатих 
сродника из фамилије, био је најизразитија и најнеобичнија 
личност. Рекао бих, чак: неки екстракт Максимовића. Био је саздан 
од самих "максимовићевских" особина, док су сви други имали тек 
по неку (или ниједну!) од њих. У том смислу, Мишко би био одмах 
до чика-Љубе, што се каже, за прса. 
 Био је врло висок, односно баш највиши (мој синовац Вук 
га је, изгледа, достигао или можда чак и пребацио за који 
милиметар), кошчат, жилав, изразитог профила, врло сонорног 
баса, необичног хумора, али "каменог" лица – као Бастер Китон. 
Својом духовитошћу је изазивао експлозије смеха код присутних, а 
сам се никада није смејао! 
 Био је изразити индивидуалиста, "усамљени јахач", нешто 
као вестерн типови које је играо Гари Купер. У ствари, чика-Љуба 
је стасом, ставом и држањем, па, донекле чак и ликом, подсећао на 
Гарија Купера. Кад кажем да је био индивидуалиста, мислим на 
следеће: био је храбар, одлуке је доносио сâм, и то скоро редовно 
на пречац, као да је секао ножем; тешко се уклапао у неки поредак 
и стандард, никада се није заклањао иза стада (крда), нити је 
припадао неком стаду. Једини изузетак у том смислу била је 
припадност комунистичком покрету (пре рата), а затим и 
комунистичкој партији, што га је, касније, скупо коштало. У ствари, 
он је био рођени анархиста и револуционар, дакле, превратник, без 
и трунке конформизма. У том смислу је логично што се био 
прикључио предратном комунистичком покрету.  
 Али када је тај покрет изашао из рата као победник и 
постао власт, рођени анархиста и револуционар морао је да дође у 
сукоб са њом. Када су некадашњи револуционари и борци за 
"једнакост међу људима" почели да се усељавају у виле на Дедињу, 
да се снабдевају у "дипломатским магацинима" и да по њих долазе 
"мерцедеси" са шоферима – чика-Љуба се ту није уклопио. 
 Живео је по изнајмљеним гарсоњерама или само собама, 
доручковао бурек, возио се тролејбусом или ишао пешице. 
Вероватно му се већ тада родио неки црв сумње али није одустајао 
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од свог основног опредељења.10 Претпостављам да је (будући без 
длаке на језику) заједљиво коментарисао "другове у мерцедесима", 
те је као такав већ негде био регистрован. 
 Сасвим изненада и за њега и за све нас, био је ухапшен у 
јануару или фебруару 1951. и до 1954. провео на Голом отоку. По 
повратку ником, али баш ником, чак ни мом оцу, није хтео да каже 
ни једну једину реч нити у вези са хапшењем нити о издржавању 
трогодишње робије! Тек неки месец пред смрт, испричао је мом 
оцу шта и како се збило: 
 На једном обичном партијском састанку другови су га 
питали да ли би он могао да одржи једно предавање о Стаљину. Он 
је одговорио да би могао и на томе се ствар завршила. Уопште није 
било речи о томе какав ће тон предавања бити, нити је он стигао да 
то предавање одржи. Исте вечери када се враћао кући (гарсоњера 
на Зеленом венцу), у полумрачном ходнику, испред улаза у стан, 
заскочила су га два агента и ухапсила га. Није било никаквог 
саслушања, а суђења још мање. Тек после неколико дана мој отац је 
преко не знам кога сазнао да је чика-Љуба ухапшен и ништа више. 
Прича као да је преписана из Кишове Гробнице за Бориса  
Давидовича. 
 Моје најраније сећање на чика-Љубу је ово: имао сам једва 
четири године и неки месец. Њега или нисам још био стигао да 
упознам, или га дуго нисам био видео. Он је једног дана дошао 
нама у посету и, онако огроман, ушавши у собу где сам ја био, 
онако с врата, грмнуо својом басином: 
 – Здраво, Лале-Лаленце! 
 Ја сам бризнуо у плач и у паничном страху побегао у другу 
собу! 
 Вероватно је то било непосредно по његовом повратку из 
Шпаније, где је ишао да се бори на страни Републике. Или тамо 
није имао прилике да се суочи, или ако јесте, није умео да оцени 
улогу совјетских политичких комесара и војних инструктора. 
Запамтио сам једну његову причу из Шпаније (коју је, наравно, 
причао много година касније): 

                                                
10 Био је комуниста тврдог типа, дакле, прави бољшевик. Никада није био у 
Совјетском Савезу, тако да није могао својим очима да види тамошњу беду и 
Стаљинов терор. О томе је могао да прочита у неким "капиталистичким" изворима, 
али, наравно, њима, као злонамернима, није веровао, a priori. Али зато је исто тако a 
priori веровао ко зна коме и ко зна којим и чијим књигама! 
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 Ситуација на фронту била је таква да су морали да прегазе 
реку Ебро иако је био јануар и, наравно, цича зима. После тога су се 
потрпали у неке камионе (наравно, мокри) и пребацили се у неки 
град (можда болницу?). Рекао ми је да је тада попио литар коњака и 
да се није разболео! 

 После пораза 
републиканске армије 
(1939-40?) чика-Љуба 
се некако пребацио у 
Француску, где су га 
тамошње власти 
интернирале. Онда је 
његов млађи брат Мика 
хитно отишао у 
Француску и, уз помоћ 
некаквих веза, Љубу 
пребацио за 
Југославију. Не знам 
где и у каквој војној 
јединици је касније 
био, тек Немци су га 
заробили и пребацили, 
чини ми се, у логор 
Оснабрик. У истом 
логору били су, од 
мени познатих: 
Предраг Милошевић, 
мој будући професор и 

Ђорђе-Ђока Караклајић, касније диригент народног оркестра. 
Такође је са њима био и Станислав Винавер, само што њега нисам 
упознао. Из Предрагових а и Ђокиних прича сазнао сам да је чика-
Љуба био челичног духа, несаломљив и непокорив, да је у најтежим 
временима својим хумором и неком вером дизао људима морал и 
да их је то одржало. Била је чак прича да је једном приликом, не 
знам више како и зашто, "узео у машину" Винавера, иначе свога 
друга из детињства, те од неког силног ироничног зезања натерао 
овога да плаче и да га моли да престане. Да је било кога, али 
помислите: Винавера, тог мајстора ироније, јеткости и дрскости! 
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 По повратку из заробљеништва, сећам се, добио је и носио 
браон кожни капут, иначе заштитни знак комуниста. Радио је у 
Институту за испитивање материјала на Сењаку (тзв. Жежељев 
институт). По струци је био грађевински инжењер – како је сам 
говорио – тунелџија; а у Шпанији је био тобџија. Између два рата 
прилично је и преводио с руског, који је добро знао (између осталог 
и Коцкар и Вечни муж Достојевског). Обично, кад бих га посетио, 
он је нешто читао, наравно, на руском. С времена на време он би 
навратио к нама у посету, на ручак или просто на причу. Нажалост, 
његових прича се више не сећам, али знам да сам увек себи говорио 
да бих могао да га слушам данима и ноћима – толико је то било 
занимљиво. 
 Испричаћу, међутим, једну згоду која ће илустровати 
његов необичан хумор: 
 Једном је дошао к нама на ручак и остао и после ручка. 
Како је отац био на неком краћем путу, чика-Љуба је отишао у 
његову собу да мало прилегне и прочита новине. У том су мени 
дошли неки другари да слушамо плоче (у другој соби). После неког 
времена чуо сам да звони телефон (који је био само у очевој соби) и 
отишао да се јавим. Зачудо, неко је тражио мог другара Лазу који је 
био код мене у посети. Ја сам му рекао да иде на телефон јер га зове 
тај-и-тај, али га нисам упозорио да је у соби чика-Љуба. Када је 
Лаза ушао у собу, чика-Љуба је, онако лежећи, само подигао 
наочари и рекао: 
 – Кој' си сад па ти, п.... ти материна? 
(Треба рећи да је он Лазу тада видео први и једини пут у животу!) 
Ми смо тада били, чини ми се, у бруцошком узрасту и тај, тако 
непосредан чика-Љубин наступ – и поред очите грубости – нас је 
просто оборио. 
 Сада ми се ипак вратила у сећање једна његова прича из 
његових дечачких дана. Било је то за време Првог рата. У општем 
повлачењу '15-те, деда Јова и његови синови су се некако погубили! 
Нико ни са ким није био заједно. Чика-Љуба се некако сналазио, 
ваљда је био пронашао негде неке даље рођаке и тако преживео. 
Једнога дана, ваљда већ пред крај или по завршетку рата, идући 
пешице према Сокобањи где је требало да нађе своје родитеље и 
браћу, како је била велика врућина, био је страшно жедан. Док се 
налазио на путу између нека два села и није било извесно када ће 
стићи у неку насеобину или наићи на неку чесму, спазио је неку 
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бару. Бара к'о бара, није изгледала баш чиста, али жеђ је жеђ. Жеђ 
не пита. Клекао је поред баре и напио се воде! Недуго затим, идући 
путем, сретне неку сељанку, те је упита: 
 – Је ли, тетка, јел чиста она вода у оној бари тамо? 
 – Чиста је, чиста је, (...) ми си тамо бацамо липцотине и 
цркотине, а иначе чиста је! 
 Чика-Љуби (тада дечаку од 16-17 година) од тога се толико 
смучило, да се одмах исповраћао.  
 Али, ево још једне приче: дешава се одмах после Другог 
рата, вероватно 45-те. Чика-Љуба стоји у дугачком реду за хлеб, 
негде преко пута данашњег Ловца у Његошевој улици, а мало 
испред њега, такође у реду, стоји принц Ђорђе Карађорђевић (за 
оне који не знају: рођени брат краља Александра). И док сви људи 
стрпљиво чекају, некакав дечкић од десетак година, прогурава се 
преко реда, право у пекару. У том ће неко из реда: 
 – Еј, ти, мали, где се гураш, јел' видиш да ми стојимо у 
реду? 
 – Е, ал' мој тата је мајор! 
 – Мој тата је био краљ, па се не гурам! – на то ће принц 
Ђорђе. 
 Како рекох, чика Љуба је био усамљени јахач. И као такав, 
остао је нежења негде до своје 55-те. Први пут се оженио неком 
познаницом из ране младости, изгледа, крајње проблематичном 
женом. Тај брак је сасвим сигурно био рђав, нарочито по њега. За 
неких осам или девет година њиховог брака, ја ту жену једва да сам 
и једанпут видео! Он је к нама долазио, али увек сам. Ваљда је 
зазирао од нас да је прикаже. 
Када се развео од ње, унајмио је собу у Страхињића Бана, код г-ђе 
Ангелине Месаровић, касније његове друге жене. Две-три године 
су пријатељевали и чика Љуба јој је у неколико наврата предлагао 
брак. У септембру '67, у својој канцеларији, за столом, доживео је 
први удар – шлог. Колеге су га пребациле у болницу и он се одмах 
опоравио и био чак на ногама (што је било погрешно). После два 
дана стигао га је и други удар, од кога је остао тежак инвалид до 
краја живота. Тешко је говорио, једна рука му је била сасвим 
укочена и једна нога такође. 
 По његовом изласку из болнице, г-ђа Ангелина, сада: наша 
драга и омиљена Сека и чика-Љуба – најзад су се и званично 
венчали! Она, са својих четрдесетак година – добра, лепа, честита и 
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скромна, уз све то и искрено побожна – одлучила се на велику 
жртву: да се веже за човека који, ни тада а ни у будуће, нажалост, 
није могао да јој пружи ништа, осим можда, захвалног погледа. 
Била је то збиља велика жртва с њене стране, али, како сама каже: 
нашле су се две добре душе. Она је, наравно, остала потпуно 
прикраћена за било шта што се сматра брачним животом, али је, у 
улози болничарке и дадиље, уз вољеног човека, током следећих 15 
година нашла неко хришћанско испуњење.  
 Код мене, на зиду, налази се одличан чика-Љубин портрет, 
рад Сабахудина Хоџића, иначе врсног "Јежовог" карикатуристе и 
чика-Љубиног предратног пријатеља. 
 
 Чика-Мика (Милутин, 1904-89, у породици, од браће и 
родитеља звани Митар) био је најмлађи стриц. Причало се у 
фамилији да је још као дечко, баш зато што је био најмлађи (значи 
и најслабији) као своје главно оружје имао – смех. Кад год би био у 
критичној ситуацији (од бабе, мајке или браће) он би се засмејао и 
то би "нападача" разоружало! И ја га се сећам као врло ведрог, 
духовитог и увек спремног за шалу. Запамтио сам (из очевих прича) 
једну цртицу из његовог сасвим раног детињства: 
 Како су живели у Далматинској 7, Ботаничка башта је била 
у непосредној близини. Једном га је отац (дакле, деда-Јова) повео у 
Ботаничку башту да дете упозна разно дрвеће, цвеће и уопште 
биље. Мора бити да је био хладан, зимски дан. Разгледали су 
дрвеће у парковском делу, а затим су ушли у застакљени (и 
загрејани) део и тамо гледали растиње из топлих крајева. Када су се 
вратили кући, на питање мајке: 
 – Како је било у Ботаничкој башти? – мали Митар је 
одговорио: 
 – Нича зима тачи-бачи! 
 Чика-Мика је био грађевински инжењер, као и његов 
нешто старији брат Љуба, с тим да је Мика, иако млађи, био 
успешнији као студент и Љубу достигао на студијама, а затим га и 
"вукао" да би овај, уз његову помоћ, и дипломирао. И он је, као и 
Љуба, радио у “Жежељевом институту” на Сењаку. Негде 
педесетих је на неко време отишао у Абисинију (Етиопију), где је у 
то време царевао Хаиле Селасије. Једном приликом је чика-Мика 
био на неком гала-пријему код цара, где су били и многи 
дипломати из целог света. Цар је седео на престолу, а његови 
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министри су му долазили у погнутом ставу, или чак клечећи, и 
подносили некакве извештаје. Са некима је цар био задовољан а са 
некима није. Подносиоце ових неповољних извештаја цар је својим 
лактовима "туцао" у главу, и то пред светском публиком! 
 У тим "критичним" годинама (четрдесетим-педесетим) 
чика-Мика се, као једини у фамилији, декларисао као титоиста, што 
су му сви у фамилији замерали. Не знам шта је и када утицало на 
њега да престане да то буде, али у својим позним годинама то 
сигурно више није био. Претпостављам да је Љубина трагедија 
допринела неком "просветљењу". Негде, ваљда, седамдесетих 
посетио је манастир Хиландар и о томе оставио леп запис, чак и 
цртеже. 
 У Сутомору је подигао скромну али занимљиву летњу 
кућу, са лепом, каменом терасом, на којој је редовно преко лета 
спавао. Говорио ми је да воли да га звезде успавају. 
 Од почетка осамдесетих, у Београду смо били прве 
комшије – он на почетку Алексе Ненадовића (где је одувек био), ја 
у Макензијевој, одмах иза Смиљанићеве. Сретали смо се на улици. 
Ја бих га увек поздравио са "Здраво, uncle Mike!" и он би се увек 
обрадовао и нешто весело узвратио. Неку годину пре тога, 
настрадао је на чудан начин: на Св. Јована (наша породична слава) 
у сопственом стану се оклизнуо на паркет, незгодно пао и сломио 
кук. (Стари људи увек ломе кук!) Нису га добро закрпили, па му је 
једна нога остала краћа. Носио је ону "ортопедску ципелу" која 
изједначава те ствари. Када је осамдесетосме умро мој отац, за кога 
је чика-Мика био врло везан, то га је баш много погодило и некако 
сломило. С пролећа '89, на улазу у своју кућу пао је, и то врло 
незгодно – наузнак – и од тога се више никада није опоравио. Пао је 
у тешку дементну кризу и после месец дана умро. 
 
(јануар, 1997) 
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Отац Бранко 

 
 
Мој отац Бранко (1900-88) вероватно је од све своје браће имао 
најуспешнију професионалну каријеру – докторат наука (код проф. 
Вурника у Љубљани, 1933), професор урбанизма на 
Архитектонском факултету у Београду, Скопљу и Сарајеву, аутор 
неколико значајних стручних књига (Проблеми урбанизма, 
Урбанизам у Србији, Развој градоградитељства, Улога 
типизовања у урбанистичкој композицији, Урбанизам – теорија 
пројектовања градова, Естетика урбанизма Камила Зитеа, 
Јосимовићева реконструкција Београда у шанцу и др.), 
пројектант неколиких зграда по Београду, као и урбанистичког 
решења за насеље Железник крај Београда. 

 Био је страшно 
вредан и заокупљен 
својим послом. Имао је 
своју (радну) собу и свој 
мир. Писаћи сто 
огромних димензија (сада 
је код мене) био је 
постављен од прозора до 
средине собе. За тим 
столом проводио је бар 
10–12 сати дневно, увек 
нешто пишући. И тако 50 
година! (бар колико сам ја 
пратио). Иза његових леђа 
налазио се занимљив 
комад намештаја, (регал, 
полица?), са неколико 
вратанаца различитих 
облика и димензија, 3-4 
фијочице и три полице за 
стручну литературу, 
лексиконе и енцикло-
педије. На том регалу 
налазила се очева гипсана 
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биста – одличан рад Перише Милића из тридесетих година. Сточић 
за писаћу машину био је прислоњен на писаћи. Све ове лепе комаде 
намештаја превучене храстовим фурниром правио је чувени 
мајстор-Јаков (Кумрић) према очевим захтевима и нацртима. У 
соби је била још и застакљена библиотека за белетристику, две 
фотеље и кауч (на коме би редовно прилегао поподне). 
 На писаћем столу су биле гомиле фасцикли, свезака, 
папира, управо коришћених књига, али и некаква шоља са оловкама 
и дрвеним бојицама. Још док сам био сасвим мали он ми је давао 
папире и дрвене боје и пуштао ме да "цртам" (у ствари: жврљам, 
као и сва деца). Сећам се да су ми омиљени мотиви за цртање били 
џин-буба, (у ствари, нешто као стонога), дрвеће и куће (посебно 
"облакодери" на три спрата са косим крововима!), а које сам цртао 
у десетинама и стотинама варијанти. Касније (али још увек пре 
рата) давао ми је аквареле и темпере и пуштао ме да "сликам". Ко 
зна шта је то било, али из тог доба остала је и једна моја "слика", 
урамљена и под стаклом, која је код њега висила на зиду а која је 
сада код мене, и која делује прилично занимљиво: зелени слон са 
љубичастом сурлом и браон шеширом пење се уз жуто брдо. Ту је и 
сунце и два-три дрвета са обавезним ракљастим гранама. 
 Он сам, иначе, био је одличан цртач и сасвим добар 
акварелиста. Његови акварели су висили свуда по стану. Када смо 
одлазили на море, он је обавезно носио акварел-блок и бојице а 
враћао кући слике. Тај обичај га је држао до дубоке старости. У 
ствари, проблем је био што није подносио доколицу – увек је морао 
нешто да ради. Сећам се: седамдесетих и осамдесетих, када смо 
имали кућу у Супетру на Брачу, вредно је пливао два пута дневно, 
ишао у шетње, много читао, некада нешто писао и некада сликао. 
 Пропагирао је здрав живот и сам га је водио. Мислим да је 
пре рата пушио (не много) а и после рата, а онда је прекинуо, да би 
дао пример моме брату (који је у међувремену био пропушио), али 
– без жељеног резултата. Понекад би умео да попије пола чаше 
вина уз ручак или вечеру. Био је збиља умерен у свему, осим у 
раду. Тек у старости је почео да отвара неки пасјанс, и то ретко, а 
можда је научио да игра и реми или таблић. Карте га, у ствари, нису 
привлачиле јер су биле пука доколица. 
 Док смо били у дечачком узрасту саветовао нам је да се 
бавимо спортом и јутарњом гимнастиком код куће. Сећам се да сам 
током страшне зиме 1941/42., у Сокобањи, први пут пробао да се 
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скијам. (Имао сам, дакле, скије!) И касније, у гимназијском и 
студентском добу, имао сам скије и ишао на нека (сиротињска) 
скијања, али ишло се! Пред крај гимназије сам почео да тренирам 
пливање и ватерполо, што ме је држало неколико година. Мој отац, 
међутим, никада се никаквим спортом није бавио! Лопту није умео 
ни да шутне ни да баци. Бицикл није возио.11 Једино је понекад (а у 
старости редовније) радио неку лаку гимнастику. Био је, међутим, 
иако дустабанлија – одличан пешак. То је збиља редовно 
упражњавао. Од Славије где је становао – до Топчидерске звезде и 
назад. Ишао је на пијацу и на њој се добро сналазио; и мене је рано 
томе научио. 
 Отац је имао један чудан обичај: рецимо, оде у радњу, 
проба неке ципеле и купи их, а сутрадан иде и враћа их, јер му не 
ваљају! То се десило са разним стварима небројено пута. 
 Као отац био је врло либералних схватања и није нас (брата 
и мене) ни на шта терао. Док смо били у гимназији, мислим да је 
једва знао у ком смо разреду били. Ја сам углавном био врлодобар 
ђак, а тек у 5-ом, 7-ом и 8-ом одличан. Сећам се, да сам на полугођу 
трећег разреда донео двојку из историје (двојка је тада била као 
данашњи кец), а отац ми је пружио руку и рекао: "Честитам!" и 
после тога смо сели за ручак а мој "случај" се више није помињао. 
Очигледно је да се сматрало да је школа искључиво моја брига и да 
су ме оставили да се сам сналазим. Са мојим братом је био мало 
другачији случај јер је он у неколико наврата доносио двојке – 
нарочито из математике и енглеског, што је изазивало бриге, 
нарочито мајци, која је била дугогодишњи гимназијски професор, 
па је то тешко подносила. У ствари, мајка се нама много више 
бавила него отац. Он је био заокупљен својим радом и контакт с 
њим је углавном био за време ручка и вечере. 
 Имали смо прилично велики (четворособан) стан у Проте 
Матеје 13. Мени су често долазили другари из школе да играмо 
пинг-понг (на очевим великим цртаћим таблама) или стони фудбал, 
звани кврц или дугмићи (фудбал са дугмадима). То би трајало 
сатима – цело поподне, па до 10-11 увече. Он би неки пут ушао и 
прокоментарисао да није добро што смо толико дуго у затвореном 

                                                
11 Додуше, са 65 година је положио возачки испит и возио “бубу” до Гроцке, али 
лоше 
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простору, да би требало изићи на ваздух. Иначе, он је имао добар 
контакт са мојим другарима. Знао је Панту, Зеку, Богдана; 
подржавао је наше другарство. 
 Запамтио сам прва послератна летовања на мору, 1948. – у 
Милни на Брачу, 1949. и 1950. – на Хвару. Имао је смисла да 
ошацује и пронађе добру собу (наравно, у приватном смештају). 
Сећам се, тада вероватно најлеппше виле на Хвару – виле "Марки", 
где је некада одседао и Фрања Јосиф; он је њу пронашао и тамо смо 
имали збиља прелепу собу са великом терасом према мору. Тада 
још није постојала "Унска пруга", па смо за Сплит путовали преко 
Загреба. До Загреба ноћу, па сутрадан до Сплита. У Сплиту смо 
једном ноћили у некој школи, на некаквим столовима, а другом 
приликом, на клупама на риви, па сутрадан на вапор за Хвар. (То је 
било у "Путниковом" пакет-аранжману). 
 Још од почетка мог гимназијског школовања некако се 
само од себе знало да ћу ја студирати архитектуру. Математика ми 
је добро ишла, прилично сам цртао и акварелисао, а то је била и 
очева линија. С друге стране, и мајка и отац који су и сами свирали 
клавир, у више наврата су ме питали, па чак и наговарали да 
почнем да свирам клавир. Ја сам то, наравно, одбијао из принципа. 
Чим те неко на нешто наговара, па макар и родитељи (или баш зато 
што су они!) – треба одбити. Био сам врло својеглав, од малих ногу, 
у ствари: велики инаџија. А једнога дана, у својој петнаестој 
години, из ко-зна-ког разлога, пронашао сам Бајерову почетну 
школу за клавир и почео да "прелазим" прве вежбе, будући да сам 
ноте знао са гимназијских часова певања, а уз ноте је обавезно 
стајао и прсторед па ми се то учинило лако. Од тада сам почео 
кришом да вежбам свакодневно. Зашто кришом? Вероватно зато 
што ме је гризла савест што сам родитељске савете својевремено 
глатко био одбио а сада, без икаквог разлога, радим управо то што 
су ми они предлагали. Вероватно ме је било срамота да признам да 
су они били у праву. Али сада је то било по мојој одлуци! (У 
породици се иначе често помињала моја изрека из најранијег 
детињства – "Ја 'оћу како ја 'оћу" – која је најбоље одсликавала 
моју својеглавост). Моја конспиративна активност (вежбање 
клавира) трајала је једно три месеца (у време када никога није било 
у стану), а онда сам једнога дана ухваћен in flagranti, како свирам 
шездесету вежбу. Вероватно сам се био занео у свирку и нисам чуо 
када је неко ушао у стан. И сад, шта ћу, морао сам да пристанем да 
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идем код наставнице клавира на праве часове. И тако је почело моје 
музичко образовање. 
 После године дана приватних часова код г-ђе Шурјановић 
у Његошевој улици (иначе татине пријатељице) био сам (једва) 
примљен у "Мокрањац" на трећу годину клавира. На пријемном 
испиту, с обзиром на моје године и величину шаке, сећам се да су 
ми примарно предлагали да учим кларинет. Пошто ја тада нисам 
знао шта је то, (мислио сам да је то нека подврста клавира: КЛАвир 
– КЛАринет), одбио сам и рекао да хоћу баш (прави) клавир. 
 Годину или две био сам код Бранке Дојчиновић, а када се 
она иселила у Америку, примила ме је Вера Богдановић. Какав 
човек! Била је пуна такта и умела је да амортизује моју 
својеглавост. Била је заљубљеник у Баха и ту своју љубав је 
зрачила према мени. Баха сам стварно добро свирао и тада и 
касније и то нарочито сложену полифонију и лагане, експресивне 
ставове. За оне брзе, фуриозне, недостајала ми је покретљивост 
прстију. 
 Како смо ми тада становали у доњем делу Проте Матеје а 
моја наставница у истој улици, на ћошку Његошеве, виђали смо се 
и изван часова. Док сам ја на ћошку пикао лопту или играо 
"коленице", моја наставница је изводила у шетњу своју тек рођену 
ћеркицу која је касније израсла у моју колегиницу – Ивану 
Стефановић.  
 Овде је прилика да испричам и један догађај из мог 
најранијег детињства, који је имао врло драматичан ток и кога се 
још увек сећам: То је било, вероватно, 1940-те, а можда чак и 1941-
ве у пролеће. Једног јутра мајка ме је послала на ћошак "код 
Јовичића" (на углу Проте Матеје и Његошеве, где се и сада налази 
мала продавница) да купим дописницу и дала ми два динара. Ја сам 
дописницу купио и добио кусур од пола динара. Учинило ми се да 
се то неће приметити, па сам отишао до Макензијеве (од прилике 
где је онај ресторан хотела "Славија", у приземљу) и тамо у радњи 
купио за пола динара један леп кликер-стакленац. Када сам мајци 
донео дописницу она ми је тражила кусур. Ја сам рекао да немам. 
Послала ме је натраг код Јовичића да тражим кусур. Ја то, наравно, 
нисам учинио, него сам отишао у ону радњу да их молим да им 
вратим кликер а они мени пола динара. Продавац је то одбио, а на 
моје запомагање извадио је из рафа један штап (какав је, рецимо, 
имао мој деда) и њиме ми запретио. Био сам поражен и суочен са 
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чињеницом да ћу бити ухваћен у неделу. Осећао сам се страшно. 
Полако сам се пењао нашом улицом. Можда сам чак из очајања 
отишао и до Јовичића, наравно, без успеха. Вероватно сам неко 
време тумарао около, тако да је прошло прилично времена. Пред 
кућом ме је сачекао брат – очигледно послат да ме тражи – и 
викнуо на мене:  
 – Где си био до сада? 
 Ја сам се, знајући да сам крив, дао у бег, а он почео да ме 
јури. Како сам већ био у нашем малом дворишту, нисам имао куд, 
него сам утрчао у дворишну зграду (која је касније, у 
шестоаприлском бомбардовању, срушена) и побегао у њен подрум. 
Можда ми је у брзини и очајању синуло да се брат (иако три године 
старији) плашио мрака и да ме у подрум вероватно неће гонити. 
Тако је и било. Када сам нестао у подрумском мраку – потера је 
престала. Некако сам, пипајући, дошао до неког крајњег буџака и 
тамо се "шћућурио". У ствари, тај буџак је био близу неког 
прозорчића који је био према дворишту. Тада је морало бити око 
10-11 сати пре подне. Кроз поменути прозорчић чуо сам мајчина 
дозивања, "мале-нане" (бабе по мајци) и тетка Лелице (мамине 
сестре), које су живеле у истој кући, спрат ниже од нас. У неколико 
наврата оне су силазиле и у "мој" подрум и са улаза ме звали, 
сматрајући да ћу се одазвати ако сам ту. Е, ту су се преварили! Био 
сам ту, али се нисам одазвао. Нисам смео. Било ми је страшно да 
будем ухваћен у лажи. 
 У међувремену, отац је звао полицију и пријавио мој 
нестанак, а затим је са мојим братом сео у такси и крстарио по 
околини не би ли ме негде спазио – цех: 30 дин. Ја сам у оном 
мрачном (али безбедном!) буџаку чучао или седео, било ми је 
хладно јер сам био лако одевен а био је тек април, одлучан да тамо 
останем заувек, иако су мајчина и нанина запомагања бивала све 
гласнија.  
 И шта се десило? Деда-Љубисав (врло строги деда по 
мајци) пронашао ме је у пола четири по подне, упаливши шибицу 
такорећи мени испред носа. И то је био крај. Сви су плакали од 
среће што сам жив и здрав (тада су кружиле приче како Циганке 
краду децу, ломе им руке и онда са њима тако просе) и никоме ни 
на крај памети није било да истражује где је пола динара кусура! 
 Негде почетком седамдесетих био сам на Копаонику са 
другаром Мишом Терићем. Тада се ишло на Копаоник једино преко 
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Руднице, лошим и лоше одржаваним путем. Међутим, радови на 
новом путу преко Јошаничке бање били су у завршној фази. 
Констатовали смо да је последња прилика да се нађе нешто у 
"Јоши", да бисмо лакше, чешће и јевтиније долазили на скијање на 
Копаоник. И када смо се вратили у Београд дали смо задатак мом 
оцу да оде у Јошу и извиди ситуацију. Био је више него успешан. 
Пронашао је једну колибицу као из "Ивице и Марице", грађену од 
борових дасака, укупне површине 18 квм., са мноштвом јела, 
борова и смрека испред ње. На 20 метара бучно је протицала 
Јошаница. Колибицу смо, наравно, уз одушевљење, заједнички 
унајмили на 10 година Миша Терић и ја, и извршили потребну 
реконструкцију – дозиђивање кухињског зида, купатило, вода, 
струја, "централно грејање" (у ствари: нафта-пећ у центру куће), 
намештај од боровине који нам је направио столар Милош, од кога 
смо кућицу и унајмили. Ову епизоду помињем као велики очев 
успех. Пронашао је нешто тако идеално, да је нама падало на памет 
да план те кућице објавимо у неком туристичком часопису. У 
кућици од свега 18 квм. боравило нас је шесторо и то комотно, а по 
потреби и осморо!!! 
 Негде почетком априла осамдесет осме, једне вечери (била 
је недеља), татина друга жена – Нада – јавила ми је да је тата пао са 
неких степеница у Гроцкој и да је сломио кук. Некако су га 
пребацили до Београда, у Ургентни центар. За неколико минута сам 
пронашао мог другара из гимназије – Ацу "Софку" – врсног 
ортопеда-хирурга који је у то време радио у Ургентном центру и 
управо те ноћи био дежуран. Објаснио ми је да стари људи обично 
ломе кукове и да им је то обично и крај. Хитна и успешна операција 
је једина нада. Без операције – шансе су никакве. (Знао сам: 
неколико месеци пре тога, мој професор Предраг Милошевић био је 
пао на поледици и сломио кук, али операција није била извршена 
јер су анализе показале да је он не би поднео; топио се неколико 
недеља док се сасвим није угасио). Тати су тестирали срце и 
урадили све потребне анализе; био је здрав као дрен! Аца га је 
оперисао уградивши му специјалну "шину". Рана му је зарасла већ 
за недељу дана. Међутим, због разних секундарних проблема 
(температура, пролив) остао је на ортопедији месец и по дана! 
Мишко и ја смо алтернативно, сваке ноћи били поред њега. Онда је 
уследила још једна операција  – везана црева! Знали смо да је то 
врло тешка и ризична операција, али код ње алтернативе нема. Када 
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смо га обишли сутрадан после операције, имао је катетер у носу и 
примао инфузију, али био је добро расположен. Нажалост, после 
скидања катетера и инфузије, није могао да прогута ни мрвицу 
хране, ни капљицу воде! (Да ли су му приликом операције 
оштетили једњак?) После неколико дана угасио се, практично, од 
глади и жеђи. 
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Мајка Нађенка 

 
 
Моја мајка Надежда (1897-1960), у фамилији је звана Нађенка, а 
њени сестрићи Милош и Љубиша звали су је тетка Рођенка (због 
неке дечје легенде да је она, као, њих родила). Била је, пре свега, 
добар и честит човек. Према нама (деци) била је врло строга, али, 
изгледа, ипак не довољно! Била је дугогодишњи гимазијски 
професор у Првој мушкој – српског и српске књижевности, а 
спорадично и латинског. Међу својим колегама била је врло 
поштована и омиљена. Међу ученицима, такође. Двојица од њих су 
мени, односно моме брату, о томе причали – шахиста, велемајстор 
Светозар Глигорић и редитељ Радивоје-Лола Ђукић. У једној 
генерацији матураната, неко јој је спевао лепу песму. 
 Што се колега тиче, запамтио сам један одлазак у њену 
школу (то је морало бити непосредно пред рат); увела ме је у 
зборницу где сам приметио њихов крајње срдачан приступ. 
Запамтио сам нека имена: Богиња Бркић, Ђуза Радовић, Бумбер 
(латинац), математичар Здравко Михајловић (мени је, после много 
година, предавао у VIII разреду!), "чика Андра" Франићевић... 
Један од столова био је са уграђеном шаховском таблом, чак и са 
намештеним фигурама. Ја сам тада (са неких пет година) умео да 
мичем фигуре, па сам са професорима "одиграо" неколико партија. 
Неколицину њих сам "победио", тј. они су ме пустили, док нисам 
најзад наишао на чврсто – Здравка Михајловића – који ме је 
"преслишао" у десетак потеза. Тек да се зна где ми је место. И 
сигурно је било добро што ми је одржао ту лекцију. 
 Шестоаприлско бомбардовање смо доживели у кући, у 
Проте Матеје 13. Било је дивно, сунчано јутро. Сирене су ме 
затекле још у кревету. Брзо смо стрчали у подрум и ускоро се 
зачуло оно језиво завијање штука (то је био специјалан немачки 
изум за изазивање страха и панике), а затим и прве детонације 
бомби. Био сам престрављен и мама ме је држала у наручју. Знам да 
сам је у неколико махова питао: 
 – Мама, зашто нам не помогне Америка? 
(у то време већ сам скупљао поштанске марке и због тога користио 
неки татин атлас – да бих на мапи пронашао државу чију сам марку 
добио – те у његовом економском делу могао да видим да је 
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Америка у свему најбоља и најјача; прозводња жита била је 
приказана различитим величинама џакова, а амерички је био 
највећи; највећи је био и амерички аутомобил и авион и брод и џак 
са дукатима...) 
 Ипак, после првог налета, када су сирене дале знак за 
престанак узбуне, Мишко и ја смо истрчали на улицу и на горњем 
ћошку (са Његошевом) видели једну срушену кућу, а на самој 
раскрсници два огромна кратера од бомби. 
 Мајка, брат и ја провели смо све време немачке окупације у 
деда-Јовиној кућици у Сокобањи, док је отац остао у Београду, као 
професор у Средњотехничкој школи. Овде је прилика да испричам 
неколико узбудљивих догађаја који су се тада десили у Сокобањи. 
 

 
 
Једном, када нас је отац посетио на 3-4 дана, пред повратак за 
Београд, питао је мајку "да ли се деца пењу на орах?" Она је 
одговорила потврдно. Већ на капији, са кофером у руци, последње 
што је рекао било је:  
 – И пази, молим те, да се деца не пењу на орах, јер је 
опасно – то је крто дрво.  
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 Вероватно да отац није био стигао ни до аутобуске 
станице, а ја сам већ био на ораху! Било је то преко 30 година 
старо, збиља раскошно разгранато дрво, са дебелим стаблом и 
ракљастим гранама – душу дало за пењање! Основна ракља од које 
су полазиле три главне гране била је на метар висине. За пењање на 
једну од косих грана служила ми је једна мала, сува гранчица, за 
коју сам се згодно прихватао да бих направио следећи корак. То 
сам био увежбао пењући се раније десетинама пута. Овога пута, 
када сам се пењао било је све у реду, али када сам силазио опет сам 
морао да се придржим за ту суву гранчицу, а она се у најкрити-
чнијем моменту сломила и ја сам се стрмоглавио, ударивши леђима 
(срећом) најпре на једну од најнижих грана а затим директно гла-
вом на пречагу од стола, који је био испод ораха. Обливен крвљу и 
у потпуној несвести, ваљда рефлексно, откотрљао сам се десетак 
метара до стазе, на којој ме је мајка угледала! Мора бити да је 
призор био страшан – дете од 7-8 година, крваве главе, лежи на 
стази непомично! Срећом, ствар се завршила само са две копче на 
глави (још увек имам ожиљак) али лома није било. Тврда глава – 
нема шта! 
 Зима 1941/42 била је збиља страшна. (То је она зима када 
су се немачки тенкови заледили пред Москвом). Једне ноћи било је 
–30°С, а у нашој кућици од набоја, и поред усијане пећи, на квакама 
је било иње. Те зиме сам пробао да се мало скијам у нашем 
шљивару, а затим сам ишао и у подножје Озрена и спуштао се "од 
два бреста". Једнога дана ми је један старији дечак Божа тражио 
скије да и он проба, па сам му их дао. Како га дуго није било, ја сам 
пошао да га тражим. Идући комшијским двориштем, прошао сам 
поред чика-Саве који је стругао дрва, и после 3-4 корака пао као 
покошен. Његов пас-чувар по имену Лишко, везан на кратком 
ланцу, био се притајио у кућици. Како сам ја ишао стазом која иде 
тик уз његову кућицу, он је скочио и зарио ми зубе у десну ногу! 
Чика-Сава је одмах прискочио и почео да га туче држаљом секире 
(мало је фалило па да, онако у бесу, окрене и оштрицу!) После тога 
ме је однео нашој кући која је била у непосредној близини. Моја 
несрећна мајка била је тих дана ни жива ни мртва. Пошто мајка 
увек помисли на најгоре, она се плашила могућег беснила! Одмах је 
некако набавила Пастерове ињекције против беснила. Али невоља 
са тим ињекцијама је у томе, да њих свакако треба дати ако је 
доказано да је пас бесан,  али ако није онда постоји мала могућност 
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да ињекције узрокују беснило! Чика-Сава је тврдио да његов 
Лишко није бесан него само љут, а да је бесан да би имао бале око 
уста и друге знаке беснила. После неколико бесаних дана и ноћи 
ињекције су остале неупотребљене, рану су ми свакодневно 
превијали (што је, наравно, болело) и ваљда после месец дана рана 
је зарасла.  
 У јесен 1943. један амерички авион био је погођен и пао је 
на Подине, зараван изнад Сокобање. Пилот је благовремено 
искочио са падобраном и вероватно се спасао. Ми, деца, створили 
смо се код авионске олупине док се још пушила, такорећи одмах, а 
у сваком случају знатно пре локалних жандара. Били смо као 
скакавци. Скидали смо шта смо могли, односно све оно што се само 
одвалило. Накупили смо гомиле митраљеских метака, разне шипке, 
плочице и понеки куглагер – баш као скакавци. После смо метке 
отварали, и из њих вадили барут, а он је био душу дао за дечје игре. 
Срећом, нико није погинуо или остао без руке од тих "игара". 
 Рекох већ да је отац радио у Срењотехничкој школи, а 
мама је, према немачким прописима, одмах била пензионисана. 
Ипак, у Сокобањи је помало радила (можда "на црно"?) у тамошњој 
"грађанској школи" (гимназијски ниво). Сасвим случајно, једне 
године је била разредни старешина у Мишковом одељењу. Он је 
баш за време њеног часа показивао свом пару онај штос са најпре 
истезањем длаке, а затим са продењавањем ове кроз оба увета. Она 
га је приметила, дошла до његове клупе, узела његово налив перо и 
у дневник му записала укор разредног старешине. Дакле, није било 
говора да би Мишко, као њен син, имао неки попуст код ње. 
Напротив! 
 Овде желим да изнесем једно своје разматрање-сведочење 
по питању "да ли су четници били колаборационисти или не?" 
 Сокобања је била под четничком управом од самог почетка 
(1941), а Немаца у њој није било. Говорило се да је она била други 
четнички центар после Равне горе. У неколико наврата тамо су 
долазили Кесеровић, Калабић и Коста Пећанац. Сељаци би тада 
говорили: 
 – 'Те га, иде Калабић, сам' трси уз Мораву! (што ће рећи: 
сече, коље!) 
 Оно што је непобитно, то је да нам је отац из Београда 
писао писма или отворене дописнице и мама њему, да је на њима 
писало: ЦЕНЗУРИСАНО (коверте су отваране, а затим лепљене 
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шареном траком), али пошта је ипак ишла! Мислим да нам је 
повремено слао и паре, такође поштом. (Па, морало је тако бити, јер 
ми овамо такорећи нисмо имали никаквих прихода!) Такође, отац је 
два или три пута долазио к нама у Бању и ми једном у Београд, 
наравно, уз неколико "преседања" (воз, аутобус) и, наравно, уз 
ausweiss – али ипак, могло се ићи. Сигуран сам, међутим, да се у то 
време није могло послати преко поште писмо из Београда за, 
рецимо, Лондон, Москву или Дрвар, јер то би била непријатељска 
држава, односно територија, а у Сокобању је могло! Такође, исти 
новац – Недићеви динари – био је у употреби и у немачком Београ-
ду и у четничкој Сокобањи. На основу овог мог сећања и сведочења 
сада закључујем да су и Београд и Сокобања били у истој држави 
Србији, у непрекинутом континуитету, с тим да су Београд, Ниш, 
Краљево, Крагујевац, Лапово... као важни саобраћајни пунктови, 
били под непосредном немачком контролом, а да су мала места, као 
што је била Сокобања, били дати марионетским управама – у 
случају Сокобање – четничкој. Сам Дража Михаиловић никада није 
долазио у Сокобању, али се његово име помињало као врховног 
команданта. Узгред: о њима се говорило као о дражиновцима а не о 
четницима. У каквом је односу он био са својим војводама, то ни 
онда ми нисмо знали, нити ја сада знам. То ће историја да покаже. 
 Сећам се да је једног јутра, поред неког потока, нађено 
седморо закланих људи! Четници су им "пресудили" (наравно, без 
суђења). Међу њима је био и неки чика-Јова из виле "Јасна 
пољана", мамин пријатељ, са којим је мама ишла у комшилук, код 
некога Милета Штрбе, да слушају Радио Лондон. Наравно, Лондон 
се слушао полугласно, у мрачној соби, са дебелим засторима! 
Питам се, да ли му је можда једини грех био то што му се вила 
звала “Јасна пољана” као и Толстојева, или нешто "озбиљније"? 
 1944. се говорило да постоји Озренски партизански одред. 
(Озрен је планина одмах изнад Сокобање). Две куће од наше, 
становао је чика-Љуба Поружничанин. Имао је три ћерке, од којих 
је једна, најстарија Дара, једнога дана нестала. Касније се 
испоставило да је "побегла у партизане". 
 Почетком августа, видело се да дражиновци неће још дуго. 
Једног јутра збиља их више није било! Цео дан је било безвлашће. 
Увече је наша комшиница, тетка-Живка, преко тарабе, шапнула 
мами: 
 – Леле, слегли "шумци"! 
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 Око поноћи, разбудио сам се, изашао из собе на трем, а 
тамо су за столом били партизани, њих петорица. Мама им је 
спремила нешто за јело. Мишко је већ био са њима. Имали су каки 
енглеске униформе, а један од њих је имао и дурбин око врата. 
После неког времена отишао сам да спавам. Ујутро, у целој Бањи 
није више било ни једног партизана! Поподне су се вратили 
дражиновци. Стрепели смо да ће се сазнати да су шумци били код 
нас. (Узгред: ни нашом жељом ни избором). Срећом, дражиновци 
су били заузети неким другим стварима, па у наш крај нису ни 
долазили. После дан-два иста прича се поновила, али овога пута 
коначно. Једни отишли – други дошли. Било је то 14. августа 1944. 
После неколико дана дошли су и Руси. Моторизоване јединице су 
данима пролазиле ка Алексинцу. Говорило се: "Ваља се руска 
сила!" Иако је било лето, војници су били у оним "јорганским" 
оделима. 
 Њих петорица, два-три дана су остали код нас. Спавали су 
у дворишту. Најстарији међу њима, четрдесетогодишњи учитељ са 
Кавказа, углавном је пушио и причао са мамом. Остали су били 
двадесетогодишњаци. Један међу њима – звао се Вовка – био је 
прави џин. Дозвољавао је мени и Мишку да га свом снагом ударамо 
у плексус, и ништа! Онда би легао на леђа, а ми смо му скакали по 
стомаку, и опет – ништа! Била нам је "цркла" једна утичница за 
лампу. Вовка је лако пронашао квар. Пре него што ће пришрафити 
ону заштитну "шкољку", палцем и кажипрстом је пробао оба пола, 
да ли има струје! Струје је било, али њему ништа! (То је свакако 
била нека јадна струја – централа на дрва – али ипак...) 
 
 Нова власт у Сокобањи најавила је борбу против 
неписмености. Моја мајка се добровољно пријавила и за два месеца 
обишла је 14, што ближих, што удаљенијих села, описмењујући 
народ. За Читлук сам знао и раније јер се из њега довозио угаљ, за 
Језеро сам знао јер су нам прве комшије били језерци. И за 
Шарбановац сам знао јер се види – испод Ртња. Али тек тада смо 
чули од маме за Церовицу, Левовик, Мозгово... (остала имена сам 
заборавио). 
 Много година касније, у Београду, када је нова власт 
показала своје право лице, мајка им је била искрена и дубинска 
опозиција. Њен отац, деда-Љубисав, никада их другачије и није 
звао, него: гуламфери! Пре рата је био стекао три куће. Једна је 
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срушена у бомбардовању, а остале две су национализоване, са 
изузетком два стана у Проте Матеје, у којима смо становали ми и 
тетка-Лелица са породицом. Наравно, да одузимање тешко стеченог 
иметка тешко и пада, али мајка је то ређе помињала (ваљда 
схватајући то као елементарну непогоду), али је зато често умела да 
каже: 
 – Душу су ми узели! или: душу сам им дала! – мислећи на 
оно шипчење по сокобањским селима, и то ју је болело. 
 По повратку у Београд, мислим да је радила једва годину 
дана, опет у Првој мушкој, али у неком импровизованом смештају, 
на крају Узун-Миркове, преко пута Српског краља. Пензионисана 
је због погоршаног вида – минус 8. У таквој ситуацији могла је да 
се посвети деци, што је и чинила. 
 Једнога дана, у лето четрдесетпете, после ручка смо 
Мишко и ја одлуњали некуд, (видеће се куда) уз претходни договор 
са мамом да се нађемо у 5 сати испред "Бате" (садашње "Борово" 
код Лондона), да би нам купила патике. Ми смо се нашли са 
Мишом Морозовим (син неког руског аташеа, можда онога из 
Селенићевог Убиства с предумишљајем?) и испод тада срушеног 
моста Краља Александра (сада Бранков мост), на кривини, 
ускочили у неки теретни воз, а затим искочили на некој кривини 
близу Небојше куле. На овај и овакав маневар смо се одлучили да 
бисмо некако допрли до подножја Калемегдана, које је иначе било 
забрањено подручје и са свих страна ограђено жицом и стражама. 
На том терену је још увек било неексплодираних мина, граната и 
бомби. А ми смо управо то и тражили! 
 Нашли смо једну гранату и некако (шрафцигером и ножем) 
извадили јој тане. Чаура је била пуна барута у облику округлих, 
шупљих шипки; нешто као макароне, само што су биле црне боје. 
Дужина: 25-30 см. Нашли смо и гомиле пушчаних и митраљеских 
метака (знали смо да су били енглески) са жутим шипчицама 
барута, милиметарског пресека. Повратак је био исти: сачекивање 
воза на кривини код Небојше куле, ускакање, вожња до моста и 
тамо искакање. Стигли смо пред "Бату" тачно у 5. Било је много 
света, чекао се ред испред продавнице. Док сам ја пробао патике, 
сагнуо сам се да завежем пертле, а из недара, испод виндјаке ми је 
некако исклизнуо читав сноп црних шипки барута и пао на под! На 
сву срећу, мама није знала шта је то, нити шта би могло бити, па 
смо то некако забашурили. 
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 Више у такве походе нисмо ишли. Да ли зато што смо том 
приликом нашли доста барута или зато што се чуло о несрећним 
случајевима – више се не сећам. Али се сећам да смо се данима, 
нарочито са оним малим шипчицама, играли тако, што бисмо их 
поређали у облику неких слова по некаквој дасци и затим запалили. 
Барут је горео уз шиштање, пламен се преносио од слова до слова, а 
кад би све изгорело – имали бисмо натпис на дасци од нагорелих 
слова! Друга врста "игре" била је да те мале шипчице као сноп 
ставимо у празну бочицу од мастила и запалимо. Барут би бучно 
горео, а кад би се у флашици накупило довољно експлозивног гаса, 
уз једно "ву-уф" – недогорели барут би био испаљен. Нешто слично 
смо радили и са оним великим, црним шипкама, али опрезније. 
 У некој таквој "игри", или још за време "операције вађења 
барута", многа деца су настрадала. Један од таквих био је и Џони 
Димитријевић, мој пријатељ, о коме ће бити речи у неким каснијим 
причама. Остао је без десне руке. 
 
 Мајка је имала неколико чврстих начела: поштење, 
скромност, истрајност, поузданост... Реч јој је била на највишој 
цени, што је значило да се не сме лагати ни по коју цену. 
Комунистичку дволичност (или 
троличност), да једно мисле, 
друго говоре а треће раде – врло 
брзо је прозрела и презирала. 
Мама је била "књигождер". 
Читала је муњевитом брзином. 
Мање књиге – за неколико сати, 
средње – за ноћ, оне највеће – за 
неколико дана. Моје нечитање 
ју је поражавало, поготову што 
се радило о очигледном инату. 
Коме??? 
 Мама је била не-бог-
зна-каквог здравља. Још док смо 
били у Сокобањи, некако је 
зарадила жутицу, што јој је 
свакако начело јетру. Касније, у 
Београду, оперисала је жучну 
кесу. Не знам више зашто, али 
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лекари су јој саветовали да не иде на море. Зато је редовно ишла у 
Словенију, последњи пут – 1959. – са мном, у Гозд Мартуљак. 
Ваљда смо до Крања ишли возом, а онда аутобусом. Седели смо на 
првим седиштима и шофер је неколико пута морао да заустави, јер 
она је тешко подносила кривине, па је морала да излази да би 
повраћала. Сиротица, како ништа није била јела била је потпуно 
празног стомака, тако да није имала шта да поврати, осим чисте 
жучи! Практично од пролећа '60-те, била је већ стално у кревету и 
полако се "топила". Појео ју је рак на јетри који је метастазирао на 
плућа. О, ироније и неправде! Па зар њу, која није окусила ни кап 
алкохола, нити попушила и једну-једину цигарету? 
 До краја живота имала је 32 као снег бела зуба. Имала је и 
леп осмех који их је истицао. Али од кад памтим, увек је говорила: 
 – Мишко је леп на тату, а Рајко је ружан на маму! 
Такође је говорила: – Рајко је карактер. И још: – Дрско створење! 
 Такође је имала обичај, када је била незадовољна неким 
нашим поступком или понашањем, који одударају од њених назора, 
да каже, вероватно цитирајући неку изреку из фамилије: 
 – Да сам бар пањ родила, могла бих у старости да седнем 
да се одморим... 
 
 Тата је збиља био леп и наочит, Мишко поготову. За њу се 
не би могло рећи да је била лепотица, међутим, ни у ком случају 
није била ружна! Имала је, додуше, две дубоке, (строге) боре на 
челу, (Мичио Куши каже да је то видљиви симптом проблема са 
јетром, вероватно – рак), од младости је носила наочари, али њена 
доброта је зрачила и то уочљиво, осмех поготову. 
 Што се наслеђа тиче, Мишко је збиља ликом био исти отац. 
Дешавало му се да га у граду заустави непознати човек и да га пита:  
 – Јели, јеси ти Бранков? Реци му то и то... 
 Говорило се да ја имам мамине црте, ма да је мени тешко 
да то одредим. Али њена морална начела сам свакако прихватио. 
Тога сам одувек био свестан. Трудио сам се да их даље пренесем на 
кћер Бојану, што ми се чини да сам успео. Верујем и на неке 
студенте. 
 Мајка је врло подржавала моје студије математике и била 
крајње скептична, чак брижна, због моје намере да студирам 
композицију. Често би говорила: 
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 – У целом свету два и два је четири, математика је свугде 
иста и призната; а у музици зависиш од појединог критичара... 
 Била је, наравно, потпуно у праву. На Академију сам ипак 
отишао – једно што ме је "нешто вукло", а друго што сам, за 
разлику од своје мајке, био склон ризику, о чему ће касније бити 
више речи. А можда је то донекле била очева црта ? 
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Брат Мишко 

 
 
Мој брат Милан (за нас у породици – Мишко, а за сав остали свет – 
Макса, односно Мекс) (1932-95) био је старији од мене тачно три 
године и један дан! Због тога смо као деца имали заједнички 
рођендан. 
 Као дечак и момак, али и касније, био је упадљиво леп, 
изразитог профила, плавих очију и плаве, таласаве косе, висок и 
мало погурен (на Максимовиће), духовит, врло комуникативан, 
шармантан и омиљен. Није био кицош, али се облачио некако 
посебно – као да је стално био у некој филмској улози. У његовим 
двадесетим, вероватно из велике љубави према Ајзенштајну, са 
врло широким ногавицама – то је углавном била улога морнара из 
Кронштата. Посрећило му се, па је војску служио у морнарици! 
Касније се некако карактеристично клатио у ходу, попут Џона 
Вејна. Неки људи су га тако чак и звали – Вејн. Од "декоративних" 
надимака свакако овде треба поменути још: Белафонте, Базарац и 
Кит. Београдска легенда, стари Цокан Кемура, при сусрету га је 
редовно поздрављао са: 
 – Ћао, Белафонте, шта се напада? 
 Предраг Ивановић-Шимпа, џез-трубач и композитор, би 
мене, при сусретима, увек питао:  

 – Шта ти 
ради Базарац? – 
поздрави га! 
 Неки моји 
другари (Деша, 
Мића, Жика, Лаза, 
Фопа, Давор ...) и 
ја, последњих 20 (а 
можда и 30?) годи-
на звали смо га 
Кит. А ево зашто: 
Једнога лета нашли 
смо се он и ја за-
једно у Дубров-
нику, на Лападу. 
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Тамо је случајно био и наш другар Лаза-Макарон (То је стварно 
морало бити врло давно). Како је Лапад плитка, пешчана плажа а 
вода врло топла, Мишко је уживао гњурајући се и искачући, тј. 
бацакајући се по води, као делфини у игри. Лаза је то 
прокоментарисао са: 
 – Као неки туристички кит! 
Касније је објаснио да је оно "туристички" зато што је леп, а "кит" 
зато што је огроман. Од тада је за нас остао – Кит.  
 И тако наочит остао је до краја, једино што је последњих 
година најпре био запустио а затим и погубио многе зубе, што ми 
се чини да није морао. Многи људи су га стварно волели. Када је 
прошле године умро, неколицина његових другара је буквално 
заплакала од туге. 
 Био је човек од укуса. Када се оженио са снајка-Бобом, они 
су најпре живели у малој гарсоњери на мансарди, у Проте Матеје. 
Ту гарсоњеру је збиља удесио као кутијицу, а Боба је одржавала 
ред. Када су касније прешли у трособан стан у Св. Саве 30, 
мајстори месецима нису излазили из стана. Правили су кухињу по 
мери, полицу у трпезарији, шпајз, плакар у претсобљу, велику 
библиотеку и ко зна шта још. И све то према Мишковим плановима 
и жељама. Имао је добре мајсторе: већ поменути татин предратни 
мајстор-Јаков, а затим његови млађи помагачи: Јулио и Лаза1. 
Мишко је све време "чучао" над њима и контролисао извођење и 
најмањих детаља. Стављао је примедбе док све није било баш 
идеално.  

Једног лета је са Аде Циганлије вукао некакве пањеве, па 
их је код куће чистио од земље, прао, сушио, бајцовао и лакирао, те 
од њих направио праве уметничке предмете. Један комад је 
"оковао" клинцима за поткивање коња и окачио на зид, од једнога 
је – окачивши га на три ланца – направио врло необичан и леп 
лустер у спаваћој соби, а један, највећи, просто је стајао у углу собе 
као украс. И када је куповао ствари за кућу, дуго је меркао и 
проналазио лепе комаде, а они су се непогрешиво уклапали у већ 
постојећи амбијент. Њихов стан у Св. Саве стварно је један од 
ретко лепих и складно уређених станова, из кога просто зрачи 
добар укус и смисао за простор. 

Приликом усељења у тај стан, од тетка-Лелице су добили 
једно дрвце – фикус који је све време брижљиво негован, преко 
лета изношен на балкон, неколико пута пресађиван у већу саксију, 
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силом прилика и поткресиван, тако да је сада, после тридесет и 
неку годину – просто чудо од лепоте! 
 После завршене матуре Мишко је у огромној конкуренцији 
био примљен на Драмску академију – одсек филмске режије. 
Нажалост, на крају прве, контролне године, није прошао главни 
испит, те је изгубио право на даље школовање на Академији. Нисам 
стручњак и није на мени да процењујем праведност такве одлуке, 
али засигурно знам да је Мишко пасионирано волео и познавао 
филм у свим његовим сегментима, сам био талентован глумац, 
козер и имитатор, прочитао хрпе књига о филму и позоришту и 
много знао из те области. По мени, имао је многе позитивне 
квалитете за наставак студија. Имао је, међутим, и једну врло лошу 
особину: знао је да пусти језик такорећи неконтролисано. Можда га 
је то и коштало каријере? И много година касније, као редитељ у 
Радио Београду (без дипломе), није држао свој језик под 
контролом, те га је то сигурно омело да се боље и убедљивије 
уметнички искаже. 
 После тог "ударца судбине", уписао се на славистику, али 
се ту "спотакао" на старословенском, који му никако није ишао. 
Затим је прешао на историју уметности, али и тамо му се испречила 
нека "коска" (мислим: латински), тако да није успео да дипломира 
иако је прикупио многа знања из те области. Родитељи су све то 
прилично тешко примили, нарочито мати. Говорило се да Мишко 
нема зиц-флајш. Вероватно да то није далеко од истине, али ја бих 
томе додао да је он огромну пажњу и енергију трошио на детаљ, а у 
многим стварима му је целина измицала! Можда га је управо то 
коштало на кључним испитима у животу. Међутим, ако време није 
било ограничено, постизао је и целину (уређење стана или кућице у 
Гроцкој, например, затим неколико година је писао, написао и 
објавио књигу "Белег"). С друге стране, рецимо, годинама је желео 
и просто чезнуо да има чамац. Никад га, нажалост, није имао, али је 
још одавно био набавио сидро и нерђајући ланац за сидро! То је 
пример за детаљ о коме сам говорио. 
 
 Када смо, половином седамдесетих, заједнички почели 
градњу куће у Супетру на Брачу, доказало се да је он неуморни 
радник. (Он и ја смо, рецимо, извели комплетну водоводну 
инсталацију и бетонирали септичку јаму са армиранобетонским 
поклопцем). Међутим, касније су нам се сукобиле концепције. Он 
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је увек предлагао веће, боље и скупље. А фонд нам је био крајње 
скроман. У неким стварима сам му "попустио" (велики прозори, 
велика врата, транзена, гусана туш-када, вертикална шипка за туш), 
а у многима нисам. Благодарећи томе (што нисам), већ прве године, 
иако још није била довршена, у кући се живело, а после две-три 
сезоне кућа је била 95% готова. (Узгред, моје је искуство да кућа 
никада није сасвим готова). Сећам се његових предлога. Увек је 
почињао са: "Ако буде пара..." и предлагао изванредне и скупе 
детаље, а пара, наравно, нити смо имали, нити је било нарочитих 
изгледа да ће их бити. Практично, када се почетни фонд истрошио 
(а то је било већ по завршетку грубих радова), морали смо – тешка 
срца – да продамо пола плаца у Гроцкој, а све трошкове касније 
доградње и опреме ја сам сâм покривао, будући да сам имао боље, 
иако не не знам какве приходе.  
 
 Мишко је лудо волео море и умео да ужива у њему. Био је 
добар пливач. У ствари, он је волео баш Далмацију. Када је уочи 
градње те наше куће био у Грчкој, био је врло разочаран неким 
другим морем. Није, у ствари, волео ни Северно, ни Црногорско 
приморје, него само Средњи Јадран. И са мном је слично, само што 
сам ја једрио по Корнатима, па о њима имам најлепше мишљење, а 
у Малом Лошињу сам једном летовао па га сматрам баш најлепшим 
местом на Јадрану. 
 Мишко се добро разумео у морске рибе (припрема), 
маслиново уље (нерафинисано, што се "ћује" ), вино (више је волео 
бело, јер му је црно било сувише “трпко”), рибарске и, уопште, 
далматинске обичаје. Умео је да изванредно опонаша далматински 
акценат, односно дијалекат. 
 
 Док смо били деца ја сам био "мрљецкало" а он је јео као 
мећава. Брзо и много. Кисело, слано, чак и љуто. Знам, кад смо 
били у Јарменовцима (бежанија априла 1941), и кад смо се по 
истеку месец дана враћали за Београд, мајка је исплаћивала 
домаћина (чика-Љубу), а овај је том приликом рекао: 
 – Бео лука нећу ти рачуњам! 
 Ја га тада нисам јео, а не верујем ни да га је мати много 
јела, али Мишко јесте. 
 За време рата, у Сокобањи, док је мајка неко време радила 
у тамошњој грађанској школи (гимназији) а ми остајали сами у 
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кући, свакодневно смо се тукли, тј. Мишко ме је млатио као вола у 
купусу. Наравно, са три године више, био је несразмерно јачи. Ја 
сам, пак, био дрзак и изазивао га, иако сам знао да ћу за то 
изазивање да добијем батине. Често се понављала следећа сцена: 
наша туча је већ завршена, ми кроз прозор видимо маму да се враћа 
кући, а ја почињем да се дерем као да сам управо добио ударац (а 
нисам), е да би он од маме добио заслужену казну. И то ми је 
успевало без изузетка. Изгледа да се слично дешавало у свим 
породицама где су два брата била на три године разлике. То сам 
касније сазнао. 
 У гимназијском добу, у Београду, "макљаже" су се 
наставиле, али ређе. Ту су нам се прикључила још четири наша 
брата од две тетке (Јоја и Бане од мамине средње сестре, тетка-
Бебе, и Милош и Љубиша од најмалађе, тетка-Лелице). Сви смо 
живели у истој кући – они на другом а ми на трећем спрату. Сва 
шесторица смо били у распону од свега седам година. Наравно, 
правили смо савезе у разним комбинацијама, тако да су "макљаже" 
биле знатно "занимљивије" од индивидуалних. 
 Последња и озбиљна, скоро равноправна туча између мене 
и Мишка била је када сам ја имао 17 а он 20 година. Да ме неко 
пита из ког разлога смо се тукли, не бих умео да одговорим. Тек 
онако; низашто. У осталом, изгледа да за тучу два брата разлог и 
није потребан! 
 
 Да ли је било неког дружења између нас у гимназијско 
време? Не, бог-зна-колико. Ја сам се више дружио са Милошем, 
Банетом и Љубишом и, наравно, са својим вршњацима из школе. 
Играли смо пинг-понг, дугмиће, кликере или "коленице", а Мишко 
је већ био почео да се интересује за девојчице. Кад сам ја стигао до 
девојчица, он је већ увелико био са девојкама, тако да сам ја био у 
ненадокнадивом заостатку. Ипак, сећам се да смо 3-4 пута 
направили заједничку журку, са десетинама момака и девојака које 
смо обојица знали (велики стан је то омогућавао).  
 Ја сам редовно ишао на нека сиротињска скијања, а њега то 
некако није интересовало. Он је два пута ишао на "радну акцију" 
(аутопут '48 и '49) а ја за то време, са татом на море. Он је читао 
много, просто "гутао" књиге, а ја сам до велике матуре прочитао не 
више од 5-6 књига! Он је пасионирано гледао филмове (рецимо, 
Грађанина Кејна – бар 20 пута!), ја сам више ишао на концерте. 
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Само једне године смо заједно ишли на летовање, у Јелсу, под неки 
велики шатор, са неким његовим другарима. Ја сам са 20 година 
први пут отишао у иностранство, у Немачку, код Банета и Јоје. Са 
23 ишао сам у Енглеску да радим у некој фабрици а затим и да мало 
пропутујем и учим језик. Са 28 сам кроз Немачку, аутостопом 
стигао до Данске и Шведске, а отуда се неким теретним бродићем 
из Копенхагедна пребацио у Пољску. У Варшави сам се нашао са 
Мишком коме је то био тек први  излазак из земље! 
 
 Још 1945. он се, као старији, одлучио да навија за "Црвену 
звезду", а мени није преостало друго него да изаберем "Партизан". 
Да "дувамо у исту тикву" – било би крајње незанимљиво. Када је 
1948 "Звезда" у финалу Купа победила "Партизан" са 3:0, Мишко 
ми је до неко доба ноћи прстима показивао "тројку", а ја сам био 
тотално депримиран и питао се који је још уопште смисао живота? 
 Ево једног сећања из лета 1945. (можда и 1946.), које ће, 
сигуран сам, занимати младе генерације. На Саву или Дунав нисмо 
ишли, јер су још увек њима пливали лешеви заостали од рата (који 
се тек био завршио). Базени тада још нису постојали, тј. био је један 
у Гарди, у Топчидеру, али он није био доступан цивилима. Како су 
за време рата животиње у зоолошком врту или изгинуле у 
бомбардовањима, или угинуле од глади – зоолошки врт је углавном 
био празан. Неко је дошао на идеју да напуни оне базене где су сада 
фоке и бели медведи и ми, деца, смо се тамо у њима купали! То је, 
наравно, мали простор, била је гужва, али бољега није било. Идуће 
године је, ваљда, зоо-врт почео да се обнавља, па смо за купање 
пронашли базен (знатно ближи) који се налазио недалеко од Краљ-
Миланове улице (сада: Српских владара), у парку између садашње 
Градске скупштине и Председништва Србије (тамо где смо пре три-
четири године палили свеће), уз напомену да је тада између 
травњака и тротоара постојала декоративна, ниска, гвоздена ограда. 
Базен је вероватно био сасвим плитак, нешто као фонтана испред 
Дома синдиката, али ми смо се ипак тамо освежавали. Можда је и 
то било '45, јер ми је пред очима слика тог базена и трамваја званог 
корњача који пролази од Славије до Теразија, а колико се сећам, 
трамвај је ту укинут а тролејбус уведен за 1. мај 1946. Или можда 
1947.? А можда смо се ми тамо купали и поред тролејбуса? Биће да 
је баш тако и било, јер ми се чини да смо ишли на тај "базен" и 
гледали грађевину прекопута која се тих година зидала (садашња 
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Републичка скупштина), а на којој је годинама стајао натпис преко 
целе ширине, одмах изнад стубова: 
 
КРОЗ НАШЕМ СОЦИЈАЛИСТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ У ЧАСТ 
ИЗВРШЕЊЕ ГОДИШЊОГ ПЛАНСКОГ ЗАДАТАКА 
ДОПРИНЕЋЕМО НАЈВЕЋИ ПОКЛОН НАШЕМ НАРОДУ 
ПАРТИЈИ И ДРУГУ ТИТИ 
(Скрећем пажњу да у горњем тексту сигурно нема мојих словних 
грешака!) 
 И још једна опаска на крају: наша мати, која у животу није 
попила ни кап алкохола нити попушила и једну-једину цигарету – 
умрла је од рака јетре који је метастазирао на плућа – са 63 године. 
Мишко, који није био апстинент, али сасвим сигурно не ни пијанац 
– умро је са 63 године од рака на јетри! У чему је ствар? 
Случајност? Наслеђе? 
 Наслеђе да, али чега? Није се доказало да је рак, као 
болест, наследан. Али ево, сведочим из прве руке: запамтио сам 
своју мајку која је често говорила, чак и за најмању ситницу: 
 – Свака ми жилица дрхти! 
 И то је стварно тако било. Она је била склона секирацији за 
било шта, а то, изгледа, уништава јетру. 
 Мишко је такође био "живац". И он је умео да плане и да се 
изнервира за било шта. Сећам се, колико сам га пута возио аутом, а 
он на неком семафору отвара прозор, добацује и расправља се са 
неким возачем који се није добро престројио или, пак, није био дао 
жмигавац на време. Наравно, потпуно узалудно, али за јетру 
свакако штетно. Чак га то није напустило ни два дана пред смрт! 
Пошто су у болници били збиља бедни услови, он је лежао код 
куће, а ја сам га јутром возио на превијање у болницу. Тог 
последњег јутра његов син Вук и ја смо га буквално носили од 
лифта до моје "пеглице". Било је то врло мучно за њега, будући да 
је и даље био огроман а потпуно без снаге, па још пресечен 
(оперисан) скроз, преко пола стомака. Рана га је, наравно, болела. 
Тешком муком (његовом) сместили смо га на предње седиште. И 
док сам ја седао на своје место, он је отворио прозор и довикнуо 
таксисти прекопута, који је очито некога чекао и, хтео-не-хтео,  
гледао цео призор: 
 – Шта је, јел' игра мечка? 
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 Испричаћу сада једну згоду која осликава једну његову 
особину, тако типичну за њега. Пред почетак изградње куће у 
Супетру ми смо свакодневно ишли трајектом за Сплит, тамо 
куповали грађу и пребацивали је у Супетар. Пошто бисмо на 
брзину истоварили камион, после његовог одласка, правили смо 
бољи размештај материјала. Пребацивали бисмо, рецимо, кровне 
балване са једног на друго, згодније место. Дешавало се да ја носим 
предњи крај и идем натрашке. У том случају он би ме упозоравао 
када и куда да скренем: 
 – Мало у твоје лево! 
 Таква ситуација се понављала небројено пута и никад није 
пропустио да каже оно "у  т в о ј е  десно (лево)". Ово наводим 
стога што га је то држало буквално до последњег даха! Када бих му 
ја (или неко од његових синова) помагао да онако тешко болестан 
устане из кревета и оде до WC-а, он би ме обујмио око врата а ја 
бих га, идући натрашке, скоро носио. И наравно, он је кормиларио: 
 – Иди, мало у  т в о ј е  десно! 
 Вреди забележити и овај догађај: једне вечери управо сам 
се спремао да кренем до Мишка, кад звони ми на интерфон наш 
заједнички другар Деша. Када сам му рекао куда идем, пожелео је 
да се и он види са Мишком, знајући да је то свакако последњи пут. 
Поседели смо неко време и попричали са Мишком, а онда се Деша 
дигао да крене. Мишко му је тада – алудирајући на Дешину знатну 
ћелавост – рекао: 
 – Мали, (тако га је он увек звао) ако доживиш године у 
којима сада изгледаш да си – биће добро! 
 Ето, такав 
је био стари Кит, 
што би рекао Хол-
ден Колфилд из 
«Ловца у житу». 
 
 
 
 
 
 
 

            Брат од тетке Милош 
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II Део 
 
 

TAKO JE TO БИЛО 
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Само тако настави! 

 
 
Завршивши прву половину претходног текста, (о Максимовићима) 
дао сам је на читање супрузи Цаци, ћерки Бојани, брату Ђорђу и 
синовцу Вуку. Допало им се. Када сам довршио цео текст, дао сам 
другарима – Јоци-Катанцу12 и Боби-Сови13, јер су они познавали 
моју причу "изнутра", тј. знали су деда-Јову, тату и стричеве, маму 
и Мишка. Затим сам дао и школском другару Обрену. Сви су ме 
охрабрили. Чак се појавила сугестија да би требало још да пишем, и 
то о себи и својој околини, бар најзанимqивије догодовштине, 
управо да се ствари не би заборавиле. 
Што би рекао Јоца Катанац: 
 – Задовољан сам с тобом, - само тако настави! 
 Тај Јоца Катанац је иначе препун таквих готових језичких 
формула или спремних реченица за цитирање, тако да од њега увек 
има шта да се чује. Знамо се више од 40 година. Многе од тих 
његових формула чуо сам чак стотинама пута, али увек на добром 
месту, тако да делују ново, јер је ситуација нова. Рецимо, једном је 
испричао да му је водник на самом почетку војске рекао: 
 – Катанићу, од тебе очекујем само једну ствар, а то су 
две ствари: рад, ред и дисциплину! 
 А онда су се годинама појављивале варијанте. Иначе, исти 
водник је Катанца упозорио и на следећи начин: 
 – Катанићу, ти мене не познајеш, а нећеш ме ни знати, 
али ја ћу ти показати ко сам! 
 Исто тако, Јоца је негде шездесетих донео неки исечак из 
новина – “Хумор на сваком кораку” – где су били објављивани 
аутентични текстови ко зна каквих типова, који се јављају 
рубрикама "Писма читалаца". Одатле је и оно његово чувено: 
 – Жица, калај, шрафови и остали тешко проницљиви 
материјали. 

                                                
12 Јован Катанић, грађевински инжењер и једно време професор на Грађевинском 
факултету; пројектант (заједно са Браном Јовиним) двеју саобраћајних "петљи" -  
код Мостара и Аутокоманде 
13 Др. Богдан Јанковић, звани Боба-Сова, другар из гимназије, електро-инжењер, 
виши научни сарадник у Центру за мултидисциплинарне студије 
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 Последњих десет година, ми се један другоме на телефону 
не јављамо са "хало", него баш тако: 
 – Жица, калај, шрафови? 
 – ...и остали тешко проницљиви материјали! 
 
 И, значи, захваљујући њима и њиховим охрабрењима и 
сугестијама, ето ме на новом поглављу, у ствари: читавој новој 
књизи! Биће то вероватно много тежи задатак, бар што се тиче 
избора, јер сам већ и до сада доста писао о себи, а теме су 
непребројиве! А можда и неће бити тако тешко! Држаћу се 
критеријума занимљивости и по могућству хронолошког редоследа. 
Већ сада видим десетак тематских области које ће бити обухваћене, 
а током писања - сигуран сам - испливаће и неке које ми сада нису 
пале на памет. 
 За разлику од многих књига у чијим се предговорима 
читалац обавештава да су сви догађаји и личности описани у књизи 
– измишљени, а свака евентуална сличност са реалним ликовима и 
догађајима – случајна и ненамерна, овде је случај сасвим супротан. 
Сва имена, презимена и надимци су реални и припадају постојећим 
људима; догађаји који ће бити овде описани – стварно су се и 
десили. То је све чак и проверљиво. 
Пошто пишем на компјутеру, моћићу – кад се нечега присетим – и 
накнадно да убацим поједине детаље, епизоде, па и читава 
поглавља. Компјутер је за те ствари идеалан. 
 Имам гомиле фотографија на којима су момци о којима ће 
бити речи, па ћу пробати да их некако убацим, јер ће сигурно бити 
занимљиво видети како смо некада изгледали. 
 Ово што следи биће прича о мени и мојој генерацији, на 
коју смо сви ми - изгледа с разлогом – поносни. 
"А сада на свој радни задатак!" 
 
 (фебруар 1997) 
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"Трула кобила" у Трећој мушкој 

 
 
Можда да почнем од гимназије? Чувена Трећа мушка. Гајили смо 
другарство "до даске". Сваковрсна међусобна помоћ сматрала се 
природном и подразумевала се. Преписивање домаћих задатака, 
шапутање латинског или математике, додавање цедуљица на 
писменом, пола ужине, два дима цигарете... Уопште, оданост па чак 
и пожртвовање били су на највишој цени, а у међусобном опхођењу 
били су врхунски закон и принцип. Издајство је било незамисливо, 
а неколико збиља усамљених случајева или чак само покушаја, 
умало што нису довели до правог линча. 
 Када је у трећем разреду14 један наш другар – Умберто 
Тирели (дакле, Талијан) иначе син електричара – једног зимског 
поподнева, откачивши некакве жице, искључио струју у једном 
крилу зграде, били смо (због мрака) пуштени кући али уз 
претходни претрес. Сутрадан је домар (чика-Љубисав) нашао 
шрафцигер у нози Тирелијеве клупе (биле су од цевастог гвожђа) и 
сироти Тирели био је избачен из гимназије. Можда је по среди било 
цинкарење али то никада није доказано. Ко зна, можда је срећа да 
није! Да јесте – било би свашта. 
 Сви смо имали надимке, који су још увек у оптицају. Вреди 
их навести, јер су само у мањини били они изведени из имена или 
презимена, као: Шапа, Гане, Глиша, Зека, Гуца, Аџија, Баја, Дики, 
Јалец, Мигол, Пантела... а много више је било оних правих, 
карактерних, као: Ципов, Зуба, Јарац, Криза, Твор, – Пикавац, 
Шипчица, Чачкалица, – (све о истом!), Чварак, Сова, Мута, Уша, 
Радијатор, Папкар (то сам ја, због великих стопала), Шарло, Луда 
зебра, Буђа, Слон-Ћира, Кобац, Гроф, Кинез, Брката ларва, 
Пупавац, Матори, Џеника, Марсовац, Тексас, Софка, Пешко, 
Сенегалац, Дугачки, Рахитис, Калуждер, Џуџа, Научник у виду 
трамвајских шина! 
 Наравно, да са таквом инвентивношћу нисмо заобишли ни 
наше професоре. Волели смо и ценили Тетка-Ему, Баба-Раду и 
Перку, а осталима смо прикачили по заслузи: Ђока-Каубој, Божа-

                                                
14 Као сада седми основне; имали смо 13-14 година 
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Ловац, Мица-Троцевка, Пршута, Грамлек, Света-Досада, Илија-
Гаулајтер, Кораћ-Зодијак (гуштер).  
 О управо поменутом Кораћу, који нам је предавао 
географију у IV или V разреду, вреди забележити да је он сâм 
вероватно лекције учио напамет и за ту сврху користио својеврстан 
мнемотехнички метод: све је груписао у тријаде (евентуално у 
тетраде) и тако лакше памтио. Наравно, на часу је "испаљивао" те 
тријаде у једном даху, као стихове, па се то тако и нама лепило у 
меморији: 
 
(главне) десне притоке Дунава:  Драва, Сава и Морава 
средњедалматинске планине:    Козјак, Мосор и Биоково 
јужноприморске планине:        Орјен, Ловћен и Румија 
западномакедонске планине:    Паштрик, Коритник и Кораб  
шта се гаји у Македонији?         воће, поврће, варива и винова лоза 
речне рибе:    шаран, кечига, сом и смуђ; 
врсте четинара:     јела, бор и смрека 
житарице:    пшеница, јечам, раж и овас  
биљке за текстлну индустрију: памук, лан и конпоља. 
 А Јоца-Катанац, такође из Треће мушке, али неколико 
генерација старији од нас, наводи да им је Кораћ диктирао из своје 
свешчице следећу минијатуру: 
 ...И док се Сахара губљаше у магли великих киша, дотле са 
наших највиших планина силажаху глечери и ледници... 
 
 Божа-Ловац је био посебна прича. (Мени није предавао, 
али мојој браћи јесте). О себи би говорио у трећем лицу, рецимо:  
 – Господин је стар човек, а ти си један неваспитан 
младић! (имао је југоисточни акценат) 
 – Дај господину ону оловку, ону што пише двојке! 
 Волео је чашицу и умео је да дође добро накресан. Тада би 
рекао: 
 – Господин је мало уморан, а ви децо, читајте нешто! – и 
задремао би.  
 Како је становао у Његошевој, преко пута III мушке, а 
поред ондашње "Сложне браће" (садашњи хотел "Парк"), једном је, 
имајући час у учионици која "гледа" у његов стан, викнуо: 
 – Зоро, Зоро, преврни ћурку да не загори! 
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 У шестом разреду математику нам је предавао страшни 
Шеган. Од старијих генерација смо сазнали да је некада био рвач. 
То се, уосталом, и видело по његовом масивном врату. Такође смо 
сазнали да је он алергичан на Тасићеве логаритамске таблице. 
Вероватно да се некада био сукобио из ко зна ког разлога са тим 
Тасићем, па га није подносио. Можда грешим душу. Можда је 
разлог био чисто професионалан: Гаусове таблице, са пет децимала, 
користи цео свет, а Тасићеве, са четири децимала – нико. Тек, било 
како било, пошто је мени математика ишла најбоље, имао сам 
петљу да на писмени задатак донесем баш Тасићеве таблице и 
истурим их на видно место. Пошто сам био у првој клупи Шеган их 
је одмах приметио и упитао ме шта сам то донео. Ја кажем: 
 – То су логаритамске таблице! 
 – Чије? (почиње да се смејуљи) 
 – Тасићеве! 
 – А што немаш Гаусове? (скоро кроз смех) 
 – Ја сам навико да радим по Тасићу! (Чуј, мене: "навико") 
 – Ма какав Тасић, махинажо једна! – и крене у грохотан 
смех од кога се орила цела учионица. Шеган је уопште, онако спор, 
дебео и наборан – личио на нилског коња, а нарочито кад се смеје, 
јер тада је још и широко разјапљивао уста. Наравно, нико није 
видео нилског коња кад се смеје, али сви смо ми – без грешке – 
имали исту асоцијацију.  
 Непрегледан је списак наших спадачина, трикова и 
марифетлука, али пробраћу неколико "највреднијих":  
 Седми разред, 7. јануар 1952. Божић. Наравно, радни дан у 
школи. Ми се скупљамо испред улазне капије, на улици, и сви 
колективно (демонстративно) одлазимо у биоскоп. На часу се 
појавио једино Дулар Јанез, Словенац, коме није био Божић и 
Јефта-Тексас који је већ имао 6–7 "бугера", па му је висио опстанак 
у школи. Били смо колективно кажњени смањењем оцене из 
владања. 
 Ја сам седео у првој клупи, лево, одмах до професорске 
катедре. У то време наставници су крили оцене које су нам 
уписивали. Пошто смо сви били знатижељни, ја сам прво почео да 
гвирим, а затим сам у шестом разреду лепо ишпартао један табак и 
направио дупликат прозивника, у који сам уредно уносио све 
оцене, тако да је свако могао да добије тачну информацију шта из 
чега има. Затим се родила још храбрија идеја: неко је добио, 
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рецимо, из историје или биологије "три на два" а ја сам му 
преправио на "три на четири". После тога он се више не би 
појављивао на том часу, па би му била заведена тројка. Тако је 
почело.  
 Како? Најпре сам студирао стил писања бројева – округли 
или угласти бројеви, затим врста мастила (плава, зелена, црна), и то 
све вежбао да пишем наопачке. Био сам исписао листове и листове 
папира, док нисам постигао перфекцију. Користио сам време док се 
неки наставник током предавања шета од катедре према последњем 
реду, и за тих неколико секунди, нађем рубрику и "убодем" оцену. 
Наравно, врло брзо сам прешао са "преправки" на директну 
"убадачину". Током часа стизале су "наруџбине", а ја сам пазио да 
"убадам" само из предмета из којих наставници немају појма ко 
колико зна и који се не сећају да ли су некога испитали или не. Из 
неких предмета то једноставно није било могуће. Неки наставници 
су ствар држали у глави.  
 Знатно ређи, али и дрскији и безобразнији начин, био је да 
се – за време "реферата" из српског, када неки ученик читав час 
чита припремљен реферат о неком писцу а за то време наставница 
седи на његовом месту (обично удешено да то буде у последњем 
или претпоследњем реду) – скине прозивник на клупу и натенане се 
"изубада" шта већ треба. Једном је таква операција могла да се 
трагично заврши. Први, а можда чак и други час српског. Реферат 
траје. Дневник је скинут на нашу клупу и убадачина је у току. 
Одједном, врата учионице се отварају (а врата која се отварају на 
споља "гледају" право на катедру!) на шта смо се сви скаменили, 
јер ако је Директор на вратима, одох и ја и сви ми дођавола! 
Срећом, није био Директор, него Боба-Сова који је био закаснио, а 
на глави је имао неку смешну капу, накриво намештену и засуту 
снегом, што је изазвало експлозију смеха али и олакшања. 
 У седмом и осмом имали смо латински. Он ми је прилично 
добро ишао, али важније од тога је да сам имао свешчицу у којој је 
све било прегледно записано. Њу сам врло спретно листао левом 
руком, а десном – загрливши мог пара – прстима давао шифроване 
поруке ономе на табли: падеж, једнина-множина, време и сл. То је 
функционисало без грешке. 
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 Када сам био у седмом разреду, мој друг Миле (касније 
назван Насер)15 био је у петом. Кубурио је са математиком па сам га 
ја мало спремао. Ипак, пред писмени је била прпа. Одлучили смо се 
за један ризичан корак. Дошао сам у његов разред (у Другој 
мушкој) и на првом часу, наставници математике се представио као 
"нови ђак". 
 – Како се зовеш? 
 – Ђорђе Адамовић 
 – Одакле си? 
 – Из Ужица 
Она погледа у прозивник и пошто ме није нашла, упита: 
 – А што те нема овде? 
 – Па, не знам; мама је разговарала са разредном ... 
 – Добро, ево ти свеска и ради! – и даде ми свеску неког 
ђака који је био избачен на полугођу. 
 Писмени је трајао само један час, што је било врло сурово. 
Иако сам био одличан математичар и још две године старији, једва 
сам скрпио два задатка (задаци нису били "кликерашки" него са 
неким заметним рачунањем, са пуно децимала – ех, да ми је ту био 
Тасић!). Ономе до мене сам дотурио један, а Милету два задатка. Ја, 
као, ништа нисам урадио. 
 Када је звонило за крај часа, нико још није био предао. 
Наставница нас је пожуривала али је сакупљање трајало читав мали 
одмор. Када је најзад сакупила и кренула –  на вратима је већ био 
наставник за други и трећи час: Ракочевић, звани Рака Индијанац. 
Ја сам био у клопци. Нисам имао куд него да останем и на његовим 
часовима. Када је редар реферисао да "имамо новог ђака", умало се 
није засмејао и тако ме провалио, али срећом, уздржао се. 
 За време великог одмора, после трећег часа, изгубио сам 
се. На петом су имали час код разредне. Наравно, математичарка јој 
је већ била поменула "новог ђака" о коме ова није имала појма!  
 Када је дошла у разред, питала је "ко би то могао да буде?" 
али, наравно, нико није знао. Почели су да падају разни предлози: 
 – Можда је новинар? 
 – Можда је шпијун? - и у том стилу.  

                                                
15 Милорад Игњачевић, дипломирани правник, неколико година радио у Кувајту 
(чини ми се преко Прогреса); сада је адвокат у Београду 
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Ствар је легла код разредне, али код математичарке није. Цео 
разред је добио двојке, а Миле и онај мој пар – кечеве! Две године 
касније, када сам већ био на студијама а Миле у седмом, за време 
писменог из латинског завукао сам се испод његове клупе и радио 
му писмени! Нисам тада могао да се представим за "новог ђака" јер 
ме је та латинка знала, пошто је она предавала и у нашој гимназији. 
Та операција је сасвим успела. 
 У одељењу код мог брата Милоша упражњавали су један 
сасвим оригиналан изум. Нека наставница је имала обичај да када 
пропитује за оцену, ученик који одговара седи испред ње у првој 
клупи, која је за ту прилику испражњена. Тога дана неко би донео 
баштенско црево које би било положено уза зид, од последње клупе 
па све до друге, одмах иза оног мученика који је пропитиван. 
Дужност момка иза њега била је да предњи крај црева "спроведе" 
овоме испод џемпера или сакоа, тако да му крај црева дође до иза 
врата, а он сам прекрсти руке и максимално се удаљи, да би се 
отклонила било каква сумња. У последњој клупи, са задњим крајем 
црева испред себе, седи најбољи ђак из тог предмета и шапуће кроз 
црево! Баш је инвентивно. Сада, наравно, постоје walkie-talkie, 
мобтели, пејџери и сличне скаламерије, а у оно време једва да смо 
струје имали. Све смо морали да радимо "помоћу штапа и канапа". 
 
 Јуни 1953. Матурски писмени из математике у Трећој 
мушкој. Четири одељења у четири разна ћошка зграде. У 
учионицама свако седи сам у клупи, а свака друга клупа -  празна. 
Дакле, безбедност максимална – нема "мувања" – преписивања или 
додавања. 
 Да ли је баш тако? 
 У 9:30 већ сам био урадио два задатка и преписао их 
учитко, укључујући и леп цртеж пирамиде, у коју је била уписана 
коцка, а у њој уписано не знам шта. Све је то било нацртано, 
прегледности ради, у разним бојама (имао сам "патент" оловку са 
разнобојним минама). Убрзо сам све то преписао на "пушкице" и 
ставио у резервоар за мине те исте патент оловке, испражњен за ту 
прилику. После неког времена, долази дежурна наставница (која је 
предавала руски) из другог одељења (и другог крила зграде), 
накратко се диви моме цртежу и пита, ако сам готов, да ли бих 
могао да јој дам оловку па да је однесе мом брату Милошу? 
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 Срећом, био сам готов и ја и мој цртеж и "пушкица" у 
оловци, те је она тако однела два задатка на сасвим други крај 
зграде! Операција такође успела. "Пацијент" је, међутим, ипак 
настрадао али не из математике него из српског, где није постигао 
четворку, па је морао да полаже матуру, за коју се уопште није 
спремао. 
 Био је то стварно пех за Милоша. Он, који је имао најбољи 
"пробни писмени" из српског у целој гимназији, киксне баш из 
српског, а из математике од које је стрепео –  прође са четворком. 
 Мој случај је такође био необичан, али са позитивним 
исходом. Већ сам раније негде рекао како сам у гимназији био 
прочитао тек 5–6 књига, дакле, практично био неписмен. То се 
показало и на писменим задацима у току осмог разреда. Тачно 
памтим своје оцене (јер сам то већ небројено пута причао): 
 2+,   3–,   3,   3+ 
 Дакле, баш ниједна четворка! Иначе и ја сам био одличан у 
осмом и као такав био кандидат за ослобађање од усмених 
матурских испита. Математике и руског се нисам плашио, али из 
српског сам лепо показао своје могућности и биле су слабе шансе 
да на матурском писменом постигнем више. Мојој мајци, која је 
била дугогодишњи професор баш српског, то је изгледало 
немогуће. Предосећала је трагедију. Ипак, дрзак какав сам већ био, 
20-дневни период "спремања за матуру" искористио сам тако што 
сам пре подне вежбао клавир а после подне ишао са Милошем на 
Саву. На мајчина запомагања да треба да спремам историју и друге 
предмете јер сигурно нећу бити ослобођен, ја сам смислио 
нарочито дрзак одговор: 
 Ако не учим, па кикснем на писменом  
 и онда паднем на неком усменом,  
 то је мања штета него да учим,  
 па случајно на писменом ипак добро прођем,  
 па се онда испостави да сам џабе учио!!! 
 На писменом ми се некако посрећило. Трудио сам се да бар 
не лупам глупости. Био сам ослобођен полагања матуре. Више на 
мајчину него на моју радост. 
 У четвртом или петом смо издавали "новине", наравно, 
руком писане и цртане, и у "тиражу" од једног примерка! Дакле, не 
зидне новине (било је и њих, али оне су биле званичне, да не 
кажем: државне), него оне које су формата мале свеске и које се 
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читају за време часа, испод клупе, дакле, алтернативне. Прво се 
појавио мој Скип, али му се током читања по разреду негде загубио 
траг. Није могло да се установи ко га је читао последњи. Међутим, 
само се показало. Већ после неколико дана појавио се Марс који је 
направио Марко Бабац.16 Неколико цртежа и карикатура из мог 
Скипа било је искоришћено (простим прелепљивањем) у новом 
листу! Чист плагијат! Нисам се позвао на Закон о штампи или 
Закон о ауторском праву, али сам у другом броју свој "уводник" 
посветио том случају. Успело је. Ауторских крађа, убудуће више 
није било. Онда је Панта, звани Кинез,17 иначе одличан цртач и 
сарадник у моме Скипу, направио Кину, па онда Уша,18 такође 
врстан цртач и касније сликар  – издао Кувар, и најзад Шарло19 
Пупак. Каква понуда! У време најгорег политичког и медијског 
једноумља ('49-'50-те), био је то прави плурализам. Истовремено, 
била је то и добра забава и импулс креативности и зачетак неког 
underground "самиздата".  
 У гимназији фудбал нам је био најомиљенији спорт и 
играли смо га од првог разреда, углавном крпењачом,20 касније 
тениским лоптама па чак и правим фудбалом. Али онај прави, који 
се памти и данас, почео је негде у четвртом или петом разреду, 
управо онда када смо се поделили на Французе и Енглезе – према 
страним језицима које смо учили. Међу Французима најбољи су 

                                                
16 Дипломирао медицину, али, колико знам, никада није радио као лекар. Још у 
гимназијско време био је у кино-клубу заједно са Макавејевим и Коканом Ракоњцем. 
Учествовао у стварању неколико филмова - као монтажер. Сада је професор на 
Факултету драмских уметности. У "Транд" долази веома, веома ретко. Кажу ми да се 
код њега налазе многи (или чак сви!) примерци наших "новина", које не да никоме, 
чак ни за фотокопирање. 
17 Иван Пантовић, правник, један од најомиљенијих људи из "Транда". Цео радни 
век провео у Народној банци Југославије као шеф кабинета Гувернера НБЈ; умро пре 
неколико година. 
18 Никола Борђошки, започео архитектуру а дипломирао сликарство на Ликовној 
академији; један од најстаријих "адаџија" (има сплав на Ади Циганлији). Бавио се 
подводним риболовом, а, изгледа, да се још увек бави надводним, тј. шумским 
ловом. 
19 Радомир Чолић, архитекта. Када је својевремено наш другар Јарац (Др. Томислав 
Блажев) у Бечу настрадао са неким гадним опекотинама, Шарло је редовно ишао у 
Црну Гору код травара Јована Шаљића по чувени мелем, и слао га авионом Јарцу у 
Беч. То је нашег другара спасло а ефикасност мелема зачудила бечке лекаре 
20 У то време гумених лопти једва да је било, па су нам – обично баке – правиле 
лопте од старих крпа; отуд – крпењача. 
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били: Пантела21 са топовским шутом, Мома Глишић,22 Синдик,23 
Моча Белић24  и Панта-Кинез на голу. Енглези су били бројнији а 
међу њима су се истицали: Јалец-Агрикола,25 Шарло, Слон-Ћира,26 
Гуца27 и на голу Пера Раденковић (касније професионални голман у 
БСК-у). Тај ривалитет је остао не само до краја гимназије, него се 
наставио и на прославе годишњица матуре. 

25-годишњица матуре 
(1978), испред Транда, 
пред полазак у Ечку, 
стоје, с лева: Папкар, 
Зуба, Уша, Радијатор, 
Пешко, Буља, Сова, 
Сенегалац, Ка'акуш, 
Мигол, Тексас, Агрико-
ла, Дугачки;  
чуче, с лева: Радука, 
Слон -Ћира, Пикавац, 
Буђа, Шапа, Мома, 
Кожић; 

 
Двадесетпетогодишњица матуре прослављена је у Ечкој – 

било нас је преко 30 –  са ноћним крканлуком и банчењем, 

                                                
21 Милорад Пантелић, машински техничар; у "Транду" био прилично редован; умро 
пре неколико година 
22 Највећи и прави господин; дуги низ година држао часовничарску радњу поред 
кафане "Лондон", коју је наследио од свога оца. Умро пре неколико година. Сада ту 
радњу држи његов зет Мија који по господству наставља Момину традицију. 
23 Слободан Синдик, економиста; ради у Удружењу произвођача шинских возила 
24 Момчило Белић, не долази у "Транд"; кажу ми да се професионално бави 
фудбалом као тренер (ваљда негде у иностранству?) 
25 Др. Радомир Јанковић, стоматолог-протетичар, цео радни век провео у Зубној 
клиници у Зориној а у последње време ради и приватно. Најпре је почео да намешта 
зубе (вештаке) и целе вилице нашим бившим професоркама, мајкама и таштама а 
касније и многим другарима. Један од најредовнијих "трандафиловићеваца" и 
стубова нашег дружења. 
26 Др. Обрен Поповић, професор на Медицинском факултету и Начелник Интерне 
клинике Градске болнице. Гастроентеролог међународне репутације. Као лекар 
најпре помагао нашим родитељима и бившим професорима, а у последње време и 
многима од нас. У гимназији редовно био најбољи ђак а сада би се могло рећи да је 
капитен "трандафиловићеваца". Недавно се преселио из Коче Капетана у 
Невесињску, баш преко пута "Транда"! Са Ацом-Софком највећи заљубљеник у 
оперу. 
27 Др. Драгољуб Гуцић, кардиолог, неколико година радио у Немачкој; сада је у 
Клиничком центру. У "Транд", такорећи, више не долази јер га Јалец и Зуба "ватају у 
маказе" (зезање) 
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преферансом на три стола до 5 ујутро и –  после кајгане од по три 
јајета – јутарњим фудбалом на мале голиће (које смо понели из 
Београда). Диван травнати терен и узбудљива утакмица: Енглези –  
Французи 3:3.  
 
 Тридесетогодишњицу смо прославили у Аранђеловцу, са 
око 25 присутних. После ноћних кафанских задовољстава фудбал је 
игран на бетонском игралишту за мали рукомет и по несносној 
врућини. Енглеза је било знатно више па су се током утакмице 
стално мењали (као у хокеју), док је (нас) Француза било тачно пет 
(укључујући и Јефту-Тексаса28 у шими-ципелама, који никада 
раније није играо). Играли смо све време, само што душу нисмо 
испустили, и на крају били катастрофално поражени са 6:1! 

30-годишњица матуре, Аранђеловац, 1983: Французи-Енглези  
Стоје: Сова(Е), Кожић(Е), Ћира(Е), Агрикола(Е), Кинез(Ф), Сенегалац(Е), 
Мома(Ф), Папкар(Ф), Радијатор(Ф); чуче: Дики(Е), Буља(Е), Коскица(Е), 
Син(Ф), Калуждер(Е) 
 
 Чини ми се, пред крај гимназије, већ поменути Ћира почео 
је да се активно бави кошарком у "Звезди", где је био истакнути 
првотимац у њено златно доба, а наступао је чак и у државној 

                                                
28 Александар Јефтић, изгледа да гимназију није завршио. Уз Пантино залагање 
запослио се као службеник у НБЈ 
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репрезентацији. Касније је тамо "повукао" и Луку Кнежића29 (чије 
је име Шеган погрешно прочитао "Кожић") и Љубисава 
Јовановића-Буљу.30 Сва тројица су до под старе дане пикали баскет. 
Данас кондицију углавном одржавају преферансом. 
 Ипак, "као специјалитет куће", тј. нашег разреда, треба 
навести трулу кобилу, (игра? спорт? будалаштина?) у којој су 
учествовали сви. Не кажем да смо је ми измислили. Упражњавали 
су је и други, нарочито старији, али ми се чини да смо ми били 
нарочито фанатични. За оне који не знају, описаћу о чему се ради, а 
фотографије ће то још боље дочарати. Дакле: 

 
Трула кобила – Матуранти Треће мушке (Енглези); стуб: Софка, затим с 
десна: Гуца, Калуждер, Зека, ?, Кожић, Сенегалац, Пупавац, Гане, Кадија 
 
Учествују две екипе од по 5 – 7 момака, некада и више. Из екипе 
која се потура један чвршћи момак (звани стуб) стане леђима уза 
зид или дрво и, укрштајући прсте, склопи опуштене руке негде у 

                                                
29 Др. Лука Кнежић, инжењер технологије и професор на Технолошком факултету. 
Најредовнији учесник свих демократских протеста у последњих 7-8 година, а о 
"Транду" да и не говоримо. 
30 Љубисав Јовановић, инжењер технологије, годинама радио у Инексу. Поред 
кошарке бавио се и смучањем и уопште био у најбољој физичкој кондицији. Зачудо, 
пре неколико година доживео мождани удар који му је највише оштетио говор и 
десну руку. Ипак, он се не предаје. У "Транду" је скоро редован а ишао је и на 
"шетње". Не пристаје да га неко вози. Иде сам! 
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пределу препоне. На тако направљено лежиште, први из његове 
екипе стави своју главу и обујми га око ногу. Његово тело је 
хоризонтално а ноге растављене. Следећи члан екипе своју главу 
протури овом претходном кроз ноге (од назад) и такође му својим 
рукама обујми ноге. И тако се сви следећи чланови на исти начин 
постављају, образујући чврст ланац који више личи на стоногу него 
на кобилу, јер има много више ногу од четири. Када се цела екипа 
намести тј. формира кобилу, друга екипа, један по један, наскаче на 
њу. Као што смо на часовима фискултуре уздужно прескакали 
козлић или чак коња, тако и сад, први из екипе, после кратког 
залета, скоком се најпре рукама дочека на леђа другог или трећег из 
кобиле, а онда се, одражавајући од њега, одбаци што даље и гекне 
свом тежином по леђима једнога од оних доле. Следећи ради све то 
исто, обично наскачући одмах иза свог компањона, како би зајед-
нички припремили следеће наскоке. А следећи обично наскачу на 
њих и тако редом, све више у висину, да би укупан терет и прити-
сак на оне јаднике доле – био што већи. А циљ је: направити што 
вишу и тежу "пирамиду", како би они доле под тежином попустили 
и "кљокнули", а то је победа, јер је кобила била трула. Када наскочи 
и последњи а кобила још увек не попушта, онда ови одозго, 
синхронизованим кретњама горе-доле, као приликом јахања, 
покушавају да натерају кобилу да кљокне на најслабијем месту. 

 
Матуранти Треће мушке, с лева на десно: 

Луда зебра, Зека, Гроф, Папкар, Коскица, Аџија, Мома-Џуџа 
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 Дешава се, међутим, да ови одозго, још у фази наскакања 
или касније у фази јахања, не испланирају статику своје пирамиде 
довољно добро, па се неко од њих накрене сувише на једну страну 
и поквари равнотежу и сви попадају доле, а кобила издржи! То је 
онда њена победа. А правила су ту сасвим јасна и недвосмислена. 
Ако је кобила трула, онда се они (њени саставни делови) поново 
потурају; а ако јахачи попадају, односно ако кобила издржи, онда 
се следећи пут малопређашњи "јахачи" потурају а ови из кобиле – 
наскачу. 
 Неко ће питати – и докле тако, тј. колико пута? 
 Све док не звони за крај великог одмора, тј. за почетак 
трећег часа, или док једна екипа не призна да не може више (што се 
не дешава), или док неком не искочи неки кичмени пршљен! Што 
се, срећом, такође није десило и што је право чудо да није. (А тада 
нисмо имали, као што сада имамо – Ацу-Софку31 на ортопедији у 
Ургентном центру). Врло сурово и врло тачно. Ко мало боље 
погледа фотографије видеће да је баш тако било! 
 
 Другарство о коме сам говорио на почетку ове приче траје 
и дан-данас, а "упражњавамо" га претежно у "Трандафиловићу" 
(првим "петцима" у месецу), као и по славама. Када се почело са 
тим окупљањем – ја не знам, јер неколико година нисам долазио, 
али према Ћирином казивању, изгледа да се са тим састанцима 
кренуло негде почетком 70-тих, и то на Пантину иницијативу. 
Почели су да се виђају сваког петка32 у "Славији". После неког 
времена дошло је изненађење: њихове супруге су се тајно 
договориле и једном приликом им се колективно придружиле! Од 
тог доба виђање је сведено на једном месечно. 
 Ја памтим свој први одлазак. Са Ћиром сам се срео негде у 
граду (половином 70-тих?) па смо мало попричали. Пред растанак 
ме је позвао да дођем на дружење"у петак у 8, у Хотел 'Славију', и 

                                                
31 Др. Александар Поповић, врсни ортопед, ради у Ургентном центру; нема коме од 
нас (или од наших) није нешто наместио – руку, ногу, кук... Заљубљеник у оперу. 
Био редован "шетач" за време грађанског протеста. Нажалост, није био са нама на 
Платоу, о чему ће касније бити речи. Једном сам га у шали упитао, када ће да скине 
толики стомак? Одговорио ми је: 
– Шта ти је, како да скинем, па ја сам толике стотине и хиљаде марака инвестирао у 
њега! 
32 У "оснивачком језгру" су били: Панта-Кинез, Обрен-Ћира, Лука и Дики 
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то у Кризиној33 соби!" Том изазову нисам могао да одолим. Од тада 
сам више-мање редован. 
 "Кризина соба" је била добра досетка и као таква имала 
неког шарма, али се првобитни импулс брзо истрошио па смо 
прешли у "Трандафиловић" као дефинитивно решење. "Транд" је 
имао низ предности над одвратним хотелом: 
 – предратна кафана са сликама предратне Чубуре а не 
комунистичка новоградња; 
 – налази се на Чубури која је срце Врачара са кога смо сви 
били поникли; 
 – иако су многи у међувремену прешли на Нови Београд и 
друге локације, Чубура је за већину остала стари крај, који има 
носталгични магнетизам; 
 – мора се признати да је "Славија" имала добар роштиљ 
али и "Транд" се високо котирао (и још увек се котира!). 
 За столом нас је – како-кад – 10–15, некада (лети, у башти) 
чак и 20. Тачно у 8, наравно, долази Шапа34 и седа у чело стола. 
Остали који придолазе седају поред Шапе, па даље док се не попу-
ни предвиђени простор. Ако се попуни, доносе се нови столови. 
 Неки воле да тргну нешто оштро, неки су волели па су 
престали јер не смеју, а неки су (међу којима сам и ја) искључиве 
винџије (шприцераши). У последње време неко донесе флашу 
вискија да би се прославило рођење унука или нека диплома сина 
или ћерке. Неки пут, пак, сви попијемо за душу неког од другара. 
 Једном тако, пре много година, неко је донео вест у Транд 
да је у Швајцарској умро наш школски другар Гроф.35  Деценијама 
га нико није био видео ни чуо. Попили смо за душу, мало 
попричали и постепено прешли на друге теме. Негде скоро пред 

                                                
33 Криза је наш другар, по имену Томислав Дуцкиновић, који је пре рата и за време 
гимназије становао на првом спрату неке трошне куће на почетку Макензијеве, 
управо на месту где се сада налази Хотел"Славија". (Његов отац -–чика-Глиша – у 
приземљу је тада држао пиљарницу). Када је касније та кућа срушена и одвратни 
хотел подигнут, испало је да је кафански сто за којим су наши другари седели, тачно 
на координатама Кризине собе и то баш на првом спрату! 
34 Иван Шапоњић, електроинжењер; радио неколико година у Швајцарској а 
преостало време у Електроистоку. Апсолутно најредовнији "трандафиловићевац" и 
наш генерални секретар. Има најпотпунију документацију (у меморији, у разним 
папирима, у фотографијама) о другарима из гимназије. (Кад нешто не знаш - питај 
Шапу!) Сам је начинио многе хисторијске снимке. 
35 Драгомир Урошевић, мислим да је био лекар. 
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разлаз, долази Ципов,36 прилично накресан. Ми му саопштавамо 
тужну вест – да је Гроф умро. На то ће Ципов, после задршке од 
неколико секунди (он је одувек био некако успорен): 
 – Хм, хм,... Гроф, ... он да није умро, не бисмо ни знали да је 
био жив! 
 Колико тужно толико и истинито. Ћира је оценио да је то 
речено на нивоу Достојевског. И јесте! 
 А о чему се иначе разговара за столом? 
 О свему; о било чему. Шта налети. Обично има реч неко 
кога давно није било. Ако су сви присутни редовни, онда збиља – 
шта налети. Неки нови виц; препорука за неку књигу, филм, 
позоришни комад. У последњој деценији политика нам се доста 
умешала у живот. Често се коментаришу потези појединих 
политичара или чланци из новина. Скоро да је сувишно рећи да је 
цело друштво које долази – права, грађанско-демократска 
опозиција, с тим да су неки у томе активнији и експониранији а 
други нису; али сви углавном имамо мање-више сличне ставове. 
 Према неком неписаном кодексу, швалерске авантуре се 
никада нису причале. А било их је. Евентуално би се нешто само 
наговестило. Стога је следећа минијатура, летос у башти, била 
права бомба: Лука ме пита:  
 – Папки, како си, шта радиш? Нешто те није било?  
 – Шта да ти кажем – свако вече с другом женом! 
 – ??? 
 Настало је прилично мување и згледање. Знају да нисам 
хвалисавац. Па шта је онда? 
 Објаснио сам: 
 – Од прве жене сам срећно разведен већ 30 година и сада 
сам свако вече са другом женом! 
 Штос је имао великог успеха. Управо сам га био чуо од 
кума Терге, а он не знам од кога. 
                                                
36 Милорад Радовић-Ципов, као што му надимак казује – брдо од човека; у 
гимназији тренирао рвање. Дипломирао Енглеску књижевност; неко време је провео 
у Индији и Либији; радио је у војној библиотеци на Бањици; сада је у пензији и има 
пекару. Још у гимназији је лансирао своју чувену КВАЛИТАТИВНУ ТАБЛИЦУ 
женских дупета: 
 ЈАБУЧАСТО 
 КРУШКАСТО 
 ДАСКАСТО 
 ЗЕМБИЉАСТО (зембиљ са 3 киле лука у њему) 
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 Зашли смо у године у којима нема више труле кобиле, нема 
фудбала, нема чак ни баскета. Од групних спортова остали су још 
једино преферанс, шприцери и роштиљ. 
 Изузетно, зимус, у току Студентског протеста '96-'97, има-
ли смо један леп и запажен наступ на платоу испред Филозофског 
факултета. Носили смо транспаренте37 са овим натписима: 

ИЗМАНИПУЛИСАНИ38 
МАТУРАНТИ ТРЕЋЕ МУШКЕ 

ГЕНЕРАЦИЈА 1953 
"Трандафиловић" 

ПРОФАШИСТИЧКЕ 
СНАГЕ ХАОСА И БЕЗУМЉА39 

 У овој акцији учествовали су већ помињани Сова, Ћира, 
Лука, Шарло, Буља, Синдик, Јалец, Шапа, а такође и Дики,40 Буђа41 
и ја (Папкар). Зуба42 је свакако хтео да дође, били смо се 
договорили да дођем по њега, али је он претходне ноћи нешто 
окаснио па се успавао и није нам се придружио. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 није ми јасно зашто се то зове "транспарент" кад није транспарентан? 
38 Тих дана је Председник скупштине Драган Томић на ТВ Бастиљи изјавио како 
опозиција манипулише чак и гимназијалцима и да су то, у ствари, профашистичке 
снаге које носе немачке и  америчке заставе 
 
39 Позната флоскула Борисава Јовића и самог Слободана Милошевића из времена 9. 
марта 1991. када су говорили о рушилачким демонстрацијама које су извршиле снаге 
хаоса и безумља 
40 Светолик Стевановић, инжењер технологије, ради у ИНЕКС-у; и дан-данас има 
црну косу! 
41 Дарко Митровић, апсолвирао енглески; био по Либији и Блиском Истоку; ради у 
ЈУГОИМПОРТ-у. Велики љубитељ и познавалац џеза и музике уопште. Блиско 
сарађује са Лазом-Макароном (види касније) 
42 Предраг Живанчевић, новинар у ТВ Ревији; велики козер и забављач. У 
гимназијско време свирао трубу по игранкама. Остала му је љубав према Лују 
Армстронгу и осталима из тог доба 
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"Неки момци из Севера" 

 
 

На пливање у "Север" кренуо сам ваљда негде пред крај 
гимназије. Пре мене, тамо су већ били мој брат Миша-Туре,43 затим 
Ципов и Аца-Софка, моји другари из разреда. 
Дружење у "Северу" било је стварно добро и, некако - позитивно. 
Такорећи нико није пио, пушио је тек по неко. Тренирали смо 
пливање и ватерполо у базену "Крсмановић" у Душановој улици, 
одмах иза трамвајског депоа. Услови су били мизерни, некада и 
сурови, нарочито зими. Свлачионица – ледена. Из ње идемо онако 
голи, ко у нанулама, ко бос, до базена, где је малчице као топлије. 
Вода, обично, хладна – 18 степени, некада и мање. Хладна, али бар 
– прљава! Мењала се на месец дана, а некада и на два месеца! Јесте 
да смо се обавезно туширали пре уласка у базен, али ипак... 
 После тренинга бисмо обично играли пинг-понг, уз 
масовно навијање. У ствари, то је била прилика и за неко дружење, 
које смо иначе упражњавали на "штрафти".44 Међу многобројним 
момцима највише сам се пајтао са већ више пута помињаним 
Митом-Теокарцем45 и Мишом Раданом, касније названим 
Раданчица,46 затим са Лазом-Пакосним,47  Мишком-Тулиом,48 
Југом-Слоном,49 Лилом,50 Браном-Кикијем,51 Галетом,52 Шиљом53... 

                                                
43 мој брат од тетке, Милош Ивановић; дипломирао клавир на Музичкој академији; 
сада је тамо професор. Још увек плива 3 километра дневно 
44 Кнез-Михаилова улица, по којој се шпартало, а и данас је то шеталиште 
45 Димитрије Теокаровић, машински инжењер; потомак познате фамилије 
Теокаровић, до доласка комуниста - власника фабрике штофова у Параћину. 
46 Милош-Миша Радан, дипломирани правник; дуго је радио у Народној банци 
Југославије, где је и пензионисан; сада је високи функционер Ватерполо савеза 
Југославије 
47 Лазо Микијељ, шумарски инжењер; убрзо по дипломирању отишао у Торонто, 
где још увек живи као успешан бизнисмен. (Види поглавље Лето '54, Лаза-Пакосни, 
Таса) 
48 Мишко Стефановић, пливачки тренер у "Партизану" 
49 Југослав Стамболић, студирао енглески и енглеску књижевност; годинама радио 
ССИП-у 
50 Драган Накић назван тако по својој сестри 
51 Бранислав Костић, најпре назван Фолер, па због тога и Барон (по Минхаузену). С 
обзиром на мали раст а сталну тежњу за истицањем, неко му је прилепио надимак 
кикирез, касније скраћен на Кики. Када је 1953. јуниорска екипа "Севера" била у 
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 Месец дана пред управо поменуто јуниорско првенство у 
ватерполу, жестоко смо тренирали. Пре подне само пливање, после 
подне – ватерполо тренинг и утакмица. Тренер је био већ поменути 
Мишко-Крез.  
 Пошто је било лето, користили смо отворени базен у Гарди 
у Топчидеру. Значи, пошто сам становао на Славији, обављао сам 
дневно по четири вожње трамвајем. У то време улазило се само на 
задња врата где је седео кондуктер. Код њега су се куповале 
појединачне карте или пак, показивале месечне. А те месечне су 
изгледале знатно другачије од данашњих. Била је то као плочица од 
меког картона, величине возачке дозволе. На предњој страни је 
била слика са именом и презименом а при врху –  прилепљена 
"маркица" за одговарајући месец (са крупним бројем и увек неке 
друге боје), на којој је писало "Градско саобраћајно предузеће". У 
то доба жеља за шверцовањем у трамвајима била је масовна, 
шверцовање се, такорећи, подразумевало; скоро би се могло рећи 
да се шверцовање сматрало питањем части! Међутим, то није било 
лако извести поред кондуктера и честих појава контролора, званих 
Риџвеј,54 односно Риџа. Због тога су многи прибегавали кешању, тј. 
стајању на неким спољним избочинама трамваја (каквих је онда 

                                                                                               
Дубровнику на првенству државе у ватерполу, овај надимак се, као ватра, проширио 
међу осталим момцима. Орила се песма, иначе позната са радио-реклама: Било куда 
– Кики свуда 
Онда се Брана једнога дана, мртав озбиљан, обратио нашем тренеру, Мишку-Крезу 
(од крезуби):  
 – Добро, Мишко, зашто ме сви зовете "Кики"? То звучи некако сувише 
детињасто. 
 – А како би ти хтео да те зовемо? 
 – Па, рецимо, Боб или Џо; то делује некако мужевније и озбиљније. 
 Иначе, Брана је по професији правник. Годинама је био директор 
"ПУТНИКА", а једно краће време и директор "ВРЕМЕНА". 
52 Др. Милан Мушкатировић, професор на Технолошком факултету; у своје време 
свакако најбољи ватерполо голман света, можда чак и не само голман; на опште 
запрепашћење умро пре неколико година. Још за живота био је кандидат за 
Председника нашег Олимпијског комитета, али у конкуренцији са вечитим 
Александром Бакочевићем – није прошао! 
53 Др. Драгослав Шиљак, електроинжењер и одличан ватерполиста; пореклом из 
Треће мушке; деценијама се налази у Калифорнији где има успешну универзитетску 
каријеру 
54 Према америчком генералу из Корејског рата (1953) – Риџвеју (Ridgwаy); 
контролори су носили шапке са златним венцем, па је то потсећало на генералске 
капе. 
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било!) а које су недоступне кондуктеру. Ја сам, већ какво сам 
спадало био, смислио колико необичан толико и дрзак начин 
шверцовања. Имао сам ту месечну карту, али уместо да купим 
маркицу за јули, ја сам је нацртао у одговарајућој боји и на њој 
написао, уместо "Градско саобраћајно",  
 – Мунђ турист Београд!  
 Улазио бих на предња врата и из даљине је показивао 
кондуктеру, а касније сам се избезобразио, па сам показивао и из 
близине, са задње платформе! Невероватно, али и то је успевало. На 
полеђини сам ударао рецке за сваки успешно изведен шверц. 
 
 Миша Радан је био 
талентован ватерполиста. Пливао 
је добро, мада је било и много 
бржих од њега, али, што се каже, 
"ватао је на памет". Рационално је 
трошио снагу и умео је да прозре 
намеру противника. Иако није 
био неки гол-гетер, био је врло 
користан члан екипе. Данас се то 
каже – play-maker.55  
 Упознао сам га вероватно 
1953. Ја сам тада завршавао 
Трећу мушку а он чувену 
Класичну. То се одмах видело – 
по ширини његовог образовања – 
а историја му је била као 
специјалност. Имао је (и још увек 
има) феноменалну меморију. 
Просто нас је засењивао рецитујући нам Сирана Де Бержерака 
или "тресући" читаве пасусе из Гаргантуа и Пантагруел. Наравно, 
и из Златног телета, али ту сам му и ја парирао. Шта год да је чуо 
– све би запамтио. Знам да смо у то почетно време нашег дружења 
правили штосове са изговарањем наших имена унатраг. То је било 
интересантно месец-два и више не. Међутим, прошлог лета (1996), 
на нашем сплаву на Сави, после приличне количине вина у себи, 
одједном је испалио као из пушке: 

                                                
55 градитељ  игре 
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 – ћивомискаМ окјаР! (Рајко Максимовић) – после 40 и 
више година! 
 Ваљда смо те, педесеттреће, били на неком такмичењу у 
Ћуприји, поводом отварања новог базена. Ја сам пливао онако, 
испод просека, али сам ипак тамо наступио на 50 м. леђно, јер 
ваљда у том моменту, из неког разлога није било бољих. Имао сам 
неки бедан резултат, рецимо – 58 секунди. Миша ме је годинама 
подсећао на ту трку (и још увек ме подсећа), укључујући и 
резултат, коментаришући да сам добро пливао али да нисам био 
савладао окрет "кифер", те да ми је то покварило резултат. 
 Та његова изузетна меморија уз, такође изузетну, речитост, 
чини га у сваком друштву главним – он увек "држи банку". (Можда 
је то зато што је годинама радио у банци? – банкарац). 
 Када је био негде на другој или трећој години студија, 
ишао је у суд на неку врсту праксе. Тамо је имао прилике да чепрка 
по неким архивама и досијеима, те је тако налетео и на један 
аутентичан Записник милиционера-линијаша. Наводим га према 
његовом ондашњем причању а по свом садашњем сећању: 
 – Стојим ја тако једне ноћи на ћошку код "Жагубице" и 
сматрам.56 Кад, на једно двадесетак метара од мене приметим да 
поред једног дрвета стоји Станковић57 и мокри (пиша). Ја му 
приђем и питам га "што пиша?" а он ми не одговара. Ја га на то 2-
3 пута ударим службеном палицом,58 а он поче да ме 
омаловажава59 речима: 
 – Зашто ме бијеш, друже? 

                                                
56 Да: сматрам! (Није штампарска грешка). 
57 Наравно, тек се касније испоставило да се човек зове Станковић 
58 Када је, 1945-те била оформљена "Народна милиција", она – за разлику од 
предратне жандармерије "која је била буржоаска и ненародна" – није имала 
пендреке. Негде ваљда половином педесетих, управо када се дешава ова прича, 
милиција је ипак добила педреке, за које је тада био коришћен еуфемизам 
службемна палица, па чак и васпитна палица, али никако не и пендрек, израз, који се 
сматрао увредљивим. 
59 У самом почетку употреба пендрека била је ограничена на само два случаја: 
– Кад грађанско лице употреби (или покуша да употреби) силу против службеног 
органа, 
–  Кад грађанско лице омаловажава носиоца пендрека. 
У овој причи милиционер се позива на тај други случај, очито бркајући узрок и 
последицу, јер прво удара, а затим, макар и накнадно, то оправдава 
омаловажавањем. Наравно, врхунски је цинизам шта он сматра као омаловажавање!  
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 Једна од Раданкиних козерских специјалности било је (и 
још увек јесте) – имитирање. Нарочито успешно имитирао је 
извесног Машу Жикића, који је, иако прилично старији од осталих 
у друштву, био главна мета за разне врсте спадачина. Гос-н Маша, 
одавно већ покојни, имао је врло особен, некако шиштав (и 
смешан) изговор сугласника: ч, ш, ж, с, з. Довољно би било да 
Раданчица само изговори његово име – Мас-ша Зжикић – и штос је 
на видику. Многе догодовштине сам чуо од Раданчице чак 
десетинама пута (рецимо, због некога у друштву коме је то први 
пут), али то је увек деловало свеже јер је ту, у ствари, музичка 
димензија била најбитнија. 
 У најомиљеније и најчешће причане анегдоте о Мас-ши 
Жикићу спада ова: 
 – У стану код Шишка60 игра се покер. Сам Шишко не игра, 
али кибицује и мува се около. Један од играча је Мас-ша, обично 
"печурка", тј. губитник. Читав смисао игре и нису паре или зарада, 
него само да Мас-ша изгуби а затим зезање на његов рачун. Рецимо 
да је у току неки велики "шњур". Маша пребира по картама, двоуми 
се и мрмља: 
 – "Чек, 'чек, да не изгреш-шим ... (ч и ш) 
 – 'Чек, 'чек, да не изгреш-шим ... 
 И док он тако мрмља и премишља се, хоће ли или неће да 
се упусти у неки ризик, Шишко из друге собе (нечујно) доноси 
сребрни послужавник пун сребрног посуђа и у најкритичнијем 
тренутку све то испушта на патос иза Машиних леђа, наравно, уз 
страховит тресак. Мас-ша, престрављен, скаче са столице, баца 
карте и виче: 
 – Марс-ш, пиц-чка ти материна јапанска!61   
 – С-шта се смејес-ш, ти, банкарац?62  
 Крај партије није битан. Битан је штос у коме је Мас-ша 
Жикић натоциљан. 

                                                
60 Стеван, најстарији од четворице браће Јовановић; за њим следе: Зоран-Зонза, 
Војкан и Веља-Вељче, звани "Човуга" (јер не може да изговори реч "чворуга"), 
односно Шиптар (не знам због чега) 
61 Шишко је годинама радио као курир (на веспи) у јапанској амбасади. Већ 
неколико година је у пензији. Недавно, на питање Веце Шиптара:  
– Добро, Шишко, где се виђаш, где излазиш? – одговара: 
– С обзиром на то кол'ко лове имам, не могу да изађем ни на балкон! 
62 То је, наравно, Раданчица 
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 Другом неком приликом, опет покер код Шишка. Тренутно 
стање: Мас-ша губи и нервира се. Поред њега стоји неки дечко63 и 
кибицује. Мас-шу и то нервира. 
 – С-шта радис-ш мали? 
 – Ништа, чика Машо, стојим и гледам. 
 – Па докле моз-жеш-ш тако да с-стојиш-ш? 
 – Па, могу, ако треба и цео живот, чика Машо. 
 – Па, с-штета с-што ми нис-си к....! 
 Раданчица би, наравно, могао читаву књигу да напише у 
овом смислу, али вероватно неће. Има преча посла. Литар 
"ружице"... 
 Прошлог лета ('96) причао нам је доживљаје са Олимпијаде 
у Атланти (куда је ишао на амерички позив и трошак): 
 – Прекопута мог хотела била је велика самопослуга и ја 
тамо купим галон неког доброг вина (и утрошим га током вечери). 
Сутрадан опет купујем галон и случајно, плаћам код исте касирке. 
Она ме пита: 
 – You had a party last night? 
 – Yes, one-man party!64  
 И следеће вече опет тако... 
 У сваком случају, од како је престао да се активно бави 
ватерполом, Раданчица се прешалтовао на "ружицу", и то у 
гаргантуовским количинама. Има бар 50 килограма чистог вишка. 
Због тога му ја говорим да он као да стално носи две (пуне) бутан-
боце са собом! И збиља, он се врло тешко креће у последње време. 
Али, ипак се креће! Eppur si muove! Највише воли да седи, и то у 
кафани. Ту може да се налакти и да држи банку. 

 Раданчица је у наше северашко друштво довео и свог 
другара из Класичне гимназије – Жељка, званог Барек,65  
невероватно симпатичног и, пре свега, добронамерног момка. 
Рођен и одрастао у Сплиту, имао је (и још увек има) јак 
далматински анценат, што је био додатак на његов урођени шарм. 

                                                
63 У таквим друштвима су увек постојали неки јуниори-пулени, који су, само да би 
били међу старијима, радо примали улогу потрчка за цигарете и слично. 
64 Синоћ сте имали парти? 
     – Да, парти за једног човека! (парафраза на: Оне-ман банд = Бенд од једног 
човека) 
65 Жељко Блажевић, правник по струци; одлично је играо фудбал. Добио надимак 
према тадашњем француском репрезентативцу – тамнопутом (Бен) Бареку 
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Био је опседнут сексом и девојкама (као, уосталом, и сви ми 
остали) и код њих, изгледа, имао доста успеха. Кад је тако и док је 
тако – њему је све остало потаман. Низашта друго није марио и 
никоме низашта није замерао. Запамтио сам једну флоскулу из 
најраније фазе нашег дружења, коју нам је испричао Раданчица. 
 У кафе “Теразије” је стигла повећа група туриста из 
Чехословачке (махом жене) што би био прави Елдорадо за Барека, 
али улаз је био дозвољен само за посетиоце у сакоима и оделима. 
Онако, у кошуљи, грдио је самог себе:66 
 – Barechino, cretino, senza capotino!67   
 Волео је (и још увек воли) дружење као такво. Сваки 
сусрет са њим би ми причинио задовољство и радост. Увек би 
питао за мог брата Мишка, кога је нарочито волео: 
 – Како је Макс? Шта ради Макс? Исти је Џон Вејн! 
 Онда би ми препричао њихов последњи сусрет и неки виц 
који му је Мишко том приликом испричао. А на крају, обавезно... 
 –... И поздрави ми, молин те, Макса! 
 
 Мита Теокарац је необич-
на личност. Дипломирао је машин-
ски факултет, а не само да ни 
минута није радио као инжењер, 
него није ни покушао да се запосли. 
Додуше, неколико месеци је радио 
у Енглеској, па чак и у Америци, 
али овде – ништа! У Енглеској је 
имао идеју да изучи неку врло 
специјалну (машинску) вештину, 
због које ће, када се врати у 
Београд, моћи да седи код куће и 
чека да га с времена на време 
позову телефоном за баш ту 
специјалну интервенцију, коју само 
он зна и која се, наравно, због тог 
ексклузивитета – скупо плаћа. 
Нажалост, ништа од тога није било. 

                                                
66 Ово је исправка у односу на прво издање књиге. Раданчица ме је исправио. 
67 Барекчићу, кретенчићу – без капутића! (итал.) 
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 Друга необичност је била његов покушај да направи 
аутомобил! Пошто главни проблеми са колима настају – сматрао је 
Мита – због корозије лимених делова, он је био намерио да направи 
пластичну шкољку и да у њу угради фолкс-вагенов мотор.68 
Месецима је у свом дворишном павиљону правио калупе и моделе 
од шперплоче, али Митомобил – није заживео. Као прво, то су биле 
ране шездесете, и тада је било илузорно очекивати да ће тадашње 
власти дозволити "сину предратног капиталисте" да направи 
приватну фабрику аутомобила, макар и са само два радника. Као 
друго, тада ни крагујевачка Застава није могла да организује 
профитабилну и конкурентну производњу, јер је имала мале серије. 
А шта ли би тек било са Митиним "серијама" од око 2 аутомобила 
годишње? 
 Трећа Митина необичност је да он ни мене, нити било кога 
од другара, никада није позвао телефоном! Ми бисмо њега звали – 
на фудбал, на скијање, на летовање, на славу, у биоскоп, 
позориште, концерт – и он би се врло радо одазивао и увек бисмо се 
лепо с њиме дружили. Врло често, ако му наиђе тема за причу, умео 
би чак и "банку да држи" (рецимо, на многим мојим славама). 
Једино што иницијатива никада не би потекла од њега! 
 И дан-данас је, изгледа, тако. Свакога лета Преша из 
Шведске долази у Београд и зове Теокарца на тенис. Играју 
свакодневно, али или га Преша зове или се договарају од данас за 
сутра... 
 С обзиром да се Мита никада није запослио, одувек се 
постављало питање – па, од чега он живи? Тачно је да је увек живео 
крајње скромно, одећу је куповао по неким периферијским 
продавницама или на бувљацима, увек је пазио на сваки динар, али 
ипак, ишао је и на скијање и на летовање, на “две тулумбе код 
Меџеда”, имао неки ауто – ДКW, касније мопед... Још док је био у 
"Северу", кружила је прича да Теокаровићи откопавају један по 
један ћуп... наравно, пун дуката, закопаних негде пред рат. 
Прећутно, цело друштво је прихватило ту варијанту, а најгласнији 
њени промотери били су Раданчица, Тулио и Лаза-Пакосни. Управо 
се Лаза касније показао као човек који најбоље разуме бизнис и 
његове законе. Још у време "Севера" он је био сумњичав, како неко 

                                                
68 Колико ја знам, многе светске фирме су касније нешто слично и реализовале 
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може да из прстију исиса паре. Сећам се да ми је још у Канади, '65. 
изнео став ...”да не постоји лова која може само да се крцка”. Пре 
или касније – она ће се потрошити. Лова мора да се обрће и да се 
увећава, да би могла да се троши, а да се не потроши. 
 "Мистерија Теокарац", дакле, још увек је остала 
неодгонетнута, бар за мене. Мита никада није "признао откопавање 
ћупова", нити нам је понудио неко друго објашњење – рецимо, лова 
шлепована у некој швајцарској банци и сл. С друге стране, ми 
нисмо по томе јашили... и тако је то остало до данас. 
 Митин млађи брат Влада,69 звани Пакица или Пакито, када 
се први пут појавио у "Северу", био је трагично, чак смешно дебео. 
Дечак од неких 13–14 година, онако розикаст, изгледао је као 
препумпана гумена лутка. Баш тако. Изгледало је, ако би га човек 
нечим убо, да би нека пихтијаста слуз исцурела из њега! Међутим, 
на опште чуђење, једнога лета се појавио на Ади Циганлији, а оно 
што је раније изгледало као пихтије, као да се скаменило и 
претворило у гомилу тврдих и снажних мишића! Просто преко 
ноћи, буренце за подсмех, претворило се у Сонија Листона, лично! 
Чак смо га тако и звали једно време. 
 Знам да нам је свима редом, као од шале обарао руку, уз 
грохотан смех и гласно ликовање. Тек после дуго времена на Ади 
се појавио наш нови другар Терга,70 иначе дунавац, и кад је Пакици 
оборио руку, одмах је ушао у легенду. 
 Оно што је сасвим сигурно, то је да је Пакица одувек био и 
до данас остао – најгласније чељаде у Београду, Србији, на 
Балкану, а вероватно и шире. Без обзира где се налазио, Пакицино 
присуство се чује бар на сто метара; на снегу и поред воде – и даље! 
 – Ааааааа! И-ба! Кхххљљљљљх, тате ми мога!... 
 – Salut les gars, ça marche? Oui, ça coule!71   
 Вреди да се забележи један догађај из најраније фазе нашег 
дружења. Играли смо мали фудбал на Ади,72 код затвора, у неко 

                                                
69 Инжењер технологије, деценијама радио у Белгији, као трговачки путник за боје, 
наводно, под псеудонимом Вал Терквич; путовао углавном по Источној Европи. 
70 Миша Терић, електроинжењер, годинама се бавио пласманом компјутера, сада је 
директор Реноа. Ја сам му два пута био кум – оба пута неуспешно 
71 Здраво, момци, како је? Добро иде! (уобичајене француске флоскуле) 
 
72 У то време то је збиља била - ада, острво. Није било ни садашње земљане 
превлаке нити евентуалног моста. Прелаз преко рукавца се обављао једино чамцима. 
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невреме – новембар или децембар. После фудбала и лаког брчкања, 
требало се пребацити на чукаричку страну. Било нас је шесторица, 
имали смо врло уску и нестабилну шикљу звану МА(С)ЛИНА, већ 
се спуштао мрак а ветар је био прилично јак. У малом рукавцу су се 
били дигли таласи! Нека зихер варијанта била би, наравно, да прво 
пређу четворица и да се један од њих врати по преосталу двојицу. 
Међутим, из неког разлога смо се ипак одлучили за много ри-
зичнију варијанту: сви у једном цугу! Пакицу као најтежег, поста-
вили смо на прамац и задужили га да врти рукама као пропелер, тј. 
да направи жироскоп, који треба да делује као стабилизатор. Нас 
двојица смо на задњем крају веслали и – превеслали. Наравно, да 
смо могли да се претуримо. Не знам, баш, да ли бисмо се подавили 
као мачићи, али сигурно не би било пријатно. 
 А шта је могло да се деси, може да илуструје следећи 
Тергин доживљај који ми је он, банувши ми у кућу око 10 увече, 
испричао – шта се десило тога дана, негде крајем новембра 1966.: 
 Њих петоро: он (Терга), његова тадашња девојка и будућа 
жена (сада већ одавно бивша) – Гордана, неки дечко Борис, неки 
кога су сви звали Жеграп и млађи брат Тергиног блиског другара, 
Душка Женара – Бобан – крену лепим и стабилним чамцем, 
"апатинцем", на Дунав, да уживају у вожњи по таласима, званим 
„деветаци". Тачно на средини Дунава, један од тих симпатичних 
деветака преврне стабилни "апатинац" и њих петоро се нађу у води! 
Њихове невоље биле су многобројне: 
 – ледена вода и јак ветар; 
 – зимска гардероба се брзо натопила и вуче надоле; 
 – чамац онако окренут наопачке био је веома клизав од 
алги које су се биле нахватале по дну и ободима, па је било скоро 
немогуће држати се за њега; 
 – већ је почео да се хвата мрак и видљивост је била слаба; 
 – удес се десио на средини реке па су обале биле практично 
недостижне пливањем; 
 Сваки следећи деветак прекрио би их водом заједно са 
чамцем, па кад он прође, они би израњали из воде, халапљиво 
хватали ваздух, очајнички (и безуспешно) покушавали да се ухвате 
за клизав чамац и пребројавали се... Већ на самом почетку почели 
су да скидају један по један део одеће и обуће, како би их мање 
стезало и вукло надоле. Млади Женар је тако скинуо своје чизме 
(вероватно пластичне) које су све време пливале поред њих. Убрзо 
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затим, један деветак их је прекрио, а Женар се више није појавио 
"на пребројавању"! Није било ни најмање шансе да се било шта 
предузме за његово (накнадно) спасавање, јер нико није имао 
довољно снаге ни за себе, а некмоли неког вишка за неко 
проблематично гњурање. То је, осим људске трагедије што су 
изгубили друга, била и додатна отежавајућа околност – била је то 
врло очигледна претња да ускоро то исто може да се деси и било 
коме од њих преосталих. То се видело по њиховим лицима 
приликом сваког следећег пребројавања. Наиме сваки следећи пут 
израз ужаса који им се читао из очију, бивао је све већи. А 
Женарове чизме су их, као што рекох, све време пратиле... 
 Прошли су испод моста и људи су их одозго посматрали, 
немоћни да било како помогну. Утом је поред њих, идући узводно, 
прошао један бродић. Са брода су им довикнули да ће ускоро доћи 
да их спасавају. То се убрзо и десило. Бродић је отишао до 
пристаништа (можда да би се боље опремио за спасавање?) и одмах 
се вратио, а њима је изгледало да је вечност у међувремену прошла. 
Бацили су им онај котур за спасавање и неке конопце. Миша је 
прво Гордану ставио преко котура, па преко ње "набацио" тог дечка 
Бориса. Питао га је да ли се држи чврсто и сигурно, и кад је добио 
позитиван одговор, једно бачено уже је себи неколико пута обмотао 
око лакта и схвативши да је безбедан, још док је био у води, 
онесвестио се. 
 Пробудио се у кабини испод топлих ћебади. Тада су му 
рекли шта се у међувремену десило. Када су ови са брода неком 
чакљом оног дечка Бориса закачили за џемпер (или то што је имао 
на себи) и почели да га дижу, тај део одеће се поцепао, он се 
откачио од чакље, упао у воду и више се није појавио! Дакле, ту, 
поред брода, надомак спаса! Гордана је имала на себи кожну 
виндјаку која је издржала чакљу и њу су релативно лако унели на 
брод. И Терга и Жеграп су чврсто били везани конпоцима те су их 
ови са брода успешно подигли. 
 На обали га је чекао његов Рено-дофин (вероватно са пола 
литра бензина у резервоару). Њих троје бродоломника су се 
одвезли у неку болницу, мислим на Бањици. С обзиром да су 
провели у леденој води читав сат, задржали су их тамо на неком као 
лечењу. А око 10 увече, када је контрола попустила, Терга је 
побегао и дошао да ми ово исприча! Што је најчудније, ни 
запаљење плућа није добио, чак ни кијавицу. 
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Преферанс и бриџ 

 

Преферанс сам научио још у гимназији, а затим, у студентско 
време, играли смо га манијачки. Најчешће код Мује,73 на два или 
чак три стола. Поред домаћина, ту су били: Чича,74 Тоша,75 
Скумбријевић,76 Мајмун,77 Брка78 – касније назван Крушка, Фопа 
или Пуфи, Трули79 – касније назван Мрца или Мрцигуз, Џими,80 
Балави Станојко81 итд. Осим Мрце и Фопе сви су били из Треће 
мушке. Обично смо се састајали недељом поподне код Мује и 
остајали док нас Мујин тата-Винко не истера. Посебна радост за 
све, било је кад се играло – без истеривања. 
 Остаће упамћена једна Нова Година кад се код мене играло 
– са вечером, без истеривања и са спавањем! За ту прилику, моји 
родитељи су спавали спрат ниже, код тетка-Лелице, а кад су ујутро 
дошли, чекао их је чудан призор: на свим креветима, каучевима, 
троседу и фотељама, спавало је по неко чељаде у најнемогућијим 
позама. Недуго затим, зазвонила је мајка једнога од момака и 
питала моју мајку да ли јој је син ту? 
 – Не знам, госпођо, вероватно... потражите га... сигурно 
је ту међу овима што спавају! – каже моја мама. 

                                                
73 Александар Манце, инжењер технологије, невероватно добронамерна и 
позитивна личност; редовни учесник свих демократских протеста и акција - све до 
смрти 
74 Војин Трифуновић, правник, ради у Електродистрибуцији. У гимназијско време 
припадао групи здравих и дебелих. Има збиља здрав смех и добру ћуд. 
75 Др. Станислав Прелевић, од 1966 живи у Монтреалу, проф. на Mc Gill-u 
76 Др. Коста Маглић, машински инжењер; научни сарадник у Институту у Винчи. У 
бруцошким данима добио надимак Скумбријевић, према личности из Златног телета 
("на женском телу, глава Енглеза који се брије"). Још у гимназији био љубитељ и 
познавалац џеза. Не знам да ли је то и данас. Он је, иначе, један од ретких из наше 
генерације из Треће мушке који је у ЈУЛ-у. 
77 Нинко Мирковић, машински инжењер, недавно умро у Америци 
78 Александар-Саша Софронић, машински инжењер, ради у МИНЕЛ-у 
79 Влада Теодосијевић, машински инжењер, од 1961 живи у Мелбурну. Када је, још 
у студентско време, мој отац чуо да га зовемо Трули, односно Труца, рекао је: - Боље 
трули него мртви! Од тада је постао Мрца. То је била једна од ретких духовитости 
мога оца. 
80 Др. Димитрије Вороњец, машински инжењер и професор на Машинском 
факултету 
81 Др. Станоје Ристић, лекар, живи у Новом Саду 
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 Пошто смо преферанс усавршили, Мрца је лансирао бриџ. 
Научио нас је основним правилима и ми смо кренули да 
"набадамо". Био је то крајње примитиван бриџ, али нам је било 
занимљиво јер је било ново. Играли смо "наивни" онерски систем, 
по Калбертсону. Онда смо сазнали да се и по Калбертсону може 
сасвим добро играти, ако се зна. У то доба на бриџ су прешли само 
Муја, Мрца, Фопа и ја; касније и Чича (који га још увек игра), а 
Џими га је знао од раније и играо га у неком другом друштву.  
 После годину дана Џими нас је позвао на бриџ-турнир. Ту 
смо отишли само Фопа и ја, као пар. Лоше смо пролазили јер смо 
лоше и играли. Свако је вукао на своју страну – Фопа је био 
претерани зихераш, а ја претерани гусар. Једино смо добро 
пролазили у старом друштву, против Мује и Мрце, јер они су били 
још гори од нас. На турнирима смо упознали једну компактну 
групу момака, неколико година старијих од нас. То су били: Саша 
Гашић,82 браћа Пријезда  и Бора Поповић,83 Пера Ћурчија, Столе 
Протић,84 Сташко Сондермајер, Драшко Јововић.85 Од њих смо 
научили бољи, прецизнији систем, на поене – звани "Албаран". 
Фопи и мени ни то није помогло, и даље смо лоше пролазили и 
оптуживали један другога. 
 Онда сам се "упарио" са Тозом,86 са којим сам имао 
најбољу комуникацију у пантомими. Али не и на бриџу! Ту је свако 
терао своје, а то је у бриџу најгоре. Колико пута смо обојица били 
сведоци како се брачни парови свађају, скоро до развода, али нисмо 
из тога извлачили потребне закључке. 
 
 Једном, било је то половином педесетих, дођу код мене 
брат Милош, звани Туре и Аца-Длакавац.87 Прво смо одиграли 

                                                
82 Академик Мирослав Гашић, проф. на Хемијском факултету 
83 адвокат и (заједно са мном) Терићев кум у првом брачном покушају; Бора је 
новинар 
84 Новинар; отац – данас врло познатог и популарног – Милана Ст. Протића 
85 Драгош Јововић, адвокат, иначе "пореклом" из Треће мушке; у садашње време 
редовни "шетач" на протесту '96-'97 и упорни борац за демократију. Према Дешином 
сведочењу, у гимназијско време имао топовски шут. 
86 Момчило Тодосић-Тоди (касније назван Тоза), машински инжењер; неколико 
пута мењао посао; последњих десетак година ради у предузећу ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И 
ПАРКИРАЛИШТА, па га некада зовемо и Тоза-паук 
87 Александар Бауер, професор клавира у "Мокрањцу", такође "пореклом" из Треће 
мушке 
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партију преферанса у којој је Милош био печурка, а онда смо 
прешли на шах. Аца је ваљда био првокатегорник у шаху, па нас је 
обојицу лако преслишао. Управо када је матирао Милоша, овај – 
још под утиском преферанса на коме је изгубио, па још и 
изненадног мата – коментарише: 
 – Требало је да играм ПОПОМ88 у ћошак! 
 После те "сеансе" изишао сам са Длакавцем. Шетајући од 
Славије до Калемегдана и неколико пута Кнез-Михајловом, 
изложио сам му правила и основне резоне у бриџу. Толико колико 
сам сâм знао. Врло се загрејао и почео да игра са неким својим 
преферанс друштвом, у коме је био и Миша-Магарац,89 наш 
заједнички другар са Академије. После неког времена Длакавац је 
нашао неке књиге и данима није излазио. Када је изишао, постао је 
један од бољих играча у граду, а једно време (знатно касније) 
сматрали су га чак и за најбољег у (великој) Југославији, јер је 
најчешће побеђивао на турнирима. 
 
 Када сам отишао у војску, то ми је био згодан начин да 
престанем са бриџом јер сам схватио да је бриџ поред несумњиве 
лепоте и, чак, креативног ангажмана – још и врло опасно губљење 
времена. У ствари, по изласку из војске, нисам више ишао на 
турнире али бих неки пут заиграо кад се играло код некога у стану. 
Тада бих се сасвим добро слагао са Џимијем или Тергом, вероватно 
зато што више нисам "вукао" него сам пратио њих, будући да сам 
схватио да су обојица у међувремену много напредовали. 
 Цело то моје бриџ-друштво – Фопа, Тоза, Терга, Џими, 
Лампион,90 Длакавац – ишли су редовно на турнире у Опатију, 
Пореч, Порторож, Венецију... Научили су нове системе. Више их 
нисам пратио. 
 Једино кад би Мрца дошао из Аустралије, организовали 
бисмо стару четворку: Муја, Фопа, Мрца и ја. То је било више 
дружење него бриџ, а бриџ је био специјалан: са прљављењем. То је 
била специфично наша забава, са потпуно нерегуларним 
лицитацијама, као напр.: 

                                                                                               
 
88 У преферансу се некада за КРАЉА говорило ПОП, али у шаху, забога, не! 
89 Милош Магарашевић, дипломирао виолину на Академији и од онда свира виолу 
у оркестру Дома ЈНА (сада: Војске Југославије) 
90 Апостол Лечић, електроинжењер, умро пре неколико година 
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 – Око један пик 
 – Скоро два трефа 
 – Дао бих му контру, али не смем! 
 а затим, током игре, могло се чути: 
 – Ти, Мрцо, наравно, знаш из чега треба да пођеш! 
 – ??? 
 – Па ваљда из оне боје коју сам лицитирао, нарочито из 
оне друге, па још ако имаш неку десетку за полаз... 
 Наравно, да је тако нешто у правом бриџу сасвим 
незамисливо, а нама је управо то било занимљиво – што 
апсурдније, тим боље. Нисмо играли ни због пара ни због "личног 
престижа", него искључиво због доброг расположења, и у томе смо 
успевали. Фопа је једини знао шта је бриџ у правом смислу речи, а 
ја само у врло ограниченом обиму, док Муја и Мрца нису имали 
појма. Играли су насумице. 
 Нажалост, пре две године, потпуно изненада умро нам је 
Муја, а прошле године Мрца се у својој шездесетој оженио и чак, 
што би рекао Тоза: добио мале! И даље живи у братској нам 
Аустралији, где, ваљда, јури кенгуре, тако да више нема нашег 
бриџа са прљављењем. 
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На факултетима 

 
 
Пошто сам са музиком кренуо врло касно а намеравао сам да 
студирам композицију, (не знам само на основу чега?), завршивши 
гимназију, да бих могао да одложим војску, уписао сам се на 
математику, јер ми је то најбоље ишло. Пошто сам знао да сам тамо 
само привремено, ишао сам само на алгебру, која ми је стварно 
била занимљива. Аналитичку и елементарну геометрију скоро 
сасвим сам био запоставио. Међу студентима сам препознао мог 
друга из Сокобање – Буду Марковића, иначе сина нашег професора 
алгебре. Били су тамо неки симпатични момци: Тимке, Миле, Тоза 
– али се нисам са њима много дружио. Углавном сам био сâм и 
нешто звиждукао. 
 Онда ми је једнога дана пришао један нешто старији колега 
и заинтересовао се за моје звиждање. Испоставило се да је био пет 
година старији од мене, управо прешао са електротехнике, и да је 
велики љубитељ музике. Спријатељили смо се и имали дуге 
разговоре о музици. У то време, ја сам музику, у ствари, мало 
познавао, и то само од Баха до Бетовена! Све што је било после 
њега, нит' сам знао нити сам волео. Сматрао сам да ако неко 
аплаудира "неком" Дебисију, Шостаковичу или Хиндемиту – да је 
то само из снобизма. Мој нови пријатељ – Браца (Мирослав) 
Варшек – управо је највише ценио Дебисија, Равела, Стравинског, 
Шостаковича, Бартока и Прокофјева. Био сам сасвим сигуран да он 
то најискреније воли и цени – баш као што ја волим Баха и Моцарта 
– дакле, да није никакав снобизам по среди, па је то пресудно 
утицало на мене да отворим уши за новији звук. 
 Отишли смо једном заједно на концерт на коме је Данон 
дириговао Шостаковичеву Десету. Једва сам издржао и за мало да 
заспим! Ипак, од тада сам наставио да се излажем новом и 
непознатом звуку, макар и уз муку! Када сам стигао на Академију 
(1956) већ сам прилично био "прогледао". Управо горе поменути 
мајстори постали су ми узор, с тим да Хиндемита никада нисам 
марио и још увек га не марим. 
 Због садашњих а и будућих младих генерација, којима се у 
ствари обраћам, треба да напоменем да је у то време извор 
информација, нарочито код нас, био крајње скроман. Телевизија 
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као медиј још није постојала, магнетофони – ако их је уопште било 
– били су само у професионалној употреби. У "бољим кућама" су 
постојали грамофони на навијање, са тешким и ломљивим плочама 
чија је једна страна трајала највише 4–5 минута! Значи, једна 
Ероика например, била је снимљена на 4 или 5 плоча! Грамофонска 
игла је била налик на иглу за шиваћу машину! Први електрични 
грамофон (Philips) који је "свирао" micro long-playing плоче и који 
се прикључивао на радио, набавио сам тек 1955. приликом свог 
пута у Немачку. То је био вероватно један од десетак првих 
приватних електричних грамофона у граду! 
 Враћам причу на математику. Пошто сам долазио углавном 
на часове алгебре а у паузама звиждукао и говорио како ћу ја на 
Музичку академију, нико ме више није озбиљно схватао као 
математичара. Када се био приближио испитни рок, Браца ми је 
предложио да заједно спремамо испите. Пристао сам. Он је рекао: 
 – Нећемо да радимо као што сви раде! Нећемо да радимо 
задатке. Задаци су за глупаке, а ти си интелигентан, ја сам 
интелигентан – радићемо само теорију и добро ћемо 
проанализирати све могућности. 
 Како сам ја био прави бруцош, без икаквог искуства, а он 
ветеран – пристао сам. Осим тога није ми било баш много стало до 
тог испита, јер сам намеравао да ионако напустим математику. 
 Договорено – учињено. Ја сам на Марковићевим часовима 
био редован и вредно писао све у свеску. То нам је било све што 
смо имали! Читали смо ту моју свешчицу и дискутовали о свакој 
реченици, о сваком ставу или закључку. Збиља нисмо урадили ама 
баш ни један задатак! 
 Изашли смо на писмени испит. Мени су сва три задатка 
била јасна и лако и брзо сам их урадио. Предао сам први, ваљда већ 
у пола 12! Никуд се нисам журио, па сам неко време причекао у 
ходнику. Како је ко излазио, (махом они бољи студенти) сви су ми 
говорили о неким другачијим резултатима него што су били моји! 
Пошто Браца никако није излазио, ја сам отишао кући. После 3–4 
дана изашли су резултати. Браца је отишао да их види. Када смо се 
нашли, питао ме је шта ја мислим да сам добио? Рекао сам: 
 – Шта знам, 7 или 8 – (знао сам да су ми два резултата 
погрешна). Испало је, међутим, да сам добио десетку, и то једини, 
чак да је, наводно, то била прва Марковићева десетка у његовој 
каријери, коју је он дао на писменом! Машала!  
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 А Браца је пао! Зашто, како – не знам. 
 Најчуднија ствар се десила на усменом. Марковић ми је 
дао мој рад и кад сам га отворио, видео сам да сам у два задатка 
буквално у последњем реду направио неку брљотину (просту 
рачунску грешку), тако да су ми резултати у два задатка збиља 
били погрешни!    
 Питао ме је: – Шта је то? 
 Ја сам рекао: – Омашке. 
 – Тако сам и схватио. 
 И то је био цео мој усмени. Испало је да су моји задаци 
концепцијски били најбоље постављени и вођени, па ме је и поред 
погрешних резултата Марковић наградио десетком! Његов син 
Буда и још двојца-тројца имали су све резултате тачне, али су 
добили деветке на писменом, а на усменом поправили на 10.  
 Лепа прича о господину Марковићу. 
 Изашао сам, чисто ради штоса, и на аналитичку 
геометрију, коју нити сам похађао нити, пак, нешто спремао. И гле 
чуда! Два задатка су ми опет била сасвим јасна. Урадио сам их 
лако. Међутим, пао сам. Резултати су ми били погрешни, јер сам 
изгрешио у неким километарским једначинама. А сигурно сам их 
добро био поставио. Али, нажалост, Марковић је био само један! 
 После те моје десетке из алгебре, људи су ме гледали 
сасвим другим очима. Међутим, на опште запрепашћење, после 
неколико дана, исписао сам се са математике! Наиме, на другој 
години, по наставном плану било је преко 40 часова, па ми се 
чинило да би ми и четвртина од тога била превелико оптерећење. 
Прешао сам на филозофију (чисту), где је на првој години било 
свега 10 часова. 
 Тамо сам ишао само на шест: логику код Богдана Шешића 
(асистент му је тада био Андрија Стојковић, наш професор из 
гимназије, који је држао вежбе) и на психологију код Николе Рота. 
Шешић, који се стално позивао на Лењинове Филозофске свеске 
био је, изгледа, врло "танак" у математици, што сам ја користио да 
му повремено "спустим" – јер се његов став, као, не уклапа у 
математичку логику. Чини ми се да је помало стрепео од мојих 
могућих примедби. 

Испит из логике сам положио, не баш славно – седмица. 
Али зато сам направио прави подвиг на Историји филозофије. А 
ево зашто: нисам био ни на једном часу предавања и ни на једном 
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семинару! Да бих уопште добио потпис и стекао право на 
полагање, по једном другару сам послао свој семинарски рад, 
урађен онако на-двоје-на-троје. Нико од другара није веровао да ћу 
смети да изађем на испит. 
 Историју филозофије је предавао Кораћ (један од Кораћа). 
Под крај године је издиктирао списак од једно 30 књига (углавном 
на страним језицима) које је требало прочитати! Последња на 
списку била је преведена Историја филозофије од Александрова и 
групе руских аутора. Последња, јер смо тада, као земља, још увек 
били у идеолошкој свађи са Русима. 
 Ја сам од свега тога прочитао само Аристотелове 
Категорије (у преводу) и тог несрећног Александрова. На 
цедуљици сам направио својеврстан дијаграм-графикон са именима 
филозофа, а према годинама живота. Један поглед ми је био 
довољан да сазнам ко је с ким био савременик, ко је био пре, а ко 
после кога. То тек да се не пребацим за један или два века. 
 Храбро сам изишао на испит. Био сам последњи у првој 
групи. Кораћ је седео за својим писаћим столом, а кандидат, 
односно ја – преко пута њега. 
 Кораћ: – Које језике знате? 
 Ја: – Руски, енглески, прилично француски, мало 
талијански и немачки, а фински уопште не знам... Једино на 
финском знам да бројим до 4: 'икси, такси, колумен, елијен' и знам 
како се каже веверица: – орава! 
 Јадни Кораћ био је збуњен. Није знао шта да мисли о мени. 
Ипак, наставио је да пита по свом плану: 
 – Кад толике језике знате, шта сте читали на њима? 
 Рекао сам да нисам читао бог-зна-шта. Навео сам 
Категорије, Александрова (у преводу) као и многе Платонове 
Дијалоге које нисам био прочитао, али о којима је већ пропитао 
претходне студенте, па сам био сигуран да мене неће поново питати 
о истом. 
 – Мало, колега, мало! Зашто тако мало? 
 – Па, нисам имао времена. Ја се спремам за Музичку 
академију... 
 – Е, одлично! Какво је било Платоново схватање о 
етичности музике? 
 То је била позната прича. Главна теза: да је добра музика 
добро деловала на људе, дакле, коришћена у васпитне сврхе... 
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 – Да, да, онда људи нису лудовали за неким џезом ... каже 
он. 
 – А, немојте тако! Џез уопште није лоша музика. Ево, 
например, Квартет Џери Малигена, па Луј Армстронг, па Модерн 
џез квартет... 
 – Па, чекајте, о чему Ви мени причате? 
 И тако, у том стилу. Шта год ме је питао, никад нисам 
рекао да не знам, него сам причао шта сам знао, трудећи се да 
склизнем на неку мени познату област; што даље – то боље. Кад би 
ме питао о неком филозофу, ја бих брзо погледао на моју цедуљицу 
и развезао о његовим претходницима и савременицима. Сналазио 
сам се одлично. 
 Не сећам се како је гласило последње питање, али знам да 
сам по већ уходаном систему, полако клизио изван теме... Када сам 
најзад почео да му разлажем како изгледају писте за слетање 
млазних авиона (што, наравно, ни сâм нисам знао), он се пренуо и 
завршио мој испит. Одржао сам се пуних 40 минута и ниједном 
нисам рекао да не знам, нити сам беспомоћно ћутао! 
 После мог испита била је пауза. Сви смо напустили 
кабинет. Другари су ми масовно честитали. После неког времена 
изашла је асистенткиња и прозивајући једног по једног, поделила 
индексе са оценама, уз понеки коментар. Мени је рекла: 
 – Ваш одговор је био за између 7 и 8, али сте пали јер 
нисте долазили на предавања и семинар! Ја сам Вас сада први пут 
видела и професор такође! (што је било тачно). 
 
 Ја сам био срећан и поносан јер сам извео остаповску 
представу са блефирањем и збуњивањем, а то сам и био желео. 
Ионако сам се после тога исписао са филозофије и вратио на 
математику! Тај други "боравак" на математици био је збиља само 
формалан, јер ми је то била последња година припрема за 
Академију. 
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Лето 54. Лаза-Пакосни; Таса 

 
 
Лето, 1954. Крећем на море са једним другаром, Лазом Микијељом 
(са надимцима: Нос и Пакосни), који је, као, набавио неки шатор од 
неке бабе-генералице, а чији је муж тај шатор користио у Првом 
светском рату... И стварно, кад смо га распаковали, на њему је 
писало: London, 1914. Руку на срце, била је то ипак – черга. Имао је 
два слемена (бочни зидови нису ни били предвиђени) и "врата", а 
задњи "калкански" зид је недостајао, па смо га ми некако додали. О 
поду – ни говора. Зато смо понели једно парче цираде 2 х 1,5. 
Одлучили смо да идемо у Бар (који нам је обојици био непознат) и 
то зато што смо сазнали да ће тамо бити феријално летовалиште, па 
да се код њих гребемо за храну. 
 Када смо стигли у Бар, видели смо да је то у ствари 
никакво место, са грозном каменитом плажом и хладним морем. 
Камп је управо био подигнут у боровој шуми, од "ганц" нових 
шатора, са бочним зидовима и са по два пољска кревета у њима. 
(Пробе ради, баце на шатор целу канту воде а она се само слије а 
шатор остане сув!)   
 Ми смо нашу чергу поставили на ивици шуме. Била су ту 
још два "слепа путника" са својим шатором, неки Милан и Вуја-
Макс,91 за кога се испоставило да добро зна мог брата Мишка. 
Накупили смо доста борових иглица и преко њих поставили нашу 
цираду за спавање. Како је било време ручку, ја сам отишао "на 
ручак", а Лаза није "имао петљу" па је остао код шатора и јео неку 
суву храну.  
 У кампу се ручало за великим дрвеним столовима поред 
којих су биле дугачке клупе. Ручало је по двадесеторо за једним 
столом. Ја сам хладно сео и добио ручак! Нико ме ништа није 
питао. У ствари, то је био тек други дан, па се људи још нису били 
упознали. Кад сам се вратио, Лаза је био као на иглама – имао је 
                                                
91 Вук Максимовић, дипломирао ветерину, у генерацији за Жиком и Џивом о којима 
ће касније бити речи. Неко време живео у Београду, а онда отишао у Барајево, где, 
вероватно још увек живи. Једном сам га тамо посетио. Нашао сам га у центру села, у 
кафани, како игра домине са тамошњим сељацима. Милана сам још понекад сретао 
али не знам ништа ближе о њему. 
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трему због мене! Милан и Вуја такође нису ишли на ручак, него су 
им га неки дечаци донели у тањирима. То је тако функционисало 2–
3 дана. Онда се појавио неки тип из кампа92 и почео сву четворицу 
да нас испитује, као зашто смо се баш ту наместили и питао, да се 
ми случајно не шверцујемо? Наравно, ми смо га убеђивали да о 
томе нема говора, да ми сами спремамо храну итд. И у сред те наше 
тираде, долазе два дечка и доносе Милану и Вуји ручак! 
Катастрофа! Било је толико смешно да човек није могао да се 
прибере. Ипак, од тада су увели бонове за ручак и вечеру. На 
Лазино запрепашћење ја сам наставио да идем на ручак и вечеру, 
али сам морао да се прилагодим ситуацији: пошто нисам имао 
бонове, узимао сам чисту кашику и нечији тањир (празан) и 
одлазио на казан да тражим додатак, и тако по 3–4 пута! Ствар је 
успела. А јадни Лаза, који је и онако био сув и шиљаст, још више се 
ушиљио јер је јео само 'леба и сланине. 
 После неколико дана наилазила је олуја. Ми смо појачали 
шаторске кочиће и опкопали (одводни) канал. Када су пале прве 
капи кише наш шатор их је све упио! Феријални су били као 
гумени. Како се киша појачавала, наш шатор се натопио, али 
зачудо, није пропустио! Међутим, после неког времена, кренуо је 
град. Сви феријални шатори, зачудо, почели су да пропуштају! 
Нису имали одводни канал, па је вода у њих пролазила и кроз 
шатор и по земљи! Наравно, наш канал се брзо попунио водом, па 
сам ја изашао и неком секирицом одводио воду даље, а Лаза је 
држао шатор да не одлети. Када је бура прошла, цео логор се цедио 
и на сунцу сушио постељину и одела, а ми смо једини остали 
потпуно суви! Што ти је енглески квалитет! 
 После десетак дана отишли смо за Будву. Поставили смо 
шатор на некој ледини. Исте вечери, око 11 сати, сачекали смо неки 
бродић и у њему дочекали нашег другара Косту (Маглића). Сви смо 
отишли у његово летовалиште и под свећама јели некакав хладан 
ђувеч, чак и Лаза! Летовалиште је било бољег квалитета, за 
студенте технике који су били "организовани". Бонова, наравно, 
није било јер су људи били "свесни". Пошто сам ја био већ на 
првом оброку, кад су људи тек почели да се упознају, мене су 

                                                
92 Када је ова књига већ одштампана и стигла у руке људи, на Каленићевој пијаци 
сам срео Пандила (Вељко Пандиловић), другара из студентских дана, који ми је 
рекао да је он био тај који тада обишао наше шаторе 
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прихватили као свога и тако је остало до краја! Био је тамо неки 
мало старији студент, по имену Платон; он је (осим Косте) једини 
знао да се ја шверцујем, али пошто сам му био симпатичан није ме 
откуцао. Лаза је сутрадан отишао у Грбаљ Главатичић (село у 
Боки), где је имао неку фамилију, да би тамо на миру спремао 
испите. 
 После 2–3 дана појавио се неки Таса.93 Коста ме је упознао 
са њим и предложио ми да га примим у шатор. Пристао сам. Таса 
ме је питао да ли би могао да се и он прифластерише у "наше" 
летовалиште. Рекао сам да би га одмах провалили, а и мене с њим, 
јер би он био упадљиво "нови". Он је, иначе, био још драстичнији 
случај од мене. Ево како је кренуо на летовање: Једног јутра позвао 
га је његов другар Чича (Чичановић) да иду заједно у Ужице неким 
аутом. Таса је пристао, узео торбицу и у њу нешто спаковао, 
xокејску капицу ставио на главу и 1000 дин. у џеп. Било је то 30 до 
40 пута мање него што се тада носило на летовање. Улазећи у 
Ужице, Таса примети неки камион са црногорском регистрацијом, 
некако га устопира и овај га повезе. Довезао га је до неког женског 
манастира, где је Таса брао боранију и тако зарадио вечеру и 
спавање у манастиру. И тако се некако добацио до Будве. Трошак – 
око 250 дин. Пошто није било шансе за неко гребање, обојица смо 
се шалили на његов рачун, парафразирајући познату песмицу-
загонетку: 
 – Трчи, трчи трчуљак, 
 – Виси, виси Тасуљак.. (а не – висуљак – као што je било 
познато од раније) 
 Кренуо је по некаквим баштама, да прескаче преко ограда 
и да мажњава по неки парадајз, краставац или кромпир. Неки 
Мостарци који су имали шатор у близини нашег, спремали су се 
тих дана да иду кући и Таси оставили огромну кесу млека у праху. 
То га је спасло.  
 Једно послеподне, враћајући се са плаже, наиђем на једну 
(шумску) корњачу. Понео сам је до шатора. (Таса је тада био 
одлуњао некуд на дан-два). Спремивши се "за излаз", да ми не би 
побегла, корњачу сам ставио на једну кутију и окренуо је на леђа. 
Када сам се ноћу вратио, корњача више није била тамо где сам је 

                                                
93 сада: Милош Тасић, адвокат; својевремено писао козерије у ЈЕЖ-у; велики 
љубитељ Зошченка, Аверченка, као и Иљфа и Петрова 
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оставио. Некако се преврнула на ноге и замотала се у моје ћебенце. 
Отео сам јој ћебе али сам јој за узврат дао своје панталоне да се у 
њих завуче (да јој не буде хладно). Следећег јутра сам са корњачом 
правио представу на плажи "Могрен" тако што сам је поклопио 
својим сламним шеширом, па се шешир "сâм" кретао по песку. 
Увече сам опет донео корњачу у шатор, а Таса (који се у 
међувремену био вратио) тражио ми је да од ње скува чорбу. Било 
ми је жао животиње, али било ми је жао и Тасе који је јео млеко у 
праху три пута дневно. Дао сам му корњачу али се она сама 
одбранила. Кад год би он пришао ножем, она би увукла главу у 
оклоп. Онда је он чекао "у заседи" али није успео да је закоље. На 
крају је Таса, у мом одсуству, "наживо" скувао јадну животињу али 
ту "чорбу" чак ни он није појео. Тада се бацио на истраживачки 
рад: млеко у праху + кромпир; млеко у праху + боранија и сл. 
 После десетак дана пребацили смо се у Дубровник. Ја 
бродом, Таса аутостопом. Дошао је на Страдун око 10 увече, бео 
као воденичар – што од млека у праху које је носио у наручју, што 
од прашине са пута, јер се возио на камиону а пут у то време још 
није био асфалтни! 
 Ја сам наш шатор још за дана већ био поставио на Данчама. 
Првобитно сам хтео да га поставим  п р е к о  оног потока што 
истиче из парка, е да би смо у шатору имали текућу воду, али сам 
ипак одустао јер смо имали само једну цираду за спавање. Да сам 
био сам, можда бих то и урадио! После неколико дана око нас је 
никло још 2–3 шатора. Један од комшија био је и Коља Милуновић, 
садашњи вајар, а ондашњи само таленат. Како су сви комшијски 
шатори имали некакве натписе и ми смо на нашем исписали 
огромним словима: АЛОХА. Из неког стрипа раније смо били 
сазнали да је то универзални поздрав на Хавајима. И збиља, када 
сам се тамо упознао са неким Аустралијанцем, он ми је посведочио 
да је тај поздрав чуо на Хавајима. 
 Другог или трећег дана боравка у Дубровнику Таса и ја смо 
се убацили на снимање филма Царевић,94 као статисти. Ја сам био 
лакеј са белим доколеницама и црвено-златним костимом а Таса 
жандар. Нису то била баш нека занимања, али плаћало се 1.500 дин. 
дневно. Организатор је био већ поменути Цокан Кемура. Ја сам 
"радио" три дана а Таса четири, што је драстично поправло нашу 

                                                
94 у главној улози: певач Луј Маријано 
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финансијску ситуацију. У Дубровнику смо се, иначе, хранили у 
млечном ресторану, два пута дневно – по кригла јогурта, пола 
хлеба и чашица павлаке. У то доба неко је био пронео вест из неких 
новина, да "пола сата сунчања вреди као један бифтек". Ми смо се 
тешили да осим јогурта и милерама имамо значајно појачање у 
бифтецима. 
 
 Овде је прилика да се каже да је то било за мене као и за 
све моје другаре – златно доба Златног телета. Читали смо га нон-
стоп, па смо умели да и "из главе" цитирамо читаве странице, тако 
да ја и дан-данас, без погрешке, знам многе реплике! То даље значи 
да нам је Остап Бендер са његовим резоновањем, паролама, 
гестовима и триковима био највећи узор. Такође, с обзиром да смо 
детињство провели у рату, на нарочитој цени је била герила и 
герилско понашање и сналажење. Сасвим смо били прихватили 
Остапов резон да појединца треба чувати, а да "красти од државе – 
није грех". Због тога је свако од нас "мазнуо" по једну лепу чашу из 
дубровачког хотела "Империјал", као и претходно из хотела 
"Београд" у Будви. Било је, наиме, заказано такмичење, по 
завршеном летовању – за најлепши трофеј! 
 Вреди поменути и једну нашу (Тасину и моју) авантуру. 
Чули смо од некога да је у камп-летовалиште Плат стигла група 
Францускиња. Како смо били на "Плочама", своје панталоне и 
мајице смо сакрили у неком жбуњу и запливали према Плату! Била 
је то дистанца од 2–3 километра, али била је и прилика коју је 
требало искористити! Каква прилика – нисмо знали. Камп смо 
нашли и беле Францускиње у њему. Без проблема смо се упустили 
у конверзацију и шармирање. Нисмо одбили ни ручак на који смо 
били позвани. Веровали смо да ћемо бити позвани и на коначиште. 
Међутим, то се изјаловило. Читава група је имала планирани излет 
за Дубровник моторним трабакулама. Шта смо могли, него да се и 
ми укрцамо са њима. Било је то већ касно поподне, тако да смо нас 
двојица једини били у купаћим гаћама. Када смо пристали у луку 
код Градске каване, хитро смо искочили из чамца, не плативши, а 
чамџија је кренуо да нас јури по Страдуну. Наравно, није нас 
стигао, али ни ми нисмо имали више петљу да тражимо наше 
изабранице, јер је претила опасност од чамџије. Тако нам је 
пропала швалерација. 
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 Једне ноћи ја сам жешће окаснио (да се сад не хвалим како 
и зашто) и док сам се пред шатором скидао, чујем како Таса нешто 
мрмља: 
 – Какав је ово рајфершлус? Ма какав је ово рајфершлус?... 
– и одједном је, онако из лежећег става, искочио из шатора, 
схвативши да је прстима напипао не "расјфершлус" него огромну 
стоногу! После смо сатима претраживали шатор и тресли ћебад, 
док најзад нисмо заспали. 
 
 Овде убацујем једну дигресију јер вреди да се забележи. 
 Тасин млађи брат Дуца (кога сам у време овог писања 
свакодневно сретао на протесту "бука код Вука") и његови пајтоси, 
још у гимназијском узрасту, смислили су оваку ујдурму: неком 
свом другару су са поште послали телеграм: 
 "Бежи, све откривено!" 
а пола сата после тога, са исте поште, други телеграм: 
 "Буди у 4 код Меџеда"  
а затим сами дошли и гледали из даљине како се окупљају разни 
агенти и "пубови" у цивилу, као и јадни дечаков отац, који није 
имао појма о чему се ради, а нарочито не да се ради о обичној 
спадачини! (вероватно је и то био одјек Остапових телеграма 
Корејку – у Златном телету). 
 
 После једно три недеље боравка у Дубровнику, ја сам се 
бродом запутио ка Ријеци а шатор сам оставио Таси. На Ријеци сам 
срећно ухватио воз ка Словенији, где је 2. септембра требало да се 
нађем са оцем у Гозд-Мартуљку. У Јесеницама (погранично место) 
воз је стајао необично дуго. Било ми је врућина и онако го до појаса 
изашао сам на перон. На суседном колосеку били су некакви 
немачки теретни вагони, неуобичајено дугачки. Почео сам да их 
премеравам корацима, да бих о томе могао да "реферишем" брату 
Мишку, јер се он занимао за те ствари. Пришао ми је милиционер и 
тражио личну карту. Дао сам му. Он је гледао једно 5 минута, па 
сам га упитао да ли нешто није у реду? Рекао је, да ми је био 
истекао рок важности већ око месец дана и тражио да узмем своје 
ствари и одем с њим у станицу милиције.  
 Питали су ме, "код кога идем?". Рекао сам, "ни код кога" 
("... слага Остап за сваки случај"). Претресли су ме. У џеповима се 
нашло свега 500 дин., што није било довољно ни за један дан. На 
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вези с кључевима – калауз. (Њиме смо отварали кабине на 
"Плочама" да бисмо остављали ствари). У левом џепу – шпил 
карата. У буђелару – гомиле адреса девојака из Немачке, Енглеске, 
Француске, Швајцарске. Чак и једно писмо које сам био добио од 
брата Банета из Немачке и које сам морао да им прочитам. Био је ту 
и један исечак из наших новина са одличном карикатуром Жила 
Мока (француски министар), али, сасвим случајно, на полеђини те 
карикатуре била је, ни мање, ни више, него – Хитлерова слика! Све 
горе од горег. Затим сам отворио кофер. Одозго, нешто као секирче 
(то смо користили за прављење кочића и за копање одводног канала 
око шатора), затим "скаутски" нож (то сви кампери имају), а у 
кутији – чаше са иницијалима Хотел "Империјала" и Хотел 
"Београда". Биће да је било још којечега компромитујућег али се 
више не сећам. Рекли су ми да затворим кофер. У Остаповом стилу 
питао сам: 
 – Пошто идем у Гозд-Мартуљак, а важност личне карте 
ми је истекла, да ми не би тамо правили проблема, да ли можете 
да ми напишете неку протврду да сте ме прегледали и да нема 
ништа сумњиво? 
 Рекли су да не могу ништа да пишу али да могу да идем. 
Срећом, воз је још увек стајао у станици. Исте вечери сам се нашао 
са татом. 
 Месец дана по повратку, на вратима је био милиционер, 
коме је мајка била отворила. Отсекле су јој се ноге. Исповртео је 
неки папир – казнену признаницу – на толико-и-толико динара, на 
моје име, (цитирам): 
 Содник за прекршке СО Радовљица 
 Рајко Максимовић 
 ...је крив ке ни имел осебне исказнице 
 
 Таквих летовања било је још, 1956, 57... Једне од тих 
година било нас је пет у екипи, са два шатора. Мика-Нос, Пеја, 
Миле-Насер, Аца-Длакавац и ја. Не знам зашто, зборно место је 
било у Опатији, тог-и-тог дана, код рођаке некога од њих. 
Сакупили смо се у њеној кући и преспавали једну ноћ на поду. 
Сутрадан смо на Ријеци видели изложеног у некој хали – морског 
пса дугог 7,5 метара! Имао је разјапљене чељусти са три реда 
оштрих зуба. Сва је прилика да би било кога од нас могао да 
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прогута у једном залогају. Нека извини г. Ване Ивановић кога сам 
гледао и слушао пре неко вече, како каже: 
 – Морски пси су стрвинари. Они не нападају људе који 
пливају. 
 Чисто сумњам да би овај комад 
оклевао и чекао да се неко од нас 
претвори у стрвину, како би све било у 
складу са г. Ивановићем. Пре ће бити да 
би, мимо правила, некога попапио, и то 
без салате. 
 Пипнуо сам му "кожу". То 
уопште није била кожа, него нешто као 
крупна шмиргла, или још горе – као кад 
би се истуцано стакло залепило на неку 
подлогу. Кад би те тај само очешао, 
скинуо би ти сво месо до кости, а можда и 
саму кост! 
 Стигли смо у Цриквеницу, коју 
памтим само по томе да сам имао ангину и температуру 39. Док су 
се други купали ја сам лежао у шатору. Сунце је упрло у шатор и 
ваљда је било 60 степени. Мика-Нос је то прокоментарисао: 
 – 60 + 39 = 99; још мало па ће Рака да прокључа! 
 Следећа станица била је Макарска, где се Мика ни једном 
није окупао, али се зато наиграо преферанса! 
 Затим Дубровник. Шаторе смо наместили у дворишту код 
Насерове тетка-Данице. Изгледа да смо спавали по двојица у 
шатору, а Аца-Длакавац је био изван, на гуменом душеку. Душек 
би током ноћи испустио и Аца би као факир лежао на ко зна каквом 
квргавом терену. 
 – Боље би било да поставиш праве, факирске ексере, и на 
њима да спаваш, можда би ћапио неку лову од посетилаца! 
 То је, наравно, био Микин коментар, а уједно и алузија на 
Ацин цицијашлук. Мика га је стално зезао да ће са више пара да се 
врати у Београд него кад је полазио. 
 И у Дубровнику ме је спопала ангина али срећом, шатор је 
био у ладовини, па нисам прокључао. 
 
 Када сам се вратио у Београд, после још једне ангине, први 
посао ми је био – да извадим крајнике. 
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На Музичкој академији 

 
 

С  јесени 1956 положио сам пријемни за композицију на 
Академији. Примио ме је Предраг Милошевић у класу. Био је ту и 
Воки Костић,95 али у загонетном статусу – "ванредни под бе". 
Такође код Предрага, али за дириговање, био је примљен Љубиша 
Лазаревић.96 Остали композитори били су примљени код Рајичића: 
Мими,97 Берко98 и Иван Јакшевац. 
 Сећам се да су моје "композиције" за пријемни биле писане 
на листовима нотне свеске (била је несташица нотне хартије), 
нешто сасвим с-брда-с-дола. После пријемног, све сам их, наравно, 
бацио. Док сам ја то на испиту "набадао" по клавиру, Логар је 
приметио: 
 – Фино, фино, покрет, покрет! 
 То је све чега се сећам. Знам само да сам после неколико 
година, онако за себе, прокоментарисао: 
 – Шта им би, да ме на основу онога приме? 
 
 Предраг је био човек великог образовања, зналац неколико 
језика, светски путник и велики, како је сам говорио – ждерач нота 
(Notenfresser). Могли сте да му ставите на пулт било какве ноте, он 
је сео и свирао, и то у темпу! Знам да је чак и моје (брљаве) скице 
много боље свирао него ја сâм! (Иако сам ја био завршио средњу 
школу клавира). Композиторски опус био му је збиља невелик. Али 
оно што је написао било је добро. Он је себе сматрао 
"хиндемитовцем" па је и мени једном сугерисао Хиндемитову 
књигу, али ја сам то одбио. Више ми је није помињао. У ствари, 
мене није терао ни на шта. Припадник генерације "прашких ђака" 

                                                
95 Академију није дипломирао али је врло успешан композитор углавном сценске и 
филмске музике, као и за ТВ серије, - нарочито у којима доминирају цигански 
мотиви. Годинама био Генерални секретар Савеза композитора Југославије. Аутор 
књиге-кувара Како сам појео себе. 
96 вишегодишњи диригент у Позоришту на Теразијама 
97 Мирјана-Мими Шистек, дипломирала композицију, али колико знам, више није 
компоновала. Дугогодишњи професор теоријских предмета у "Мокрањцу" 
98 Берислав-Берко Поповић(1930), композитор и професор музичких облика на 
Музичкој академији; био њен Продекан и Декан. Од 1997 је у пензији. 
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био је окренут новоме у музици. Као светски путник, био је добро 
информисан о томе шта се дешава у свету. Као диригент, 
премијерно је (у Југославији) 
извео многа значајна дела 
ХХ века. 
 Током студија давао 
ми је ситније сугестије и 
примедбе, а на IV и V 
години, као и на последи-
пломским студијама, углав-
ном се све сводило на 
недостајуће предзнаке, дина-
мику и ознаке темпа. Међу-
тим, сигурно је да је он на 
неки начин (изокола?), кроз 
причу, утицао на мој развој. 
 Предраг је био занимљив саговорник и добар козер. Негде 
у почетку мојих студија Предраг је купио своја прва кола – "фићу". 
После неког времена, нашалио се на свој рачун: 
 – Знате, Рајко, од када сам купио кола, одједном сам 
постао висок, духовит и плав! – (он је иначе био омањег раста и 
црнокос). 
 Умео је неке ствари и да понавља, наравно, заборавивши да 
их је томе-и-томе већ причао. Тако је мени бар 3–4 пута изложио 
своја три животна принципа: 
 1. Не куповати јевтине штофове; 
 2. путовати удобно и 
 3. никада не бити без пара! 
 – Знате, Рајко, када се Ви навикнете на те принципе, онда 
се и они навикну на Вас; не знам,... али некако... ја никада нисам био 
без пара.  
 
 Када сам дошао у Предрагову класу, на трећој години је 
био Баронијан.99 Писао је Сонату за саксофон, (Барон је тада а и 
касније био наклоњен џезу) што је тада било прилично необично, а 

                                                
99 тада звани Абра, а касније, искључиво - Барон; још за време студија радио у 
Радио Београду а касније на Телевизији. Био професор на Драмској академији. Умро 
пре неколико година. 
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коју је извео, како би сам Барон рекао – Ниђа Бингулац. То је био 
старији Бингишев син, а Барон је све тврде сугласнике умекшавао. 
Још старији (пред дипломирањем) били су Ива Марковић100 и Лале 
Петровић.101 С времена на време појављивао се и неки разбарушени 
момак, по имену (тј. презимену) Гортински. Студирао је дириго-
вање и долазио је из Новог Сада. Ретко сам га виђао, али кад јесам, 
увек је нешто био узбуђен и помало сметен. Касније ми је Предраг 
причао о њему: (наравно, мало препричано мојим речима) 
 – Долазио је врло нередовно, а и кад би дошао, закаснио 
би. Увек би имао изговор и за закашњење и за претходне недоласке. 
Или се аутобус покварио код Инђије, или му је негде пукла гума, 
или је воз искочио из шина, или му је умрла баба, ... па деда, ... па 
један стриц, па други, ... док тако (бар у причама) није сахранио 
целу фамилију. И, када сам мислио да више нема кога да сахрани, 
идућег пута ипак није дошао. Када се једнога дана појавио, 
извињење је било крајње необично: 'Знате, професоре, пошао сам 
тога дана на час, али кад сам изишао из стана, видим – нема 
степеништа!' 
 – Сасвим оправдано! – уз осмех, коментарише Предраг. 
 
 У то време били су посвађани: Рајичић и Логар и Рајичић и 
Предраг. Упркос томе ја сам се највише дружио са Берком, 
Озгијаном102 и Бергамом103 (сви из Рајичићеве класе) и осећао сам 
да је то Рајичићу "боло очи". Касније, после дипломирања, чак смо 

                                                
100 Одмах по дипломирању отишао у Француску где је још увек 
101 Радомир Петровић, композитор и професор теоријских предмета на Музичкој 
академији; био и њен Декан. Умро пре неколико година 
 
102 Петар Озгијан (1932-79), композитор и професор композиције; по уметничким 
опредељењима он и ја смо били веома блиски. Био Продекан у неколико мандата; 
док је био на службеном путу у Загребу, умро од последица можданог удара. 
103 Петар Бергамо (1930), композитор, добитник Седмојулске награде и 
пасионирани једриличар; најпре радио у Савезу композитора, затим неколико 
година био асистент за композицију код Рајичића; када је најзад промовисан у 
доцента, после свега неколико дана, сасвим неочекивано и мистериозно, нестао из 
Београда. После неког времена, на многе адресе (међу којима и на моју) стигла су 
писма у којима на тајновит начин објашњава свој одлазак, али не каже куда. Писма 
су, иначе, послата из Трста, а он се тада налазио у Бечу, где се касније и запослио у 
Универсалу, као редкатор. Половином осамдесетих је прешао у Загреб, где и данас 
живи са својом трећом (или четвртом?) женом, Маријом Корен, доктором 
музикологије и професором у Љубљани 
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интензивирали наше дружење и направили КЛУБ (углавном у моме 
стану на Неимару) – у ствари, редовно смо играли преферанс, уз 
добру храну, танке шприцере и много добре шале и ћаскања.  
За разлику од спортских обичаја где се 
истицао најбољи, који је добијао 
прелазни пехар, ми смо установили 
прелазну печурку, за најгорег играча у 
партији. Негде смо нашли неки 
гипсани модел печурке (са црвеним 
туфнама) и њу додељивали као трофеј. 
Имали смо и капу и левак сличног 
дизајна, које је лауреат био обавезан да 
носи приликом церемоније. А тада смо 
певали Химну преферансу, коју сам ја 
приредио тако што сам на неку 
рекламну песмицу за КЕНТ смислио 
неке, као, духовите стихове: 
 

Кад поделиш, баци поглед лево - десно, 
Где су краљ и кец? 
Тако каже стари Цу-укић,104 
У том грму лежи зец. 
 
Ако купиш једног пу-уба и деветку (наравно, најгоре!) 
Онда играј санс! 
Биће контра – није скупо, 
Такав ти је преферанс! 
 
Контра, контра, на пичи-иће, 
Контра, контра, и на тре-ефа, 
Контра, контра, и на бе-етл, 
Макар да је рефетл! 
 
Бата х-х-х-х свима плаћа,  (Пера, Берко, Раца) 
 .... ли га његов ћаћа, 
Њему левак, њему капа, 
Зато што је ПЕЧУРКА! 

                                                
104 У послератном Београду кружила је легенда о највећем мајстору преферанса 
предратног Београда – Цукићу – и његовим "правилима" - међу којима прво, после 
духовите надградње, гласи: "Прво погледај партнерима у карте, за своје увек имаш 
времена"! 
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 На првој години Свита за клавир стварно је испала добра. 
То и сада мислим. Пре десетак година, када сам припремао свој 
Први ауторски концерт, уврстио сам је у програм концерта. Тада 
сам у њу убацио – као IV став – лагани став из Дорске сонатине, а 
као V сам тада докомпоновао један комад. Игор Ласко105 је Свиту 
одсвирао на том мом концерту. Све остале композиције са студија, 
нити су нешто вределе, нити сам их сачувао. Једино је дипломски 
рад – Клавирски концерт – прилично добар, али о томе ћу касније.  

Али, ево једне занимљиве цртице која се десила на IV 
години. Радио сам Гудачки квартет. Када сам га завршио и лепо 
преписао, пожелео сам да га на испиту прикажем у правом 
(гудачком) звуку, а не да га свирам на клавиру. Преписао сам 
деонице и обратио се својим другарима са Академије: 
виолинистима Преши106 и Аци Стајићу,107 виолисти Јанету108 и 
челисти Мији-Тајфуну.109 Проблем је искрсао са виолинама. 
Обојица су били одлични, али баш зато, на неки начин и ривали 
(били су код различитих професора, Преша код Лазе Марјановића а 
Аца код Петра Тошкова) и ниједан од њих двојице није хтео да 
седи на другом пулту, да буде друга виолина. Нашли смо 
соломонско решење. Звао сам Дејана Михајловића,110 који је био 
старији, па самим тим није био непосредна конкуренција ниједноме 
од ове двојице. Он је свирао прву виолину а Аца другу. Снимали 
смо у мојој трпезарији на малом Грундигу, наравно, без икакве 
монтаже. 

                                                
105 Пијаниста; дошао негде седамдесетих из Лењинграда. Био професор на нашој 
Академији. Сада је у Паризу. 
106 Предраг Нововић, за време студија свирао у Филхармонији и Оркестру РТБ.. О 
њему ће бити више речи у поглављима Код Тетка-Јеле и Сплав на Ади Циганлији. 
107 први извођач моје Partite Concertante; одмах после дипломирања отишао за 
Швајцарску, а касније у Париз, где је и сада; кажу да је тамо вођа једног камерног 
оркестра. 
108 Миодраг Јаноски, студирао композицију а касније и дириговање. Сада је 
диригент у Новосадској опери. 
109 Миодраг Мирковић, цео радни век провео у Београдској филхармонији, 
последњих 10-15, баш као прво чело. Првих десетак година савског фудбала био 
редован и тада је добио надимак Тајфун (због брзине) 
110 врсни виолински педагог; као млад изабран за асистента на Београдској 
академији а затим, због нечије ујдурме, није прошао на реизбору; после 
усавршавања у Москви постао професор на Академији у Новом Саду а затим и у 
Београду, где је сада водећи наставник и Шеф катедре. 
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 На првој години, аналитичку хармонију нам је предавао 
Петар Бингулац. Страшно занимљива личност! Био је мали и 
здепаст, гегао се у ходу. Имао је огромну главу, скоро потпуно 
ћелаву, чело врло наборано и јаке, накострешене обрве. Личио ми је 
на неког огромног бумбара. Увек је са собом носио стару и 
похабану, кожну торбу, препуну нота. Својим дебелим и 
нееластичним прстима, "мазао" је по клавиру зачуђујуће спретно. 
Свирао би он тако и одједном би застао, начинивши театралан 
потез руком, и поставио питање у вези са одсвираним. Ако би неко 
од нас дао тачно решење, Бингиш би опет направио театралан лук 
руком, уз задовољан узвик:  
 – Тако је! 
 Ако бисмо, пак, промашили, реакција је опет била врло 
звучна: 
 – Нееее! 
 Чини ми се, да сам му био најбољи у групи. Током године, 
као семинарски рад, анализирао сам II став из Баховог 
Италијанског концерта, што је баш права ствар за анализу. За 
испитни рад сам добио Франков Квинтет. Свима нам је дао три 
могућа рока – чини ми се, 9, 16, и 23 јуни. Ја сам се определио за 
последњи од та три, јер сам у међувремену полагао све друге 
испите. Када сам ушао у учионицу (садашња: 34), Бингиш је скоро 
насрнуо на мене, витлајући оним мојим радом и, практично, 
избацујући ме из учионице, узвикнуо: 
 – Шта је ово? Јел' то испитни рад? Где су нотни 
примери? Где је модулациони план? То се тако не ради! Напоље! 
 Био је у праву. Ја сам то урадио "као лисица репом", на 
брзину, рачунајући да сам у току године стекао довољно кредита и 
да ће ово моје моћи да прође; да ћемо мало да попричамо о Баху и 
да ће да ми "залепи" банку. Међутим, наишао сам "на чврсто", па 
сам морао људски да заседнем и поштено урадим ствар. Пошто сам 
све остале испите био "откачио", засео сам једно три цела дана и 
урадио рад како треба (уосталом онако како сам и сам касније то од 
студената тражио!) Рад сам му предао и, према договору, јавио му 
се телефоном кроз дан-два (већ је био крај јуна). Овога пута био је 
задовољан. Али био је проблем што су сви његови термини већ 
били прошли. Рекао  је: 
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 – Дођите Ви сутра к мени кући на испит, па после можемо 
заједно на Аду… или не, дођите директно на "банчино" у 10.111 
 Ја сам, наравно, то радо прихватио, али овога пута сам био 
сасвим сигуран да ћемо збиља само поразговарати о Баху и – 
готово. Током дана мени се ситуација искомпликовала. За сутрадан 
у 9 заказали су ми неко снимање за војне униформе, што је била 
лака и брза зарада. Мој пријатељ Вуја112 правио је Каталог војних 
униформи, па је ангажовао мене и још двојицу мојих другара (један 
од њих је био Мали Капор) – као манекене – за то. Наравно, 
пристао сам, а за Бингиша сам мислио, да нема везе, да ћемо то 
другом приликом. На моју велику срећу, још исте вечери, Вуја ми 
је отказао договор, тако да сам могао да одем на "банчино". Ево 
како је то изгледало: Стижем ја на "банчино", а Бингиш у црним 
гаћама, трбух као велики фудбал, води ме – не на сплав, "на причу 
о Баху" –  него уз степенице, на дрвену терасу, где ме чека и сто и 
тестија пуна воде и гомила нота "на бирање"; изабрао сам Листове 
прелиде. Била је врућина да проври мозак; доле, на трави, у 
хладовини, људи играју пинг-понг или преферанс, они на 
сплавовима се купају, а ја на тераси, под пуним сунцем, проналазим 
енхармонска презначења...  
Радио сам ваљда читав 
сат. Онда је Бингиш 
дошао, прегледао и био 
задовољан. Отишли смо 
на сплав, брчкали ноге и 
"попричали о Баху", а 
затим ми је "залепио" 
десетку у индекс. Стварно 
сам је био и заслужио! 
 И поред тога што 
сам код њега био само на 
првој години, мислим да 
је он био, не само за мене, 

                                                
111 У то време"банчино" је био сплав на Ади Циганлији 
112 Миодраг Вујачић, Мирски, сликар и професор на Академији за примењену 
уметност. 1995 (или 96?) имао велику и изузетно квалитетну ретроспективну 
изложву у Народном музеју. Почетком 1997 изгубио живот под врло чудним 
околностима – наводно пуцао себи у главу, на степеништу испред свога стана! Он је 
био последњи за кога бих могао да помислим тако нешто. 
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најутицајнији професор. Касније смо, као, и пријатељевали. Писао 
је, за радио, опсежан приказ мог Клавирског концерта; такође, 
много касније, и о мадригалима. О Буни мислим да се прилично 
негативно био изразио (усмено); ни дан-данас не знам зашто, шта 
му је сметало? 
 У лето 1989, после повратка из Тура, где ми је била 
изведена Пасија, посетио сам старог, доброг Бингиша и пустио му 
снимак, уз партитуру. Био је дубински потресен. Пустио сам му 
затим и Тестамент, са сличним резултатом. Исте јесени, на 
Академији сам приказао тај снимак из Тура, којом приликом су о 
делу говорили Дејан Деспић113 и Катарина Томашевић.114 У првом 
реду је седео почасни гост – Петар Бингулац. 
 После неколико месеци Даринка115 и ја смо га обишли у 
болници, а недуго затим припала ми је дужност (и част, на неки 
начин), да се на гробљу, у име бивших студената, опростим од 
старог и свима драгог – Бингиша. 
 Ништа друго са студија, чини ми се, није вредно помена. 
Радио сам оно што се тражило од мене, сматрајући да иако "то није 
то", треба урадити то што се тражи и завршити школу што пре, а да 
ћу једнога дана, када будем дипломирао, моћи да радим оно што 
желим. То се збиља тако и десило. 
 Бележим, међутим, један догађај који је родио једно мени 
врло драго, дуго и значајно пријатељство. Мај 1960. Сусрети 
музичких академија Југославије у Загребу. Имам фотографију на 
којој су: Бранко Опачић-Боливар,116 ја, Аца Стајић, Берко Поповић 

                                                
113 Дејан Деспић (1930) композитор преко стотину дела, професор теоријских 
предмета на Музичкој академији, писац десетина уџбеника, члан САНУ. 
114 музиколог, сарадник Музиколошког института при САНУ; једриличар 
115 Даринка Матић-Маровић, стални диригент хорова "Бранко Крсмановић" и 
“Collegium Musicum” а повремено и професионалних оркестара; професор 
дириговања и шеф хора на Музичкој академији, њен Декан у два мандата, а сада 
Ректор Универзитета уметности. У последње две деценије дириговала велики број 
мојих композиција. Најпре мадригале Зде покуси перце и Лотов грех, затим 
Ружокрадице, пет пута Тестаменат, три пута Пасију, по два пута Петра Коришког, 
Вече на шкољу, Ћеранцију и Прелид за преподне једног фауна, затим Можда спава, 
Ово и оно, и припремила хор за Буну против дахија коју је дириговао Оскар Данон. 
116 пијаниста; веома дуго живео у Њујорку; пре десетак година се вратио и неко 
време радио на Академији у Подгорици. Сада је у Београду, у школи "Вучковић". 
Напомена за друго издање: у међувремену умро. 
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и Жика Јовановић.117 . Знам да је тада путовао и Мима 
Стефановић,118 који је свирао моју Сонатину, али га нема на слици. 

Том приликом сам се упознао са 
нешто млађом колегиницом из 
Загреба, студенткињом клавира 
Љерком Чавић (сада Томчик). Врло 
брзо смо развили срдачно и право 
другарство. Берко и ја смо је звали 
Chérie119. Од тада сам често 
навраћао у Загреб (од 1961 је кренуо 
и Бијенале, а Опатијска трибина је 
већ била у току) и увек бих, 
наравно, био гост, односно као 
домаћи, у њеној кући. И она, 
наравно, код мене.  

То пријатељство у континуитету траје до данашњих дана! 
Од када сам (1975) подигао кућу у Супетру на Брачу, она и њена 
породица су најпре били једног лета код мене, у незавршеној кући, 

а од тада стално, сваког лета, у 
оближњем и лепшем – Сутивану. 
Свакога лета интензивно смо се 
дружили. Последњих 5–6 година, од 
како су телефонске везе са Загребом 
биле најпре отежане, па прекинуте, 
па опет успостављене али отежане, у 
више махова сам је тешком муком 
добијао или она мене, или сам јој се 
јављао из Грчке или ми се њен муж 
Том јављао из Аустрије или 
Немачке (са службеног пута), али 
увек са истим ентузијазмом и 

искреном солидарношћу. 
 Као дипломски рад компоновао сам Клавирски концерт. 
Док сам радио клавирску деоницу и оркестарски партичело – добро 
ми је ишло. Када сам завршио први став, негде крајем новембра, 

                                                
117 пијаниста, професор у "Славенском"; неуморни борац за демократију. 
118 Миленко Стефановић, кларинетиста и професор на Академији; од 1996 у пензији 
119 На француском: драга 
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мајка, која је целе јесени била све теже болесна (рак јетре и плућа), 
пала је у кому. Умрла је 6. децембра 1960. Никада, ни пре ни после, 
нисам доживео тако дубоко очајање, као тада. Сећам се, да сам 
данима, после сахране, не знајући шта ћу са собом, иако по врло 
хладном времену, сатима луњао по граду, нарочито вечером. После 
неког времена прибрао сам се и вратио се компоновању. Природно, 
тај други став Концерта (који у себи садржи и нешто као трећи) 
одсликава емотивне поноре и конфликте кроз које сам тада 
пролазио. 
 Негде у мају почео сам са израдом партитуре. Био сам 
потпуно неспреман за то. Оно мало задатака из оркестрације што 
сам на студијама урадио код Логара, помогло ми је да ишпартам 
прву страницу и попишем инструменте. Ништа више. Нисам могао 
ни да макнем. Тада сам почео интензивно да студирам савременије 
партитуре и да кол'ко-тол'ко стичем представу како партитура 
треба да изгледа. Више кол'ко него тол'ко! 
 Концерт је, међутим, испао прилично добар, нарочито 
"гола музика" и нарочито тај други став. У овоме је чак и 
оркестрација задовољавајућа. Први, међутим, заслужује да буде 
преоркестриран. Накањујем се на то већ више од десет година, па 
никако. Увек има нешто прече. 
 На Дипломском испиту Референт ми је била Љубица 
Марић,120 што ми је онда била (а и сада је) велика част. Посетио сам 
је тада неколико пута да бих јој понешто одсвирао из њега. Врло се 
похвално изражавала о њему; чак је и претеривала, говорећи: 
 – Куд баш мени дадоше ово? Јел то, можда, зато што је 
мој Концерт пропао?121 Ех, тај Предраг, хоће да ми очита лекцију!  
 Испитно извођење било је на два клавира: соло парт је 
свирала Оливера Ђурђевић, којој је Концерт и посвећен, а 
клавирски извод – Бане Ђорђевић. У комисији су били: Миленко 
Живковић, Рајичић, Логар, Предраг, Љубица и Енрико Јосиф. 
Опште мишљење је било да је музика одлична, а да је оркестрација 
премасивна. Неко је чак употребио термин Симфонија са 
облигатним клавиром.  

                                                
120 вероватно наш највећи живи композитор, некадашњи професор Академије; члан 
САНУ 
121 Мислећи на управо премијерно изведен њен "Византијски концерт", који, 
критика није баш најбоље примила, а којим сам ја, иначе, био одушевљен. 
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 Било је то последњих дана септембра, 1961. За Клавирски 
концерт ми је додељена, врло престижна, “Христићева награда” 
1961. – "за најбољи дипломски рад из композиције у тој години". У 
награду је било укључено и професионално преписивање партитуре 
(преписао Стева Бургулић) као и преписивање деоница. Када сам 
изишао из војске, после неког времена, Концерт је предвиђен за 
снимање у Радио Београду. 
 Диригент је био Младен Јагушт. Код њега је био тај препис 
у тушу. Позвао ме је пред прву пробу на разговор. Мало смо 
поразговарали о облику а онда је он прешао на питања: 
 – Откуд Вам овде овај тон ас у кларинетима? 
 – Шта ћу сад? Откуд му сад па то? – брже-боље 
погледам у своју партитуру и видим да на том месту није ас него г. 
Помислих: – Зар је могуће да је он ишао од ноте до ноте и хватао 
хармонску логику у битоналним склоповима и пронашао да је оно 
"ас" нелогично? 
 Испоставило се да је управо тако било! То је Младен 
Јагушт. 
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Код "Тетка-Јеле" (1956-61) 

 
 

Како се Музичка академија налази у парку, а у улици 
Светозара Марковића, тачно преко пута парка – кафана "Мањеж", 
она је вероватно од увек била, а у наше време сасвим сигурно, 
стециште људи са Академије, Југословенског драмског, а и других, 
који су или хтели да нешто прославе, просто да повечерају, или пак, 
уз кафу, пиво или шприцер, нешто да се на брзину договоре; или – 
као ми – да сатима седе, уз 20–30 ћевапа и 2–3 флаше вина и киселе 
воде, да преклапају и шулапе о најразличитијим темама – од филма, 
сликарства, књижевности и музике, до политике, историје и спорта. 
Како је предратни назив те кафане био "Код тетка-Јеле ћевабџике", 
ми смо га прихватили и искључиво је тако звали. 
 

 Више се не сећам ко ме је први пут 
тамо одвео и како сам се упознао са 
двојицом браће Капора – Миланом и 
Слободаном – који су становали у згради 
поред кафане, на трећем спрату, и који су, 
на неки начин, били центар окупљања – 
видеће се – приличног броја врло 
интересантних и несвакидашњих људи. 
Старији брат Милан, мој вршњак, био је 
врло интелигентан, невероватно начитан, 
широко образован, талентован за многе 
области али без и трунке амбиције да те 
своје таленте и оствари; без икаквог 

интереса за било какав спорт или физичке активности; као 
саговорник био је занимљив и шармантан, али као партнер у 
дружењу и крајње непоуздан и претерано комотан; био је склон 
алкохолу и дувану – најпре као обавезним знацима боемије којој је 
тежио и припадао – а пред крај живота као средствима за 
самоуништење – себе и својих ближњих. 
 Студирао је право и некако и дипломирао. Кажем "некако" 
јер то је било далеко испод његових стварних могућности које није 
хтео или није могао да активира. Ево једног од најранијих детаља 
који памтим у вези са њим: он је примао неку стипендију преко 
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деканата Правног факултета – 6.000 дин., што је било недовољно за 
живот, али боље ишта него ништа. Како сам ја свакодневно био на 
Академији, мене би задужио да га пробудим у један сат (после 
мојих часова) и то уговореним звиждуком са улице, како би он 
стигао на Правни до два сата и подигао стипендију. То сам ја, 

наравно, чинио, и то из дана у дан, а 
њему се дешавало да тек 15-ог или 20-ог 
у месецу стигне до деканата у радно 
време! Међутим, једанпут га је читав 
месец стипендија чекала! Невоља је била 
што деканат ради "само" до два сата! По 
много чему био је слика и прилика 
Васисуалија Лоханкина из Златног 
телета. 
 Свог млађег брата Слободана он 
је звао: Сћопка (према неком руском 
роману), а сви ми остали, звали смо га – 
Мали Капор. Он је био сушта супротност 

брату. Био је по-уздан и одговоран. Одлично физички грађен и 
универзално талентован спортиста, нарочито за фудбал. Две до три 
године млађи, био је у интелектуалној сенци свога брата, али је, 
онако "из другог реда", умео да дâ драгоцен доринос разговору. Био 
је "другарчина" без остатка, добар, простосрдачан и пожртвован, 
омиљен од свих и никада и ни са ким није био у конфликту. 
 И браћа Капори а и сви који су долазили к њима у собицу 
на трећем спрату – пушили су у огромним количинама. Домаћини 
су пепељаре празнили преко купатилског прозора, у светларник, 
како ноћу, тако и дању. Пењући се ка њима, имао сам прилике да 
чујем њиховог комшију са другог спрата – Словенца Тепину – како 
се жали неком другом комшији: 
 – Ти Капори, ...штуденти, ...бандити, ...тресејо мени 
пикауце на главо!… Ти барбари! 
 
 Долазио је ту и њихов рођак, "брат од стричевог стрица" – 
Момо Капор, студент сликарства и касније сликар и врло успешан 
писац. Њега смо прозвали Ружни Капор, за разлику од Лепог 
(Милана), што је било неправедно, јер је Слободан био далеко 
лепши не само од њих обојице него је био један од најлепших 
момака уопште, који су долазили у кафану. Када је Ружни почео да 
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пише и објављује, најпре кратке приче и записе, сви смо у њима 
препознали штосове који су својевремено били "изваљивани" за 
нашим столом. Милан га је критиковао као плагијатора, па смо и 
сви ми то оценили негативно. Када су године прошле, ја сам 
ревидирао свој став. Схватио сам да је Ружни Капор учинио добру 
ствар. Сачувао је од заборава изванредне досетке, језичке обрте, 
доживљаје и духовитости које је он покупио за нашим столом. 
Покупио, па шта? Он је то све писмено уобличио и додао још свога 
(или са неког другог стола) и направио врло атрактивну и питку 
литературу. Да он то није урадио, а од нас свакако нико није и не 
би, ствари би се неповратно заборавиле. Ако ни због чег другог, 
због тога је добро што је то урадио. Шта је он после радио, 
нарочито у политичком смислу, због чега ми се прилично гади – не 
утиче на мене да променим свој горњи став. 
 После много, много година, једном смо се Ружни и ја срели 
негде у вароши и два блока ишли заједно. Испричао ми је једну 
"минијатуру": 
 – Замисли, Рако, шта ми се десило: сретне ме пре неки дан 
Јаша Гробаров122 и каже: "Еј, Момо, ал' онај твој буразер пије!" 
 – Шта сам дочекао, ко да ми то каже – Јаша Гробаров! 
 Списак момака који су се ту окупљали "за нашим столом", 
скоро да је бескрајан. У неко "тврдо језгро" свакако су спадали: 
Преша Нововић, виолиниста, звани Филхармо-ничар, већ поменути 
Лаза-Макарон, Жика Глигоријевић звани Бел-Жик и његов брат 
Миша, Жикин колега Иван-Џива Стокић, Дејан-Баја Ћорковић, 
Џони Димитријевић; Ружни Капор нам је довео и представио своје 
"Босанце": Бигера,123 сликаре Фебу,124 Милета Ћоровића, Бору 
Драшковића125 и Педу Бојанића. Како су браћа Капори били са 
Палића, долазили су и њихови гимназијски другари: Кирило, Сава 
Туранов звани Гузицин, Буба Палфи... Даље набрајање би збиља 
било илузорно, јер би буквално испунило странице. Сада ми се 
чини да је "Тетка-Јела" била један од неколико важних центара у 
Београду, поред, разуме се, Клуба књижевника, "Мадере", "Српске 
кафане" и још неких. 

                                                
122 Познати београдски песник и пијанац 
123 Др. Ранко Бугарски, професор на Филолошком факултету 
124 Боро Ликић, сликар, професор на ФПУД, сада у пензији 
125 Позоришни и филмски редитељ 
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У Маслини: Рака, Педа и мали Капор 

 
 Хитам да забележим две анегдоте које нам је испричао 
Педа Бојанић. Он је студирао економију и имао је наставника 
предвојничке обуке који је у паузи између два часа имао обичај да, 
уз цигарету, неформално ћаска са студентима. Једном приликом је 
испричао своје две "догодовштине": 
 
 – Једног љета путовао сам ти ја неким послом у 
Словенију; спортски одјевен – кошуља, наочари. У купеу поред мене 
сједи нека жена и мало, мало па ме нешто пита:   
 – Извин'те, каква је ово фабрика? – Ја јој кажем да је то 
фабрика вагона 'Ђуро Ђаковић' ... Мало после:  
 – А која је оно планина? Ја кажем: – То је Папук. 
Пролазимо кроз Загреб, а она пита: 
 – А шта је ово? – Ја јој објасним да је то фабрика 'Раде 
Кончар'... У Зиданом мосту она сиђе са воза, а ја јој приђем и 
рекнем: 
 – Другарице, Ви сте ухапшени! 
 – Зашто? 
 – Зато што сте Ви шпијун! 
 – Како сте ме препознали? 
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 Друга прича је још боља: 
 – Једне године, за 25. мај, био је велики пријем у Белом 
двору на Дедињу. Био је позван цео дипломатски кор... (И он!!!) И 
још за време ручка ја се искибицујем са једном Швабицом126... 
Служило се печење, сарма, кавијар... (чуј, сарма!)...Кад су почели 
да служе кафу и торте, људи су се већ дигли од стола и 
поразмештали се по фотељама... 
 ...Приђе мени та Швабица а ја са неког дивана узмем једно 
ћебенце, па ти лијепо одемо иза двора и залегнемо под један 
парадајз.127 И таман ти ја почнем да раскопчавам блузу тој 
Швабици, кад наилази Моша Пијаде и каже: 
 – Шта то радиш, Митровићу?128... – и тако ми пропаде 
цела ствар. 
 
 Управо сам поменуо и Бају Ћорковића. Тај је умео да 
прича! Не бих се баш заклео да је све што је причао била и истина, 
али то збиља није било важно. Било је бескрајно шармантно. Сећам 
се, на једној од мојих чувених слава са јогуртом, виршлама и 
гибаницом – било је 20, можда и 30 момака. После хране и 
овлашног ћаскања, некако смо се сви окупили у једној соби где су 
главну и једину реч водили Мика-Нос и Баја Ћорковић. Док је један 
од њих причао, онај други се присећао шта ће да "испали". И тако 
наизменично, непрекидно од 11 до 02. То сам и ја запамтио а и сви 
који су тада ту били, као највеће и најдуже смејање. Тек када смо 
дошли до даха сетили смо се да укључимо магнетофон. Нажалост, 
представа је већ била завршена. Ништа нисмо снимили. Ево, 
примера ради, једне чувене Бајине129 приче (по сећању): 
 – Имали смо неко снимање са телевизијом у Загребу... 
После снимања била је договорена партија покера са Крлежом130 
...(као, неко из екипе га је знао)... Игра се у Крлежином замку; 
наравно, прошли смо поред ливрејисаних вратара, не знам каквих 
дога, и те ствари. Онда смо горе у салону почели партију. После ко 
зна колико времена десила се нека изазовна подела;  тај-и-тај 

                                                
126 А оне су познате "радодајке", то се подразумева! 
127 А тамо су парадајзи, вероватано, велики као баобаби! 
128 Наравно, њега Моша Пијаде зна по имену!!! 
129 Баја је, иначе, редитељ на телевизији 
130 Ни мање ни више, него са Крлежом! 
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каже '20.000', Крлежа каже 'три пута!'...ја га погледам ...и 
кажем: 'девет пута!'... 
Крлежа баца карте и протестује:  
 – “Алзо, гос'н Баја, немојте тако цијепати!” 
 Чак и ако је све измишљено, прича је одлична! Ако није, 
тим боље. Код свих је имала успеха. 
 После неког времена Баја је са телевизијском екипом 
отишао у Бугарску. Његово друштво седи у башти "Мадере" и неко 
каже: 
 – А наш Баја сада сигурно заврће Тоши Живкову131 његових 
чувених "девет пута" а Тоша баца карте и каже:  
 – Не ги тако цепиш, а бе Бајчо!' 
 Када се Баја вратио са пута, ова прича га је дочекала. 
 Прешу Нововића132 је с разлогом био глас да је помало 
"смотан". У ствари, то је био и остао део његовог шарма. Једног 
лета смо били са шатором у Задру, а онда се лађом пребацили на 
Раб. Искрцали смо се у 4 ујутро. Мита и Муја су прострли шатор 
испод неког дрвета и одмах заспали, а Преша и ја смо пронашли 
пијацу и на њој чесму. Умили смо се и прали зубе. Одједном ће 
Преша, са устима пуним пене: 
 – Рако, где ћу да пљунем? 
 Еј! Пијаца, пет сати ујутро, нигде живе душе, а он ме то 
пита! 
 Ваљда смо тог лета (1960?) Преша и ја кренули на море, 
стопом. Ја сам у Загребу ноћио код моје нове пријатељице Љерке а 
он, чини ми се, у "феријалцу". Сутрадан смо наставили према 
Сплиту. До Карловца смо лако стигли, а на његовом излазу ка 
Сплиту "закуцали се" неколико сати. Око 2 сата смо одлучили да 
одемо да се окупамо. Имали смо три реке на бирање! Купу, Корану 
и Мрежницу. (Ово је нешто за Кораћа!). Купа је била највећа, 
Корана најбистрија а Мрежница најмања и најтоплија. Кад смо се 
вратили на пут, пола сата нисмо ни покушавали да стопирамо, јер 
су из Карловца куљале стотине бициклиста – вероватно неких 
радника који су завршили смену. 

                                                
131 Тодор Живков – тадашњи Председник Бугарске 
132 Предраг Нововић, дипломирао виолину на Музичкој академији. После 
дипломирања отишао у Шведску где још увек живи. Деценијама свирао у 
Краљевској опери у Штокхолму (на првом пулту) где је и пензионисан. 
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 И поподне је 
пролазило без икаквог 
резултата. Грешка је била у 
нама. Ми, просто, нисмо 
знали да је пут до Сплита тако 
слабог квалитета, да њиме 
тада такорећи нико није ни 
ишао! Просветљење нам је 
дошло пред залазак сунца. 
Устопирали смо неки камион 
који је ишао ка Ријеци и који је носио огромне ролне рото-папира. 
Угњездили смо се између две ролне (што је било врло удобно!) и 
ногама махали  житељима места кроз која смо пролазили. 
 Док је био у Југославији (до 1962), Преша је понекад играо 
и фудбал. Није се штедео у трчању, својски се трудио, радовао се 
добрим потезима, али се видело да није прошао дечју школу 
крпењаче133 – недостајала му је елементарна техника. 
 Међутим, ако је нешто пропустио у детињству онда је 
много тога надокнадио у зрелим годинама. Редовно би лети из 
Шведске долазио овамо и сваког јутра, неуморно играо тенис (са 
Теокарцем, некада са Пакицом), затим трчао (са Дешом) по Ади, 
Ушћу или било где. 
 Прошлог лета (1996) донео је из Шведске платнени кајак 
на склапање и свакодневно изводио на сплаву своју представу 
склапања и расклапања. Иако по рођењу није био склон техничким 
вештинама, Преша је учинио огроман напредак у том смислу. У 
почетку му је Деша помагао у склапању кајака (уз писано и цртано 
упутство), а касније је ту вештину савладао и сам. Морао је, јер у 
Шведској нема Деше, а треба веслати! 
 А он весла збиља манијачки. Када се окупимо на сплаву, он 
намонтира чамац, узме шешир и флашицу воде и нема га читав дан! 
А кад дође, помислио би човек – појешће не само оно у торби него 
и саму торбу – а он, узме једну крушку, два парадајза и парче сира! 
И то му је компензација за целодневно исцрпљивање. Аскета! 
 Испричао нам је да последњих година има и један нови 
хоби: роњење. И то роњење с боцама кисеоника, на дубину. Тако он 

                                                
133 За време (Другог) рата а и после њега, није било гумених лопти, него су нам 
баке правиле, а некада и ми сами – лопте од крпа зване крпењаче. 
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усред неке грозне и хладне шведске зиме запуца на Црвено море, 
Кипар или већ не знам где. Разгледа коралне баште, разнобојне 
рибе, ту-и-тамо се нађе и по нека ајкулица (али од оних "финих"), 
управо оно и онако како ми понекад гледамо на телевизији. Чак, и у 
Шведској рони, али наравно, у топлом, специјалном оделу. 
 
 Био је у "Тетка Јели", поред нашег, и један – да га тако 
назовем – јуниорски сто. Ту су углавном били момци неколико 
година млађи од нас: Иван Павловић (данашњи лекар), Дуда,134 
Живкица, Мишко (први лекар, други физичар), понекад и Зоран 
Гица,135 иначе "мадераш", али нашао би се и неко старији, рецимо: 
Бода-Ћора,136 Срета тромбониста, Нокла... 
 Бода је добио овај надимак јер је стварно носио "дурбине" 
на очима. Остала је једна прича која се памти: 
 Иде Бода Бирчаниновом, левим тротоаром, према Булевару 
ЈНА. Од Булевара, супротним тротоаром иде Срета и угледавши 
Боду, довикује: 
 – Здраво, Бооодо! 
 – Еј, здраво! 
 – Где си пош'о? 
 – Идем код Срете!!! 
 То што га није видео на другој страни улице, није 
необично; зато је и добио тај надимак. Али што није препознао 
Сретин глас, који је гребао отприлике као Луј Армстронг – то је 
стварно, не само за причу, него за енциклопедију! 
 
 За другим столовима у "Тетка-Јели" седеле су старије 
генерације – браћа Вујисић (Паја и Дуја), Воја-Кокошка, Миша 
Бранковић; затим још старије: Предраг Милошевић, Милан 
Бајшански-Бајша, Логар… 
 Браћа Вујисићи били су збиља београдске легенде. Своје 
дечаштво и момаштво прекалили су под најсуровијим условима – 

                                                
134 Др. Љубиша Новаковић, нефролог, одавно живи, што би рекао Радован Трећи – 
у "граду Чикагу" 
135 Композитор Зоран Христић, дугогодишњи главни музички уредник најпре 
Радија а затим Телевизије Београд; неко је за столом приметио (можда баш ја који 
сам у школи учио француски) да би Французи његов надимак изговорили – Жика! 
(Gica) 
136 Бода Гарашанин, сликар и сценограф 
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за време окупације, што је касније, њиховом изузетном а 
непресушном хумору, додало и извесне "црне" тонове. Из 
окупацијских дана допрла је следећа легенда о њима: 
 Становали су на почетку улице Св. Саве, тамо где је сада 
гаража хотела "Славија", а састајалиште је било у кафани 
"Прокупље" на почетку Београдске. Седе они тако једне вечери у 
кафани и понестане им пара. Дуја извуче краћу шибицу, те као 
такав одлази кући да "набави" паре. Улази у кухињу, а тамо, седи 
њихов отац – под јачим гасом – и спава за столом. Дуја узима неку 
белу крпу и са њом преко руке, глумећи келнера, прилази столу и 
промењеним гласом изјављује: 
 – Да наплатим! 
 Отац, не дижући главу са стола, онако, пола у сну, вади из 
џепа прегршт новчаница и ставља на сто. "Келнер" Дуја узима 
колико треба и одлази – где треба. 
 Дуја, који је као тридесетогодишњак имао релативно 
високи чин у Ратној морнарици, (командир торпедног чамца) из 
чистог штоса је на неким рутинским маневрима – опалио један 
торпедо у неко пусто острво! Због тога су му одузети сви чинови и 
избачен је из војске. 
 Једне вечери, у "Тетка-Јели" (у наше време) за истим 
столом су седели, између осталих, Дуја и Џони Димитријевић, који 
је један од првих у Београду – поред Пеђе Исуса и неких сликара – 
почео да носи браду, још раних педесетих. Иначе, он је још као 
дечак, за време окупације или непосредно после ње, отварајући 
неку гранату, изгубио десну руку до изнад лакта. И тако ће, те 
вечери, Дуја: 
 – Добро, Џони, реци ми, зашто си пустио браду? 
 Џони, који је говорио "француско р", почео је  нешто да 
петља и објашњава, на шта га је Дуја прекинуо коментаром: 
 – Ма, боље би било да си пустио руку да ти расте! 
 Наравно, црни хумор, да не може бити црњи, али то је та 
"београдска школа", коју смо касније и ми прихватили. Дакле, кад 
је зезање у питању, онда је зезање до даске!  Границе и обзири не 
постоје. Зезање је светиња. 
 Када је, пак, сироти Дуја умирао од цирозе јетре, његов 
брат Паја, на питање некога кога је срео на улици:  
 – Како је Дуја? – одговара: 
 – Мој брат, ком'ћар! – (имитирајући Босанце) 
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 – Зашто, "комичар"? 
 – Па, он је сада у коми! 
 Паја – за кога је својевремено Орсон Велс, на питање "Да 
ли себе сматра за највећег глумца?", наводно одговорио, да има 
тамо у Београду, неки Паја Вујисић, који је највећи глумац! – дакле, 
тај исти Паја, једне ноћи, мртав пијан, извалио је антолигијски 
штос који се већ годинама препричава:  
 Пошто се уљоскао преко сваке мере, келнер му је звао 
такси. Када је такси дошао, неколицина присутних га је, онако 
огромног, пола изгурала – пола изнела из кафане и угурала га у 
такси, на задње седиште. Таксиста, препознавши га и видевши у 
каквом је стању, лепо замоли Пају: 
 – Пајо, молим те, ако ти се у вожњи смучи и дође ти да 
повраћаш, пази да ми не упропастиш кола, нова су!... Или отвори 
прозор па повраћај, или отвори врата, или ми дај знак, ја ћу да 
зауставим, па ти онда повраћај! 
 Паја је нешто одбрундао, као да овај не треба да брине, и 
тако су кренули, а Паја је вероватно задремао. После неког времена 
Паја најпре отвара десни прозор, затим лупка шофера по рамену. 
Овај зауставља кола. Паја отвара десна врата,... излази,... затвара 
врата,... и кроз већ отворен прозор провлачи своју главурду унутра! 
и – повраћа по седишту и патосу кола!!! 
 – Побогу, Пајо, шта то уради? Па, јел сам ти рекао? 
 – Јесте, ал' си ми много компликовано објашњавао! 
 
 И још једна анегдота из "Тетка-Јеле". Учесници: Паја, 
Цокан, Миша Радан и још неко четврти. Келнер је Дража. Како су 
њих четворица сели за сто, Паја наручује: 
 – Дражо, дај нам четири вињака и четири мале соде! 
 Дража одмах доноси, и док за суседним столом прима 
поруџбину за неке ћевапе, ражњиће и шприцере, ова четворка у 
цугу истреса пиће у грло, и Паја поново наручује: 
 – Дражо, још четири вињака и четири мале соде! 
 Дража им доноси, а за суседни сто доноси салвете, ножеве 
и виљушке; четворка поново истреса пиће и Паја опет наручује, али 
сада већ: 
 – Дете, четири вињака и четири мале соде! 
 Када је Дража донео и трећу туру, пре него што је кренуо 
да служи остале госте, Паја му даје антологијско упутство: 
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 – Сада имаш ритам, па настави сам!!! 
 Све ово о браћи Вујисић толико је познато и годинама 
препричавано, да је сигурно неко то већ унео и у писану форму, али 
мислим да не смета да то буде и овде записано. 
 Стари Милан Капор, као што рекох на почетку ове приче, 
имао је изванредно памћење. Једнога дана дошао је у кафану и 
поставио нам проблем да наређамо 50 америчких држава. Наравно, 
сви колико нас је било за столом, нисмо могли да пребацимо ни 30, 
евентуално 35. Онда је он, пошто их је претходне ноћи "набубао", 
супериорно допунио до 50. Следеће вечери нас је чекао нови 
проблем: америчке државе, али и њихови главни градови! За многе 
од нас било је изненађење да, рецимо, у држави Њујорк, главни 
град није Њујорк него Албани, иако је тада Њујорк био највећи град 
на свету! 
 Данима смо листали по неким атласима и енциклопедијама 
и тражили податке о главним градовима. На "симпозијуму" смо 
откачињали државу по државу, и, здруженим снагама, можда чак, 
пребацили и цифру – 45. Остале су оне мало познате државе и још 
мање познати њихови capitals. Дошли смо били до праве "коске": 
држава Вајоминг (у којој још увек живе Индијанци). Наравно, нико 
не зна. Утом у кафану улази Лаза-Макарон, прилази столу и, чувши 
питање, онако кроз цинични смешак, изваљује:  
 – Да није Чејен? 
 – Јесте! Мајку му, види га,... Макарон зна за Чејен! 
 Капори су становали на трећем спрату у згради поред 
"Тетка-Јеле". Једне летње вечери у њиховој соби је било повеће 
друштво – нас 5–6. Милан сиђе доле да купи цигаре. Нема га пола 
сата, сат, два сата... Друштво се разилази, "Тетка-Јела" одавно 
затворена – Милана нема. Касније се испоставило да је тада 
отпутовао за Загреб!!! Неки његов пријатељ или познаник управо је 
у кафани испијао кафу пред вожњу до Загреба. Ајде што га је овај 
позвао и ајде што је Милан прихватио, али да није макар 
уобичајеним звиждуком јавио одоздо да иде – то је збиља 
несхватљиво! Али, то је био Капор. 
 Једном је дошао са запаљивом идејом: на Палићу се ускоро 
отвара велика пољопривредна изложба. Све је средио са 
директором (Борис Дервиси). Довешће екипу која ће да изради 
паное. То смо, наравно, ми. Хонорар, ђутуре, толики-и-толики. Сви 
пристајемо. Мали ће да грундира, он ће да слика шта треба, Буба 
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Палфи такође, ја пишем натписе. Неколико дана пред отварање, 
стигли смо на лице места. Ја сам становао код њих, на Палићу, а 
Палфи је био код родитеља у Суботици. Требало је направити око 
70 паноа. 
 Добили смо боје и четке. Почетак је, као и обично, био 
тежак. У ствари, мање смо радили а више се зезали и прослављали 
то што смо добили посао. Првог дана – 5–6 паноа. Сутрадан нешто 
више. Трећег дана смо продужили радни дан и повећали 
производњу, али смо ипак тек пребацили 20-ти пано а остало је још 
само три дана! Улазили смо у штос и радили све боље и брже. 
Расположење је било добро. Дан уочи отварања остало нам је за рад 
још око 20–25 паноа! Кренули смо од раног јутра и до вечери 
урадили "лавовски" део. Ипак, остало је још десетак неурађених и – 
читава ноћ. Били смо преморени и, наравно, поспани. Сећам се 
једног од последњих паноа: Капор је био насликао велики грозд и 
неколико листова винове лозе и на једном од њих неку бубу-
штеточину, а мене је чекао текст: 
 

СПАСАВАЈТЕ ВАШЕ ВИНОГРАДЕ 
ОД ФИЛОКСЕРЕ 

 
 Око 6 ујутро већ су дошле чистачице да склањају разне 
наше отпатке, да мету и поливају водом. Последња 2–3 паноа смо 
завршили пред њима. 
 У 9 је изложба отворена. Биле су неке важне званице – 
"другови из структура". И ми смо се мало упристојили и кренули у 
обилазак, да видимо своје дело. Имали смо шта и да видимо! Мој 
последњи пано – церио нам се у лице: 
 

СПАВАЈТЕ ВАШЕ ВИНОГРАДЕ 
ОД ФИЛОКСЕРЕ 

 
 Сви смо се сложили да му је место више у уџбенику 
психологије него на овој изложби. (Омашка, по Фројду) 
 У фебруару 1961 ишли смо на једно лепо скијање на 
Попову шапку: Мита-Теокарац, Мали Капор, Тоди (касније назван 
Тоза) и ја. 15. фебруара је било чувено тотално помрачење Сунца. 
Стока се страшно узнемирила. Тамошњи сељаци – Шиптари и 
наши – сакривали су се по подрумима. Када се "разданило", 
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следећих десет дана било је најјаче сунце које сам икада доживео. 
Нигде облачка. Излазили смо већ око 8 сати, а у 9, скијали смо се 
само у гаћама и ципелама, а од мајица смо правили "чалме" да 
бисмо се заштитили од сунца! Ипак, у 11 бисмо се склањали у 
хотел, јер је на сунцу било неиздржљиво! Другу недељу смо 
провели у колибици на Јелаку. То је тек било лепо! Пошто се соба 
није грејала, спавали смо обучени и покривали се са по 15–20 
ћебади! По дану смо се скидали у гаће и онако голи бацали се у 
снег, наравно – целац. 
 Већ у марту Мали Капор је био примљен у БСК као 
голман. На првој професионалној утакмици – храбар и пожртвован 
какав је већ био – ускочио је у неку гужву и у њој задобио ударац 
коленом у пределу бубрега. Морао је да напусти терен. Неко га је 
пребацио до куће где је легао у кревет. Био је сâм. Одједном је 
осетио ужасан бол, од кога је пао са кревета. На његово запомагање 
дошао је сустанар (бивши професор у Трећој  мушкој – Ђока 
Ђорђевић) и позвао хитну помоћ. У тадашњој ВМА (данас: 
Ургентни центар) оперисали су га отворивши га с преда!? 
Констатовано је да му је био повређен крвни суд из кога се 
изливала крв између бубрега и бубрежне опне. Када је она прсла – 
он је пао с кревета од бола. Закрпили су га. Здрављак какав је већ 
био, брзо се опорављао. Задржали су га 2–3 дана дуже, за сваки 
случај. Када је отпуштен, оба брата су отишла на Палић – Мали да 
га мајка понегује, а Милан на одслужење војске. 
 После 5–6 дана, потпуно неочекивано, у кафани затичемо 
Милана у униформи. Малом је позлило и дошао је по историју 
болести. Поново је био оперисан, овога пута у суботичкој болници, 
где је констатовано да му се црева кидају! Изгледа да је била 
направљена нека груба грешка приликом прве операције. Био је под 
сталним инфузијама. Мајци која га је последњег дана обишла, 
сасвим прибрано је рекао: 
 – Иди, мама, кући – добро ми је! 
 Када је мајка отишла, објаснио је дежурној сестри да је 
мајку послао кући да не би видела како умире. Умро је пола сата 
после тога. 
 Такав момак: добар, здрав и леп. У нормалним 
околностима изненадио бих се да су му један зуб извадили, да не 
говорим о било каквој операцији. Била је то невиђена небеска 
неправда и највећа могућа несрећа. Неколико месеци после мајчине 
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смрти, чини ми се да ме је ова још више потресла, јер је била 
колико необјашњива толико и неправедна. 
 Више нам се није ишло у "Тетка Јелу". Милан је био у 
војсци, Малога нема. Следеће јесени сам ја отишао у војску. Затим 
и Преша. После 1962-3 навраћало се ту и тамо, али никада редовно 
и никада са оним стањем духа какав је некада био. Неколико година 
смо били под том сенком. 
 Милан се касније запослио у Суботици, понекад навраћао. 
Онда је продао ону своју собу, оженио се и живео негде на 
Карабурми. Родио му се син Слободан кога сам свега једном видео 
и који је касније, још у детињем узрасту настрадао. Утопио се у 
бунару, поред њихове породичне куће на Палићу! Још 
непреболнија трагедија него она што се десила његовом брату 
Слободану! Да човек завришти до неба. 
 Капор је тонуо у алкохол као у живо блато, док једнога 
дана сасвим није потонуо. 
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Ж и к а 

 
 

Жика Глигоријевић је човек са којим сам у то време имао 
најбољу комуникацију. Надимак Бел-Жик,137 добио је јер је био леп 
као Пол Њумен. У то време волео је да цугне. Кад би се појавио на 
вратима кафане, са обрвама у облику аксан-циркомфлекс (ˆ), знали 
смо "да је већ намазан". Кад бисмо заједно седали за сто и келнер 
пришао да прими наруџбину, Жика би редовно био у недоумици: 
 Келнер:– Изволите! 
 Жика: – Не знам шта да попијем. Шта ћеш ти? 
 Ја: – Ја ћу један шприцер! 
 Жика: – А  шта мислиш, шта ја да попијем? 
  – ?  
 – Не знам шта да попијем... не знам шта да попијем... 
знате шта – ма, дајте ми једну клековачу!  (То док не смисли шта 
ће  у  с т в а р и  да попије). 
 Када је био у Француској, његово име Живојин Французи 
су читали као Зивожен! Пронашао је духовито решење: на питање – 
како се зове? – Францускињи којој се набацивао, написао је на 
парчету хартије: Ј. К., што се у француском чита: Жи-ка! Када смо 
се једном срели близу Цветног трга показао ми је писмо из 
Француске на коме је писало:  
 J. K. Gligorijevic 
 Када смо од некога чули оно: шапо-ноар – мовез-оказион, 
изведено из: мрка капа – зла прилика, у буквалном преводу на 
француски: chapeau noir – mauvais occasion, ми смо наставили у 
том смислу: 

Chez Troi Chapeaux  – Код три шешира 
Chez Tente Helene  – Код тетка Јеле 
Chez kes Freres d’accords – Код сложне браће 
Chez Point d’Interogation  – Код знака питања 
Ne soi pas a trios coins! – Не буди на три ћошка! 
 

 Пробали смо и са десетерачком песмом: 

                                                
137 Игра речи: тако се на француском изговара реч  – Белгија, али би могло да значи 
и Лепи Жика 
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  Attend un peu Mujo de Doboj 
  Nous avons aussi un cheval a concours!138 
 Поента је била не толико у преводу, колико у намерно 
погрешном, "шљиварском" изговору са погрешним акцентима. 
 Један наш кратки телефонски разговор остаће упамћен због 
штоса који су извалили он и његов брат Миша: 
Ја: – Жиле, 'оћеш да идемо вечерас у позориште? 
Жика:  – Шта да гледамо? 
 – "Дуги живот краља Освалда". 
 – Важи, идемо! 
 – Питај Мишу, хоће ли и он са нама! 
 (слушам разговор с оне стране жице): 
 – Мишо, 'оћеш да идемо са Раком у театар? 
 – Шта се даје? 
 – Неки комад! 
 – 'Оћу!!! 
 То је, наравно, пуно пута препричавано па су се последње 
три реплике примиле код свих. 
 
 Једном, за Нову Годину, Жика, Џива и ја били смо код 
мене и играли преферанс. Нико од нас није држао до Нове Године 
као празника. Тек кад је партија била готова, приметили смо да је 
већ два сата и да је Нова Година неприметно већ почела. Изишли 
смо у град. Била је као нека поледица. Улицом су ишле групе 
усиљено веселих типова, под гасом и под циркуским капама, 
покушавајући да саставе неку песму. Жене, посуте конфетама и 
такође под капама, држале су их испод руке и све време се 
церекале. Понеко би се оклизнуо и посрнуо, али пошто су се сви 
држали, нико не би пао. 
 Од ћошка до ћошка, увек исти призор. 
 Тако смо дошли до Теразија. Срели смо Ружног Капора, 
који је посртао. Питао нас је где смо били за дочек. Жика се 
досетио: 
 – Приватно! 
 – Ау! Па то је најбоље! Баш вам завидим. Ми смо … 

                                                
138 Стани мало, од Добоја Мујо, 
     И ми коња за трку имамо. 
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 Мислим да се некако на самом почетку нашег познанства, 
појавио Селинџеров Ловац у житу у бриљантном преводу Николе 
Кршића. Али не само да смо га обојица "попили на душак", него 
нас је он толико обузео, да смо прихватили његов начин говора, 
речник, угао гледања; и то се задржало деценијама, па и до данас. 
Жика је доста странствовао – Париз, Лондон, Каракас, поново 
Париз, Багдад, Техеран –  и одасвуд се јављао духовитим и 
језгровитим писмима. Када сам ја био у Америци, такође смо се 
дописивали. Сва писма чувам. Ако се једнога дана установи Музеј 
Жике Глигоријевића –  приложићу их тамо. Могао бих и овде, али... 
Док је Жика момак био, а то је било до 1968., мо'ш мислити шта 
један момак пише свом другару! Уз најсуптилније духовитости ту 
је и море скаредности, па ме то донекле спречава да их овде све 
препишем. Осим тога, писма су писана мени, па се многобројне 
асоцијације везују за неке само нама знане заједничке доживљаје, 
тако да бих се, објављујући их, вероватно изгубио у фус-нотама 
које би морале бити дуже од самих писама! Зато, да бих утолио 
вашу радозналост и да бисте знали о чему ја то причам, пробраћу 
два– три која, чини ми се, не захтевају неке фус-ноте, или бар не 
многе. 
 Рецимо, да почнем од писма из Каракаса. Али пре него што 
је Жика тамо отишао био је збиља у тешкој ситуацији. Живео је у 
Паризу на Ситеу.139 Једнога дана када се вратио из града, на 
вратима своје собе је затекао окачен крупан натпис: 

Zika, go home! 

 То су написали његови суседи, чак пајтоси, углавном 
Алжирци, Тунижани, Јапанци и слични. То је касније сам 
прокоментарисао: 
 – Баш сам га био претерао! (у клошарењу) 
 Вероватно тих дана, луњајући градом, стигао је и до 
"отмених четврти". Сасвим изненада, неко га је са неког високог 
спрата позвао по имену! Била је то Анка Каубојка, наша заједничка 
другарица из Београда, која је већ од раније са мужем живела у 
Паризу и била прилично добро ситуирана. Позвали су га горе и 
лепо угостили. Према Анкином причању, Жика је тада изјавио: 

                                                
139 Cité = студентски град  
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 – Ето, што ти је живот! Пре пола сата нисам знао ни 
где, ни шта, ни да ли ћу уопште ручати или вечерати, а сада седим 
на тераси, гледам "Капију победе", пијуцкам добро вино и враћа ми 
се уверење да је живот ипак леп, само се треба опустити и 
пустити да све дође спонтано! 
 Пре него што је Жика из Париза отпутовао за Каракас, где 
му је живео стриц, неко је дошао и донео вест да Жика има тешкоћа 
са Венецуеланском визом. Пошто је његов стриц у Каракасу имао 
нешто као фабричицу слаткиша, Жики је била потребна нека 
потврда да је радио у посластичарској струци. 
 Чим смо то чули, Деша, Среја и ја срочимо одговарајућу 
потврду, преведемо је на француски и без коментара му је 
пошаљемо. После неког времена су опет стигле вести преко некога, 
да се Жика није досетио ко му то шаље, али да је био на ивици да са 
тим оде у венецуеланску амбасаду и да тражи визу! Ево ње: 
 
(меморандум на арапском) 

C E R T I F I C A T 
 

 Ça certifie que M. Zivojin Gligorijevic né à Jatagan Mala 
(Belgrade) a travaillé dans notre manufacture (production de "sudzuk" et 
"leblebije") avec un succès remarcable comme un spécialiste pour les 
desserts orienteaux en gagnant 
 

"L'ECHARPE D'OR DE PELIVAN" 
 

 Donc, nous considérons M. Gligorijevic assez responsable et 
nous lui cordialement donnons notre confidence et une autorisation 
générale pour sa pratique dans la région de Caribes, sauf Cuba. 
 
A Belgrade, le 10. Oct. 1966 

Secretaire général 
  d' "Esnaf salebdzija i bozadzija" 
(ovde je bio pravi arapski potpis)  

Zaftija Dzemail 
 

П О Т В Р Д А 

 Овим се потврђује да је г. Живојин Глигоријевић, рођен у 
Јатаган Мали (Београд), радио у нашој радионици (производња 
суџука и леблебија) са запаженим успехом и то као стручњак за 
оријенталне специјалитете, и на основу овога стекао 
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"ЗЛАТНИ ПОЈАС ПЕЛИВАНА" 

 Ми, дакле, сматрамо да је г. Глигоријевић довољно 
одговоран и у њега имамо пуно поверење, те му срдачно дајемо 
генералну дозволу за његову праксу у области Кариба, изузев Кубе. 
У Београду, 10. октобра 1966 

Генерални секретар 
        Еснафа салебyија и бозаџија 
        ................................................ 
                 (Зафтија Џемаил) 

29.11.66 Област Кариба 

 Време је сунчано, погодно за летње спортове. Зима је 
духовна категорија. Жене у вечитом цицу са боковима од мермера и 
сока од наранyе, купују банане и халапљиво их гутају. 
 Каракас мирише на досаду и петролеј. 
 Драги Миленице140 и Рацо, 
прво морам да вам честитам што сте свили гнездо. Народна 
пословица каже: "Боље је бити ожењен у Београду него Жика у 
Каракасу". 
 Мислим да само Раца и Кафка могу добро да ме схвате јер 
они знају шта је Америка. 
 Могу категорички да устврдим да је ово идиотски континент. 
Свет је давно дунуо у левак.141 Верујте ми да не бих пустио ни сузе 
кад би овај свет нестао помоћу воде, ватре или неког другог научног 
средства. 
 Природне лепоте? Шта се мене тиче природа. Нисам ја 
никакав природњак. Чињеница је да волим природне груди али 
природна брда и реке ме остављају равнодушним. 
 Овде живе све сами лицемери142 и дркаџије. Сви као 
излудели јуре за ловом. 
 Жена је природна тј. одвратна,143 она је користољубива тј. 
супротна дендију.144 (Ово се односи на жене Америчког континента – 
првенствено). Постоје две врсте жена. Прва, које муж исплаћује 
месечно и друге које су исплаћене по комаду. (10$) 

                                                
140 Моја (прва) супруга Милена (рођена Сенеши), историчар уметности, са којом 
сам имао врло несрећан и краткотрајан брак. Кћи Бојана је из њега. 
141 Овај израз Жика је преузео од његовог другара и колеге са ветерине, чувеног 
бата-Јоце, који живи у Минхену 
142 Из Ловца у житу 
143 Бодлер: Одабрана проза 
144 Исто 
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 Зашто жени дозвољавају приступ у цркву? 145 
 Шарм, нежност, спонтаност имају само нумизматичку 
вредност. 
 Ако бих желео овде да останем морао бих да се подвргнем 
низу операција:  

1) на мозгу треба да извадим следеће центре: чежње за 
бескрајем146 и центар за менталну равнотежу.  

2) на полним органима скраћење на 14 см и смањење 
продуктивности. 
 Стари песник Кристифоро Коломбо, који је био познат по 
томе што је дао велике сексуалне слободе својим морнарима, 
преврће се у гробу кад види докле је ствар дошла. Јадни 
Кристифоро није имао следбенике и победила је лажна наука.  
 Доле кривотворитељи љубави !!! 
 Да ли је Дон Жуан абсурдни јунак?  
 Don Juan est-il triste?147 
 Est-il pour autant égoiste?  
 "C'était un faible, un idéaliste ou un saint". 148 
 Albert Camus kaže o Don Žuanu: 
"S'il quitte une femme, ce n'est pas absolument parce qu'il ne la désire 
plus. Une femme belle est toujours désirable. Mais c'est qu'il en désire 
une autre et, non, ce n'est pas la meme chose".149 
 Моје присуство у излуделој Венецуели је безпредметно. 
Један апостол у безбожном свету. Христос на крсту. Један бисер 
бачен свињама.Чуј бисер! 
 Америка Американцима! 
 Пре неки дан био сам са неким овдашњим куловима. Баве 
се ловом. Један ми предложи да у фебруару идемо у лов на 
тигрове. Објаснио сам му да нисам луд за тигровима и крокодилима 
и да сам више склон размишљању о смислу живота. Сви су били 
разочарани. 
 Све ми се чини да нећу дуго овде да боравим. Ако ми 
пишете, пишите одмах јер може да се деси да нападнем поново 
стари Сен-Жермен де Пре. 

                                                
145 Исто 
146 Исто 
147 Да ли је Дон Жуан тужан? 
148  Да ли је он исто толико и егоиста? 
      То је била једна легенда, један идеалиста или један светац 
149 "Када он напушта неку жену, то апсолутно није зато што је више не жели. Лепа 
жена је увек пожељна. Али то што он тражи у некој другој, то уопште није иста 
ствар". 
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 Имао је право стари Небојша150 треба читати Кафку пре 
него седнете у авион за Америку. Иначе вам се може десити да 
повраћате свуда по себи.151 
 Поздрави ћалета, Бобу, дебелог брата152 и Милоша. 
 Мангупе са Саве испоздрављај, Деши и Ивану 
Јеленковићу153 прочитај писмо и опростите ми што је писано као 
жалопојка. 

Поздравља вас и воли ваш Жика "Кондор" 
П.С. Ако заведем неког маканог послаћу каблограм. 

 
* 

 
20.3.67 Poste Restante Paris 17e 
 On court le monde, d'abord à la recherche de soi 154 
 Чуј мене, à la recherche. 
 Драги другови и другарице, 
ваше бриљантно писмо ми је и дан-данас велика разбибрига. 
У прошлом писму сам вам описао тешке економско-политичке 
услове у "Области Кариба". У другој половини мога боравка у том 
немирном делу света, доживео сам једну тропску романсу. Мислим 
да сам је био и заслужио. Урођена ми скромност ме спречава да вам 
детаљно опишем тај љубавни занос. Могу вам само рећи да 
тропичка клима необично увећава либидо сеxуалис. Да ли ме 
разумете? 155 
 Раздвојила нас је судбина и ја сам се укрцао на брод 
талијанског порекла назван "IRPINIA". 

                                                
150 Једном смо Жика и ја извели Љерку (из Загреба) у Клуб Академије. Седели смо 
у групи са доста веселог и причљивог света. Међу њима је био и неки лепи Небојша, 
који је окренут у страну, све време ћутао. После пола сата окренуо се према нама па 
је разговор престао, јер смо сви осетили важност тренутка, да ће Он  нешто да каже. 
И рекао је: Треба читати Кафку! Потом се опет окренуо и заћутао. 
151 Из Ловца у житу 
152 Овај израз је лансирала једна мученица, коју је рођени брат прозвао Ружајло, 
(иначе, одавно покојна) која ми је, средином шездесетих, без икаквог повода с моје 
стране, писала на десетине писама; узгред, из тих писама је и надимак "Тоза 
смутљива боза" за нашег другара Тодија, кога ми, управо од тада, и зовемо Тоза. 
Мени је такође прикачила сијасет надимака (Корсаков, Андреј Болконски, брадоњо 
некомуника-тивни у односу на мене, заврзламо талентована, кулове славни, 
уображена жирафо, али је најефектнији овај: дијаманту на небу класичног стила у 
музици данашњег века!!!) 
153 Иван Стокић-Џива чија жена се зове Јелена 
154 Свет трчи најпре у потрази за самим собом 
155 Неки његов директор-куловчина имао је обичај да после неке најједноставније 
реченице упита присутне: "Да ли ме разумете?" 
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 Брзо сам се снашао, тј. пронашао сам обојене мачкиће са 
старог Тринидада, пронашао сам бар са алкохолним пићима и 
нашао сам своју кабину. 
 Почела је велика фиеста – пијани брод. Два дана на старој 
Јамајци, а затим проклети Антили. Природне и надприродне лепоте. 
Рум звани Јамајка и виски "Бело и Црно" или "Бели Коњ". 
 Je te salue, vieil océan! 156  
 Тамнопуте лепотице препородише мој уморни оптимизам. 
Питања да ли свет има три или четири димензије, да ли дух има 
девет или дванаест категорија, да ли је мир у Вијетнаму могућ, 
учинише ми се безвредна. И по први пут сам поверовао да је све то 
било спонтано. 
 После смо свратили на излуделе Канаре, па у Шпанију и 
искрцали се у Хавру. 
 Онда сам поново пао на ниске гране. Проблеми са гајбом, 
шљаком, ловом. Поново сам почео да размишљам о пролазности 
живота, о Вијетнаму, о Тутанкамону.157 
 На Сен-Жермену ништа ново. Мачкићи (интелектуалке – 
стерам им га мајке) обожавају телесну љубав, Жак Брела и вакансе 
у Грчкој, а мрзе Американце и Брижит Бардо. 
 Што је најважније сви су за мир у свету. 
 Него чујем да стари Јеленко158 путује у Африку. 
 Пишите када ће да се роди мали Змај.159 
 Пишите у великим количинама. 
 Пошто мењам стан ко Циганин коње јавите се на Poste 
restante Paris 17е. Доћи ћу у Југу у мају или јуну, највероватније. 
 Поздравите пуно Кита, Лазу и остале мангупе. 
 Пуно поздрава Жика 
 
 Када се Жика најзад вратио у Београд, ваљда с пролећа 
1968., нашли смо се једне вечери у Тетка Јели. Били смо за столом 
са Лазом-Макароном и мојим школским другаром Дарком… Жика 
је све време причао о Каракасу и Паризу и, наравно, одговарао на 
наша питања. Заподенула се и расправа о Жикином тумачењу 
извесних чињеница и појава које је тамо уочио. Када смо он и ја 
устали и кренули кући, Дарко му је, скоро у љутини скресао: 
 – Ма, ти си лењиниста! 

                                                
156 Ја те поздрављам, стари Океане! 
157 У то време у Паризу је била велика изложба о Тутанкамону 
158 ше пута помињани Иван-Џива Стокић чија жена се зове Јелена 
159 Један од мојих надимака био је – Змај. А у ствари, родила се ћерка Бојана 
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 Следеће вечери смо Жика и ја посетили Кита. Жика је 
углавном поновио своју причу од претходне вечери и такође се 
развила нека дискусија… Чак се помало и "дизала температура". 
Сам крај је био колико буран, толико и парадоксалан. Када смо 
били већ на степеништу, код лифта, Кит је закључио дискусију 
речима: 
 – Ти си, у ствари, капиталистички плаћеник!!! 
 Испало је да није битно ко прича и шта прича, него ко 
слуша. 

* 
 Бата Рацо, 
једногласно си изабран за кума, на исти начин на који сам ја изабран 
за младожењу. У недељу 23. јула160 1968 у Општини Врачар, 
недалеко од ишчезлог Табора 161 
 Има ту неке симболике и те ствари, ишчезли "Табор" као 
задња тврђава слободних личности. 
 Кад дођеш из Нови Сад162 одма се пријави телефоном јер 
венчање је заказано за 11:30. 
 Не заборави личну карту. 

 Пошто 
никога нисам звао, 
свечаност ће се 
одржати у најужем 
кругу. Два сведока 
и брачни пар. Не 
бих волео да се 
скупе другари, јер 
после онолико 
речи које сам 
изговорио о 
путевима ка 
слободи, не бих 
могао да им 
погледам у очи. 

 Све у свему, прелазна печурка у недељу прелази у моје 
власништво.  
 Поздрв Жика 

* 

                                                
160 Грешка! Треба: јуна 
161 Некадашња кафана на углу Каленићеве пијаце, преко пута "Каленић"-а 
162 Правописне грешеке су његове и, наравно, намерне 
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 Две-три недеље после свадбе, посетили су ме кумови Сања 
и Жика. Кума се одмах похвалила: 
 – Жика више не пије! 
 – Онда ћемо ти и ја шприцер, а он само киселу воду. 
 После неког времена Жика се предомислио: 
 – Куме, дај и мени један шприцер! 
 – Е, бата Жиле, баш немаш карактер! 
 – Пардон! Ја имам карактер, али – слаб! 

* 
Лондон, 15.октобра '75 
 Драги бата Рацо, 
 Ево некако смо се скрасили у Лондону. После чувене 
Шкотске, нарочито Западне обале и још чувенијих Хебрида, језера 
са чудовиштима а о вискију и да не говоримо (сувише је скуп). Наш 
туристичко-уметнички програм је био богат, разноврстан и успешан. 
 Можеш одмах да јавиш старом Капору и старом Џонију 
Брадоњи да је наша уметност (да не кажем наш пут у социјализам) 
recognized од стране Англо-америчких галерија, критичара и 
уметника. 
 Уосталом то су они и знали, они други (галеристи, 
критичари...) нису знали. 
 Укратко, позвани смо у Калифорнију, тј. Сан Франциско од 
Музеја концептуалне уметности и чим зарадимо паре за пут (не 
плаћају пут) идемо да се сунчамо. И овде ћемо учествовати у неким 
"уметничким догађајима" и те ствари. Али као што знаш од свега 
тога се не може живети, па смо принуђени да развијамо допунске 
активности: келнерисање, факирисање на грађевини, прање (туђих) 
судова, лаки фабрички послови (лака индустрија), 
 Старе пословице имају право – тежак је уметнички живот. 
Али леп! 
 Опет смо на старом месту. 
 Опет кубуримо са визама, радним дозволама. Бирократија 
никада није била на нашој страни. И обрнуто. 

Све остало (здравље, столица, сан, апетит, туцање) је 
одлично. 
 Лондон је одличан, само мало често пуцају бомбе, али шта 
ћеш, таква су времена – револуционарна и ратна. 

Када будемо зарадили и ако будемо добили визу, ићићемо 
у USA. Не намеравамо да тамо останемо. Само мало. 
 Поздрави све другаре и наравно све веренице. 
 Поздрави стару Бојану звану Бобицу. 
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 Гледај да телефонираш старом Ивану Стокићу, поздрави га, 
поздрави му кћер и жену и дај му нашу адресу, па када нам будеш 
писао пошаљи нам његову. Где он у ствари станује? 
 Наша адреса је стара. 
 Напиши један кратак извештај о догађајима у том делу 
света. 
 Шта се напада? 163 
 Тебе и Бобицу воле кум и кумица 

Пошаљи нам неки хумористички прилог из ризнице 
народног хумора, тј. вицеви, дописи, писма, чланци, књиге итд. 

 У наведеним писмима ипак је било више фус-нота него 
што сам мислио, али нека, оне боље осветљавају лик и дело старог 
Ј.К. Она писма која нисам навео, морала би да их имају по 20 и 
више! 
 Жика и Сања са ћерком Катарином од 1988. живе у 
Торонту. У том истом Торонту пре три године, изненада је умро 
Жикин брат Миша. После Малог Капора још једна космичка 
неправда. 
 Жика више не пије, не пуши, женске не јури – дакле, живи 
као папрат. 
 

                                                
163 Честа флоскула у београдском жаргону примењивана приликом сусрета на 
улици (види поглавље: Брат Мишко) 
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Лаза-Макарон; Геда 

 
 
Лаза-Фозген, звани Макарон164 одувек је гајио имиџ негативног 
јунака из вестерн филмова. Трошио је оштра пића и међу њима 
највише ценио виски. Пушио је Дрину без филтера или америчке 
цигарете и још у оно време (педесете-шездесете) набавио упаљач 
Zippo. Међу првима је носио фармерке и виндјаке америчке војске.  
 Када би неко од нас имао сталну везу са неком девојком и 
одлазио на састанак са њом, Макарон би то прокоментарисао кроз 
цинични осмех: 
 – Шта је? Идеш на клечање? 
 Односно, кад би неко окаснио у "Тетка Јелу", чекао би га 
циничан коментар: 
 – Кхе, кхе, јел' си био на клечању? 
 Најчешће је Жика био на тапету, па је због тога добио 
надимак – Бедни Жика. 
 Заговарао је неангажовање165 (као да је био будиста). Не 
треба се трудити ни за шта, нарочито не за женске – саме ће да 
дођу. Ако дођу. То је, наравно, тешко зихерашење, страх од 
неуспеха. За све нас остале, неуспех је био редовни састојак 
живота, поготову са девојкама, а за Лазу Макарона  – блам. 
 Био је велики скептик и сумњао је у све. Кад би неко од нас 
донео неку новост или изнео неко оптимистичко очекивање, 
Макарон би најчешће прокоментарисао са: 
 – Не верујем!166 
 И после неког времена, ако би се испоставило да је он био 
у праву, а онај оптимиста који је нешто очекивао испао наиван, 
стигао би уобичајени коментар: 

                                                
164 Лазар Милутиновић, архитекта. Једном је неко за њега рекао: – Види га, има очи 
као неки макро. Одмах је, наравно, постао Лаза-макро. Онда је то еволуирало у 
Макрон и затим у Макарон, што се задржало до данашњих дана. Ту и тамо бих га ја 
звао и Лаза-микро, алудирајући на његове микро-плоче које је слушао, микрофоне, и 
уопште, његову стереоманију, али се то није шире "примило". Посебна пикантерија 
су дупли надимци, као што је код њега случај – Фозген, Макарон 
165 Лаза је, вероватно под утицајем Геде Поповића, намерно прешао на 
источносрбијанске акценте 
166 Исто 
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 – Блам! Шта сам ти рек'о? 
 Овде наводим једну од првих примена Гединог167 
акцентовања, или је можда управо од овога све и почело? 
 У некадашњем листу “Спорт и свет” била су објављивана 
писма читалаца. У вези са снимањем копродукционог филма са 
вестерн тематиком које је било најављивано и за њега били 
тражени статисти – неки тип се за то препоручивао следећим 
писмом, (које је Геда лансирао у својој акцентуацији, а до нас га 
пренео Макарон) – цитирам по сећању још одонда: 
 Волео би да постанем Апач! 
 Одувек сам се дивио њима што су јахали ко Бог и по 
преријама снимали филмове борећи се за слободу. Па гди то има за 
научити, па да оставим све од живота и ступим у нови? 
 Јаше јахач-Апач, бронзана лика, а то сам ја, Србислав-
Срба Вукадиновић из околине Чачка некад био иначе село Мојсиње 
као пролазна тачка. Ту су зулуви, бркови роза што је посебно, а 
говорим из дубока што има мушкости а важно је. 
 Чуо сам ја за неког Крал Младена, што играо с партнер-
јахачом, Марлон Брандом фризуром. А чуо сам и за неког 
Светислава Петровића, што снимао филмови по Француску и 
постао извикан велики. Али ја нећу то. Ја оћу само прерије и 
прерије, као Крал... 
 Соу лонг, еври бади јес, Филаделфија ранч офис! 
 Поздрав од Миломира који пише 
 и од Србислава који чека, чека... 

 Била су још два слична писма, у једном од којих, опет се 
неки такав тип препоручује "за све улоге са глумљењем и јахањем, 
али боље из ове друге претпоставке", а у другом неко објашњава 
како "Кад се попне на бандеру и повиче, цело село се скупи... па би 
могао да игра у филму Карађорђа или каубоја", међутим њих се ни 
из близа не сећам као оног првог. 
 Ево и једне аутентичне Гедине приче о штосу који је 
направио његов ћале, чика Драгиша (можда ћу да омашим у 
понеком детаљу, али битна је поента): 
 Крене једног дана Драгиша да обиђе једног свог другара 
који се налази на лечењу у неком санаторијуму. И Драгиша и његов 
другар су негде 65–70 година. Када је приспео горе, како је врло 

                                                
167 Гедеон Поповић, грађевински инжењер, нешто млађи од нас, изузетно духовит и 
добар човек; упознали смо се у "Северу"; умро сасвим изненада, док је косио траву 
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причљив и дружеван, Драгиша је био лепо примљен међу 
другаровим компањонима-пацијентима и брзо се зближио са њима. 
Рецимо, да су сви заједно играли реми, канасту или таблиће. Када је 
поподне Драгиша кренуо на аутобус за Београд, сви су га пратили. 
Пре него што ће ући у аутобус, Драгишу упита један од 
новостечених пријатеља: 
 – Је ли, , Драгиша, ти рече да залазиш у Видин-капију? 
 – Аха, идем. 
 – Па јел' знаш онога келнера Мому? 
 – Па наравно, да га знам, како га не бих знао? 
 – Е, молим те, кад га видиш, реци му да га је много 
поздравио Бане... знаће он који Бане! 
 – 'Оћу, 'оћу,... а и ти да поздравиш мојега татка!168  
 Црни хумор највише врсте, али то је то. Тако је то било. То 
је та "Београдска школа", да не кажем – београдски шарм. 
 Кад смо већ код Геде, нажалост, покојног већ неколико 
година, ево и једног од његових последњих штосова, који је са Аде 
донео Деша. Геда је долазио на комшијски сплав код Миће 
Марковића, саксофонисте. Ту је почео да свраћа и Бата Стојковић, 
глумац. А једнога дана, пошто су очекивали да Бата дође, Геда је 
нашао неки велики картон и није га мрзело да масном фарбом 
напише уочљив натпис: 

ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП НА СПЛАВ 
ГЛУМЦИМА, ПИЈАНЦИМА И ОСТАЛОЈ ФУКАРИ 

 Макарон је одувек био и до данас остао – велики 
познавалац и љубитељ џеза, нарочито старе свирке – Luis 
Armstrong, King Oliver, Count Basie, Art Tatum и други, а посебно 
Duke Elington. Нове тенденције у џезу није волео нити их је 
признавао, поготову ако су долазиле од белаца. Док у Београду није 
било ни грамофона ни плоча, редовно је ноћу слушао Voice.169 
Касније је почео да набавља уређаје – грамофон, појачало, звучнике 
– претходно проучивши сву могућу (светску!) литературу из те 
области да би сазнао шта је и где је најбоље. Због тога смо га звали 
– билтенџија. Та пасија га држи и дан-данас, с тим да је са њом 
отишао у екстрем, па данас слуша – не плоче, не Баха, Моцарта или 
Елингтона, него – каблове!!!   
                                                
168 Овде се подразумева: На оном свету! 
169 Voice of America, jazz hour, који се емитовао преко Тангера 



 147 

 Да, каблове. 
 Пошто је набавио најбољи пик-ап (пицк-уп) са најбољом 
иглом, пошто је грамофон напунио песком (да би био инертнији) а 
на пик-ап, оба звучника и појачало ставио моделе Кеопсове 
пирамиде (прављене од картона), јер тако се све јасније чује, пошто 
је набавио најбоље звучнике (наравно енглеске) обложио их 
сунђерима и ставио их на троношце, а појачало није транзисторско 
него цевно, предратно – звучни резултат је био пристојан али још 
увек не и идеалан. Схватио је да је грешка у кабловима! Онда је 
набавио неке каблове (бакар, сребро, злато?) специјално намотане и 
изоловане, који коштају – метар 500$ – и тек онда је то била 
"потпуно друга прича"! 
 – Дођи, Буцко, да чујеш каблове! Да се мало просветиш! 
 И збиља, последњих 10–15–20 година, Лаза осим џеза има 
и доста Бахове музике, Моцартове опере и концерте, једном речи, 
одличну дискотеку. Нажалост, он више не слуша музику, не слуша 
шта је на плочи и како је свирано или певано, него како је 
снимљено и како каблови утичу на квалитет репродукције. 
 Једна друга Макаронова пасија, стара исто колико и џез а 
можда и старија – били су аутомобили. Још педесетих, када је у 
Београду било једва пар хиљада аутомобила, Макарон је знао шта 
се све производи у Америци, Енглеској, Италији итд., каква 
побољшања је лансирао Цитроен и знао како Јапанци краду BMW 
да би направили Хонду или Каwаsaki. Али и ту је био билтенџија – 
теоретичар. Мислим да је међу последњима од нас, положио испит 
и почео да вози кола! 
 
 Једне ноћи (педесетих), међутим, демонстрирао је и 
извесно практично познавање, које нас је све фасцинирало. Било је 
летње време, поноћ прошла, он под јачим гасом. Предложио је 
опкладу, да ће не гледајући, погађати марке аутомобила – само по 
звуку мотора! То је за нас било невероватно, па смо ваљда сви 
колективно обећали пиће сутрадан у кафани. 
 Иако припит, Лаза је био у форми. Погађао је све одреда.  
 – Фолксваген (који је најлакши), Мерцедес (дизел), Рено, 
Шевролет... а онда је извалио хит вечери, за златну медаљу: 
 – Опел, и то такси! 
 И збиља, био је такси! (наравно, Опел). После је објаснио 
да је оно "такси" погодио јер је мотор звучао нарочито издрндано. 



 148 

 
Сплав на Ади Циганлији 

 
 
С пролећа 1958 Јоца Катанац је конструисао сплав од балвана и 
бурића. Помагао му је Боба-Сова, а и ја помало. На сплаву 7 х 4 
била је кућица 3 х 2. (Што би рекао Зошченко: Простора довољно – 
влаге минимално; тако је додељено). Она је имала чврст и 
једноставан "скелет" (каже се: бондрук) од гредица, који је био 
обложен лесонитом. Зидови плави, кров, врата и прозорски капци – 
жути. Шведске боје. Ми смо их звали: клубске боје. Касније смо од 
њих одустали.170 Сада је кућица обложена ламперијом фарбаном у 
тамно зелено, кров је алуминијумски, прозори од непробојног 
стакла (као на Сава центру). Једино је тај бондрук остао онај стари, 
из '58-е. 
То је била прва кућица која је имала  н и с к е  прозоре, у висини 
кревета. Иако је то врло логично, јер нико у кућици не борави 
стојећки, него се у њој или седи или лежи – нико се пре Јоце тога 
није сетио. Касније су га многи копирали. 
 Чини ми се да је с јесени '58 почела и сезона "малог 
фудбала" на Ади, која је трајала такорећи непрекидно бар 20–25 
година! Рекох непрекидно јер смо играли у новембру, за Нову 
годину, "Божићни куп", на Сретење, за Ускрс, дакле, стално. 
Играли смо боси, по тројица-четворица са сваке стране. У почетку 
смо голове обележавали са по две цигле, а убрзо потом – због 
честих свађа (гол! – није гол, преко стативе!) – Миша Глигоријевић 
је донео гвоздене стативе ("кутије": 5 х 5, са завареним шиповима) 
које се убадају у земљу. (Те стативе сам после носио у Ечку, на 25-
годишњицу матуре). 
 Првих 5–6 година наш сплав је био у Чукаричком рукавцу 
(сада је ту Савско језеро), у непосредној близини чувене кафане 
"Код Јанићија", легендарног ћевабџије. То је од прилике место где 
је сада "превлака" према Ади. Фудбал смо играли одмах изнад 
сплава, код некадашњег затвора (у коме је после рата, наводно, био 
заточен, а можда и стрељан  – Дража Михаиловић). После фудбала, 
неко би отишао да наручи 40-50 ћевапа са доста лука, а ја бих се 
дао на прављење king-size салате од 4–5 кила парадајза, у некој 
                                                
170 Штета! Сада би то биле демократске боје! 
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вангли или лаворчету. Током вишегодишње праксе пробали смо 
разне варијанте: са уљем или без уља, са луком или без, са 
бабуром... Најзад се усталила најбоља варијанта: округли парадајз 
(омањи, 4–5 см у пречнику) сечен "по меридијанима", у току 
сечења сољен да би пустио сок, и у раној фази насецкана љута 
("смртоносна") папричица – да повуче. Без уља, без лука. 
 Како стижу ћевапи и салата је готова. На релативно малом 
сточићу (70 х 50) распоред је следећи: у средини – салата, ћевапи у 
два тањира – дијагонално, насечен  хлеб – било где на столу. Поред 
стола, опет дијагонално, две флаше леденог шприцера. Играчи-
фудбалери узимају по кашику, а ако наиђе неки гост – добија 
виљушку (за казну, зато што није играо фудбал). Још увек нико 
ништа не дира, јер није звонило. Кад је све припремљено и кад су 
сви поседали на шамлице, неко – обично ја – скида са ексера једно 
кравље звоно и зазвони... 
 Прстима леве руке грабе се ћевапи (само по један, молим!), 
кашиком у десној захвата се салата. (Леваци, рецимо, Среја – све 
обрнуто). У предаху, из флаше се наврће шприцер. Док се једе – не 
прича се. Тишина. Али тишина траје свега 2–3 минута. Њу прекида 
нечији глас који даје команду: 
 – Има нагињања! 
 Тада почиње нагињање вангле и кашиком се захвата сок од 
салате. Има и сркања. Кад се стигне до дна, неко наврне директно 
из вангле. Готово. Енде. Тек сада почиње прича, обично разни 
комплименти салати, посебно соку, ћевапима и шприцеру. Неки 
пут је две флаше мало (ако је врућина па смо се на фудбалу много 
ознојили), те неко отрчи по трећу. Све ово што је описано, има свој 
стручни назив: САВСКА ПРАВИЛА. 
 Касније је неко, мислим: Брана Вишњић,171 наш другар и 
савски комшија, будући више у улози посматрача него учесника, то 
и теоријски уобличио, односно редуковао на голу суштину: 
 – Код Раке на сплаву се не једе на количину, него на време! 
 Много година касније, некадашњи момци су почели да на 
сплав доводе своју децу. Деца к'о деца, навикла на разне бабе и 
тетке, размажена и кењкава, извољевају: ово хоће, оно неће; "А да 
ли има нешто слатко?" и у том стилу, свима познатом. 

                                                
171 машински инжењер и некадашњи аутомобилски ас; такође одличан скијаш, 
"даскар" (wинд сурфер) и једриличар 
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 Онда сам једнога дана, на још мањем сточићу, приредио 
салату (без папричице) на средини стола, а около: шта су родитељи 
донели, али у заједничким тањирима. Деци сам објаснио САВСКА 
ПРАВИЛА и зазвонио на звоно. И, гле чуда! Она мрљава и 
размажена деца су навалила као скакавци! Борба за опстанак. 
Чинија је убрзо испражњена и тражили су још. Наравно. Доведени 
су у природне услове. Од тада су увек тражили "по савским 
правилима". Потпуно их разумем. Кад сам био у Америци и тамо 
сам, међу Америма, лансирао The Sava Rules. И њима се допало. 
Они, какви су већ наивни, били су импресионирани када сам им 
рекао да сам освојио World Championship in Tomato Salad Making.172  
 Баш јутрос, пошто сам синоћ записао претходни пасус, 
деси ми се оваква сцена: у Његошевој, код "Ловца", стао сам да 
сачекам "дваесчетворку", нешто пре 8 ујутро. Видим, ту се мува и 
врпољи нека девојчица од десетак година, са ранцем за школу на 
леђима а у руци конзерва кокаколе за ужину. Аутобуса нема једно 
десет минута. Дете ме пита колико има сати, и на мој одговор – 
осам и пет – одлази журно, помало трчећи, низ Његошеву. 
Катастрофа! Значи она иде у школу у Краља Милутина и  ч е к а  
аутобус десет минута, да би се возила само једну станицу (3 блока). 
А за ужину носи кокаколу! Чак сам приметио да је имала – иако 
тако млада – подваљак. Помислих: требало је то дете благовремено 
– на савска правила! 
 Негде у пролеће '59, као студент III године, запослио сам се 
у Радио Београду, у редакцији забавне музике, као хонорарни. 
Нарочито сам им био потребан преко лета када су стални ишли на 
годишњи одмор. Ја никуд нисам ишао, него сам летовао на Сави. 
Спавао сам у кућици. Тог лета, нас петорица (Фопа, Станко, Преша, 
Муја и ја) откупили смо кућицу од Катанца. А ево зашто ју је 
Катанац продао: радио је до три сата. Док би дошао на Саву – пола 
4. Дође на сопствени сплав, а на њему толико свакојаких (наравно 
непознатих) људи има (пријатељи пријатељевих пријатеља), да он 
једва може да прође! Панталоне и мајицу нема где да окачи, јер је 
све пуно. И поврх свега, типови га мрко гледају и само што не 
кажу: само нам је још овај фалио! А Катанац је такав, да није могао 
да им подвикне и да их растера. Ето зато је продао сплав. 

                                                
172 Првенство света у прављењу парадајз салате 
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 А сада да се вратим на моје савско летовање. Када бих 
увече легао било би још увек врло топло, а онда бих, током ноћи, на 
сваких сат или пола сата, набацивао нешто преко себе. Око три сата 
устао бих и обукао и тренерку и џемпер и набацио сву ћебад преко 
себе. И ипак, једва бих дочекао излазак сунца, па да седнем у чамац 
и да се веслајући загрејем! Откуд то? Отуд што под у кућици није 
био ничим прекривен, тако да је кроз размаке између дасака 
пролазила ноћна студен са реке. (Ова ми је добра: ноћна студен!) 
 Око пола девет кретао сам на посао. Пошто тада није било 
ни превлаке нити било каквог моста, ја бих седао у нашу шикљу 
звану МА(С)ЛИНА и превеслао бих на чукаричку страну. Тамо бих 
привезао чамац за једно дрво и катанцем га обезбедио. Био је 
проблем: шта с крмицом?173 Пошто није било неког згодног жбуња 
за сакривање, ја сам са тим веслом ишао на посао! Прошао бих 
поред забезекнутог портира а у канцеларији бих га оставио иза 
врата. Нисам желео да правим циркус, али сам био принуђен на то. 
 У лето '60-те Мита Теокарац нам је довео свог другара из 
"Севера" – Дешу.174 Довео га је да би попунио број, јер нас није 
било довољно за фудбал, а остао је с нама – за цео живот! 
Испоставило се да је он не само за фудбал био најспремнији од 
свих, него да је у сваком погледу био и остао – Савски човек 100%. 
Ја сам одувек био у друштву добрих момака, правих другара. Али 
ипак, по доброти, другарству и пожртвованости, мислим да Деши 
нема равна. Такорећи да не знам никога коме он није нешто 
помогао и нечим га задужио. Евентуално би се с њим могао мерити 
још једино наш другар из тог доба – Станко Николић,175 који је – не 
знам више кад и зашто – нажалост, постепено престао да долази на 
Саву и да се с нама дружи. О Деши ће сигурно још бити речи 
касније, а сада бих рекао да је за фудбал, осим њега, главни мајстор 
био Сале,176 чијег сина срећем на студентском проте-сту. Деша и 
Сале, обојица мали растом, али  зато изванредни техничари и добри 
шутери. Деша је био и остао најбољи и неуморни тркач. Стизао је 
све лопте. Његова енергија је била толика да се често дешавало да 
он са неким својим клинцима (базенским момцима) претходно 
одигра две–три партије, па тек онда дође међу нас и ипак нам 
                                                
173 једнокрако весло 
174 Дејан Вукшић, сада архитекта и професор у АТШ 
175 архитекта, већ одавно живи у Борчи 
176 Александар Христодуло, машински инжењер 



 152 

"попије мозак". Толико је био брз. "Јаки адути" – Тоза, Чича, Миша 
Глигоријевић (редак гост), Среја177 – равномерно су били "дељени", 
а ми остали: Преша, Мита, Пакица, Жика, Џива, Зоран-Промаш,178 
доктор Мика179 и његови шураци, ја, као и неки други – 
попуњавали смо број. Играло се манијачки, до последњег атома 
снаге (Деши је увек преостајало!), а онда купање у Сави, без обзира 
који је месец! 
 Многа друштва су пикала мали фудбал, али чини ми се да 
се овде играло најбоље. То се у неколико махова и доказало. Која 
год екипа да је дошла, била је "одељана" и то  обично с нулом. 
 
 За време свог скоро 40-годишњег живота кућица је сељена 
5–6, а можда и више пута; сваки пут све даље и даље. Сада се 
налази негде између Остружнице и Умке – око пола сата аутом од 
Славије. 
 Прва селидба била је на "велику Саву", изнад купалишта 
Београд, а прекопута Аде Међице, где је Пеђа-Исус180 већ раније 
био саградио кућицу на три жива дрвета - кућицу која расте! И са 
те, као и са свих осталих локација, на фудбал смо ишли аутом (због 
даљине и због ношења статива) на велики фудбалски терен у 
средини Аде. Једном приликом наишли смо на препреку - био је 
ископан јарак који нас је спречавао да возимо даље. Шта смо 
урадили - поставили смо наше гвоздене голиће преко јарка и ја сам 
пажљиво превезао свој "фијакер" (Ами-8), као преко брвна! 

Једну згоду из тог амбијента вреди забележити: била је у 
току баш једна од тих утакмица у којој смо играли против неке 
друге екипе, са мало више играча и на већем терену. У 
противничком тиму био је свима нама драги Пера Ђорђевић, звани 
Пеки181 а негде око терена – његов синчић Саша, од неких 6–7 

                                                
177 Срећко Радојчић, техничар, ради у Енергопројекту. Неко време је провео у 
Гвинеји, па га је због тога Мита назвао –  Камбоџанац!!! 
178 Зоран Томашевић, професор књижевности у гимназији; умро пре много година. 
Иначе: Томаш–Промаш. 
179 Др. Михајло Спасојевић, фармацеут 
180 Предраг Ристић, риђи архитекта, пројектант многих цркава код нас и у свету 
181 правник, у Америци, на Колумбији, магистрирао ваздухопловно право и 
годинама радио у ЈАТ-у, као стручњак за тарифе. Неко време је водио 
представништво ЈАТ-а у Милану, али су му тамо подметнули неку финансијску 
смицалицу, па је напустио и ЈАТ и земљу и отишао у Америку, где и сада живи. Пре 
неку годину је доживео инфаркт. О том догађају ми је писао: 
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година. (Значи прва половина 70-тих). Сашица је имао неку своју 
забаву, рецимо, возио бицикл или тако нешто, и с времена на време 
би приупитао тата-Перу – Ко води?  
 Пера је први пут одговорио: – Они воде, са 1:0! 
 После десетак минута Сашица је опет питао:  
 – Тата, ко води? 
 Пера: – Они воде, са 3:0! 
 Опет после 10–15 минута, исто питање. 
 Пера: – Они воде, са 4:0! 
 Када је дете питало и четврти пут: – Тата, ко води? (а тада 
је било 5:1), мало изнервирани Пера је одговорио:  
 – Ми водимо!... али на пиво! 
 Ево још једне згоде (у ствари, незгоде) из тог доба. После 
неког жешћег фудбала враћамо се мојим "фијакером" према сплаву. 
Било је топло септембарско време. Ми дехидрирани и жедни као 
никад. Једна мисао свима нам је заједничка: да ли у тестији на 
сплаву има воде, и колико? Долазимо на сплав, отварамо кућицу, у 
тестији – ни капи! Ужас. Сви гледамо у Саву која као да се надула 
после недавних киша. Мутна је као бела кафа и по њој свашта 
плива: грање, пластичне флаше, разни отпаци... Одједном, у 
даљини примећујемо неки необичан предмет... Кад се приближио, 
видели смо да је то половина велике лубенице. За сваки случај, 
неко од нас је скочио и донео ту полутку на сплав, па да видимо 
шта ћемо. Дилема је била збиља сурова: с једне стране, Сава је 
изгледала максимално загађена, а с друге, ми смо били жедни као 
сам враг.182  
 – To Eat or not to Eat? To Live or not to Live?183 
 Четворица су се одлучила на патњу. Деша и ја смо ножем 
скинули спољни слој (најзагађенији), затим прецепили ону полутку 
надвоје и у сласт посркали сочни дар Природе и дар Саве! Наравно, 
да ми је кроз сећање прошла чика Љубина прича (стр. 32), али жеђ 
је била јача, као и код њега, уосталом. 
 Овде је прилика да укажем на једно занимљиво "кружење": 

                                                                                               
– Позвао сам хитну помоћ. Можеш мислити како се екипа лекара изненадила када је 
видела да жртва срчаног удара седи испред куће и - пуши! То ми је (за сада) 
последња цигарета у животу. 
182 чест израз из Ловца у житу који је користио Холден Колфилд 
183 Јести или не јести; живети или не живети (парафраза на Хамлетову дилему). 
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 Још у гимназијско време, када бих окаснио са вечерњим 
повратком кући, на питање родитеља, где сам био, одговорио бих: 
играо сам шах, или пинг понг, или дугмиће. Тако је, у ствари, и 
било. Када смо касније почели да се забављамо са девојчицама, на 
исто питање, уследио би исти одговор. После смо кренули најпре са 
преферансом па са бриџом, а тада бисмо остајали до дубоко у ноћ, 
некада и до јутра. Сада би одговор био: – Са девојком! (Ипак, то је 
"мањи грех" него пљескање масних карата). Круг се завршио већ у 
зрелим годинама. Сећам се, одлазећи на савски фудбал, Деша и ја 
бисмо дошли мојим фијакером по Чичу, коме је мајка-Јеца, у 
дубокој старости, још увек била свесна и разборита. Пошто је био 
новембар или можда децембар, нисмо хтели да је потресамо 
истином, нити, пак, да је преваспитавамо. На њено питање:  
 – Куда идете, јел на Саву?" – ми бисмо одговорили 
(односно "покрили" се одговором): 
 – Идемо да играмо преферанс! 
 У том датом моменту, преферанс је био мањи грех него 
фудбал по блату.  
 И тако је круг био затворен: 
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Енглеска '58 

 
Августа '58 обрео сам се у Лондону. Неколико дана био сам у 
празном стану на Марбл Арчу који ми је оставио "морски 
познаник" од претходне године. Улазим ја у тај "апартмент 
хоусе"184 на адреси Сеyмоур Стр. 15, а "dorman" ме пита: – Кога 
тражим? – Одговарам: – Mister Jan Graham.– (изговарам:– Јан 
Грахам – као што лепо пише) 
 Он каже да таквог нема у кући!  
 – Како нема? Пре неки дан сам добио писмо од њега, са 
упутством! – и показујем му писмо. Дормен узима коверту и 
схвата: 
 – Oh, Yan Graham, yes, please, here is the key; second floor185.  
 Marbl Arch (Мермерна капија) је сам центар Лондона, али 
отмен крај. Одмах преко пута је Хајд парк где се свакодневно 
појављују свакакви типови који стојећи на шамлици проповедају 
Скори долазак Господа, Смак света, Победу Сатане и ко зна шта 
још. Како сам приспео пре подне, одмах сам кренуо у циркулацију 
по Оксфорд стриту и већ првог дана прокљувио безбедно 
полушверцовање у метроу:  
 Контрола је на улазу у метро и на излазу из њега. У самим 
возовима толика је гужва да никаква контрола не долази у обзир. 
На станици Бонд Стреет купио сам 10 карата од 3 пенија и с њима 
излазио код Марбл Арча. Без обзира на ком крају Лондона да се 
затекнем, за повратак сам опет куповао карту само до прве станице, 
од 3 пенија, са којом бих ушао у систем, а за излазак бих користио 
ону од Бонд стрита. Тако ме је повратак коштао увек само 6 пенија 
(пола шилинга), иако би понекад пуна цена достизала и преко 10 
шилинга!  
 Пошто су сада сасвим друга времена настала, данашњим 
генерацијама ћу објаснити врло необичан монетарни систем који је 
у то време био на снази у Великој Британији: 
 12 пенија чине 1 шилинг (звани "боб") 
 20 шилинга чине једну фунту (они кажу “паунд”),  

                                                
184 Зграда у којој се изнајмљују станови 
185 А, Јен Грејем! Да, изволите, овде Вам је кључ; други спрат. 
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 а 21 шилинг је 1 гини (гвинеј). 
 Бакарни новчићи су били од, ½, 1 и 2 пенија. Тројка је била 
месингана, мања од пола пенија и, зачудо, осмоугаона! Затим 
долазе сребрњаци од ½, 1, 2 и 2½ шилинга. Овај последњи се звао 
пола круне (халф а цроwн), али једна круна (5 шилинга) у комаду 
није постојала! Почев од 10 шилинга почињале су папирне 
новчанице. Чудно је, да је гини постојао само као појам (вредност) 
– 21 шилинг, али не и као новчаница. Цене ципела су биле у 
гинијима, а можда и још нечега што не знам. Мислим да је и ово 
довољно да се схвати како се осећа један "децимални" Европљанин 
када се суочи са острвским обичајима, међу којима није најгори – 
вожња левом страном улице.  
 А зашто се тамо вози левом страном? Енглези мисле и 
тврде да они возе нормално и природно, а цео остали свет наопако! 
Ради се о томе да је у XVIII и XIX веку Лондон био далеко највећи 
град на свету, који је имао развијен саобраћај, наравно – коњски. 
Фијакери, чезе, шпедитерска кола и најзад коњски трамваји, 
кретали су се на коњски погон, тако што је кочијаш седео напред и 
бичем терао коње. Бич се нормално држао у десној руци, па би 
витлање њиме било врло опасно по пешаке на (десном) тротоару, 
ако би се возило кретало десном страном коловоза. Кретање левом 
страном, у том погледу, било је безбедније, па стога и логично и 
природно решење. Прелазак на саобраћај на моторни погон, 
почетком нашега века, био је збиља врло спор и постепен, уз 
дуготрајно паралелно задржавање коњског. Када је овај најпре 
потиснут а затим и укинут (а можда још увек није сасвим?),  т р а д 
и ц и ј а  вожње левом страном била је већ толико укорењена да је 
није требало мењати због неких чудних и наопаких континенталних 
новотарија! 

 После неколико дана, извечери, вратио се с пута Јен Грејем 
и затекао ме са извесном Gledys која је баш била бомба, иначе 
студенткиња из Њу Кастла. Послужио нас је пићем и био врло 
љубазан, али се некако видело да му није било право. Закључио сам 
да је то зато што је био топли брат. У међувремену сам био доконао 
да је у Лондону сваки други човек – педер. Кад год бих се, са 
планом Лондона у руци, загледао у неки улични назив, појавио би 
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се неки "добронамерни" тип, који би ме, ухвативши ме за руку, 
упитао: – Have you lost?186    
 Ипак, Јан нас је пустио да преноћимо заједно, а сутрадан 
сам се спаковао и отишао. 

 Куда? У Челтнам (Cheltenham) где је претходне године био 
мој другар Миле.187 Путовао сам аутостопом, без проблема и стигао 
на одредиште још за дана. То је била нека баба, у чијој кући је 
живела гомила наших емиграната, углавном четника. Не сећам се, 
да ли ми је уопште нешто наплатила или сам тамо становао џабе? У 
дугачком ходнику, на најистакнутијем месту на зиду, стајала је 
урамљена фотографија Краља Петра II. Баба је била жељна приче, 
па је мени развезла све шта је знала about King Peter.188 Била је 
његова обожаватељица. Није вредело да јој противречим, а у том 
тренутку не би било ни паметно. 
 Сутрадан сам, према Милетовом упутству и искуству, 
отишао у млекару да тражим посао. Известан човек ми је рекао да 
нема посла за мене. Када сам изишао на улицу, исти човек ме је с 
прозора зовнуо и ипак одвео у погон. Задужио је тамо некога да ми 
објасни шта треба да радим, и отишао. Нити ми је он рекао, нити 
сам га ја питао, колико ћу да зарадим за тај дан рада. (Од 9 до 4, са 
један сат паузе за ручак).  
 Мој посао је био да на крају покретне траке сачекујем 
жичане оквире са по 20 флаша млека. Први бих спустио на под. 
Други бих спустио преко првог, прецизно набацивши "ћошак на 
ћошак", ради стабилности. Трећи је био најлакши, јер је био у истој 
равни; само бих га померио и набацио на други, али опет "ћошак на 
ћошак". Четврти сам већ морао да дигнем и набацим на трећи. 
Пети, наравно, на четврти, уз прилично дизање и већ тешко 
погађање оног "ћошак на ћошак" (тј. сва четири ћошка). И шести је 
требало набацити на пети! Уопште ми није јасно како је то радио 
неко ко није био висок као ја? А ја сам то радио уз крајњи напор. 
 А сада да мало опишем целу ситуацију. Мени иза леђа 
било је одељење пастеризације млека са неколико казана, а широка 
врата према њему била су отворена. Допирала је јара као из рерне. 
Из тог одељења, траком су пристизале пуне флаше млека и уз пут 

                                                
186 Да ли сте се изгубили? 
187 Милорад Игњачевић, адвокат, познат под надимком Насер 
188 о Краљу Петру 
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добијале оне станијолске капице. Другом траком су пристизали 
празни оквири, а две раднице су их пуниле, свака са по 10 флаша. 
Тако напуњени, били су моја брига. Када бих наслагао "солитер" од 
шест оквира, долазио би неки момак са специјалном двоколицом-
виљушкаром и, једноставним маневром поткачио их, и свих шест 
одвезао у фрижидер-салу. Из ње је, наравно, куљала хладноћа. 
Комбинација је стварно била паклена: прекомерно знојење од 
напора, иза леђа јара од пастеризације, с преда хладноћа из 
фрижидера! 
 Иако уопште нисам био ни слаб ни нежан, после само пола 
сата рада био сам потпуно гроги. Срећом, тада се разбила једна 
флаша на траци, па су ову морали да зауставе и очисте је од 
парчића стакла. Пет минута предаха изгледали су ми као највећа 
срећа. Наставак је био без прекида, а у 11 сати – 10 minutes coffee 
break.189 Кафа ми је била добродошла али није могла да ми ублажи 
страшни мускулфибер. Леђни мишићи су ми били потпуно 
скврчени. И у другој шихти, од 11 до 13, десило се једно 
спасоносно разбијање флаше, а можда је то неко урадио, онако – 
случајно-намерно. За време прекида од 1 до 2, сви осим мене имали 
су неке припремљене сендвиче. Ја сам најпре сео на неки сандук да 
мало предахнем. Онда сам тешком муком устао и у крајње 
смешном положају (као кифла, али савијен уназад) отшетао до неке 
продавнице и купио 2–3 ђуса, е да бих некако преживео. 
 Осећао сам се крајње мизерно. Једина утеха ми је била 
помисао да је то развијени капитализам, да је посао који радим 
екстремно тежак и да је логично да ћу бар бити добро плаћен. 
Колико? Нисам правио прогнозе, да се не бих после разочарао, али 
ипак су ми се неке цифре мувале по глави. Размишљао сам, колико 
би се за такав посао платило у Београду, па сам онда множио неким 
коефицијентима. Сматрао сам да је реално 3–5 фунти, а ако се узме 
у обзир онај шести оквир, који зависи од висине радника, па она 
јара и хладноћа... и још ако су галантни и племенити, може да буде 
и више. Чуј, племенити! 
 Када се примакло време за поподневну шихту, побојао сам 
се да можда нећу моћи да наставим – због исцрпљености и тоталног 
укочења леђа. Али, ипак сам наставио. Чак ни флаша се није 
разбила! У 15 до 4 дошао је онај човек-менаџер и само ми тутнуо 

                                                
189 десетоминутна пауза за кафу 
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неку цедуљку у џеп од кошуље. Знао сам: то је била моја надница. 
Био сам у пуном послу и нисам имао времена да гледам. Уосталом, 
и када је трака стала и звоно означило крај радног дана, нисам 
халапљиво отворио цедуљку, него сам напротив, полако "густирао", 
као што то чине покераши или као кад се отвара "шлага". 
 Отварао сам с десна:  
 рубрика "пенија"  – ништа;  
 рубрика "шилинга"  – ништа;  
 рубрика "фунте"  – 1!!!  
 Нисам могао да верујем очима. Грло ми се стегло. Да није 
нека грешка? Да није четворка, па личи на јединицу? Не, није. Кец 
је кец. Добио сам кеца када сам се најмање надао и, наравно, 
незаслужено. Али то није утеха. Једино што сам могао – могао сам 
да их мрзим. Капиталисти! Крвопије! Шкорпије! Експлоататори 
радног народа! Стари Маркс је био у праву. Како ли је тек било у 
његово време?190  
 Купио сам још неке сокове и одгегао се кући. Нисам смео 
да се купам у кади – плашио сам се да се не онесвестим па да се 
удавим. (Чудно али истинито, у Енглеској тога доба, нису постојали 
тушеви, него се када пунила из две славине - вруће и хладне – па се 
онда улазило у млаку или топлу воду!). Легао сам у кревет. Чак 
нисам успео ни да заспим! Некако сам цео треперео.  
 Пустио сам филм уназад. Флаше су биле стаклене, од пола 
литра. Значи, један оквир од 20 флаша тежио је 15-16 кг. (10 литара 
млека, 5 кг. стакла и килограм жице у оквиру). Значи, један 
"солитер" од шест оквира – скоро 100 кг. Трака је ишла сурово 
брзо. Тада сам израчунао да ми је тог дана кроз руке прошло око 26 
тона!  
 Али, нема кукњаве. Шта сам тражио – то сам добио. Оћеш 
капитализам – ете ти га капитализам. Други пут пази! 
 Сутрадан сам све време остао у кревету. Писао сам писма. 
Оценио сам да ми је претходни дан, у погледу напора, био најтежи 
у животу. И још увек тако мислим. Ниједан други није га 
надмашио.  

                                                
190 После много година, као професор, водио сам студенте у Манчестер, па су ми 
домаћини тада показивали млинове-ткачнице из XVIII в. у којима су радила деца, 
као и Марксов захтев-проглас којим се тражи забрана запошљавања деце испод 7 
година! Такође, тамо сам читао и о догађају, када је зупчаник ухватио руку неког 
детета и читаво дете одвукао међу точкове, где је дете самлевено! Ужас! 
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 Обишао ме је најмлађи четник – Лане. Рекао је, да на путу 
према Стратфорду има пуно фарми где раде студенти преко лета. 
Боранија, грашак, шљиве, јабуке,... 
 Нећете веровати, прекосутра сам се некако придигао, 
дошао к себи, и ипак отишао у млекару да питам да ли има посла за 
мене?! На моју велику срећу, рекли су да нема. Копкало ме је да 
одем и видим који то мамлаз ради онај посао који сам ја радио. Али 
нисам отишао. Почињала је нека кишица, па сам брже-боље 
устопирао један камионет према Стратфорду. 
 Уз пут шофер ми је показивао фарме на којима иначе раде 
студенти, али сада, због кише, тамо није било никога. Искрцао ме је 
у предграђу Ивишама, тачно испред фабрике за прераду воћа и 
поврћа: (Кораћ: – А варива и винова лоза?)  

Smedley's Evesham 

 Тамо је већ радило педесетак студената, па су примили и 
мене. Дали су ми неке формуларе да попуним. Срећом! Да је 
требало да им диктирам, вероватно бих се негде збунио и спетљао 
па би било великих проблема са полицијом и визом. У мојој 
туристичкој визи, наиме, изричито је писало да не смем да радим.  
 Написао сам да долазим из Њу Кастла; (Гледис је била 
оданде). 
 моја адреса:  Talbot road 14, 
(лупио сам прву лондонску адресу коју сам знао напамет) 
 адреса Универзитета:  Quince Wаy191 Nо. 1 
(How, the hell, could I know the address of that fucken University?)192 
Рачунао сам да таква улица свугде мора да постоји и да је једна од 
бољих (као Маршала Тита). Срећом, нису ме проверавали. 
 Дали су ми радну картицу за clock in / clock out.193  
Могао сам да се храним у фабричкој кантини – бесплатно, као и да 
спавам у 20-креветној студентској бараци. Одлично! Чак су 
постојали и тушеви (збиља једино место са тушевима које сам 
видео у Енглеској). Како је било тек подне, хитно сам се вратио у 
Челтнам, да узмем нешто ствари, као и да кажем баби да ме неће 
бити неко време (да ме не би тражила преко полиције!) 
                                                
191 Краљичин пут 
192 Како бих, дођавола, могао да знам адресу тог јебеног Универзитета? 
193 На почетку и на крају радног времена картица се убацује у аутомат који откуца 
време 
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 Радио сам три недеље. У почетку изван фабричке хале – 
истоваривао бих из камиона гајбице са боранијом, а затим их 
празнио кроз специјални отвор у зиду. Са унутрашње стране, тамо 
је био један огромни решеткасти ваљак који је, окрећући се, кресао 
врхове махуна. Из њега је садржај (очишћена боранија) цурио на 
траку, а четири фабричке раднице су "ловиле" оне махуне које 
машина није скресала. Тај мој посао није био ни лак ни тежак, али у 
сваком случају неупоредиво лакши од оног у млекари. На том 
месту радило се само 8 и по сати, по цени од 3 и по шилинга на сат. 
 Убрзо сам "аванзовао" и био одређен да радим у хали. То је 
било бескрајно лако и исто толико досадно. Још увек сам био на 
боранији, али сада сам чекао да она са траке уцури у подметнути 
сандук. Када се сандук напуни, ја подметнем други – празан. Када 
се напуни осам сандука, ја их – на палети – специјалним колицима 
пребацим тамо где треба. Осим тога што је посао био лак, овде је 
постојала и шанса за overtime.194  Прва два сата прековременог рада 
плаћала су се са коефицијентом 1,25 а трећи и сви даљи (ако их 
буде) – са 1,5. Значи, требало је уграбити прилику, тј. уграбити 
метлу, лопату или колица!  
 Како? Зашто? 
 Ево о чему се ради. После регуларног радног времена (8 и 
по сати) фабрички радници (углавном жене) одлазе. Остају 
студенти (који су сигурно мање плаћени него они стални) да 
доврше започето, а затим да очисте и оперу халу. Због тога је била 
јагма за тих пет метли, три лопате и двоја колица за одношење 
ђубрета. Требало ми је око један дан да схватим систем: лопату или 
метлу илузорно је тражити у 4 сата, пред крај радног времена, јер 
су тада, сигурно већ све заузете. Зато, док чекам ону боранију да 
уцури у сандук, што траје сигурно 10–15 минута, ја процуњам по 
фабрици и нађем метлу или лопату, још у току преподнева; затим је 
пажљиво сакријем испод неких сандука у дворишту.  
 Кад завршим са својим регуларним послом у 5:30, хватам 
метлу и "возим" неко ђубренце по поду, као хокејаш. Битно је да 
тада имаш метлу или лопату у рукама. У противном, менаџер те 
укеба и мораш одмах да "клокираш" карту. Управо ми се то и 
десило првога дана, док сам наивно покушавао да у пола шест 
пронађем неку алатку. Али само првога дана. Свих осталих дана 

                                                
194 прековремени рад 
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успевао сам, на бази метле, да се "одржим" у хали до 9 или чак 10 
сати. Ипак, био је један момак – Кинез – који је био 
неприкосновени шампион. Он је у бараку стизао тек око пола 12. 
Кад ми све лепо почистимо и ђубре изнесемо, онда он ступа на 
сцену. Он је био "стручњак" за поливање помоћу црева. 
 Друге и треће недеље рада смишљао сам како да се 
осветим мрском нам капитализму, због оне експлоатације у 
млекари. И смислио сам. Неколико пута ми је успело да изађем из 
хале на нека бочна врата (наравно, без "клокирања"), да вечерам, 
истуширам се, одиграм партију шаха – и тек онда, увучем се на она 
иста врата и хладно клокнем карту, рецимо, око пола 11. 
Капитализам се због тога, наравно, није срушио, али ја сам имао 
сатисфакцију. 
 За те три недеље, нисам се обогатио, али сам имао довољно 
да једно десетак дана пропутујем кроз Француску, Швајцарску и 
Италију, јер сам такву ("кружну") возну карту имао: одлазак преко 
Аустрије, Немачке и Белгије, повратак – као што сам већ рекао. 
Тада сам први пут видео Париз али ме се он није дојмио као 
Лондон. У Паризу сам, иначе, имао неке београдске другаре. 
 
 Неколико дана сам провео у Женеви где сам посетио једну 
од мојих "дубровачких адреса" – тамнопуту лепотицу, Франку 
Пацјани. Свирала је чембало. Становала је на Булевару филозофа, 
што ме је подсетило на Булевар младих талената из "Златног 
телета".  
 
 Враћајући се за Лозану да бих наставио повратак возом, 
устопирао сам, на писти поред Женевског језера, једну ганц нову, а 
тада свакако и авангардну – Ајкулу (Citroen D.S.). Мислим да је баш 
те године први пут и била лансирана. Тип је хладно возио 150 на 
сат, држећи волан једном руком. То је у оно време било прилично 
необично. 
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В о ј с к а 

 
 
Два месеца после дипломирања већ сам био у регрутном центру у 
Ћуприји. Ошишали су нас до главе и дали нам униформе. Неколико 
дана смо "зујали" докони. Свакодневно су пристизали нови 
регрути. Неки десетар, по имену Рајко, са босанским акцентом, 
давао нам је прва упутства и набрајао разноврсне могућности за 
наше активности и евентуалну забаву: 
 – Можете сједити у учиони, можете сједити вани на 
клупи, можете шетати, можете разгледати круг,195 можете 
сједити у клубу, можете гледат' телевизор, можете читати 
новине, можете играти ша'а, ...можете радити што год 'оћете! 

То обиље могућности ме је збиља оборило! 
Када се наша чета најзад 
попунила, водник Здрав-
ковић је обавио прозивку 
и уз свако име уписао и 
колико дотични има 
година школе. Било нас је 
преко 90. Како је водник 
извикивао имена, прозва-
ни су извикивали бројеве, 
нпр.: 2, 4, неписмен, 3, 2, 
неписмен, 4, неписмен, 8, 
2, 5, 3,... 

 Док је трајала прозивка ја сам себе срачунао:  
 4 основне + 8 гимназије + 5 академије = 17 
(лутања по факултетима и "паралелну" музичку школу нисам био 
обрачунао, јер би испало да имам 30 година школе, са само 26 
година живота!). 
 Кад је водник прозвао:  – Максимовић! 
 Ја сам му "одвикнуо":  – 17!  
 Реакција регрута из моје околине била је: 

                                                
195 круг је, наравно, био квадратног облика, па ме је то осоколило јер сам схватио да 
је војска решила иначе нерешив проблем "квадратуре круга"! 
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 – Ала си ти понављао! 
 Био сам највиши у чети и као такав носио пушкомитраљез, 
нажалост – исправан! Кажем: нажалост, јер од шест митраљеза у 
чети, само су два била исправна, међу којима и мој. То је даље 
значило да је приликом вежби гађања пола чете пуцало из "мог" 
митраљеза, а после гађања, чистио сам га сâм. 
 Шињел ми је био кратак и тесан. Цокуле сам једва успео да 
нађем (47) али зато су бар пропуштале воду. Било је физички 
напорно, нарочито приликом неког "јуриша" преко пооране њиве, 
када се зачује команда: Десним крилом, завиј! То је значило да лево 
крило стоји у месту, а ја, као крајњи десно, описујем највећи круг 
око њих, и то са митраљезом од 17 кила + по две киле блата на 
свакој ципели! 
 МПВ (морално-политичко 
васпитање) је био прави циркус! 
Они бројеви претходно наведени 
сада су се показали на делу. 
Например, на питање: 
 – Ко је Кенеди? Ајде ти, 
Стефановићу! 
 – ? 
 – Васићу! 
 – Нисам ја, друже водниче! 
 На питање: – Ко је победио 
у Другом светском рату? – један 
мученик одговара:  
 – Немци! 
 – Како, Немци? Па ко је 
онда изгубио?            Сима, Рака, Бракус, Васић, Муљић 
 – Руси! 
 А нешто касније, са истим војником: 
 – Чекај, који народи живе у Југославији? 
 – Руси... Белоруси.... и Жуторуси! 
 – Како? Па шта си ти по народности? 
 – Србин! 
 – Па што не кажеш: Срби? 
 – ??? 
 Овде мора да се напомене да ово горе уопште није било 
зезање, него озбиљни одговори, најбољи што се знају. 
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 Једно 2-3 недеље пред крај те четворомесечне обуке стигла 
је иницијатива да се организује четна приредба. Наравно, то је 
спало на нас 5–6 писменијих. Срећом, у мојој чети је био чувени 
Пурко Алексић, кларинетиста, који је завршио Академију, али је 
знао да свира и џез и забавну и народну музику. Тек што је био 
приспео из Немачке где је годинама тезгарио. Онако ошишан, 
црвен у лицу, велике и чворновате главе, био је бескрајно забаван и 
шармантан. Касније ће се испоставити, чак  с у в и ш е  шармантан. 
 Расподелили смо улоге. Ја сам се прихватио да напишем 
нешто. Сетио сам се онога што смо радили у гимназији: сцене из 
школског живота повезивали смо са насловима филмова, као: 
 Директор и наставничко веће: – "Алибаба и 40 разбојника" 
 Зборница: – "Трг лопова" 
 Велики одмор у школи: – "Дивљач је пуштена" ... итд. 
 И тако сам ја почео, уз чишћење грашка или на пожарству, 
на тоалет папирима, да записујем шта ми падне напамет. Написао 
сам једно 25 таквих "ставки". На четној приредби су имале великог 
успеха међу војницима. Чак ми је и капетан Кићан (задужен за 
МПВ) честитао и предложио да то иде и на дивизијску приредбу, с 
тим да избацим чисто "четне локализме" које војници из других 
чета неће разумети (нпр. једна је била: Муљић – "Гроф Монте 
Кристо"), а тај збиља није умео ни да се попне на спратни кревет, 
нити да веже пертле на ципели; био је висок метар и по, капа му је 
увек укриво стајала и сав је био некако смакнут (имам фотке са 
њим). Уосталом, шта да вам причам, кад се звао Муљић. Био је «од 
Сјеницу». 
 Капетанову сугестију сам прихватио и осокољен бацио се 
на посао. Сада је списак нарастао на близу 40! Предао сам га 
организаторима приредбе, а они су ми га вратили уз сугестију да би 
боље било да се са тим јавим на наградну игру ПОКАЖИ ШТА 
ЗНАШ, а награде су – наградни изласци у град. 
 Одлично! Тих дана је требало да ми дође девојка у посету, 
па би ми прекобројни излазак добро дошао. 
 Дође дан приредбе. Цела дивизија је ту, једно 600–700 
људи. Први (припремљени) део приредбе је готов и почиње 
"покажи шта знаш". Жири је у саставу: поручник, водник и војник. 
 Неки тип тражи хармонику-дугметару. Свира:  
 ди-ду-ли-ду-ди, - ди-ду-ли-ду-ди... 
 Оцена жирија: 10, 10, 10.  
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 Опет неко тражи хармонику. Свира:  
 ди-ду-ли-ду-ди, - ди-ду-ли-ду-ди... 
 Оцена жирија: 10, 10, 10. Критеријум – боли глава. 
 Јавим се ја после њих. Објасним људима да је то игра 
повезивања сцена из војничког живота са насловима филмова, које 
су они можда гледали, можда нису, али главно је да ти филмови 
постоје. И кренем: (цитирам по сећању) 
 Живот пре армије – "Незаборавна песма" 
 Долазак у Ћуприју – "Лош дан у Блек Року" (смех, 
комешање) 
 Капија касарне – "Врата пакла" (узвици, љуљање седишта) 
 Јутарња труба – "Добар дан, туго" (цика, граја, урнебес) 
 Намештање кревета – "Мајмунска посла" 
 Чај за доручак – "Неки то воле вруће" 
 Сушени ("атомски") купус за ручак – "Ти, отрове!" 
 Пут до кантине – "Стаза слонова" 
 Излаз у град – "Дивљач је пуштена!" 
 Наши водници – "Јесмо ли људи или каплари?" 
 Мајор тај-и-тај – "Мајор Баук"  
 Гађање из аутомата – "Рафал у небо" 
 Гађање из пушкомитраљеза – "Метак чека" 
 То је све чега се још данас сећам. Важно је да је реакција 
публике била све снажнија. Седишта су била дрвена, као у неком 
старом биоскопу – по 10 у реду, па некако повезаних заједно. После 
прочитаних 5–6 штосова, војници су се некако ослободили, бивали 
су све гласнији, почели да љуљају она седишта, касније и да их 
ломе, да би на самом крају настао прави делиријум, као на најлуђим 
рок-концертима. Људи су то доживели као "позитиван" смак света, 
тј. као крај војске, као револуцију, као ослобођење. Када сам сишао 
са бине, док сам пролазио између војника који су стајали, неки су 
ме буквално  п и п н у л и (ваљда да виде да ли сам жив, или против 
урока, тј. као што је Лаза-Макарон ишао после концерта да пипне 
Луја Армстронга). Када сам сео на своје место људи су се сјатили 
око мене као да сам урадио не знам шта. Утом се појављују оцене 
жирија: 
 војник – 10, водник – 9, поручник – 8. 
 Значи слаб пласман у односу на армуникаше.  
 Видим ја: мрка капа за онај излазак. 
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 Када је почела друга наградна игра – СВЕ ИЛИ НИШТА – 
ПИТАЊА ИЗ МПВ,196 ја се опет јавим. Знам стране света, знам са 
киме се граничи Југославија, знам ко је Хрушчов. И тако освојим 6 
сати изласка у град. Када сам по други пут пролазио бочним 
пролазом кроз салу (где су многи и стајали) ту ме заустави један 
капетан, "дежурни официр" и пита ме, да ли имам ја оно 
написмено? 
 – Наравно! Додуше, то је на папирићима, али ту је! 
(опијен успехом, помислих да овај хоће да шаље моје умотворине у 
лист НАРОДНУ АРМИЈУ). Пружам му оне папириће, погледам га 
у лице, а он – зелен! Одмах сам схватио да сам у сосу. (Много сам 
бистар, нема шта!) Убрзо се приредба завршила и многи пријатељи 
су се окупили око мене, међу њима и један водник-стажиста, врло 
фини момак. Ту ја завапим да сам надрљао и да ми нема спаса. Сви 
су ме храбрили, нарочито тај водник – Раде Приморац – да ће да ме 
бране преко партијске организације, да знају они мене, да је све то 
било добронамерно, да се војсци свидело и тако то. 
 Исте вечери сретне ме мој београдски другар Мика-Нос,197 
који није био на приредби (цртао је неке графиконе) али је чуо шта 
се десило. Његов коментар: 
 – Чујем, Рако, да ће да те прекомандују у Јужну 
Полинезију! 
 
 Сутрадан, после "занимања" ми седимо и чистимо оружје. 
Ја, наравно: мој умазани митраљез. Улази курир и тражи 
Максимовића да се јави на рапорт код дежурног официра. Шта ћу – 
куд ћу, морам да идем. Знам колико је сати. Улазим у његову 
канцеларију. Он седи за писаћом машином. У другом крају 
канцеларије, стоји или шетка – неки мајор Влаховић, доброћудни 
Црногорац, са којим сам у више наврата нешто разговарао и који ме 
је – имао сам утисак -– волео као сина. И збиља је тако било. 
Помислим: добро је, он ће да ме вади! А онај зли капетан узима три 
папира и два индига и тура их у машину. Пружа ми оне моје 
папириће: 
 – Није баш све читљиво, 'ајде ти то мени лепо издиктирај! 

                                                
196 морално-политичко васпитање 
197 Миодраг Динић, један од најдуховитијих људи које сам икад срео. Умро пре 
неколико година. Види поглавље Лето '54, Лаза, Таса 
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 Читам ја оно једно по једно, а он типка. И после сваке 
прочитане "умотворине" непогрешиво ме пита: 
 – Шта си мислио под тим? или: – Шта си хтео тиме да 
кажеш? 
 Како ја шта прочитам, а оно све горе и горе, а јадни мајор 
Влаховић, нервозно се шетка и прави лаке гримасе; ја их разумем; 
оне као да говоре: 
 – Ух, ух, само да није ово рекао! 
 Наравно, овога пута мени ништа није смешно. Схватам 
колики сам идиот јер сам због глупости прокоцкао већ намештену 
прекоманду за Београд, а како време одмиче, а капетан бива све 
зеленији, схватам да ми расту изгледи за војни суд и затвор у 
Сарајеву. Осећам да ми се стеже грло. Читам све теже. 
 Кад је укуцао и последњу ставку он ми мирним гласом 
говори како сам ја образован и талентован и како он очекује да се ја 
и убудуће "овим" бавим, јер ја имам пуно смисла за ове ствари ... 
 – Само, знаш, морао си некога да питаш! Капетана 
Кићана или мене. Јер ово може да има врло тешке последице. Ти си 
овде ударио на саме основе наше Армије! Овде има пуно 
неписмених или једва писмених људи; има их који до доласка овамо 
нису видели воз ... а сви знају да си ти факултетски образован, да 
си паметнији од њих. И сутра кад 'оду кући, рећи ће – "Био сам у 
паклу", "Јео сам отрова"... 
 Видим да сам готов. Има ли икаквог спаса? Шта би урадио 
Остап?... 
 – Знате шта, друже капетане, као прво, мени је баш 
капетан Кићан саветовао да ово читам на приредби, а као друго, 
па ти неписмени људи знају шта Армија за њих значи! Каква је то 
школа живота за њих! Какви су дошли а какви излазе из ње! Неће 
бити да сам ја могао за десет минута да им пољуљам или чак 
променим њихово уверење које су стицали месецима! Знају они 
добро где су били, шта су радили и шта научили, а шта јели! 
 То говорим и гледам га у очи. Гледа и он мене. 
Комуницирамо очима. (Пустимо очи да говоре!). Зна он добро шта 
ја мислим а и ја знам шта он мисли. Знам и шта он мисли да ја 
мислим... Али видим да сам успео. Видим да не сме да ми каже оно 
што мисли. Можда због присутног мајора Влаховића? Ако је тако, 
онда ме је ипак спасао! 
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 Следећих дана (а то је десетак дана пред прекоманду) 
сазнајем да се свакодневно одржавају седнице (партијске? 
официрске? – на исто изиђе) поводом мог "случаја". Случај је такав 
да сам "зрео" за Сарајево. Али ако ја одем у Сарајево, то је онда 
огроман минус и за мог амбициозног мајора Илића који чека да 
буде унапређен, а и за целу дивизију. Ако се заташка – за све (њих) 
ће бити боље, наравно и за мене. И тако је и било! 
 Још три дана до прекоманде. Раздужили198 смо оружје, сву 
опрему и радна одела. Још једино имамо (на себи) "нова одела". 
Глуваримо и чекамо да нам прође дан. После ручка, на ходнику – 
ћаскамо нас неколицина. Прилази водник Здравковић (активни, 
искомплексирани) и каже ми: 
 – Ето видиш, Максимовићу, толико сте кукали, "тешко, 
тешко", а видиш да сте сви живи и здрави и да сте све издржали и 
да није било толико страшно. 
 – Па, јесте, издржали смо, али само да није било оних 
"атомских удара" и залегања у блато! – кажем му ја. 
 – Што, баш је фино да залегнеш у блато, кад ти се 
нареди! 
 – Извин'те, друже водниче, али само свиње  в о л е  да се 
каљугају по блату! 
 Водник је у том тренутку толико поцрвенео, да је дошао 
некако љубичаст. 
 – Шта, ти кажеш да сам ја свиња? 
 – Не, друже водниче, само кажем да ја нисам свиња! 
 "Вађење" ми није успело. Узео ме је "на зуб". Чим је у 
подне преузео дежурство у чети, одмах ме је одредио да чистим 
зборно место од снега. После тога, да носим казане са врућом 
водом у кухињу. Хтео је да ме "почасти" и млађим дежурством, али 
сам га упозорио да сам претходне ноћи већ био на стражи, па не би 
било "по пропису". 
 

                                                
198 У ЈНА нису постојали повратни глаголи. Например, рекло би се: војска занима, 
војска одмара; наредба у "купаони": Туширај! затим: Сапунај! и томе слично. Једино 
место где се користио повратни глагол (наравно, погрешно) је коверта за писма или 
дописница, на којој би писало, например: 
 Предати се на руке 
 војнику Драгану Стојковићу 
Изгледа да се ово проширило и на планинарство. Они кажу: Пењали смо Триглав! 
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 Сутрадан ујутро, док је наша чета ишла на доручак, нас 
шесторицу (на зачељу колоне) одредио је да товаримо ђубре (из 
целог "круга") у кола. Двојица су одмах нестала (Шиптари који су 
се правили да не разумеју наредбу). Недуго затим и друга двојица. 
Остадосмо само ја и Милисав, звани Бамбус. Морали смо да гацамо 
по дубоком снегу (онако без глеђњака), скроз смо наквасили ноге, а 
при претурању бурета у кола нагутали бисмо се шљаке, јер је дувао 
ветар. 
 Кад смо завршили посао, дођемо Бамбус и ја најзад на 
доручак. Сунце ме је огрејало кад сам приметио да је у целој 
трпезарији већ постављено за ручак и да за нас доручак  н и ј е  
остављен! Уопште ми није било до доручка (био сам се нагутао 
шљаке) него је оброк у војсци – светиња, па ми је било згодно да 
пријавим водника за немарност што нам није оставио храну! Таман 
ја пред мајорову канцеларију, а из ње излази дотични водник: 
 – Шта је било, јел сте завршили утовар? 
 – Јесмо! Али нисте рекли трпезарцима да нам оставе 
доручак и сад ћу да Вас пријавим мајору због тога! 
 – 'Ајдете ви са мном, наћићу вам ја доручак! 
 То је наређење "старешине" – морам да послушам. И, к'о за 
пакост, он нам пронађе два доручка, негде у некој артиљеријској 
чети. Морао сам да једем, или бар да изгледа као да сам јео, дакле, 
да се бавим тамо једно 5–10 минута. За то време он је стигао да ме 
опањка код мајора... Ја улазим у канцеларију, а тамо – мајор и тај 
водник Здравковић. Како сам ушао, једва да сам успео да скинем 
капу, кад мајор устаде од свога стола, рукама ослоњен на сто, 
зацрвенео се у лицу и почиње да урла на мене: 
 – Тиии! Који не извршаваш наређења, буниш се и 
подбуњујеш друге да не извршавају наређења! 
 – Али, друже мајоре... 
 – Шта, друже мајоре? 
 – Ја извршавам наређења, а водник Здравковић ме је 
прекомерно одређивао на разне дужности, по неколико пута за 
редом... 
 – И нека је! Он је старешина, има права да те одреди, ако 
хоће и сто пута за редом, а твоје је да извршиш! ... Због оних 
твојих срања капетан Кићан и ја смо морали да црвенимо и да се 
правдамо!... Тебе треба на војни суд! 
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 Урлао је и рикао као лав. Био је у хистеричном афекту. Да 
је у том тренутку имао митраљез – покосио би ме. Скренем поглед 
на водника – он ликује и кришом се цери!  

Некако се то ипак завршило, али сам се зарекао да ћу 
воднику да се осветим, пардон: али сам зарекао да ћу воднику да 
осветим! 
 И јесам! Следеће године сам кренуо у Шведску код Преше 
– до Минхена возом, а даље – аутостопом. Чим сам стигао у 
Минхен, драгом воднику сам послао разгледницу следеће 
садржине, а преко војне поште – 1248 Ћуприја: 
 
 Драги Вељко, већ неколико дана сам овде, у Минхену. 
Ту сам се нашао са Стевом и Милетом и њима сам причао о 
теби. Сви те много поздрављамо! 
     Твој Влада 

 Ово спада у врсту "кинеске освете". Садашњим и будућим 
генерацијама треба објаснити да је у то време чак и регрут морао да 
пријави све евентуалне рођаке и пријатеље у иностранству. 
Активни официри и подофицири поготову. 
 У ствари они нису  с м е л и  да их имају! ЈНА је била 
страшно ксенофобична. Она је била најревноснија у откривању 
како унутрашњих тако и спољних непријатеља. Какав ефекат је 
учинила моја разгледница, наравно, никада нисам сазнао, али 
верујем да му није било лако. 
 Оно што јесам сазнао, то је да су се и после неколико 
генерација (једна генерација траје 4 месеца) и даље препричавали и 
помињали моји наслови филмова, тј. да су ушли у свакодневни 
војнички речник. То ми је испричао мој колега Михајло Мелеш199 
који је отишао у Ћуприју годину дана после мене. 
 После Ћуприје ипак сам био прекомандован за Београд, а 
јадни Пурко, толико је био добар, тј. толико је био прирастао за 
срце свим официрима одреда, да су му рекли: 
 – Можеш да добијеш сталну пропусницу за град, можеш 
да довезеш свој ауто, пуштаћемо те за Београд, можеш и да се 
напијеш, само остани у Ћуприји, да нам свираш! 
 И тако је и било. Све време је остао у Ћуприји. Живео је 
као мали бог, али у Ћуприји. 

                                                
199 музиколог, ради у Радио Београду 
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 Мени је "прорадила" нека генералска веза, па сам стигао на 
Бањицу. Био сам у пратећој чети при Војној академији. Радио сам 
"у клубу", што је значило да увече преко разгласа пустим вести на 
радију, затим откључам телевизор у сали и по завршетку програма, 
опет га закључам (у специјалној кутији) као и да закључам 
читаоницу негде око поноћи. Такође, пре подне, за време великог 
одмора, пуштао сам популарну музику са плоча. У клубу нас је 
било тројица. Мехмед Витлић, Драго Матић200 и ја. По пропису 
требало је да се смењујемо у оном дежурању до поноћи. На мој 
предлог направили смо следећи аранжман: њих двојица пуштају 
радио вести и откључавају телевизор и то је све; могу одмах на 
спавање. Ја (се) задужујем да закључам ТВ и читаоницу. Радило се 
о томе да сам за шест и по месеци војниковања на Бањици (око 200 
дана), бар 190 пута побегао у град без дозволе! Већ од маја био сам 
редован на Ади, редовнији од мојих другара цивила, који су имали 
неке обавезе по фабрикама и сличним местима. У почетку сам то 
радио на следећи начин: на обичној коверти накуцам неку важну 
адресу, наравно измишљену, рецимо: 
 Пуковник  Михајло Поповић 
 Виша војна академија 
и ја, као курир, носим хитну пошиљку у Вишу војну која је била на 
500 метара. То се редовно дешавало у 1:50, тако да стражар који ме 
пропусти напоље, убрзо добија смену и не зна кад (се) ја враћам. А 
враћао сам (се) извечери око 11, наравно, прескачући ограду у 
близини наше бараке. Најкритичнији тренутак у читавој операцији 
бивао је када сам на Теразијама или Славији улазио у тролејбус бр. 
12 који је ишао тачно до Војне академије и који је редовно био пун 
војних лица свих могућих чинова. Срећом, никада се нисам сусрео 
са неким од познатих, што би – да јесам – за мене било погубно. 
После неког времена нисам више писао писма пуковницима него 
сам излазио на "колски улаз", што ми је било заобилазније, али 
ипак комотније. Битно је да сам за толико време ухваћен свега 
једанпут. То је овако било: 
 У августу 1962 у Београду се одржавао Европски 
шампионат у атлетици (ПЕА). Две-три недеље пре почетка, капетан 
(Станарчевић) нас је "припремао" за тај догађај, упозоравајући да 
ће ту бити доста странаца, који ће се представљати као новинари, а 

                                                
200 обојица Босанци из околине Добоја 
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у ствари су шпијуни. Због тога је најбоље уопште не излазити у 
град ни са дозволом, а поготову не без ње! И још један бисер: 
 – Ако приметите у близини касарне да се мувају неки 
сумњиви типови и ако вас нешто питају, ви опрезно разговарајте 
са њима (наравно, не одајући војне тајне!) а истовремено 
обавестите дежурног официра! (Како? – питам се ја) 
 Како он заврши ту "жваку", ја и Фрања201 здимимо на Саву, 
и тако сваки дан. 
 Једном смо ишли после Саве код мог другара Мите 
Теокарца, у Страхинића Бана, на шишање. Срећно смо стигли до 
Васине улице и пошли низ Змај-Јовину. На првом углу, из Браће 
Југовића, с лева (тада је то био смер) долази кампањола (џип) војне 
полиције. Ми настављамо а џип скреће низбрдо и препречава нам 
пут на тротоару. У секунди сам имао план бекства. Потрчали смо 
уназад, па у Браће Југовића ка парку, па испод стубова Хемијског 
факултета (тада су ту били ивичњаци и кола нису пролазила!). 
Веровао сам да неће моћи да тако брзо изманевришу и у контра-
смеру (Браће Југовића) да нас стигну. Нажалост, био сам у праву! 
Када смо протрчали испод стубова и избили на Симину, кампањола 
је управо ту пристизала! Прочитали су нас! Ми смо прикочили као 
два "Плутона" у цртаним филмовима и дали се у бег натраг, опет 
испод стубова, али овога пута кампањола је кренула за нама. По 
други пут нас је стигла на истом месту, у Змај-Јовиној. Фрања, који 
је био неколико корака испред мене, нестао је у некој капији, а мене 
је водник натерао на предају, повикавши: "Стој, пуцаћу!". Наравно, 
да сам стао. Не би ме он убио, али је могао да ми пуца у ногу и да 
ме обогаљи. Са 7–8 метара не би ме промашио. Пошто је био 
спреман да гони и Фрању, а ја нисам био сигуран да је овај у 
међувремену успео да се склони на сигурно, рекао сам да знам 
његове податке. 
 Био сам приведен код "Дежурног официра гарнизона" у 
Доситејевој. Водник је, још увек задихан, бар два пута испричао 
читав догађај, истичући детаље, као: "...бежали су као зечеви... онда 
ја смотам преко тротоара..." 

                                                
201 Фрања Брандалек из Загреба, дошао у војску као графички радник а по изласку 
уписао и завршио студије (политичке науке). Иначе сјајан момак и добар другар. 
Доводио сам га на Саву, на фудбал. Свима се допао, а и ми њему. 
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 Пошто сам био без дозволе, практично сам био без 
идентитета. Рекао сам како се зовем и из које сам јединице. 
Дежурни је то хтео да провери. Окренуо је број (централе) моје 
јединице, а она је у Вишој војној академији. Тамо је седео најмање 
неки мајор, а можда потпуковник или пуковник. Дежурни 
гарнизона је упитао: 
 – Да ли у Вашој јединици постоје војници Максимовић и 
Брандалек? 
 Онај с друге стране жице је, наравно, одговорио да не зна 
нити може да зна. Онда сам му ја помогао рекавши да је локал моје 
чете – 15. Звао је поново и добио моју чету. Разговор је овако текао: 
 – Овде Дежурни гарнизона, је ли то 2102 кроз 15? 
 – Јесте! 
 – С ким говорим? 
 – Дежурни чете. 
 –Јел има у вашој јединици војници Максимовић и 
Брандалек? 
  – Има. 
- – Где су? 
 – Ту су негде. 
 – Иди их нађи! 
 – Разумем! 
 После неког времена неко тамо спусти слушалицу. Овај 
зове поново, али сада се тамо јави неки други глас: 
 – Овде Дежурни гарнизона, је ли то 2102 кроз 15? 
 – Јесте! 
 – С ким говорим? 
 – Дежурни чете. 
 – Како? Па малопре се неко други јавио као "Дежурни"? 
 – Не знам ко је то био. Ја сам Дежурни чете. 
 – Јел има у вашој јединици војници Максимовић и 
Брандалек? 
 – Има. 
 – Где су? 
 – Ту су негде! 
 – Иди их нађи! 
 – Разумем! 
 И опет исти наставак. Официр је почео да бесни: 
 – Шта је ово? Јел то војска? То је расуло! То је руља! 
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 Одвели су ме у затвор (у ул. Мајора Илића, прекопута 
Палилулске пијаце), али тамо сам остао свега два сата, "јер нисам 
био на храни"; касно је било да ми доносе вечеру са Бањице, а као 
што се зна, у војсци је храна – светиња. Вероватно, кад би по 
одлуци Војног суда некога извели на стрељање, претходно би 
морали да га нахране, уколико би било време за неки оброк! 
Пустили су ме, с тим да ме мој старешина накнадно казни. 
Командир моје чете (мајор Милан Ковачевић) тада је био са 
питомцима на Романији, а када се после неколико недеља вратио, 
Фрања и ја смо били одређени да оперемо неколико теренских 
кухиња (запечених и усвињених после маневара). Претходно пред 
целим стројем читан је извештај са оним: "...бежали су као 
зечеви..." 
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Кад су живи завидели мртвима 
 
Мајка је већ била тешко болесна (1960) када је у кућу ушла књига 
Милорада Панића-Сурепа – Кад су живи завидели мртвима. 
Суреп је иначе био очев пријатељ. Мајка је књигу одмах прочитала 
и у неколико наврата ми је препоручивала и на неки начин 
остављала у аманет. 
 Када сам изишао из војске, октобра 1962, био сам некако 
духовно "празан". Била је прилика да испуним мајчин аманет. Узео 
сам ту лепу и лепо опремљену књигу и већ на првим страницама 
био дирнут. Завршне речи Попа Петра из Уводног слова - 
 Плови, пловче, 
 Пиши, грешни попе Петре! 
скоро да су ми натерале сузе на очи. Била је то онда, а остала је и до 
данас, сасвим јединствена, па и необична књига за мене. Суреп је 
умео не само да добро одабере записе и детаље, него их је својом 
надахнутом речју оплеменио, приближио и, што је најважније – 
оживео. Он је збиља живео време о коме је писао. 
 Сећам се два сусрета са њим. Први пут сам ја отишао к 
њему, у неки музеј на Дедињу (где је директоровао) па смо причали 
о његовој књизи, о поступку који је спровео, о начинима како је 
долазио до изворних докумената, где је све "ришкао" – по 
манастирима и библиотекама. Такође, показао сам му како сам сâм 
уприличио преводе тих старих текстова, а он ми је, својом руком, 
додао неке исправке. То, наравно, чувам. 
 Суреп је био омањег раста, стабилне грађе и пријатног, 
дубоког гласа. Што год је причао било је занимљиво, па чак и 
необично. Имао је леп смисао за хумор. 
 Други пут смо се срели када је он дошао у посету мом оцу. 
Цело вече је било занимљиво а мени је остала у сећању ова цртица: 
Суреп је био партизан и комуниста. Мислим чак – првоборац од 
1941. Питао је тада мог оца: 
 – Јел' знаш, Бранко, када је тачно престала наша 
Револуција? 
 Отац, наравно, није могао да зна одговор који се тражи. 
 – Мене су пуно пута звали на разне пријеме – каже Суреп. – 
Сви, или већина нас, долазила је у чизмама које смо донели из рата. 
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Терали смо и даље "партизанску моду". Е, једнога дана, добио сам 
позив за неки пријем у коме је писало да је обавезно тамно одело, 
кравата, бела кошуља и црне ципеле. Тада рекох себи: "Значи, то је 
крај Револуције!" 
 У то време композицију сам већ био завршио, значи, то је 
било негде 1964-65. Сећам се да ме је упозорио да не заборавим да 
као "аутора текста", у ауторској агенцији – пријавим њега. Наравно, 
да сам то учинио. Међутим, са ове дистанце гледајући, мислим да 
није био у праву. Текстове које сам одабрао није он написао иако 
их је објавио. И он сам је, уосталом, баш у тој својој књизи, објавио 
низ текстова које су већ пре њега објавили други (нарочито Љуба 
Стојановић – Стари српски записи и натписи), па се ипак сматра 
аутором. И ту је у праву! 
 Ја сам, одабравши 7–8 фрагмената из разних делова његове 
књиге, направио нову целину, што се сматра ауторским послом. 
Примера ради, кад неко сачини и објави, рецимо, Антологију 
љубавне лирике, у њој не мора да буде ни једна његова песма (и 
обично и није!) па ипак се то сматра његовим ауторским делом. У 
том смислу себе сам (много година касније) прогласио као аутора 
текста и за Пасију и за Петра Коришког, јер сам у оба случаја од 
постојећих фрагмената, некада и дужине само једног ретка, 
мозаичким поступком, створио нову драмску целину. Да не 
говорим колико времена сам  р а д и о  на томе. Рецимо, за Пасију – 
пуних шест месеци! То је требало да учиним и са Буном против 
дахија, јер и ту сам применио (тада по први пут) исти поступак и 
број стихова одабиром свео на половину. Али нисам.  
 Што се Сурепа тиче, није ми жао што је он остао као аутор 
текста, из два разлога: прво,  н а с л о в  је збиља његов, он ми је 
драг и то је довољно. Као друго, велики сам поштовалац Сурепа, па 
ми импонује да се уз његово име нађе и моје. Слично је и са 
Ђорђем Трифуновићем и његовом књижицом Из тмине појање чији 
сам наслов узео за своју књигу мадригала и из које сам пробрао 
текстове; лепо је осећање – бити коаутор са Ђорђем. 
 Ова композиција (Кад су живи завидели мртвима) – ја је 
зовем епска партита – гледајући из данашње перспективе, мислим 
да је за мене била вишеструко значајна. Јесте да сам је радио у 
оквиру последипломских студија, али то је било баш оно о чему 
сам размишљао током студија:  
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 – Кад дипломирам, онда ћу радити по своме - шта хоћу и 
како хоћу. 
 Она је била не само неупоредиво боља, зрелија и 
интересантнија од свега што сам радио током студија – као 
школски програм – укључујући ту и Клавирски концерт, него је 
изборила себи место као уметничко дело. У почетку није изгледало 
да ће тако бити. Послао сам је на конкурс Радио Београда и тамо је 
добила IV награду (а прве три су биле додељене). Када је (три 
године после награде!) најзад стигла на пулт и била изведена на 
Коларцу (6.2.1967), два члана жирија – Бингулац и Срђан Барић 
рекли су ми да им за време жирирања није изгледала толико добро. 
Не замерам им. И задовољан сам. Боље тако него да сам добио I 
награду, па да се после испостави да композиција не ваља, што се 
код нас дешавало и дешава се. 
 Што је после све добро испало, пре свега је заслужан Бора 
Симић,202 диригент са којим сам још дуго сарађивао, као и читав 
колектив Радио-хора, који ме је с једне стране прихватио и охра-
брио а с друге, био ми репер врхунског извођаштва, на које сам мо-
гао и убудуће да рачунам и са којим сам могао да комуницирам.203 
 Чини ми се да су у тој генерацији били Дуда,204 Цица, 
Весна, Ирина,205 Гоца, Ксенија... затим покојни Неша Шешлија и 

                                                
202 композитор и диригент; дугогодишњи и већ легендарни шеф Радио хора са 
којим је извео готово сва кључна дела, нарочито савремене вокално-инструменталне 
музике. Његово време многи сматрају за "златно доба" Радио хора. Када су једнога 
дана у Радио Београду увели пропуснице и вратар му је на улазу затражио, Бора је 
одбио да покаже и вратио се кући! Касније, на једној хорској проби, због неког 
проблема или неспоразума, Бора је изишао, залупивши вратима, и више се никада 
није вратио! Од тада је у пензији 
203 Сећам се првог сусрета са њима. Долазио сам на једну пробу и у лифту сам био 
са Цицом и Гоцом. Обе су рекле да им се дело допада али су ми замериле како сам 
могао да напишем тему за фугу са скоком септиме наниже? 
 –'Ајде отпевај нам оно: "Инуду немоштно бе..." 
Срећом, то сам им тада отпевао (значи није било тешко) и од тада смо увек имали 
најбољу сарадњу 
204 Александра Ивановић, прослављена мецосопранисткиња, са којом сам касније 
имао изванредну сарадњу. Певала је улогу МИЛИЦЕ у мојој Пасији, МАЈКУ у 
Петру Коришком и соло-кантату Можда спава. Сада је професор певања на 
Музичкој академији. Посебно ће бити упамћена једна наша заједничка "шетња", за 
време које је Дуда гурала колица са својом унуком. Тиме је лепо показала како 
изгледају РУШИЛАЧКЕ СНАГЕ ХАОСА И БЕЗУМЉА! 
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Мића Кузмановић који су певали дубоко cis у Лазаревој речи, па 
Мијушко, Лука Јежина, Пера Шиптар (који је, нажалост, такође у 
међувремену покојни)... 
 Премијера је прошла изванредно – и пријем у публици и 
одјек у штампи. Што је најважније, дело није заборављено. После 
десет година, поново је изведено на БЕМУС-у и то у првом делу 
концерта, а у другом су биле Три поеме Анри Мишоа 
Лутославског. Што би рекао мој отац – добро друштво. 
 Негде, ваљда седамдесетих, гост нашег Удружења 
композитора био је украјински композитор Станкович. Био је 
једног дана код мене, па сам му пустио снимак. Рекао је да давно 
(или никада!) није осетио толико узбуђење од слушања музике. 
Почетком осамдесетих ова композиција, заједно са књигом 
мадригала, "стигла" је на моју прву ауторску плочу, са дивном 
фотком Манасије на корицама – дар Арсенија Јовановића.206 
 Ову композицију, односно дело, музиколози су с правом 
означили као тачку бифуркације у мом опусу. С једне стране, она је 
била прва из низа композиција са национално-историјском 
тематиком и то са наглашеним архаичним призвуком;207 с друге 
стране, она је опет прва у низу дела изразито савремене 
оријентације208 и то у погледу коришћења изражајно-техничких 
средстава. 

                                                                                               
205 Ирина Арсикин, као и Дуда, потекла је из Радио хора као њихов солиста; касније 
је имала успешну самосталну каријеру. Певала ми је За мирисом расцветале трешње. 
И она је професор на Академији 
206 Позоришни редитељ, али и пасионирани фотограф; комбинујући обе своје 
склоности направио је драгоцену ТВ серију о српским средњовековним манастирима 
и фрескама. 
Као сарадник Драмског програма Радио Београда добио је – чини ми се – два пута 
награду Prix Italia за радиофонско дело. Од тада све више се његово интересовање 
окреће према звуку, па је током деведесетих (живећи углавном у Ровињу) направио 
неколико у свету запажених дела из те области, међу којима, чак – Opera Balcanica 
 
207 Овоме низу припадају: Из тмине појање (1975), Буна против дахија (1978), 
Тестаменат владике црногорског Петра Петровића Његоша (1986), Пасија Светога 
кнеза Лазара (1989), Искушење, подвиг и смрт Светог Петра Коришког (1994). 
208 Овде спадају: Музика постајања (1965), Partita Concertante (1965), Три хаику 
(1967), Триалог (1968), Диптих (1969-70) – сачињен од Not to Be or to Be? + Eppur si 
Muove, затим Игра учетворо (1977), Tenderly? (Нежно?) (1979), За мирисом 
расцветале трешње – пет хаику (1981) 
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Аутостопом кроз Европу '63 

 
 
До Минхена сам стигао возом и тамо се задржао 3–4 дана код моје 
тетка-Бебе. Онда сам кренуо аутостопом на север. Ишао сам 
(погрешно) неком пречицом па сам преноћио у неком малом месту. 
Сутрадан сам брзо стигао до Касела где сам видео огромну 
изложбу савременог сликарства. Као најбоље, запамтио сам две 
слике Матије Моренија, за кога више никада нисам чуо, нити је 
икоме ко се бави тим стварима, он био познат. Од јутра сам био на 
прилазници аутобану, где је најбоље место за стопере. Читав сат 
нисам имао среће. А онда, зачудо, сиреном ми је дао знак неко ко се 
зауставио на аутопуту, педесетак метара од мене. Пришао сам а он 
ме је позвао да уђем и одвезао ме директно до Хамбурга. Рекао ми 
је да је тог јутра кренуо из Париза и да му треба жив разговор. 
Радио га успављује. Зато ме је звао. Разговарали смо француски, 
енглески, чак и руски! Чини ми се да смо чак пронашли и неког 
заједничког познаника, али се више не сећам  ког. 
 Требало је сутрадан да наставимо заједно и до 
Копенхагена, али се то изјаловило. Ја сам ноћио у Jugend Herberge 
(Youth Hostle) и дошао ујутро на договорено место. После десетак 
минута појавио се један господин и обавестио ме да је тај-и-тај 
синоћ звао Копенхаген и да је после вечере, иако уморан, хитно 
морао да оде. 
 То је, наравно, била велика штета, али ипак сам лако стигао 
до Путгартена, трајектне луке према Данској. Кад је трајект стигао 
у Røgby на данској страни, први сам искочио и пожурио на 
пасошку контролу. Неки тип ми је узео пасош и нестао у неком 
офису. Чекао сам. Стотине људи је прошло поред мене и кроз 
пасошку контролу, а ја још увек чекам. Изгледа да никада раније 
нису видели црвени пасош? Уплашили се, као да су у руци држали 
поскока. Кад су ме најзад пропустили, сва кола су већ била на путу 
за Копенхаген. Смркавало се. После пола сата чекања покупио ме је 
неки тип који је радио на царинарници. 
 У Копенхагену сам остао три дана. Био је то најлепши град 
у коме сам до тада био. И остао је један од најлепших. Запамтио 
сам најбоље и најлепше дизајниране колаче. (Иако ја баш и не 
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марим колаче). Апсолутно сви људи у њему знају енглески, 
укључујући и децу од пет година! 

Када сам прешао на шведску страну, ваљда ме је неко 
саветовао да не идем копненим путем него да идем поред мора. Не 
знам више зашто. У сваком случају за дан сам стигао до Калмара, а 
већ сутрадан у Норчепинг где је био Преша. За та два дана пута 
разбио сам легенду да сви Швеђани знају енглески. Знају студенти, 
интелектуалци и они у Штокхолму, а возачи камиона и продавци 
јабука и печурки по селима и варошицама – немају појма. Срећом, 
Преша ме је благовремено снабдео са неколико шведских фраза 
које су ми тада одлучујуће помогле. 

 
 Преша је живео скромно у некој приземној кућици. Пре 
подне је вредно вежбао виолину док сам ја шврљао около. Поподне 
смо ишли на језера са његовим пајтосом Сигвардом, такође 
виолинистом, који је у Русији студирао код Јанкелевича. 
 После неколико дана Преша ме је упутио у Штокхолм, код 
своје пријатељице Гун Захариас (његове некадашње љубавнице) 
која је и утицала на њега да крене у Шведску. Невероватно фина и 
шармантна дама. И чудан колекционар. Тада је имала петоро 
усвојене деце разних узраста! Радила је нешто на филму. Њен 
бивши муж био је филмаџија. Познавала је Бергмана. У то време 
био сам смислио један сценарио за цртани или анимирани филм. 
Читав дан сам седео и писао га на енглеском. Прочитао сам јој га и 
додатно објаснио, а она је обећала да ће га понудити тамо где треба. 
Нажалост, ништа од тога није испало. 
 Већ прве вечери, после дуге приче, пред одлазак на 
спавање рекла ми је да она има једног малог Остина, и да ако хоћу, 
могу да га узмем и возим, јер она иде на посао метроом. То ме је 
оборило. Рекао сам: 
 – Хвала, али знате, ја сам кретен, ја не возим кола! 
 То је пресудно утицало на моју одлуку да по повратку 
кући, свакако положим возачки испит, што сам и учинио, на Божић 
1964. 
 Нашавши се поново у Норчепингу, на главном тргу, десио 
ми се један од оних узбудљивих сусрета – укрштање погледа и 
пресец у стомаку. Ступио сам у лежерну конверзацију и 
шармирање. Она је то прихватила на најбољи начин. Одједном је 
настала нека врева око нас. И она се узмувала. Испоставило се да се 
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налазимо на неком "зборном месту" и да је аутобус којим се она и 
њена група враћају за Гетеборг (на шведском: Јетеборј) управо 
стигао. Полазак за 10 минута! Bad luck.209 Практично, имали смо 
толико времена да ми она напише своју адресу и бројеве телефона 
и да јој ја обећам да ћу је ускоро посетити. Тако је и било. Зашто 
бих и даље луњао тим Норчепингом, кад су Преши већ биле почеле 
неке пробе а мене Офелија чека у Јетеборју? Већ сутрадан сам био 
на путу, али оном копненом, који сам избегао у доласку. Имао сам 
среће и још за дана стигао у велику шведску луку. Дама је нешто 
радила – до 8 – па смо се договорили да се негде пронађемо у 9. У 
међувремену је средила да нас неки њени пријатељи (млађи брачни 
пар) позову на вечеру. Било је врло пријатно и опуштено. Али кад 
је поноћ већ прошла, мало под гасом, домаћин ми се на чудан 
начин поверио. Рекао је:  
 – Ево имам лепу кућу, имам и летњу кућу, имам лепу жену, 
имам добра кола, у марини имам јахту ... и ... шта? 
 Он мене, који са торбом преко рамена путујем помоћу 
палца, пита, "и...шта?" Испало је да ја треба да му објасним у чему 
је смисао живота! (Као што је онај индијски мудрац дошао у 
Совјетски Савез да сазна у чему је смисао живота – крај "Златног 
телета"). Као, ја сам слободан као 'тица, час-овде, час-онде, свугде 
ми је лепо, иако не знам где ћу сутра спавати и шта ћу јести. То је 
било тачно. Ја сам вероватно емитовао осећање среће и то је он 
осетио. Ситуација је била врло иронична, јер сам ја, као, почео да га 
тешим, да је живот пред њим (једва да је био нешто старији од 
мене), да има наде и за њега да једног дана крене са торбицом, 
аутостопом од Беча до Дубровника. Мислим да сам им те вечери 
причао догодовштине са летовања са Тасом '54, које ми је било још 
у свежем сећању. (Једно од почетних поглавља овог писанија). 
 Боравак у Гетеборгу ми је згодно дошао, јер је требало да 
чекам неки теретни бродић који вози из Копенхагена за Шћећин, а 
иде само једном (или два пута?) недељно. 
 На броду су била укупно два путника – један дански 
трговац бојама и ја! Чини ми се да смо у разговору стигли и до 
Пакице Теокаровића, кога је овај Данац познавао преко трговине! 
Le monde est petit.210 

                                                
209 Несрећа (енг.) 
210 Свет је мали (фр.) 
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 Лука Шћећин, а и сва Пољска тога времена, деловали су 
крајње мизерно. У Варшави сам малте-не у сваком блоку видео бар  
по једну рушевину заосталу из рата, иако је било прошло скоро 20 
година. Видео сам огромну фотографију-панораму из четири 
сегмента, на којој се видела цела Варшава 1945. Кажу да није 
постојао ни један цео кров! Узгред, када сам 1955 био у Немачкој, у 
њој тада већ никаквих трагова више није било, иако је и она, можда 
још више него Пољска, страдала у рату. 
 Беду фасада, кровова, празних продавница и препуних 
трамваја, обилато су компензовале – Пољкиње. И то све: од 
девојчица-тинејџерки до средовечних госпођа. А биле су стварно 
госпође. И било ми је тако природно што су им мушкарци стално 
љубили руке. Одмах сам прихватио тај обичај. Оценио сам да је то 
добар и перспективан почетак. 
 Брат Мишко је већ био приспео у Варшаву. Претходно је 
био у Лођу, где је нешто петљао са неким филмом, не сећам се 
више шта. Већ је добро говорио пољски; наравно, помоћу руског. И 
ја сам за једно недељу дана успео да скрпим прве реченице, а после 
три недеље боравка, говорио сам течно! Наравно, са обиљем 
грешака и русизама, али сам говорио. Општи закључак је био да 
сам имао добре учитељице. Наравно, словенски језик. Врло често је 
изгледао као руски – писан латиницом. Или, као мало или мало 
више, деформисан српски. Обоје је било тачно, али истовремено је 
то била и замка. Кад нешто личи на руски или српски, лако се 
препозна, али кад треба смислити како се нешто каже на пољском, 
проблем је био погодити у ком смеру деформисати, шта умекшати, 
где убацити носне вокале? 
 Тада сам први пут био на Варшавској јесени. Те године је 
премијерно изведена Полиморфија Пендерецког. Упознао сам се 
са њим и добио његов потпис на партитури Хирошиме. Две године 
после Загребачког бијенала, чуо сам поново Три поеме Анри 
Мишоа Лутославског (на пољском: Trzi poematy Anri Mišo 
Lutoslawskiego). Овога пута стари пан Витолд је дириговао хором, а 
Анджеј Маркоски (можда Кренц?) оркестром. (За оне који не знају: 
ова композиција захтева два диригента и има две различите 
партитуре – једна за хор, друга за оркестар)! У Загребу је Златић 
дириговао хором а Лутос оскестром. 
 Био је то најјачи утисак са целог фестивала. Уопште, у 
односу на Бијенале, Варшавска јесен је деловала солидније и 
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богатије. И ту је, наравно, бивало свега и свачега, али оно што је 
имало специфичну тежину, деловало је чврсто као гранит. 
Марковски је био чудо од диригента и сигурно је сам много 
допринео многим пробојима. 
 Током те и следеће деценије, још три пута сам боравио у 
Пољској, два пута на фестивалу, а последњи пут, у пролеће '75, са 
екипом телевизије, правио сам интервјуе са пољским 
композиторима и музичарима. Направио сам око 10 интервјуа – све 
на пољском! – а једино сам са Лутосом, због дужине, озбиљности и 
сложености, говорио енглески. Чувам преснимак тог разговора.  
 Износим следећу занимљивост: када сам га први пут срео, 
у Загребу 1961, рекао је да не зна енглески, па смо се 
споразумевали на француском. У ствари, ја сам нешто петљао, а он 
је говорио као рођени Француз. Тада, у Варшави, после петнаестак 
година, говорио је енглески као рођени Оксфорђанин. Такав човек. 
Наводно је његова жена била професор енглеског. 
 
 Мишко и ја смо имали собу код очевог колеге 
Томашевског, који је у великом стану живео сам. Испричао нам је 
следећу минијатуру: 
 – Због некаквих тегоба у стомаку обратио сам се лекару. 
Овај ми је рекао да после ручка обавезно прилегнем и одспавам. 
Због исте ствари обратио сам се другом специјалисти који ме је 
саветовао сасвим супротно: да после ручка обавезно изађем и 
прошетам, макар отишао и у биоскоп. И шта сам урадио –  ја 
одем у биоскоп и спавам! 
 Типично пољски. Они су препуни штосова са таквим 
поентама. Ево једног вица из тог доба, који сам ја пуно пута 
причао, али се надам да ће многима бити нов: 
 Неки тип украде пун камион вотке. Уради то тако пажљиво 
да није оставио никакве трагове. Али ипак, после 2–3 месеца, ко зна 
како – неко дугме, неки кончић, нека огреботина – тек полиција га 
некако нањушка. Звоне му и лупају на врата у глуво доба ноћи: 
 – Пан Станислав Зобецки? 
 – Ја сам. 
 Онда му исповрте разне доказе, папире, изјаве – после чега 
је он признао крађу. 
 – И ... где је вотка? 
 – Продао сам. 
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 – А где су паре? 
 – Попио! 
 
 Из Пољске сам се вратио возом, после два месеца 
ландрања. Прво искуство преласка границе Чехословачка – 
Аустрија, било је депримирајуће. Бодљикаве жице, трупкање по 
ходницима вагона, узвици, полиција (или војска?) са дресираним 
псима, машинке преко груди, јаке батерије ... Одмах ми је прошла 
кроз главу чувена Стаљинова мисао: Свако је крив, док не докаже 
да је прав. 
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Француска '64. Ика 

 
 
Претходне зиме био сам на Јахорини и тамо имао зимску романсу 
са једном Францускињом – Madleine-Mady Gal. На несрећу, после 
неколико дана појавиле су јој се заушке у акутном облику и била је 
у врло лошем стању. 
 Тих дана, једне суботе, дошла је велика маса Сарајлија, 
далеко више него што је хотел могао да прими. Док сам предвече 
био у својој соби, закуцао је на врата један од њих и директно ме 
питао да ли бих га пустио да те ноћи спава у мојој соби на патосу. 
Ја сам му објашњавао да нас је већ тројица (Тоза, Теокарац и ја) и 
да би нам то реметило комодитет. Он је схватио да су му слабе 
шансе, али је ипак завапио, изговоривши целу реченицу као једну 
једину реч: 
 – Ћуј-ба-ућин'м'-то-ја-б'-теби-ућинио! 
 Нисам попустио и он је отишао. После вечере, усред 
партије преферанса, он је пришао и скоро на уво ми одмрмљао 
своју "брзалицу" 
 – Ћуј-ба-ућин'м'-то-ја-б'-теби-ућинио! 
 
 По завршетку "смене" мој другар  Франге,211 који је тамо 
био са великим "ситроеном" и са пријатељицом (или женом?) Anie, 
– повезао нас је до станице у Сарајеву. Предложио сам Мади да 
неколико дана, док сасвим не прездрави, буде код мене. Она је то 
радо прихватила. Телефонирала је мужу да јој пошаље паре јер је 
имала додатне трошкове. Тада ме је позвала да следећег лета она 
мени узврати гостопримство у месту Коголен, недалеко од обале и 
близу Сен Тропе(з)а. 
 
 На лето сам кренуо на пут. До Венеције сам стигао возом, а 
даље стопом. Два дана ми је требало до Ђеновског залива, а онда 
обалом – Сан Ремо, Вентимиља, Антиби, Кан, Ница – још један дан. 
Јавио сам се Мади телефоном и она је колима дошла по мене у 
Ницу. Њен муж Андре дочекао ме је крајње пријатељски, чак 

                                                
211 Дејан Митровић, архитекта, стари Врачарац (значи: Трећа мушка) и упорни 
борац за демократију 
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другарски. То је било најбоље (за њега и њихов брак) што је могао 
да учини. Разоружао ме је. Њему нисам ни могао нити хтео да 
нешто радим иза леђа. Пошто је по цео дан радио у (зубарској) 
ординацији дао ми је своја кола – "Панар" – да бих могао да идем 
на плажу док Мади спава. Срећом, овога пута сам имао дозволу у 
џепу, па сам ту понуду прихватио. 
 После неколико дана десила се очекивана сцена: 
 – Tu ne m'aimes plus?212 
 Рекао сам јој да човеку који ме је примио у своју кућу и то 
тако пријатељски, не могу да нешто мувам иза леђа. Друго је било 
на Јахорини и у Београду, док га нисам по-знавао, док нисам знао 
ни да ли он уопште постоји. Није више инсистирала, али се све 
време понашала као покисла птица. 
 Неколико дана око 14. јула213 провели смо у Alpes 
Maritimes, а по силаску са Алпа, ја сам се откотрљао ка Паризу. 
Првог дана нисам далеко стигао – до Авињона, и то аутобусом! 
Блам. Нико није хтео да стане, јер је било лоше место – прав пут, 
велика брзина. На преноћишту сам упознао Салватореа, 
двадесетогодишњег Сицилијанца, који је ишао за Париз малим 
"фиатом 500". Био је сам па ме је радо примио за сапутника. Већ на 
почетку вожње установили смо да сам ја више знао талијански него 
он француски. (То ми баш и није био неки комплимент). Ипак 
одредили смо француски као језик комуникације, јер је то био један 
од његових циљева пута – да учи француски. 
Мало-мало, па ће Салваторе рећи: 
 – Же вју дан ла рју ин персон… (J'ai vu dans la rue une 
personne) 214 
 Под тим "персон" увек је мислио на неку жену. Пошто му 
је током путовања то била најчешћа, да не кажем једина реченица 
коју је успео да скрпи, постао је јасан и други циљ његовог пута. 
Стари Салваторе је кренуо у Париз да лови своју срећу. Испало је, 
међутим, да сам чак и ја био његова срећа, али за трећи циљ – 
посао. Познавао сам доста људи у Паризу, углавном архитеката, 
(Анку-Каубојку и Владу Кулу, Зорана-Тркеља и Малу Гоцу, Бранка 
Олујића ...) па сам му за два дана нашао посао код једног архитекте 

                                                
212 Ти ме више не волиш? 
213 Француски национални празник 
214 Видео сам на улици једну особу 
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– да лепи неке плуте и картоне, ваљда на неким макетама. Бар 
нешто је успео. За прва два циља – chapeau noir.215  
 И мене је послужила срећа. Из Београда сам цимао једну 
флашу ракије, коју ми је увалио пријатељ – сликар Крста 
Андрејевић – да предам некој његовој пријатељици. Јавио сам јој се 
сутрадан по доласку и посетио је. Бог зна како се захваљивала за 
поклон и пажњу, а онда ми је рекла да она сутра путује на ваканс 
(vacance)216 и понудила ми да, ако хоћу, могу да останем у њеном 
стану две недеље. Наравно да нисам могао да је одбијем. Галантно 
сам прихватио. 
 Следећег дана када сам се "доселио", био сам наравно 
крајње изненађен када сам констатовао да у том стану не постоји 
купатило! Моји горе наведени пријатељи – новопечене Паризлије – 
објаснили су ми да бар половина станова у Паризу – нема 
купатило! Помислио сам да је то можда зато што Французи немају 
пословицу: 
 La propreté est un demi de la santé 217 
 Онда сам се сетио оних прича да док су они јели прстима, 
наши су користили сребрне виљушке и кашике! Јака ствар. 
 Било је летње време, врућина и спарно, па сам се стално 
знојио. Зато сам такорећи свакодневно ишао на базен Deligny да се, 
у недостатку купатила, бар тамо окупам. Узгред, на том базену сам 
видео и једину лепу жену тога лета у Паризу. Испоставило се да ни 
она није била Францускиња, него Шпањолка. 
 Говорили су ми да је то зато што је Париз "празан", да су 
сви на одмору, и те ствари. Можда је тако. 
 Крајем јула требало је мислити о повратку у Југу. Упознао 
сам неколицину наших момака који су се тих дана враћали својим 
колима и који би ме повезли, али, на моју велику жалост, сви су 
ишли преко Немачке и Аустрије –  Autobahnom,218 а ја нисам имао 
ни немачку ни аустријску визу. Онда сам једне вечери, у кафеу 
"Arlequin", упознао бата-Ику који је ишао преко Италије. Питао ме 
је да ли имам много ствари и да ли имам још некога ко би ишао с 
нама, јер би нам – ако имам још некога – пут био јевтинији. Рекао 
сам да немам никога и да имам две мање путне торбе. 
                                                
215 мрка капа (фр.) - буквалан превод (види поглавље Жика) 
216 пуст, годишњи одмор (фр.) 
217 Чистоћа је пола здравља, - наравно, у буквалном преводу. 
218 Аутопут (нем.) 
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 У договорено време дошао сам на ту-и-ту адресу. У 
дворишту се налазио "пежо 203" (вероватно купљен на отпаду). 
Бата-Ика и његова Вера су утуткавали сваки празан сантиметар. 
Кола су била такорећи пуна. Оставили су ми једно местанце на 
задњем седишту, а једну од мојих торби држао сам у крилу. 
Помислих, шта ли би било да сам "имао некога са собом"? Питао 
сам Ику: 
 – Дал' ће овај крш да стигне до Југе? 
 – Ма какав крш! Иде стотку кад 'оћеш! 
 Био сам задовољан одговором. И наиван! 
 Када смо кренули, ишли смо углавном неким чудним и 
уским путевима, врло често кроз насељена места (села) – нешто 
налик на стари новосадски пут. Онда сам угледао велики пано-
рекламу: 
 Autoroute a peage en construction!219  
 Предложио сам Ики да скрене ка том аутопуту. 
 – Кол'ко ли ће да кошта? 
 – Онолико колико кошта, толико ћемо ићи брже! 
 Убедио сам га. Ја ћу плаћати трећину путарине, као 
уосталом и бензин. Када смо изишли на аутопут, Ика је причепио 
оно кљусе свих 70 км. на сат. 
 – Ти рече да овај може стотку кад 'оћеш! 
 – Да, али ово му је економична брзина! – Ионако не 
журимо.  
 Ја збиља нисам имао никакав рок због кога бих журио, али 
врућина је била несносна – 2. август, подне! После пола сата 
вожње, осетио сам заношење. Била је цркла задња десна гума. 
Помогао сам Ики да извади резервни точак. Ако ауто није био 
купио на отпаду, овај точак сигурно јесте! Био је веће димензије 
него што треба – вероватно од неког камиона – али су шрафови на 
фелни, зачудо, пасовали. Наставили смо пут гегајући се као патка. 
У првом сервису су му закрпили гуму, па је вратио онај нормални 
точак. Кад смо извезли прву деоницу аутопута, констатовали смо да 
је температура у хладњаку близу кључања, па смо га мало хладили. 
Одлучили смо да више возимо ноћу, по хладовини, а да по дану 
одмарамо. (нема: се!) У некој згодној хладовини Вера је пржила 
кромпириће и уопште се трудила да свом Ики угоди. 

                                                
219 Аутопут у изградњи, на плаћање 
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Пред смирај сунца зауставили смо се у неком месту. Изишао сам да 
купим нешто за храну. Кад смо се поново нашли сви у колима, Ика 
ме је питао: 
 – Где си купио млеко? 
 – Прва радња поред оног места где си пио кафу. 
 – Јао, Ико, пио си кафу а мене ниси звао! – каже Вера. 
 – Вера, знаш да пара нема, ја пијем зато што возим, да се 
не успавам... 
 Било ми је жао Вере (која је била у другом стању) али било 
би незгодно да се ја ту нешто утрпавам. 
 Кад је почело да се смркава опоменуо сам Ику да упали 
светла. 
 – Видим ја добро! 
 – Ма, видим и ја добро, али ће тебе боље да виде кад имаш 
светла! 
 Срећом, послушао ме је. Кад је сасвим пао мрак, а ми и 
даље ишли неким сокацима и уским путевима, приметим да Ика 
вози под средњим светлима. 
 – Ико, упали фарове, не види се даље од 20 метара!  

– Видим ја добро! Знаш, слаб ми је акумулатор. 
 – Па кад си у вожњи, акумулатор се не троши, него се 
пуни! а фарови су прикључени директно на динаму! 
 Звучао сам убедљиво па ме је и то послушао. Око 10 увече 
зауставили смо се на неком паркингу да вечерамо. Вера му је 
мазала сендвиче, али он је појео само један. Све време је био нешто 
намргођен и дувао на нос као морж. (Ваљда су моржеви такви?). 
Онда је, после неког времена рекао: 
 – Једите брже, да се не троши сијалица! 
 Чуј, сијалица. То ме је оборило. Ноћили смо негде у 
природи. Њих двоје у колима (седишта се обарају) а ја у свом 
шатору и врећи, управо купљеним на париском бувљаку 
Clignancourt. 
 
 Следећег дана смо прошли кроз или заобишли Лион (више 
се не сећам). Приближавали смо се талијанској граници. Ику је 
раздирала дилема, где је бензин јевтинији – у Француској или 
Италији? Да ли да натанкује бензин до врха, или пак да потроши 
последње капи? Ту нисам могао да му помогнем иако сам у доласку 
ишао преко Италије. Рекао сам му да не може да буде велика 



 191 

разлика јер то је све Западна Европа. Таман се то некако средило, 
наишла је нова дилема: 

– Путем преко неког огранка Мон Блана или тунелом (кола 
на воз што се плаћа – 30 FFr) директно у Италију? 
 Једва сам га убедио за ту другу алтернативу. Да нисам, 
вероватно бисмо још увек логоровали тамо горе у Алпима и грејали 
се на мотор који је прокључао! Наравно, док је убеђивање трајало, 
један воз је отишао без нас. Ионако никуд не журимо! 
 Кад смо се најзад укрцали у тај воз и кренули у тунел, сва 
кола су упалила фарове, нека деца цичала од радости... Једино су 
наша кола остала мрачна. (“Знаш, акумулатор!”) 
 Било је већ поподне када смо улазили у Торино. Ика је 
требало да промени паре у банци, али увек би банку приметио у 
последњем тренутку, када је већ било касно за престројавање. И 
тако је прошао поред 15 или 20 банака. А онда је избило пет сати и 
банке су се затвориле! На пумпи смо могли да купимо бензин и за 
франке, али по неком њиховом, макаронџијском курсу. Прво 
танковање и путарина до Милана (560 лира) нису га много болели 
јер сам их ја платио лирама које су ми остале у доласку. Када је Ика 
дошао на ред за плаћање, Макаронци су га одрали. А кад је чуо да 
Милано–Венеција кошта 2.000 лира, умало да пресвисне. Ипак, 
није се предавао: 
 – Шта мислиш, да кренемо неким старим путем, који се 
не плаћа, па да се накнадно убацимо на аутостраду? 
 – То, наравно, можемо, али тада ћемо платити 1.980 
лира! 
 Био је поражен. Није хтео ни да вечера него смо одмах (22 
ч.) кренули ка Венецији. Возили смо до иза поноћи а онда се 
зауставили на неком паркингу, да мало "одкуњамо". 

 
Према договору, разбудио сам их у 3:30 да бисмо 

наставили по ‘ладовини. То је време када су "касни" возачи већ 
стигли до циља, а "рани" возачи још нису кренули. Били смо 
апсолутно сами на путу, изузев неколико "друмских крстарица" 
које возе нон-стоп (са два шофера). И сад долази поента приче, 
колико невероватна толико и идиотска. Аутострада "Serenissima" 
имала је по три траке у сваком правцу. На сваких 500 метара или 
километар писало је упутство да се вози средњом траком, лева је за 
претицање, а десна за заустављање у случају потребе. Морао сам 
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Ики да то гласно преведем и да га још у два-три маха подсетим на 
то. А ево зашто: 

Ика је возио 72–75 на сат. После једно десет минута 
сустигао би неку камиончину која има ограничење на 70. Ика креће 
у претицање, прелази у леву траку, претицање траје око пола 
минута а затим остаје у левој траци. Пошто је пут прав као лењир, 
на километар или два види се следећа камиончина. Ја га упозоравам 
да треба да се врати у средњу траку јер је то пропис, али он ипак 
остаје у левој. После неког времена престиже и ту другу 
камиончину и опет остаје у левој траци! Ја му наравно опет звоцам 
али на видику је трећи камион и Ика саопштава да намерава да и 
њега претекне. Ја му кажем: 
 – Ма, ко ти брани да га претекнеш, али претходно се 
врати у средњу траку! 
 Он и даље вози левом траком. 
 – Ико, шта ти је? Зашто се не вратиш у средњу? 
 – Зато што се тако више троше гуме а и дужи је пут!!! 
 Нисам веровао својим ушима, као што ни ви мени не 
верујете. Али тако је било. У ствари, читаво ово поглавље сам и 
започео, управо да бих испричао тај Икин бисер. 
 
 Негде око 8 изјутра стигли смо у Венецију. Ја сам заглавио 
на неке сендвиче и капућино. Ика и Вера су тестерисали њихове 
багете старе више од два дана. Купио сам ветробран за моју 
приму220 и замолио Ику да ми га однесе до Београда. На путу до 
Трста окупали смо се на базену Мирамаре. Када сам ускочио у море 
после два дана и две ноћи знојења а затим јео (први пут у животу) 
тостиране сендвиче, схватио сам да је живот ипак леп и поред Ике. 
 
 Границу смо прешли заједно, а онда смо се растали. 
Видевши до крова накрцана кола свим и свачим, цариници су 
издвојили бата-Ику на посебан плато, да би га натенане 
пречешљали. Ја сам код "Компаса" подигао својих 4.500 
депонованих динара. Ика ме је замолио да му позајмим 4.000, "да 
не би трошио девизе", а чим стигне у његов Пирот, телеграфски ће 
ми послати у Ровињ, где ми је било следеће боравиште. 

                                                
220 Скутер сличан веспи, само с два одвојена седишта и мало дужи, иначе некада 
врло популаран код нас 
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 Дао сам му, али ми паре није послао ни телеграфски нити 
било како. Срећом, ћале ми је послао моју плату, а Софронић ми је 
возом послао моју приму. 
 После две недеље Ровиња, упутио сам се (мотором) ка 
Љубљани. Код Постојне ме је мало ухватила киша. Долазећи пред 
један хотел на периферији Љубљане, чуо сам познати глас: 
 – Забрањено паркирање! 
 Био је то Жика, са којим сам имао договор да се то вече 
нађемо. Сутрадан сам се одвезао до Загреба, а онда се стрпао на воз 
заједно с мотором. 
 У Београду, на мом кревету чекао ме је ветробран. Бар то! 
После неколико дана на столу сам затекао неке паре, рецимо, 2.500 
дин. Тетка Милица, која је тог дана радила код нас, није умела да 
ми тачно објасни ко је то донео. После једно 2–3 недеље, на 
Теразијама сретнем бата-Ику. 
 – Јел ти она жена предала оне паре што сам ти оставио? 
 – А то си ти био? 
 – Да, да... а оних 1.500 динара сам ти обрачунао за уље. 
 После тога бата-Ику више никада нисам срео нити чуо 
нешто о њему. Не могу да кажем да ми је недостајао. 
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Пантомима '65. Тоза 

 
 
У то време неколико пута сам већ био на разним скијањима са 
Тозом (Момчило Тодосић) и још неким другарима. Често су то 
била скијања у групном или чак колективном смештају, у собама са 
по 4–5, а некада и са по 20 кревета. На теренима тада углавном није 
било жичара или је постојала по једна на планини, као рецимо, на 
Јахорини или на Копаонику. После скијања а пре вечере, окупљали 
бисмо се у главној сали, где је било топло и где је увек било некога. 
Тада се масовно играо преферанс, а затим и бриџ. Касније се 
појавила забавна игра са картама – мау-мау. 
 Други тип забаве на планини била је пантомима. Надам се 
да никоме не треба да објашњавам шта је то, али ипак, ко зна, кад 
ће се и где ово читати? Дакле, ево, овако: нађу се две екипе, по 3–4 
члана, може и чланице. Једни смисле неку реч и шапну је једноме 
из противничке екипе, а овај онда покушава да пантомимом својим 
пајтосима објасни ту реч. Ако ови погоде – добро је, ако не погоде, 
опет добро. Сад они задају реч једноме из оне прве екипе... и тако 
до вечере, а затим и после вечере, до неко доба ноћи. Игра је 
стварно била популарна. У ствари, ако смо у једној од екипа били 
заједно Тоза и ја, онда није тако било, него би се после 5–6 
покушаја једне и друге стране, испоставило да нас двојица то 
радимо тако супериорно, да је надметање екипа убрзо постајало 
беспредметно. Тада би се забава сводила на то да момци и из наше 
и из њихове екипе проналазе неке немогуће речи и задају их мени, а 
ја објашњавам Този. И тако је било небројено пута... 
 Једном приликом, Тоза и ја смо се враћали са Јахорине, 
ноћним возом из Сарајева. Када смо улазили у воз није била гужва. 
Сви путници су нашли место за седење. Тоза и ја смо упали у неки 
полукупе – са само три седишта са једне стране, а с друге – ништа, 
зид. Није нам било до спавања па смо, да нам брже прође време, 
кренули са пантомимом. На успутним станицама је улазило доста 
света и убрзо је у нашем вагону ходник био пун. С времена на 
време људи би завиривали у наш купе да би видели има ли места, 
али видевши нас у нашим смешним, у ствари сасвим чудним, 
кретњама, гримасама и положајима, помишљали би да смо неки 
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лудаци и не питавши да ли је оно треће место слободно, 
настављали би да стоје у ходнику! 
 Пантомима као средство самоодбране! 
 
 Једнога дана, на Теразијама, сретнем Бају Ћорковића и 
кажем му како сам видео неки леп штоф, само је скуп – 6.000 дин. 
метар.  
 – Ма, није то скупо, можеш лако то да зарадиш! Нађи две 
екипе од по троје за пантомиму и убацићу вас у квиз на телевизији. 
Али морате да дефинишете правила и то писмено. Добићете свако 
по 20.000. Ко победи, иде у следећу емисију! 
 Где ме нађе! Не зна он коме је то рекао. Али ствар је 
озбиљна. Лова је у питању. Одмах нађем Тозу и смислимо правила: 
 – Три категорије задатака – 
 1) Наслов филма или књиге  
 (без личних имена) решава се до   1 мин. 
  2) Српска именица у првом падежу,  
 решава се до    1,5 мин. 
 3) Ма каква реч (може и страна)  
 решава се до    2 мин. 
 – Не може један исти члан екипе да објашњава више од 
једанпут. 
 – Забрањује се "ребуски" начин објашњавања – сецкање 
речи на делове. 

 Однесем Баји "Правилник" – био је задовољан. Рекао је да 
ће квиз да води Мића Орловић, а да ће судија да буде Канда. 
Заказао ми је кад да дођемо у емисију и то две екипе (то је морало 
бити негде у априлу или почетком маја 1965). 
 Ми смо одредили екипу "фаворита": Тоза, ја и Пера 
Јанковић, звани Оксфорд221. Не знам више како је ту упао Пера, ја 
сам га знао, али није био из нашег "ужег круга". За екипу "спаринг-
партнера" било је више кандидата, али се искристалисала ова: 
Жика, Деша и Миша Терић, звани Терга. 

Заказали смо "тренинг". Скупило се друштво код мене и 
задају проблеме мени и Този. Све решавамо у пар секунди. Касније 
се појављује Мита Теокарац. Пошто не зна детаље из "правила", 

                                                
221 Надимак Оксфорд је добио јер је студирао у Кембриџу! 
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даје ми да објасним филм Виридијана. Ја му кажем да је то против 
правила јер је то лично име, али он инсистира. 
 – О-кеј, пробаћу – (са Тозом се све може!) 
 Невоља је била што филм нисам гледао, немам за шта да се 
закачим. Једино знам да је Буњуелов, дакле шпански. Почињем: 
 – Као показујем снимање филма камером. 
 – Филм! 
 – Показујем свирање гитаре. 
 – Шпански филм! 
 – Показујем круг. 
 – Круг! 
 – Показујем да је тај круг велики, огроман, лопта... 
 – Неки велики круг... Земља... земљина лопта! 
 – Ја показујем усправне линије које спајају полове. 
 – То су оне линије ... како се зову? ... меридијани! 
 – Ја му дајем знак да је ту негде, да више ништа немам да 
му објашњавам, него да треба да погоди. 
 – И наравно, Тоза се домишља: Виридијана! 
 Мита је био у шоку. Није могао да дође к себи јер је читава 
ствар трајала петнаестак секунди! 
 Пера је забушавао и слабо је долазио на тренинге. Наше 
"колеге" спаринг-партнери су вежбали и примали наше сугестије. 
 Када је требало да ковертирамо задатке једни другима, 
иако смо били другари, сматрали смо да треба то поштено урадити, 
тј. да нити ми знамо њихове задатке, нити они наше, да се не би 
довела у питање спонтаност решавања. Једино што су нас они 
молили да им не дамо нешто сувише тешко па да се избламирају, 
ако ништа не погоде. А прећутно је било јасно да ми треба да 
победимо. 
 Изашли смо пред камере. Жреб је одлучио – ми први 
почињемо. Пера објашњава. Као да нешто шапуће, као да се 
сакрива... и стално то па то, увек исто. Нема идеје. Време пролази... 
 Тек у 59-тој секунди неко од нас се сетио: 
 – Подвиг обавештајца! (руски филм, иначе, изем ти 
Перино објашњавање) 
 Сад објашњава Жика: вози камион... прети нека опасност... 
терет може да експлодира ... Наравно, неко се сетио: 
 – Надница за страх! 
 Било је то после двадесетак секунди; 1 : 0 за њих! 
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 На другом питању смо изједначили (питања се не сећам а 
објашњавао је Тоза). 
 Треће питање смо прилично брзо погодили, опет не знам 
које, а обајшњавао сам ја. 
 Код њих објашњава Деша. Као, пресипа нешто из једне 
флаше у неки суд. Па опет из тога у нешто друго. Они кажу: 
 – Нешто пресипаш? 
 Утом је истекло време (за које смо ми погодили) и игра се 
прекида. Они су изгубили, али Жика, који је у то време волео да 
цугне, каже: 
 – Знам шта је било: – Бифе! – (а реч коју смо били задали 
била је – "хемија") 
 Тако се завршио први наступ. То је уствари било снимање 
а кроз два дана се све то емитовало на телевизији. Да би 
гледаоцима било занимљиво, тј. да би и они учествовали, на екрану 
у почетку није било никаквих натписа. Тек после 10–15 секунди 
појави се натпис (телоп) – са речју која задата. 
Кроз недељу дана су долазили прави противници, чини ми се из 
Панчева. Њих смо релативно лако откачили. Пера је објаснио 
Контрапункт живота (нешто супротно – контра; смрт – живот и 
тако некако смо погодили). 
 – Ја сам показао да видим како је неком испао новчаник. 
 – Да ли да му га вратим, или не?  
 – Нешто се премишљаш! 
 – Гризем прсте. 
 – Гризеш! Шта гризеш? 
 Тоза: – Савест! (за мање од 10 секунди) Победа! 
 Трећи меч је остао упамћен, а ево како је то било: 
 Резултат је 1 : 1. Заборавио сам прва два питања. У трећем 
се одлучује о победи. Ја објашњавам: 
 – Показујем војника са пушком. 
 – Војник! 
 – Покажем на раменима еполете са пуно звездица. 
 – Официр!… Генерал! 
 – Затим забринут поглед са раширеним прстима према 
карти. 
 – Стратегија! (6 секунди!) Невероватно! Победа! 
 После овог снимања телевизијски комби ме је хитно возио 
на аеродром да бих стигао на авион за Загреб. Ишао сам на 
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Бијенале. Кроз два дана, у стану код Љерке гледали смо квиз. На 
том трећем задатку, телоп (натпис) се није ни појавио а Тоза је већ 
узвикнуо то чувено: – Стратегија! 
 
 У четвртом кругу смо изгубили. Прилично непоштено. 
Касније ми је Баја објаснио да су организатори желели да ми 
изгубимо јер је престајало да буде интересантно ако ми стално 
побеђујемо. Наводно су чак стизали приговори (Одјеци и 
реаговања) да је цела ствар намештена јер је немогуће да ми такве 
ствари погађамао тако брзо. 
 И шта се тада десило? Ми смо задали реч СВРХА, а они су 
објашњавали на ребуски начин: С(а) – ВРХА, што је било противно 
правилима и требало је да их Канда дисквалификује, али није. 
Уважио им је решење. 
 
 Два месеца после тога, на Тргу (Републике) ме ухвати 
пљусак и ја се склоним код Градске кафане. Обраћа ми се неки 
човек: 
 – Е, да знате, гледали смо Вас ја и жена, и поједосмо се 
кад сте изгубили! 
 Сличних реакција било је безброј и све су нервирале Тозу, 
али је ова била најупечатљивија. 
 До недавно. 
 Јесенас је на БЕМУС-у гостовао феноменални дански Дуо 
перкусиониста. Честитао сам им и договорили смо састанак 
сутрадан ујутро у њиховом хотелу – Палас. Дошао сам нешто пре 9 
и сео на један од оних троседа у фоајеу испред портира. Преко пута 
мене, два човека, нешто као разговарају, а види се да се једва 
познају. Ускоро на мој тросед седа један од "њихових". Изгледало 
је да је он као неки њихов"инструктор" (вероватно: неке верске 
секте). Имао је чудан оковратник и био је у црном. Очигледно, 
окупљали су се на неку сеансу. 
 А онда ми се тај "инструктор" обраћа: 
 – Извините, јел сте Ви учествовали у оном квизу пре 10–15 
година?!? 
 Кад сам се повратио од шока, рекао сам му: 
 – Да, јесам, али то је било пре тридесет година! 
 Иако је то било нешто најневероватније, то ипак није крај. 
У јануару и фебруару ове године, скоро сваке вечери сам ишао са 
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Катанцем и Дешом на "Буку код Вука". И тако једном – још је фаза 
окупљања – стојим у неком полумраку, пиштим и лупам у неку 
удараљку. Неки човек ми са два метра нешто довикује, али се од 
буке не чује шта. Ја му приђем, а он ми каже: 
 – Ааа! Стратегија! Били сте сјајни! 
 Е, што је много – много је. За онај први случај сам 
испричао Този. За овај други – још нисам. Да се не нервира. 
 Тоза је, иначе, велико спадало. Рекло би се да стално 
смишља какву ће следећу ујдурму да направи. Једна од тих 
припремљених је и ова: 
 Стоји Тоза на семафору и у првој секунди жутог светла 
чује иза себе сирену. У ретровизору види таксисту. Тоза повуче 
ручну и излази. Наивно се осмехује таксисти и објашњава како он 
зна да му таблица виси на једном шрафу, али је он њу привезао; 
захваљује таксисти на љубазном упозорењу, али може да га умири 
да, до куће, таблица сигурно неће отпасти, а онда ће боље да је 
пришрафи. 
 Наравно, у међувремену су се сва светла два пута 
променила и колона се направила. Тоза је деловао врло фино, 
углађено и наивно, па овај није могао да реагује онако како би 
иначе... 
 Овакво понашање је познато под називом moron driver,222 
али зато његова подваријанта која следи сигурно је непозната и 
јединствена: 
 Почиње исто. Тоза на семафору и на паљење жутог - 
сирена. Овога пута он у ретровизору види Стеву Жигона. Такође 
излази и објашњава нешто слично као у претходном случају. 
Међутим, није довољно убедљив, или је Жигон сувише нервозан, 
па почиње свађа која све више нараста. У кулминаторном тренутку, 
Тоза узима реч: 
 – Ајде, Бога ти, није те срамота! Мислиш, ако си Бранко 
Плеша, да имаш права да се свакако понашаш на улици! 
 Седа у кола и одлази. 
 

                                                
222 дебилни возач 
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Сви моји надимци 

 
 
Први сам већ поменуо: Лале-Лаленце. Тако ме је звао чика-Љуба а 
и други стричеви. И за снајка Бобу сам био и остао Лале. 
 У Сокобањи, када сам оцу помагао приликом хватања 
једног роја, пчеле су ме изуједале да ми се цела глава надула а очи 
скоро затвориле. Наше комшинице-сељанке назвале су ме: мамин 
Кенез  (Уместо Кинез) 
 У гимназији сам био: Папкар. Ципеле и патике – 46. 
 У пливачком клубу "Север", Миша Раданчица и Мишко-
Тулио звали су ме онда, а зову ме још увек: Сима, односно, Сима-
Папкар. Нико више не зна зашто Сима? 
 На једном од скијања на Поповој Шапки, група неких 
момака прозвала ме је: Кокантен (по неком француском 
фудбалеру). Једнога од тих момака (Данка) срео сам после ваљда 40 
година. Пошто се доселио у мој комшилук, виђам га ту-и-тамо по 
пијаци. Мита Теокарац ме је у почетку такође звао Сима, а затим 
прихватио то Кокантен, јер је и он био тада на Шапки. Какву везу 
су нашли између мене и тог Кокантена – нико не зна. 
 После летовања '54. друштво са Данча у Дубровнику, – 
неки Тоза (али не пантомимичар) и његови пајтоси, поздра-вљали 
су ме са – Здраво, Алоха! (због натписа на нашем шатору) 
 Опет на Поповој Шапки, једном сам, носећи скије на 
рамену, пао и седећи клизио по залеђеном снегу право у амбис. 
Пробам да забодем (лесков) штап, он се сломије. Пробам други – он 
се забоде и тако се некако једва зауставим. Онда до мене дође 
Никац, у доброј опреми, и спасе ме. Од тада сам: 
 – Рака или Раца "Змај". 
Херцигоња, Марија Корен и Љерка само тако су ме звали. Такође и 
моји другари: Цуца, Зека, а мо`да и још неки. 
 Крста Андрејевић, сликар и његова `ена Аника, сло`но су 
ме звали – Ракомобил – због мотора који сам некада возио и још 
увек га возим. 
 Миша Терић, звани Терга, звао ме је Ралф, а последњих 25 
година: Гумени. И за Софронића сам, најчешће, – Ралф. 
 Жика, Џива, Тоза, Чича, Леила, као и Озгијан, Берко и 
Бергамо – увек су ме звали: бата-Раца. 
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 Муја и Чича су имали обичај да ми заврну и: Ракоши. 
 Катанчев рођак чика-Мика, на Ади ме је звао: 
 – Ракула, кад ће шишање? (Тада је почело међусобно 
шишање, нарочито згодно и популарно на сплаву. После шишања – 
бућ, у Саву). 
 Сам Катанац је то преправио на Ракул.  
 Када сам шездесетих направио велики звучник, попут неке 
комоде, ја сам ту скаламерију прозвао Ракофон. Од тада ме стари 
Лаза-Макарон, а касније и његова жена Љиља, па чак и син Душан 
зову – Ракофоније. 
 Комшија Давор у Супетру прозвао ме је Рајчевило, а ја 
њему жестоко узвратио са: Даворенко. 
 И још једном Попова Шапка (половином '80-тих). За мене 
тада ново друштво: Ранко, Даша, Миланче, Вељица, Савке, 
Светлана, Тијана, Шиља (о њима ће бити речи у Другој књизи). 
Спуштајући се низ неку падину викао сам: 
 – Ете га Тумба Јохансон! 
 За све њих сам остао Тумба. А на једрењу, кад се једрилица 
нагиње, Тијана је цичала: – Тумбице, Тумбице! 
 Тумба Јохансон је иначе био чувени шведски хокејаш. 
Касније тим надимком ме је звао и Теокарчев сестрић Сташко као и 
мајка му Ђина. 
 Коста Бабић, Драган Девић и Хофман зову ме Рале. 
 Даринка Матић-Маровић је одједном почела да ме зове 
Рајци, тврдећи да су ме тако звали за време студија. То није тачно – 
нико ме тако није звао – али ипак, то се примило; поред Даринке 
тако ме зову и Љиља и Снешка из Деканата. 
 Зоран Ерић, мој кум у другом браку, зове ме: Цуме (писано 
латиницом – цуме би се читало куме) 
 Некадашњи Бојанин момак Коле о мени би говорио (у 
трећем лицу) као о – чика-Јарку. 
 Зоран Јерковић, тон-велемајстор, са којим сам у мојој 
Веверици223 једрио од Супетра до Шолте и назад (о томе у Другој 
књизи), прозвао ме је – и то је остало до данас – Барба224 

                                                
223 Једрилица типа "Шљука" коју сам откупио од Арсена Триве, а чији је првобитни 
градитељ и сувласник заједно са Тривом био Петар Бергамо 
224 Смисао је двострук: барба на талијанском значи – брада (а ја носим браду); а у 
Далмацији обично капетана брода зову – барба.(а у Веверици сам био капетан). 
Иначе, барба-Перо значи: чика-Перо 
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 Љерка и Том су ме подсетили да су ме они звали Рака-Рак. 
  И овде се прича о надимцима завршила и књига отишла у 
штампу. Мислио сам да је то поглавље завршено заувек. Али, кад је 
књига "искочила" ипак су стигле и принове и примедбе:  
 Дуда Ивановић (моја Царица Миљица из Пасије) почела је 
да ме поздравља са Рајкетино! То, наравно, у овако писаном 
облику, асоцира на телетину, свињетину, пилетину, коњетину, 
овчетину… Свако може према сопственом укусу и нахођењу да 
асоцира. Касније сам схватио да није тај кључ. Није, наиме, акценат 
на првом слогу (као у поменутим врстама меса) него на другом, а то 
онда мења ствар. Ради се о својеврсном аугментативу, као што је 
шакéтина, женéтина, шумéтина, бубéтина и сл. Наравно, у нашем 
језику аугментативи у огромном проценту имају погрдно или 
подругљиво значење, као управо наведени или као: главурда, 
носекања, кућерина, ножурда, бабускера ... а само изузетно се 
користе у неком позитивном смислу, као: људина, глумчина, 
јуначина. Већ војничина или официрчина имају опет негативно 
значење. Како-год било, Дуда ми је смислила тај надимак и ту више 
нема мрдања – допадао ми се он или не. 
 Такође, наша славна списатељица и редитељ Вида 
Огњеновић од пре неког времена је почела да ми се обраћа са 
Рајкиша, али тако природно као да ме је деценијама тако звала – а 
није! Као и са свим осталим случајевима, не знам одакле јој то, али 
опет, као и малопре – то остаје као такво. 
 Када је Паја Аксентијевић прочитао (Прву) књигу стигла је 
његова примедба: он ме, збиља, од почетка нашега дружења зове 
Рајкане, а ја то нисам био навео! Јес’ да то мало асоцира на пајкане, 
али примедба се прихвата. 
 Мој велики пријатељ и још већи редитељ, морепловац и 
чудак – Арсеније Јовановић – после нашег заједничког одласка у 
Хиландар почео је да ме ословљава са оче Рајко, а ја њега са оче 
Арсеније. Током нашег е-маил дописивања (Ровињ–Београд) почео 
је да ме све чешће назива и Рајкони, вероватно хотећи да дâ 
талијански призвук (Маркони? Берлускони?) 
 И ту се (морам да кажем: за сада!) прича о надимцима 
завршава. Али ко зна? Биће их још. 
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Поговор 

 
 
Ова књига, од како је првобитно написана и уобличена (април 
1997), чекала је скоро годину дана да буде штампана. Неких 
десетак пробних фотокопија из тог доба циркулисало је по граду, а 
неколико је отишло и у свет – Пекију и Вулету у Америку, Жики у 
Торонто, брату Ђорђу у Париз, Јарцу у Беч, Љерки у Загреб, Зеки у 
Лос Анђелес. За то време сам поједина поглавља допуњавао и 
поправљао, па чак и убацио нека нова. Такође сам, накнадно, додао 
и многе фус-ноте, па је ово постало нешто као WHО WАS WHО.225 
У међувремену сам започео и наставак ове књиге, тј. њен Други део 
–  почев од Америке, 1965. 
 У том међувремену и Живот у Београду се такође изменио. 
Она чувена зима 1996/97. –  када је севнуо 17. новембар и 
грађанско-демократски Београд скочио на ноге а позитивна 
енергија из њега зрачила широм планете (време када сам углавном 
и писао ову књигу) –  претворила се у неко безвољно лето и 
плакатама облепљену јесен. Ево, још једна зима пролази, а и даље 
се све врти око тога –  ко ће кога да надлаже? Да није Кораксових 
карикатура Београд би се утопио у бесмислу и безнађу. 
 Неколико људи који су поменути у књизи – нису више 
међу живима, а били су док сам писао, па нека им ове речи буду 
нека врста помена. 
 
 Миодраг Вујачић-Мирски, наводно, извршио је 
самоубиство на степеништу испред свога стана (према званичној 
верзији). Његов син Вукан сумња у ту верзију, а и мени је она 
прилично невероватна. Релативно често сам га виђао по 
концертима а и по граду. Он је збиља био последњи за кога бих 
могао да помислим да је у стању да дигне руку на себе. Поготову 
после стварно импресивне ретроспективне изложбе коју је недавно 
имао у Народном музеју. 
 

                                                
225 Парафраза на наслов Америчке енциклопедије WHО IS WHО (КО ЈЕ КО); WHО 
WАS WHО би значило КО БЕШЕ КО 
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 Борислав Михајловић-Михиз, после неке дуге болести 
угасио се, оставивши огромну празнину за собом. Владета Јанковић 
му је написао достојан и примерен In memoriam у ВРЕМЕНУ. 
Негде у пролеће 1997. у разговору са Љубом Симовићем сазнао сам 
за Михизову болест као и да све ређе прима чак и најближе 
пријатеље. Мој брат Ђорђе, који је тих дана био приспео из Париза, 
желео је да од Михиза добије дозволу да објави нешто из његове 
Аутобиографије о другима у часопису Dialogue, који излази у 
Паризу. Тим поводом сам позвао Михиза телефоном а он ми је тада 
укратко рекао да дозвољава малте-не било шта, само да му нико не 
долази! Тако је и било. Нисмо га посетили а Dialogue је објавио 
његову причу "У Симиној 7". 
 Мишко Стефановић-Тулио, настрадао је, трагично и сасвим 
необично, последњих дана децембра 1997. Осим што је био 
ватерполо тренер, бавио се и стрељаштвом (то сам тек тада сазнао). 
Кобнога дана, у стрељани где их је било неколицина, избио је 
пожар од једне варнице из пиштоља. На поду покривеним 
итисоном(!) било је непочишћеног барутног праха(!!!). Покушај 
гашења неким приручним средствима само је поспешио ширење 
пламена и загушљивог дима. Кажу да је Мишко кренуо уместо ка 
излазу – у супротном смеру! Довикивали су му куда да иде али их 
он или није чуо или није схватио. Тај дим, изгледа, врло брзо 
паралише извесне мождане функције. Убрзо је пао и касније 
изгорео! Ужасно, да ужасније не може бити. На погребу је било 
много света, а опроштајно слово му је читао Брана-Кики. 
 После две године умро је и Брана-Кики. Нисам сазнао, како 
и од чега. 
 Миховил Логар, један од мени најдражих професора са 
Академије. Често сам га сретао док се шетао са својом Радмилом и 
онако у пролазу, разменили бисмо по коју реч. Угасио се у збиља 
дубокој старости – 95. До своје смрти остао је разборит, ведар, 
оптимиста и добронамеран. 
 Мирослав-Браца Варшек, мој другар са студија 
математике, а и из каснијих времена, пре неколико година је 
доживео мождани удар. Од њега се прилично опоравио, али су 
остале и последице. Еуфорично је пратио политичка збивања и, 
колико је могао, учествовао у њима. Имао је нереалне жеље и 
планове, да својим (нашим) деловањем поправи стање духа у 
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нашем народу. Покосио га је инфаркт, на улици, док је ишао по 
новине. 
 На промоцији првог издања ове књиге – у галерији 
Коларца, крајем маја '98 – било је много света, па смо се зачудили, 
да у публици није било Мише-Раданчице. После завршеног 
званичног дела, када смо грицкали и пијуцкали понешто, појавио се 
Раданчица и рекао ми да управо долази са погреба Дејана-Баје 
Ћорковића. Знао сам да је Баја тешко болестан али нисам знао да је 
већ умро. 
 Још тројице другара из мог разреда у Трећој мушкој – 
такође више нема: 
 Др. Обрен Поповић, звани Ћира, незванични капитен 
нашег разреда и један од стубова нашег дружења у Транду, најпре 
је имао операцију на плућима, потом на глави и када више није 
имало где и шта да се сече – склопио је очи заувек. Био је врсни 
интерниста међународне репутације, који је најпре лечио наше 
родитеље и професорке из гимназије, а касније – када смо зашли у 
године – и нас, његове другаре. Сви смо имали безгранично 
поверење у њега и његов суд. Сада када Ћире више нема – не смемо 
више ни да се разболимо! Нема ко да нам да добар савет. 
 Ваљда ни месец дана после Обренове сахране, стигла је 
вест да је умро и Предраг Чубриловић-Чубра, звани Калуждер. Као 
геолог стално је био на терену, у природи, живео је баш здравим 
животом, био ведрог духа, увек добро расположен и добронамеран, 
али ипак га је покосио мождани удар. А тек што био је оженио 
сина! 
 Др Драгољуб Гуцић-Гуца, такође један од наших доктора 
(био је кардиолог), неколико година је радио у Немачкој. Пре 
неколико година му је констатован рак панкреаса. Био је спреман 
да прода кућу и да се запути у Америку на операцију, али су му 
тамошњи другари и колеге – на основу дијагнозе – саветовали да то 
не покушава јер је безизгледно. Ипак, Гуца се подвргао операцији 
негде у Немачкој и бар за годину дана (а можда и више) продужио 
себи живот. Када је последњи пут дошао у Транд, да се поздрави 
(пред смрт), управо нам се тако и обратио: 
 – Moriturus vos salutat!226 

                                                
226 Поздравља вас онај који ће умрети! – парафраза на поздраве које су гладијатори 
слали Цезару, а што смо учили у гимназији. 
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 Бранко Рула, са којим сам у VI разреду седео у клупи, 
после се негде изгубио и деценијама га нисам видео. Онда се 
појавио једне зиме у Транду, заједно са Јарцем, са којим је био 
допутовао из Беча, те нам је објаснио да је тамо све време успешно 
радио као комерцијалиста. Заслуживши пензију вратио се у Београд 
и био прилично редован у Транду. Када је и њега спопао неки рак, 
отишао је у Беч на операцију и јавио ми се телефоном из болнице. 
Неколико дана после тога – отишао је заувек. 
 Бора Симић је – као што је и желео – дочекао 5. октобар и 
пад Милошевића са власти. Нажалост, умро је у фебруару 2001., не 
дочкавши најпре његово хапшење а потом и слање у Хаг. 
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