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АУТОМОБИЛ

Ауто мо бил је дра го це но пре во зно сред ство ко -
је оста ви те на ули ци и за па ли те све ћу за ње гов
мир и без бед ност. По ред не бе са, уз да те се и у
дру ге во за че, од ко јих оче ку је те да, уко ли ко ва -
шем ауто мо би лу при ђу, од ње га про ду же да ље
тек на кон утвр ђи ва ња и обез бе ђи ва ња ста ња
ње го вог не на ру ше ног фи зич ког ин те гри те та.
За тим, уз да те се у бли жње сво је, ко ји би мо гли,
не ви ни и не ду жни, да по све до че о не по чин ству
над ва шим ауто мо би лом. На кон то га, за ваш
тим мо же за и гра ти слу чај ко ји би вас баш у том
тре нут ку на нео на тај при зор, ти ме вам омо гу -
ћу ју ћи да ка ко-та ко, у ва шем без сум ње уз др -
ма ном ста њу, ре а гу је те и по сту пи те. У том
тре нут ку фак тор по ста је те ле фон, чи ја ба те ри -
ја је са свим мо гу ће из ла пе ла, чи ји сиг нал мо же
би ти ису ви ше слаб за раз ме ре ва ших на по ра,
чи ји ра чун сте мо жда за бо ра ви ли да пла ти те.
По ли ци ја је узда ни ца ко ја ће вам у неколико
кит ња стих и соч них тер ми на об ја сни ти у ком
про цен ту сте за ви је ни у цр но и упу ти ти вас на
број те ле фо на ко јим ће по зив би ти да ље упу -
ћен фик сном апа ра ту ко ји ће се оглу ши ти о ва -
ше скром не ва па је, пре не го што на ва шу
адре су не ис по ру чи пар че па пи ра на ко јем ће
ста ја ти ре чи ко је са ме по се би ни су бит не, и ко -

Pojmovnik /  153



је ће при по ве да ти дру гу стра ну ове при че или
про сто јед но хлад но крв но ни шта.

Не ка да су се зауздавали ко њи.
Ауто мо бил има че ти ри точ ка и ко ри сти се

за сти ца ње ис ку ста ва, недоступних без њега.

КА ЛА УЗ

Нај до сад ни ја ствар на све ту је сте кључ ко ји
отва ра бра ву ко јој је на ме њен. То мо же сва ко
и сва шта. Кључ јед но став но из вр ша ва сво ју
опе ра тив ну функ ци ју, бру тал ном ефи ка сно -
шћу ста вља ју ћи у по крет ком плек сан ме ха ни -
зам ко јим при сту па мо то пло ти ко ју осе ћа мо
ис под пра га за тво ре них вра та на ших до мо ва.
Ра ди се о слат кој то пли ни ко ја нам је пре по зна -
тљи ва и за ко ју пре ци зно зна мо ко ли ко ће нас
огре ја ти уко ли ко смо у ма ји ци или џем пе ру,
тре нер ци или пан та ло на ма, ис под по кри ва ча
или из ло же ни ва зду ху до ма ћин ства. Ка да кључ
за ка же у сво јој је ди ној при хва тљи вој функ ци -
ји, на ше сна жно раз о ча ра ње по сла ће та ла се
кроз чи тав стам бе ни блок.

Ка ла уз је пот пу но дру га чи је ору ђе, чи јим
ко ри шће њем отва ра мо не по зна то или, још
пер верз ни је, по зна то али за бра ње но. Ка ла уз је
кључ код ко јег све мо же. Уз ка ла уз, ни ка да не
мо же мо зна ти тем пе ра ту ру с којом ћемо се сре-
сти, ап со лут но не мо же мо ни прет по ста ви ти да
ли ће нас тај ко рак од ве сти у не под но шљи ву
ме млу мле ве них мо ља ца ко је ће мо би ти при си -
ље ни да уди ше мо или осве жа ва ју ћи ша мар све -
жи не ко ја на во ди на ску пља ње свих ка пи ла ра и
ми сао да ће мо са мо ово оба ви ти и од мах иза ћи.

Ка ла уз је скуп жго ља вих ме тал них ква чи ца
при ку пљен с на ме ром да уне се по мет њу у ко -
ва но гво жђе.
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НО ВАЦ

Но вац је нај лак ше по зај ми ти али у том слу ча ју
до ла зи те у кон фликт не си ту а ци је са моћ ним
ин сти ту ци ја ма и пре ста је те да се ја вља те при ја -
те љи ма. Мно го је бо ље за ра ди ти но вац, али за
то је од вас по треб но не што, а за по зај ми цу и
да ље ни шта. По зај ми ца да ље, у слу ча ју да се
тран сфор ми ше у јед но став но узи ма ње, мо же са -
мо да вам пру жи по вољ ни ји и јед но став ни ји
жи вот јер ви ше не иде те у од ре ђе не ка фа не и
од ре ђе на дру штва, а и шта ће вам. Бо ље вам је
ова ко. Би ло ка ко би ло, но вац је из у зет но по тре -
бан, а ако се ви та ко и не осе ћа те, не мај те сум ње
да ће вас дра ги љу ди из окру же ња у том по гле -
ду де таљ но упу ти ти. Ту је увек на сна зи имао па
не мао, то про сто та ко иде. По не кад има те нов -
ца ви ше не го што је ре ал но, као ка да на при мер
оде те на Али ек спрес. С дру ге стра не, мно го че -
шће има те нов ца ма ње не го што је ре ал но, ка о
ка да, на при мер, хо ће те да иде те на кон церт Џо -
на Кар пен те ра у Бу дим пе шти. Фран цу зи ће вам
увек узе ти ви ше нов ца не го Бу га ри, па ви са ми
про це ни те ко вам је дра жи.

Но вац је цифра за ко ју се до го во ри мо да ће
пи са ти на ко вер ти.

ФИР МА

Ка да се оба ве же те да пла ћа те ства ри за ко је не
зна те шта су, а не зна те ни тач но ко ме, не ка вас
не из не на ди ако сте за пра во са мо отво ри ли
фир му. При ли ком отва ра ња фир ме, нај бо ље је
ићи ко рак по ко рак – пр во се пре да ти лу дим
ма шта ри ја ма о ло го ти пу, за тим ба у ља ти око ло
и пре ки да ти за ни мљи ве раз го во ре глу пим и до -
сад ним пи та њи ма, а он да од лу чи ти шта се све
мо же про да ти не би ли се спон зо ри са ла но ва
ови сност о здрав стве ној за шти ти. Вре ме ном
фир ма са акут но озбиљ ном ши фром при мар не
де лат но сти по ста је фир ма за осни ва ње, одр жа -
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ва ње и за шти ту са ме се бе, што ни ко ме не сме та
све док па да ју кон фе те. Сви по да ци о фир ми
јав но су ис так ну ти на свет ској ком пју тер ској
мре жи и до ступ ни чак и нај на зад ни јим ње ним
ко ри сни ци ма ко ји јој при сту па ју пре ко dial up
мо де ма бр зи ном од 14400 kb/s. По ред фир ме,
ого љен је и њен вла сник, ко ји се за ти че у све ту
у ко јем сви зна ју ко ја вра та мо гу да оби ју и та -
мо по тра жу ју шта им пад не на па мет, ре ци мо
да им се вра ти по зајм ље ни но вац. Мно го то га је
јав но, али тај ни је за гр љај скри ве ног ди ги тал -
ног нов ца пре у сме ре ног у Есто ни ју пу тем он -
лајн ре ги стра ци је у Лон до ну.

Ис пла та ма у на ту ри ус кра ћу је се за гр љај, за
њих је и ру ко ва ње пре ви ше.

Фир ма је на чин да но вац пре ђе из ру ке у ру -
ку уз при су ство нај ве ће мо гу ће пу бли ке.

УР НА

По не кад је у свр ху са хра њи ва ња се бе мо гу ће
до не ти од лу ку да вас уме сто под зем не фа у не
кон зу ми ра пла мен. У по гле ду тог из бо ра из ме -
ђу не у доб ног оиви че ног ле жа ја и ва зи це на лик
шеј ке ру за кок те ле нај че шће вам је на рас по ла -
га њу је ди но иста од лу ка ко ју је до не ла и ва ша
во ље на осо ба, уко ли ко вас је лу ка во пре те кла
и ста ви ла пред свр шен чин. На шта би то ли -
чи ло ка да би се љу ди са хра њи ва ли у то ли ко
упа дљи вом рас па ру. Углав ном, ствар је да ле ко
јед но став ни ја ако сте пр ви на ре ду, ту не ма ни
ло ших ни до брих од лу ка. Мо жда сте и при ли -
ком смр ти ни ка да пре жа ље не осо бе го во ри ли
па шта и об ја шња ва ли да је та ко нај бо ље и шта
ако за у век оста неш све стан и он да са мо та ко
ле жиш а ка да при ђе од суд ни тре ну так, про гу -
та те по след њу кне длу и по ми сли те ка ко ће вас
си гур но не ко ис про си па ти по свом ли цу као у
број ним аме рич ким фил мо ви ма и шта ако је и
та мо под јед на ко те шко под не ти се бе као и ка -
да се јед ном ва ма је де де зерт из да ле ке по сла -
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сти чар ни це а дру гом бо сом но гом ис пи па ва
уну тра шњост па пу че где вам се учи ни ло да је
упао не ки ка мен чић.

Ур на је ме сто на ко јем је и ваш нај ве ћи део
ма њи од ма ко вог зр на.

АДРЕ СА

Адре се мо гу би ти ра зна ме ста. То мо же би ти
ме сто где сте од у век би ли, где се на ла зи те још
од пре не го што сте се би ло где на ла зи ли, то
мо же би ти пре део на ко јем се на ла зи ва ше ја,
сав онај про стор ко ји се раз ми че све док ру па у
ње му не по ста не ви. Да ље, адре са је мо жда не -
што до сад но, ре ци мо Му та по ва 18, где сте
ишли на ча со ве ен гле ског уз ин си сти ра ње на
Бри та ни ји док вам је птич ја ду ша жу де ла за не -
чим уда ље ни јим. Адре са је и та мо где сте као
ма ли, озно је ни од фуд ба ла то ли ко уси ље ног да
мо ра да се ра ди ло о до ка зи ва њу не ке вр сте,
тра жи ли ча шу во де из че сме а за тим, про ла зе -
ћи по ред истог ме ста го ди на ма ка сни је са фла -
шом во де у ру ка ма, при гр ли ли иде ју да је тај
раз го вор са не по зна тим са да са мо у ва шој про -
шло сти. Адре са је ме сто где вам се ро ди ла мај -
ка, пре део где су вам ра зо ри ли ауто мо бил, та мо
где сте че ка ли не ко га ко ни ка да ни је до шао и
јед но ме сто на ко је вам се увек ишло а у ме ђу -
вре ме ну су га сру ши ли. Оно што ни ка да не мо -
же те зна ти о адре си је сте ње на крх кост, да је и
она да нас ту а су тра ни је, да за њу тре ба за па ли -
ти све ћу, да вас мо же уси са ти у се бе али и ла ко
ода тле оду ва ти, да мо же вра шки да ко шта, да
мо же по при ми ти нео бич ну фор му пу тем вла -
снич ке тран сфор ма ци је до тле да ће те се за пи -
та ти да ли је то уоп ште иста адре са, да се на њој
мо же те на ћи у број ним агре гат ним ста њи ма, да
је адре са са мо адре са и да је је ди но бит но оно
што на њој ра ди те.

Адре са је та мо где не што по ша ље те, и где
вам по не кад не што и стиг не.
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