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ДЕСЕТ (НЕ)СНИ МЉЕ НИХ ФОТО ГРА ФИ ЈА

ЈАЈЕ

На почет ку поро дич не космо го ни је је јед но јаје. Као што при ли чи јаје -
ту које је сре ди ште све га, нала зи се у нај у да ље ни јем и нај са крал ни јем
делу наста ње ног све та, у баки ној витри ни, иза ста да витих чаша од
кри стала ко је се ваде само о пра зни ци ма. Јаје је пла стич но, с окру глом
рупом на сре ди ни, ста је у људ ску шаку. Ако га узмеш у руке и при сло -
ниш око на рупу, виде ћеш црно-бели пре део и у њему озбиљ ног деча -
ка у тре нер ци који грли цр но-белог добер ма на. Тај дечак је мој отац, у
дру штву керу ше Ласке из пан те о на слав них мртвих кућ них љуби ма -
ца. Обо је нетре ми це гле да ју нена ја вље ног посма тра ча.

Посма тра че во око треп ће, надра же ни и пома ло зно ја ви очни капак
се повре ме но одми че од пла сти ке. У про фа ном све ту је касно попод -
не, процстор баки не собе је пун злат них чести ца пра ши не које пле шу
у послед њим зра ци ма. Чује се зид ни сат и раз го вор у кухи њи. Оца ниг -
де нема. Отац је само у јаје ту.

МАТЕ РИ ЈА ИЛИ ДУХ?

Бака ме је јед ном пре сре ла у там ном ход ни ку. Била сам кре ну ла у њену
собу да позај мим неку књи гу или можда да гле дам у пла стич но јаје.

Моја бака је носе ћи стуб поро ди це и тако и изгле да: ноге темељ ци
који ма чвр сто сто ји на земљи, мону мен тал ни сто мак и гру ди под набо -
ри ма цвет не хаљи не, голе пре пла ну ле руке и у виси ни гла ва кру ни са -
на седом косом и сме ђе очи које испи ти вач ки гле да ју. Њена поја ва је
сасвим пре пре чи ла уски ход ник.
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Бака ме је дакле пре сре ла и пита ла, ничим иза зва на: „Шта ти
мислиш, шта је било прво, мате ри ја или дух?”

Има ла сам пет годи на и обе речи су ми биле стра не. Зами сли ла сам
се. Мате ри ја ми је бар мало позна та, тако се зове плат но од кога мама
пра ви тре нер ке и хаљи не. Мате ри јом су веро ват но уко ри че не и књи -
ге са позла ће ним сло ви ма: Маркс, Енгелс, Лењин. Дух никад нисам
виде ла ни опи па ла.

„Мате ри ја!” испа ли ла сам као из топа и бака се, вид но задо вољ на,
пома кла да напра ви про лаз.

ЈУРО ДИ ВИ

Андреј је сео ска луда. Мла дић од два де сет пет годи на који има инте ли -
ген ци ју дете та. При ча се да га је мај ка, алко хо ли чар ка, оста ви ла у поро -
ди ли шту. При ча се да га је бака узе ла из сиро ти шта и поди гла, како је
зна ла и уме ла од сво је мале пен зи је.

Црно ма њаст је, има широ ке гру ди и крат ке ноге, као и већи на мома -
ка из тог села. Вечи то бала ва уста не зна ју да изго во ре нијед ну људ ску
реч. Само бака раз у ме њего во мумла ње.

Иде тако балав и раш чу пан, полу о тво ре них уста, селом, по цео дан.
Тра жи себи неку зани ма ци ју и хоће да се игра с децом. А деца ко деца,
некад га гађа ју каме ни ца ма, некад се спр да ју са њим.

Ево га на пла жи поред реке. Оста вља оде ћу на пре вр ну том чам цу и
полако га зи кроз воду, жућ ка сто сме ђу, као њего ва пре пла ну ла кожа.
Док пли ва и гњу ри, око чам ца се ство ри гру пи ца девој чи ца које се
кико ћу, па две нај хра бри је згра бе Андре је ве пан та ло не и вежу нога ви -
це у чво ро ве.

Андреј изла зи из воде. Капљи це теку низ њего ва широ ка леђа и сур -
ва ва ју се са буј них шишки на вели ки пљо снат нос. Узме пан та ло не и не
зна да се сна ђе. Чуди се, збу њен и зате чен. Девој чи це, које се више не
кри ју, сад се сме ју у глас. Мало ум ни их гле да, са два Гор ди је ва чво ра у
рука ма, и мумла нешто нежно, нераз го вет но, док буљи и расте у
мокрим гаћа ма. 

БОЖЕ, БАЛ ГО СЛО ВИ БЕО ГРАД СКЕ ТАК СИ СТЕ И ЧУВАЈ ИХ ОД
УДЕ СА, ЦЕНОВ НЕ КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ И ЋУТЉИ ВИХ ПУТ НИ КА

Зави дим так си сти ма јер је свет у коме живе јасан и јед но став но уре ђен,
иако живот зна да буде тежак. На небу је Бог, на земљи је Руси ја, зло је
на Запа ду, Путин је сила, прав де има неза ви сно од тога да ли нам некад
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буде доде ље на, нај бит ни је је у живо ту да се човек сна ђе, а човек се сна -
ђе тако што нађе добар посао, а добар посао је држав ни или увоз-извоз
или да се оде пре ко гра не, а циљ све га је пра вље ње пара, углед се сти -
че добрим аутом, ста тус се сти че женом, код жене је бит но да је добра
дома ћи ца, а тек ако има добре сисе, а дечи ца су ту да све му дају сми -
сао и да оправ да ју наш крат ки бора вак на земљи.

„Јеси ли Руски ња?” пита ме так си ста. – „Јесам.” „Видиш како сам знао.
А добро знаш наш језик, је л’ да?” „Да.” „Коли ко си дуго овде?” „Осам
годи на.” „Уда ла си се, гарант.” „Нисам.” „Онда радиш у амба са ди.” „Не
радим.” „Па шта радиш овде?” „Живим.” „Онда мора да зара ђу јеш добре
паре, чим можеш да живиш.”

Не раз у ве ра вам так си сту у погле ду пара које зара ђу јем јер у послед -
ње вре ме нисам рас по ло же на да дру ги ма про по ве дам ком плек сност
све та и богат ство људ ских моти ва, па га пустим да наста ви при чу о томе
како Руски ње воле да се уда ју за наше људе и како је јед на Руски ња била
гошћа код њего ве жене, па није ништа поје ла за неде љу дана него је
само цир ка ла и гле да ла да се сму ва с неким нашим јер би воле ла да се
уда. Онда одго во рим потврд но на њего во пита ње о деч ку да би се
дошло до закључ ка да је уда ја само пита ње вре ме на и да би ред поно во
био успо ста вљен. Иза завр ше не при че, у тиши ни, схва тим да ја сва ка -
ко не могу да поре ме тим његов свет јер сам само ста ти стич ка гре шка,
тај 1% који се толе ри ше.

БУЂЕ ЊЕ ПРО ЛЕ ЋА

Руски инте лек ту ал ци с кра ја 19. и почет ка 20. века има ли су заба ву зва -
ну „одла сци међ народ”. И ја сам тако као пре во ди лац за деле га ци ју из
руског Мини стар ства пољо при вре де ишла међ народ и виде ла сам села
и заби ти срп ске и виде ла сам вуко је би не рашке и расин ске и виде ла
сам расад ни ке и рад ни ке који копа ју, секу и стру жу и добре газде с
кром пи ра стим лици ма и агро но ме у ком би не зо ни ма, с огру бе лим
кожа ма и црним нок ти ма, и жене које пова здан мака за ма секу вино ву
лозу осим кад пуше и пију кафу и виде ла сам кале ма ре ведре који кале -
ме на отво ре ном, и онда су они пита ли да ли хоће мо и ми, из зва нич -
не посе те, да про ба мо да кале ми мо и баш сам поми сли ла како бих ја да
кале мим јер нај ви ше волим да нешто радим рука ма, а годи на ма већ
ништа не радим тим рука ма, само јези ком мељем пра зну сла му, а онда
поми слим како кале мље ње није нима ло забав но, него је то кад сати ма
седиш на пра зној гај би и онда је вучеш за собом пре ко целог поља, и то
за мини ма лац, а онда поми слим како ћу ја сад за пет дана узе ти више
пара него ови људи за месец дана, а мислим да је мало, а при том не
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вучем гај бу, немам црне нок те, вече рас нећу зало жи ти, него ћу опет да
жде рем кики ри ки из мини ба ра у хоте лу, а онда мало гле дам све нас, из
посе те, очи ма тих људи како се мај му ни ше мо по њиви у сво јим оде ли -
ма и гази мо кожним ципе ла ма пре ко прпо ри шта за које сам данас
сазна ла да се зове прпо ри ште и пре ко неког бла та које се зове бла то и
схва тим да нема дру штве не прав де, да ми из гра до ва јесмо џаба ле ба ро -
ши и да ништа не зна мо о том леп цу који џаба једе мо.

А онда у кан це ла ри ји, иза још јед не чаше вина које је дома ћин послу -
жио из сво је про из вод ње, нарав но, погле дам сва бла же на и при пи та
одсјај вечер њег сун ца на зиду и заја пу ре но-вин ска лица руских коле га и
љуби ча сто-ракиј ске носе ве срп ских коле га и поми слим како волим све
те земљо рад ни ке и незграп не газде с бистрим очи ма, свих ових пред у -
зе ћа зва них „Фру ти Трејд” и „Бобан Комерц” и „Кнез оф Недо ђи ја”, и
ову ружну репли ку Белог анђе ла на зиду, и поља по који ма пада мрак и
пупољ ке и лар ве које скри ве не спа ва ју у воћу у хлад ња ча ма, поми слим
како бих душом песнич ком, при пи том, да се про стрем пре ко ора ни це,
да поздра вљам прве пче ле, да грлим пито му лозу, да нешто муцам, да се
спо јим са земљом... И баш ми добро дође што неко од коле га пита нешто
про то ко лар но, на пример: из којих земаља увозимо или нешто о опа -
ким боле шти нама биља ка и посе та кре не даље обич ним током.

ФАЗА НИ

Десет њих, у тра ву љи ни на леди ни код ФДУ-а, коју у себи зовем ново -
бе о град ском џун глом. Осам кока, пот пу но неви дљи вих у тра ви осим
кад су у покре ту, и два муж ја ка сјај них зеле них гла ва и дугих репо ва.
Некад их видим све, некад нијед ног, кад кре нем на посао рани је, поне -
кад видим како фазан пре тр ча ва бици кли стич ку ста зу код шуми це и
сва ког јутра се надам да ћу их сре сти као неки добар знак.

Кад сам послед њи пут виде ла фаза на? На јед ном остр ву у Холан ди -
ји пре чети ри годи не, а пре тога никад, осим у зоо врту  и ли у оним
ресто ра ни ма који држе пау но ве, фаза не, пат ке и поко ју заро бље ну срну.

„Знаш коли ко их је било пре ко пута?” пита вла сник ста на који
изнајм љу јем. „Пре него што су изгра ђе не ове послов не згра де, поред
пру ге није било ниче га, само шибље, и било је пуно фаза на.”

Сада је нешто шибља оста ло још само код желе знич ке ста ни це, ту
где ће за који месец поче ти изград ња ауто бу ског тер ми на ла, на про -
сто ру који је за сада чуд на меша ви на неу спе лог бетон ског поку ша ја
соци ја ли стич ког уре ђе ња, дивље депо ни је и нетак ну те дивљи не.

Са моје тера се на два на е стом спра ту виде се пул си ра ју ћа град ска
све тла – оза ре ни мост на Ади, Бел вил, А блок, сјај не нове послов не
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згра де, бло ко ви, Бано во брдо пре ко реке, ужа ре ним пото ком узбр до,
све до мрког Кошут ња ка. Знам где има запу ште них оаза у који ма још
увек живе фаза ни, знам да се под но неви дљи вог Кале мег да на коте
воде не зми је, а од Гор њег гра да па до Вра ча ра има сле пих мише ва.

Иза рас кр сни це десно ниче шупаљ бетон ски зуб – корен обе ћа ног
небо де ра. На послов ној згра ди пре ко пута, тик до пру ге, ско ро је инста -
ли ра на нова расве та која мења боје. Бела-тир ки зна-црве на, бела-тир -
ки зна-црве на у нечуј ном тех но рит му. Нема нијед ног зву ка осим
ауто мо би ле који кли зе по вла жном асфал ту.

Бео град је одлу чио да поста не метро по ла. Зми је, шишми ши и дивље
пти це нису in. Ново бе о град ска џун гла испа ра ва и сања стра не инве -
сти ци је. Ују тру ме буде ветру шке у лету међу соли те ри ма. Крик фаза -
на сам чула недав но, у апли ка ци ји за рас по зна ва ње пти ца.

ДОБРИ ПРИ ПИ ТИ ЗИДА РИ

Сре ла сам мали број ства ри које су стра шни је, али и урне бе сни је од Ниш
екс пре со вог ноћ ног ауто бу са на лини ји Хер цег Нови – Ниш. Иде пре ко
Алек сан дров ца зао би ла зе ћи Косо во и здра ви разум. До Будве касни сат
вре ме на, до Под го ри це се откри је да су неке кар те дупле, па чак и �ыри-
 �ле, тако да се даље вуче пре пун: неки седе на седи шти ма, неки на тор -
ба ма на поду, а неки сто је и једу пље ска ви це из којих капље маст на гла ве
они ма који седе. Једи но што тај дожи вљај може учи ни ти још муч ни јим
јесте поја ва зида ра који за викенд иду кући у Јужну Срби ју.

Увек их има шесто ри ца до десе то ри ца, пуше на перо ну и ћуте, нави -
кли да чека ју и да се не пита ју. Један у рука ма има кесу пуну лимен ки
пива и та се непре су шна кеса на сва кој ста ни ци допу ња ва јер је пут дуг,
а исто и ноћ. Сва ки пут се молим том неком заштит ни ку свих пут ни -
ка да ме не сме сти поред њих и ево, јед ном ме није усли шио.

Импро ви зо ва ни сепа ре почи ње на седи шту до мог. Пије се, при ча и
пушта ју се неми ло срд ни народ ња ци са теле фо на. Суво зач осу је ћу је
поку шај пуше ња на зад њем седи шту. Лимен ке пуца ју као гуме на срчи,
а раз го вор не чујем јер сам ста ви ла слу ша ли це и пусти ла сво ју музи ку
нај гла сни је.

Прву пау зу пре ска чем. Ко је луд да у поноћ изла зи на ста ни ци у Мој -
ков цу, осим ако је пушач или тра жи WC. Не пушим и добро дози рам
коли чи ну теч но сти коју уно сим да бих могла да пре спа вам целу ноћ. У
одјед ном тихом ауто бу су ура њам у сан. Само што су ме обгр ли ли и
поне ли неки топли тала си, неко ме је про тре сао за раме. Треп ћу ћи гле -
дам у свог сапут ни ка, чије сам лице сада први пут загле да ла. Пру жа ми
лимен ку кока ко ле. „Ниси иза шла на пау зу, па смо ти купи ли сок.”
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Захва лим се и отво рим лимен ку да не будем нељу ба зна, а и јесам пома -
ло жед на. Иза мене пуца ју нове пив ске чау ре, ждри га се и зад ња седи -
шта пре кри ва тежак облак угљен диок си да и алко хо ла. Чим сам попи ла
кока-колу, уру че на ми је дру га лимен ка, из које сам пре ко воље отпи -
ла два-три гутља ја и спу сти ла је на под, а онда је на кри ви ни одле те ла
у непо зна то испод пред њих седи шта.

Беши ка ће ми екс пло ди ра ти. На сву сре ћу при бли жа ва мо се гра ни -
ци. „При пре ми те лич не кар те и пасо ше”, огла ша ва се возач. „И искљу -
чи те музи ку!” дода је зида ри ма. Како фо ни ја од народ ња ка се иста њи
јер су сви осим јед ног уга си ли теле фо не. Међу тим тај један, пијан као
мај ка, одби ја да искљу чи њему дра гу музи ку. Суво зач је дошао до зад -
њег дела ауто бу са и гле да мрко. „Искљу чи те више ту музи ку!” И оста -
ли зида ри нава ле на дру га да му оду зму мобил ни теле фон. Али тај,
лишен пор та тив не тех но ло ги је, запе ва исту мело ди ју неси гур ним гла -
сом. Лич на кар та му сто ји у џепу на гру ди ма, па га поли ци ја може пре -
гле да ти чак и несве сног и одо бри ти њего вом телу пре ла зак пре ко
земаљ ске гра ни це.

Поле тим у сусрет поли цај цу. „Могу ли у ваш WC?” – „Ми нема мо
WC.” – „Па како ради те овде?” – „Зна те, ми смо мушки, лак ше се сна -
ђе мо.” У Ушћу возач пра ви пау зу само за мене, а кад се вра ћам, пра ти
ме неко ли ко десе ти на очи ју пуних мржње.

У 4 ују тру поно во ме неко про др ма за раме. Мој сапут ник ме гле да и
сме ши се кре зу бим усти ма и пла вим очи ма. „Ми смо сти гли.” „Па добро,
чове че, ниси ме ваљ да про бу дио само да се поздра виш?!” поми слим у себи,
а кажем: „При јат но. Сва ко добро.” Отпо здра ви: „Ћао”, и пру жи руку. Са
њего вог вели ког огру бе лог дла на сја ји црве нa лимен ка кока-коле.

У ЧЕКА О НИ ЦИ

Кад дођеш у било који град, а у било који град се дола зи врло касно, кад
дођеш врло касно у било који град, ако је тај град у Инди ји, не смеш
напо ље, пого то во ако си сама, пого то во ако си стран ки ња. Кад сам се
обре ла на перо ну у Ауран га ба ду, око поно ћи, схва ти ла сам да сам има -
ла неви ђе не сре ће јер ста ни ца има жен ску чека о ни цу. Запра во у тим
касним сати ма више је личи ла на спа ва о ни цу: иза реда метал них сто -
ли ца на поду били су про стр ти шаре ни сари ји, мара ме, поња ве и на
њима је спа вао и хркао пове ћи број жена који се није дао тач но уста -
но ви ти. Јед на је чак спа ва ла на вели ком окру глом сто лу у ћошку. Вра -
та у нај у да ље ни јем делу води ла су у WC, где је у каби ни иза ста кла
седео деда-сера са белом бра дом и у белој капи ци – сли ка и при ли ка
пра вог кон зер ва тив ног дома ћи на.
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Спу сти ла сам свој ранац на метал ну сто ли цу, зава ли ла се на њега и
наву кла капу ља чу на гла ву да не будем упа дљи ва због сво је боје коже
и косе. Про бу дио ме је раз глас који је ваљ да наја вио дола зак воза. Уско -
ме шао је и целу ону жен ску спа ва о ни цу: хрпе шаре них тка ни на су се
пре о бра зи ле у људ ске фигу ре и сте кле тела, лица и нај бит ни је – гла со -
ве који ма су поче ле да се дови ку ју, ћаска ју, комен та ри шу и сме ју се. За
мене, која не гово рим њихов језик, били су тек гра ја егзо тич нних пти -
ца. После пет на е стак мину та све се уми ри ло и поно во је наста ла тиши -
на про ша ра на хрка њем.

Те ноћи би отпри ли ке на сва ких сат вре ме на сти гао нови воз и успа -
ва на чека о ни ца би одјед ном жив ну ла и кроз њу би поче ли одје ки ва ти
гла со ви. Са јед ним од возо ва сти гла је мла да жена у црној аба ји и у еле -
гант ним сан да ла ма на шти кла ма. Крат ко је попри ча ла са оном женом
на сто лу, која ми је, мрша ва, кре зу ба, чупа ве седе косе, личи ла на про -
сја ки њу која живи ту, на ста ни ци. Затим су се обе, на моје вели ко чуђе -
ње, сме сти ле на сто лу и заспа ле јед на поред дру ге.

Око чети ри ују тру, у чека о ни цу су ушле тран џе. И поред дре ча вих
сари ја и шмин ке биле су упа дљи ве због нечег дру гог – сво је виси не.
Про се чан Инди јац је висок коли ко и ја, али су ово биле горо стас-тран -
џе, за одбој ка шки тим. Про шле су кроз чека о ни цу звец ка ју ћи ста кле -
ним нару кви ца ма и раз дра га но при ча ју ћи са раса ње ним жена ма.
Драм ска пау за која тра је секунд – да ли ће их онај деки ца пусти ти у
жен ски WC? Пушта без пита ња. Одла зе исто тако весе ле, пра ће не
изгле да неким добро на мер ним шала ма и сме хом.

Кад је сва ну ло, жен ска чека о ни ца се пре тво ри ла у вели ко јав но
купа ти ло, а ја сам кре ну ла са ста ни це, из ове чуд не ноћ не зајед ни це,
где, изгле да, сва ко може бити при хва ћен.

ВЕЧЕ НА ХИМА ЛА ЈИ МА

Ашрам на оба ли Ган га, уда љен неко ли ко кило ме та ра од нај бли жег гра -
да и уро њен у тиши ну. Чује се само хук реке, у дво ри шту и у свим про -
сто ри ја ма. Оба ла је посу та вели ким каме њем које моћ на мати ца у
сезо ни мон су на одра ња у гор њем току, вуче и успут бљу је. Гле да но одо -
зго, са тера се на кро ву, каме ње делу је сит но као мор ски шљу нак. На
тера си је гру пи ца стра на ца, пет на е стак њих, који су дошли са свих
стра на да уче о јогич ком начи ну живо та. Сутра је први дан обу ке.
Послу же ни су чајем и за данас пре пу ште ни себи и јед ни дру ги ма да се
одмо ре и упо зна ју.

Пијуц ка ју слат ки чај с мле ком, зава ље ни у пла стич не баштен ске сто -
ли це, и при ча ју. На врхо ве брда оде ве них у буј но биље спу сти ло се рас -
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ко шно, све же вече. Раз го вор тече. Доли на, сва пла ва, спа ва. Сви су из
раз ли чи тих, али под јед на ко дале ких зема ља, сви су мла ди, свет ски пут -
ни ци, иску сни вежба чи, упор ни тра га чи за духов но шћу, која се можда
кри је баш тамо иза јед ног од ових брда, у тиши ни Хима ла ја. Буду раз -
ме ње не уоби ча је не рече ни це и био граф ски пода ци, при че о путо ва -
њи ма и ути сци о Инди ји. Дола зи ноћ. Там ни обри си брда се ута па ју у
там но небо без елек трич них све та ла. На дру гој стра ни, пре ко реке,
нечуј но кли зе фаро ви ауто мо би ла. Ганг је сада неви дљив, при су тан
само као звук. Ћаска се о кур се ви ма, учи те љи ма и тех ни ка ма јоге, о
веган ској и сиро вој исхра ни, они иску сни ји поми њу неке егзо тич не
изле те, као што су rebirth, аја ху а ска и бела тан тра. У зре лој тами пале
се ноћ на све тла – зве зде, на сто ти не зве зда пре ко целог сво да. Неки су
оти шли на спа ва ње, али раз го вор још тиња. Сада се при ча о петој сезо -
ни „Breaking Bad”. У усну лој шуми на гра на ма спа ва ју пау но ви. По
брди ма је раза су то мно штво све ти ли шта и хра мо ва мањих од људ ске
виси не, са Шиви ним тро зуп цем на врху. У пећи на ма и на тлу, под раз -
гра на тим ста бли ма, спа ва ју испо сни ци. Све дише у скла ду.

„Have you seen it?“
„Yeah, I still can`t believe he died in the end.“
„Me neither, man.“

СПА СЕ ЊЕ

Човек је изу зет но леп и пот пу но луд. Сто ји на Тргу Репу бли ке, тач но
испод брон за ног кне за, раши ре них руку као да изи гра ва Ису са или
при зи ва голу бо ве као она нака за из „Home Alone, само што га и голу -
бо ви зао би ла зе. Коса боје меда у сла по ви ма пада на раме на, испод
шуба ре са наши ве ним репом, као код лова ца из аме рич ких рома на.
Обу чен је у кожни ман тил, који се шири пра те ћи покрет њего вих руку.
Знам да је ту негде, у под нож ју спо ме ни ка сакрио грозд рас па ре них
ципе ла на коноп ци ма веза ним за штап за пеца ње. Тај је про рок, само -
про кла мо ва ни про по вед ник који при ча по ауто бу си ма и трго ви ма да
је узрок свих несре ћа срп ског наро да лоша обу ћа.

Питам се шта ли мисли и ради сада, у дани ма коро не. Како ли му је
пало да смо при мо ра ни да седи мо код куће и не носи мо сво је про ма -
ше не ципе ле? Да ли ће се Срби ја спа си ти кроз ову при нуд ну изо ла ци -
ју? С дру ге стра не, ко зна шта све људи носе код куће. Срби су то, с
њима никад не знаш на чему си.
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