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Саша Јеленковић

СВЕ НЕКАКО НАОПАЧКЕ

ЗУБАТО СУНЦЕ

Није да нисам био уплашен од прераног и неп-
ланираног повратка кући, бели комби је био
паркиран на тротоару, четири жмигавца при-
вукла су пажњу некакве очигледно од куће из-
бегле сиве мачке која се усправила на задње
шапе и канџицом гребуцкала задњи леви жми-
гавац, а ја сам убацио последњи пакет књига,
залупио врата и наслонио се на комби. Био је
дан пред Божић и три месеца пре бомбардо-
вања. Ивана је стајала тик уз трамвајску пругу
и привијала на груди кавез са дебелим зеленим
папагајем који је имао велику квргу на носу и
жмиркао на зубатом сунцу. 

ДЛАКАВЕ ЖЕНЕ

Не знам зашто не пишем маљаве жене? Негде
десетак километара пре мотела где се деце-
нијама једе најбоља гибаница, док смо силазили
низ Честобродицу, тип који је комбијем враћао
мојих петнаест београдских година натраг у
Зајечар, одједном је рекао: „Јеси ли приметио да
моја жена има бркове?’’ Наравно да сам приме-
тио, била је то изразито лепа и згодна жена, од-
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негована, укусно и са стилом обучена, пред-
ивне коже, правилних црта лица, и заиста
имала је маље испод носа. У ствари била је без-
надежно брката. Увек кад бих је срео у граду,
издалека бих се понадао да је обријала, депи-
лирала, остругала своје мустаће, али не, бркови
су били ту, и сваким даном, сваким сусретом,
губио сам наду да ћу је следећи пут срести без
бркова. „Нисам приметио бркове’’, рекох, „али
ми се чини да има мало већи нос.”

НОС

Волео сам да крешем девојке које имају велике
носеве. Није да се радило о фетишу, пре бих
рекао да сам тек накнадно схватио како све
чешће бирам велике носеве. Свеједно какве,
криве, квргаве, кукасте, бабурасте, шиљате, из-
дужене, кад сам се упознавао са женама прво
што бих гледао био је нос. Никоме ни речи
нисам смео да проговорим о томе, могуће да
нисам ни био свестан колико су носеви пос-
тали моја опсесија. Нисам бирао жене, бирао
сам носеве.

ПСИХОСАУРУС

Заиста не бих знао одакле ми ово. Читао сам
Ходоровског, на прескок, различите његове
књиге, гледао Јутјуб канал на којем отвара
тарот непознатим знатижељницима. Ходо-
ровски има близу деведесет година. И пита га
неки латинос, Хосе, или Хорхе, ил ће пре бити
Хуан, зашто не може да нађе љубав свог жи-
вота а педесет му је година. На сто застрт љуби-
частим платном скочи плава руска мачка.
Ходоровски мачка. Матори је помази, пљесне
по стражњици, и мачка се сместа самоукине.
„Види, пријатељу”, каже му Ходоровски, „теби
је ТЕК педесет година, а ВЕЋ плачеш над
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својом судбином. Па ја сам љубав свог живота
срео у седамдесетој години!’’ И у том моменту
ми нешто шапне: психосаурус, психосаурус,
заспи  у утопији, пробуди се у дистопији.

ОПАСНА МАЛА

много ти слушаш шта ти говоре е упознах ону
малу мала је опасна врло спремна за овај живот
нимало наивна ја је видела на десет минута
знаш ти све а како ће касније да легне ајој да се
хммм не знам избруси није то добра реч али се
разуме опасна опасност није време

ОЖЕЊЕНИ МУШКАРАЦ

гукни птицо ја је знам из разних фаза одлична
дефиниција да легне кад сам је пре две године
срео умало да се креснемо некако се наместило
било али за милиметар ма знам изашли два три
пута и све некако и ја ударим рикверц испад-
нем ко сваки онај туљави ожењени мушкарац
кад се предомисли а нисам такав уопште ко да
ме нешто повукло за крагну 

ПСИХОСАУРУС

Сенке постају живе и опипљиве. Добијају нову
сврху, другачији смисао, постају самосталне.
Сенке које не одражавају ничији облик, ни од
кога нису побегле, никоме се нису отеле, на-
просто оне су то што јесу – сенке, самосталне,
без порекла. Ослоњене на себе саме, на сопст-
вену привидност. У крхкости је снага, јер су се
ломови већ догодили. 
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GAGANA SA BRAON EyES

Gagana Sa Braon Eyes има фотку на којој она и
један мушкарац лете стрмоглаво ка земљи, и
колико сам схватио то су они тренуци кад још
увек не отвараш падобран. Рецимо одржаваш
се у ваздуху као птица само што немаш крила.
Gagana је појасом привезана за мушкарчеве
груди. Има онај осмех који значи tу сам, јесам,
у свему, цела, раdосна и нес�уtана. Не знам,
немам појма како то иде, у још три живота не
би ми пало на памет да то изведем. Али Gagana
лети, па ми док гледам фотку негде у препо-
нама вибрира, као да лично понирем ка земљи.

БАКИНА ПЕГЛА

Једна од највећих траума мојих тинејџерских
дана. Прича иде овако: спремали се моји роди-
тељи да се селимо из Неготина у Зајечар, и
прво су мене поћерали, иди ти, живи мало код
тетке и тече, па онда код бабе, шта фали, имаш
и тамо друштво. Прескочићу, за сада, причу о
смарању, има и места и времена за њу, идем
дрито у центар фабуле. Имам ја у Зајечару две
старије сестре од ујака, гимназијалке, а њихова
је екипа из школе прилично откачена, и ја са
њима свако вече, корзо, посластичарнице и –
чудо за мене невиђено – дискотека. Зденко и
Звонко, близанци који су држали дискотеку у
Дому омладине ишли су сваке недеље у Трст и
доносили у то време најбољу музику која се
могла чути у Југославији. Е, сад, пегла. Из Трста
ме је фармерицама и тексас кошуљама снабде-
вала тетка која је живела у Пули, и био сам
према ондашњим мерилима веома сређен кли-
нац. Левис фармерице, бела мајица, левис ко-
шуља. Беше неки врео дан, баба ми опрала
фармерице, ја се мотам по дворишту у неким
кратким панталонама, сваки час трчим до
жице, хоће ли се осушити до вечерас. Тетка је

174 /  Poveqa



становала у близини, скокнем на ручак, заба-
вим се са клинцима из дворишта, трчим кући
да проверим панталоне. Баба сија од радости,
вели опеглала ми панталоне, де иди види... а
мој левис испеглан преко влажне марамице –
на ивицу. Од тога дана никада нико није пег-
лао нити један једини део моје гардеробе.

ЧИКА МИЛЕ ЕС-ЕС

Е, тај је увек ишао у зимском капуту, дал га је
мучила костобоља или слаба циркулација, тек
скидао би га само у време тешких врућина.
Омањи, спечен, погурен, и на једну страну на-
кривљен човечуљак, крештавог и помало уњ-
кавог гласа, глуварио је од центра према
посластичарници „Пчела” и гребао се за цига-
рету и „унуче’’ вињака.

Веома добро је говорио немачки и при-
лично конфузно причао о својим ратним да-
нима у „ес-ес дивизији”. Сива еминенција свих
градских клошара. Нађен смрзнут на улици,
образ му се залепио за лед на тротоару. 

БРАНЧЕ КРИВИ, БЕРБЕРИН

(Претеча друштвених мрежа, конкуренција
тајне службе)

Висок, мршав, укоченог врата, вуче на десну
страну. Имао је од педесетих до осамдесетих го-
дина локал у приземљу хотела, чекало се на ред
за шишање, не само зато што је Бранче бриљи-
рао у свом занату, већ због тога што је на том
месту спонтано оформљен контраобавештајни
центар који су завидљиво гледали и локални уд-
баши. Код Бранчета су се сливале све градске и
сеоске приче, постојала је беспрекорна анали-
тика, одвајало се битно од небитног, радио је и
центар за интоксикацију информацијама, то-
лико усавршен да су „балони” лансирани из
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Бранчетове бербернице постизали своју суб-
верзивну сврху у кафанама, занатским рад-
њама, пре свега обућарским, шнајдерским,
ћурчијским и содаџијским, а одатле силазиле
међу народ. Не, није се лагало, прича би одатле
излазила живописнија, а једном активиран ме-
ханизам је радио без заустављања. Бранче је
једног јутра, пред само отварање бербернице,
сео да се обрије, и клонуо, са бритвом и насапу-
њаном четкицом у руци.

ЛОКОМОТИВА

Деда мој, по оцу, Борисав, деда Бора, био је ма-
шиновођа. Имао је педесет година када сам ја
рођен, и још увек је терао парњачу по Србији.
Становали смо поред железничке станице у
Неготину, а деда би стигао из Ниша, попео ме
на локомотиву, возио до Прахова, па кад ту от-
каче теретне вагоне онда смо се враћали натраг
у Неготин. Тај повратак за мене је био највећи
доживљај, није било ничег да ми заклања
видик, није било вагона и у кабини локомотиве
сам се осећао баш као  Gagana Sa Braon Eyes док
понире ка земљи, пре него се отвори падобран.
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