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Зоран Шкиљевић

ЧИТАНКА

Можда вам је већ неко причао о томе шта све може да 
вам се деси ако пазарите књиге тамо где је томе и место, да-
кле у књижарама, како драги Бог заповеда. Иако јесте, и ако 
сте, верујем, редован посетилац истих, мислим да неће бити 
бити на одмет да чујете још понешто о томе, за сваку евенту-
алност. Могло би вам бити од користи.

Почећу стога с оним што се једеном мом тврдоглавом 
познанику, иначе писцу, пре пар година десило када је ко-
лико са врата највеће и, како кажу, најпосећеније књижаре у 
граду, заискао роман „Наиме” Беле Хамваша, пошто га је уп-
раво био спазио у излогу. А тај мој тврдоглави познаник у то 
време био је напросто луд за Хамвшом, нарочито за његовим 
романима (сад више није, у међувремену полудео је за Сара-
магом). Зато га је за срце ујело када му је љубазна продава-
чица, изгледом хостеса, тутнула у руке монографију Наоми 
Кембел у луксузном издању, и уз блажени кез-осмех рекла:

„Изволите, господине, платите и уживајте!”
„Да платим и да уживам? Кокошко једна, је л’ ти ја ли-

чим на неког шиљокурана? У ову књижару моја нога никад 
више неће крочити! Фуј!”

Ето, тако се то са њим и Хамвашем и том кокошком за-
вршило.

А ево и другог случаја.
Мом комшији са четвртог спрата, професору Недељко-

вићу, такође тврдоглавом љубитељу лепе речи, али и књи-
гокрадици од заната, почело је да се дешава нешто збиља 
невероватно па је овај, у једном тренутку слабости, одлучио 
да ми се повери. Том приликом, срели смо се испред лифта, 
добро се сећам, пожалио ми се да му у последње време онај 
„његов послић са књигама не иде баш najбоље. „Зашто про-
фесоре?“ упитао сам. „Шта је проблем“

„Проблем је у томе“, рече он „што да би могао да ћо-
ришеш неку књигу мораш и да платиш, не можеш сатима 
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да блејиш у књижари бадава, бићеш сумњив. А ја, ево, већ 

неко време чим платим неку књигу, обично неку од јефти-

нијих, или од оних на актуелном акцијском попусту, запад-

нем у очајање чим се врнем кући. Наиме, како отворим онај 

за мене и више драгоцени примерак који сам том приликом 

ћорнуо, откријем да могу само да се попишам на исти, јербо 

сам управо констатовао да су ме опет, по ко зна који пут већ 

они ниткови тамо насамарили. Ништа ми није друго преос-

тало него да сумњам да су се све књижаре у вароши уротиле 

против мене.“
 „Како су те то насамарили, божји човече? Ништа не раз-

умем?“ упитам ја.
 „Тако лепо“, каже он. „Увек би ми запао неки зачарани 

примерак из којег књижевни јунаци беже брзином муње чим 
отворим књигу! Сваки пут исто, да полудиш начисто!”

 „Како то?”
 „Шта ја знам како? Измешају се и слова, и речи, и ре-

ченице, и пасуси и поглавља и ништа под милим Богом не 
можеш да повежеш...”

 „А какве књиге су у питању?” упоран сам ја да одгонет-
нем шта је по среди.

 „Ма није то”, каже он. „Не дрпишем ја свакакве књиге, 
само оне које су највише хваљене.” 

Аха, ту смо! мислим се ја.
 „А јеси ли пробао неку да замениш? Оно да пријавиш 

као рекламацију, слажеш нешто па ти дају другу...”
 „Јесам. И то сам пробао, и знаш шта су ми рекли: „Шта 

ћете, господине, таква је модерна проза. Држите се ви кла-
сика и решен проблем.” То ми је рекла једна кучка за касом. 
Да не поверујеш. Они ће мени да се држим клисика а појма 
немају са животом. Било ми је дошло да их све тамо поубијам 
и да завршим с њима једном за свагда.

 „Добро де, комшија, смирите се (видим ја да је ђаво 
однео шалу). Шта ћете сад?”

„Шта ћу? Ништа. Шта бисте ви урадили да сте на мом 
месту? Нисам имао куд него да дигнем руке и од читања и 
од ћорисања и сад, у слободно време, само гледам смешне 
филмове и уживам као никад.“
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Тако се ми лепо испричасмо, пожелесмо онда један дру-
гом угодан дан и одосмо сваки својим путем. 

Има још подоста тога што бих могао у поверењу да вам 
испричам о београдским књижарама, али, мислим се нешто, 
боље ипак да држим језик за зубима, ипак сам ја некакав пи-
сац, њихова освета могла би да буде прилично сурова. Рекао 
бих да је и ово довољно да уклавирите о чему је реч. Макар, 
што се каже, угрубо. И зашто сам и ја одлучио да се оканем 
те погубне навике да пазарим књиге тамо где је томе и место, 
дакле у књижарама, и упустио се у потрагу за добром књигом 
по београдским ћумезима и буџацима.

Да се сад малко преслишамо, лепи мој – рекох онда себи 
пошто сам донео тако наразумну одлуку. Могу ли тиме нешто 
да изгубим? Богами јок. Само да будем поштеђен разних си-
туација. У реалности ствари обично не буду тако шаљиве као 
у причи. Могу ли нешто да добијем? Сасвим сигурно. Ствар-
ност је обично милостива према врлим и храбрим идејама 
једнако као и према ћакнутим створењима. Безмало читава 
усмена историја човечанства говори о томе.

Онда сам прешао с речи на дела. 
Наредних неколико месеци, потрефило се баш оних ле-

пих, пролећних, са уживанцијом сам обигравао све оне ћоше 
на којиме се ваљају књиге, и старе и нове и свакојаке. Обишао 
сам тако и Цветкову и Каленић и Бајлонијеву пијацу, и пијацу 
на Видиковцу, и Стари Меркатор, и више места у Земуну и на 
Новом Београду, прошао Славијом и Цветним тргом неброје-
но пута, прешпартао Дорћол и Баново брдо, што се каже, и 
уздуж и попреко, и да не набрајам даље, сигурно сам неку 
дестинацију пропустио да поменем. И луњајући тако кад год 
сам имао малкице слободног времена, немате појма какава 
сам све немогућа места пронашао, шта сам све видео и чега 
се све јесам и чега се све нисам нагледао, каквих је све до-
годовштина било и, што је најважније, какве сам све ретке и 
добро очуване примерке књига уловио. И о томе хоћу да вам 
причам и трудићу се, ма шта трудићу се – даћу све од себе, 
ако је то икако могуће, да вас начисто не удавим. А млађе 
читаоце, ако таквих буде, да не сморим.



172

За почетак, ево најпре кратког и, надам се, корисног 
упутства за куповину књига ван домашаја харачлијске фи-
скалне статистике, што ће рећи слободном нагодбом, од-
носно ценкањем, као што знамо, дан данас најкориснијом 
социјалном вештином на овим просторима. Где се ценкање 
одвија, најмање је важно, то морам да напоменем, много је 
важнија за шта се ценкамо, вреди ли то труда или не. Ако вре-
ди, онда само на напред, не оклевајте, за ситне паре, верујте 
ми, будете ли следили мој пример, попунићете вашу библио-
теку са свим оним дивним насловима који вам баш недостају. 
Сад, да ли више недостају вашој библиотеци или вама лично, 
то је друга ствар, нећемо цепидлачити. 

Дакле, ситуација је следећа:
Каленић пијаца: књиге лоше очуване, избор боже сачу-

вај, цене никакве. Савет: заобићи у широком луку.
Славија, тезге: много добрих наслова, цене пристојне. 

Препорука: обавезно купити бар једну књигу месечно ако 
вам то кућни буџет дозвољава.

Славија (мала тезга код Митића рупчаге): важи исто што 
и за Каленић пијацу.

Цветни трг: ту и тамо нађе се понешто. Ту сам пазарио 
„Слепило” Жозе Сарамага и „Енциклопедију мртвих” Данила 
Киша, коју ми је давних дана неко ћорнуо.

Улица отворене књиге (бивша 1300 каплара): празник за 
очи; шта рећи, свратити обавезно с пуним буђеларом кад год 
сте у прилици.

Угао Деспота Стефана и Цвијићеве: велики избор старих, 
добро очуваних књига за џабака такорећи. Ту сам за смешне 
паре пазарио онај генијални „Речник жаргона” Драгослава 
Андрића, без којег, опште је позната ствар, ни један самоу-
ки писац не може; а оним ученијим је, као што знамо, ми-
лије да се ухвате за „Речник страних рећи и израза” Милана 
Вујаклије, који се ево, позе ради, кисели и на мом радом сто-
лу.

Клупице код храма Светог Саве: одличан избор књига, 
цене фантастичне.

Стари Меркатор, тезге: књиге никакве, цене још горе.
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Земун, пијаца: важи исто што за Стари Меркатор.
Видиковац, пијаца: важи исто што и за Земун. 
Онда, да резимирамо.
Ако хоћете да пазарите добру књигу за мале паре, послу-

шајте ме, правац у улицу 1300 каплара, тзв. Улицу отворене 
књиге. Ту су добре књиге стварно за џабака, живи били па ви-
дели. Али немојте ни случајно да прођете Васином улицом, 
идите другим коридором, рецимо из правца Кнеза, јер ту, у 
Васиној, књиге не стоје да би се продавале већ да би пролаз-
ници парили очи. Или, ако баш хоћете, прођите, и уверићете 
се да дуж оног километарског зида који, сва срећа, припада 
универзитетском здању, књиге, стотине и стотине књига стоји 
поређано као на изложби, а књиге не треба да стоје, књиге 
нису за гледање, књиге су за читање, књиге треба читати, чи-
тати и само читати, тако се постаје начитан, јел’. Ево ја сваки 
дан туда пролазим када се враћам с посла и још нисам ви-
део да је неко ту пазарио књигу. Нико, осим мене, тачније. 
Али било је то само једном и никад се више није поновило. 
Не знам шта ме је тада било спопало, али једноставно нисам 
могао да одолим а да не купим Селиново „Путовање накрај 
ноћи” не питајући за цену. И ево, чудо му његово, још је ни-
сам прочитао, односно јесам први део, али други никако да 
слистим, нешто ми се не да премда је штиво баш по мом уку-
су. Ето, не да ми се па то ти је.

Нећете се преварити и ако дођете на Славију, само, тако 
вам Бога, заобиђите ону тезгицу код Митића рупчаге. Ту је 
избор књига никакав а цене да шизнеш. Такође у најширем 
луку заобиђите Каленић пијацу, ту су књиге скупе као ђаво. 
И још нешто да напоменем. Ако хоћете да се почастите до-
бром књигом за ситне новце, а не улази вам се у круг двојке, 
идите онда право код храма Светог Саве, на оним клупицама 
има тако лепих књига да човеку напросто буде жао да купи 
неку. Верујте ми, кад год се машим за џеп да ту нешто паза-
рим помислим да је ипак боље да ништа не реметим, да не 
кварим тако креативну, непоновљиву збрку наслова, па увек 
одустанем од куповине. Али пустите ви мене, друго сам ја, 
него идите тамо и пазарите, књиге нису за гледање... 
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Не! Не! Не! Не! Не! И не! Не слушајте ме! Слагао сам 
вас.

Како бисте се гадно зајебуцнули да сте ме послушали 
(зато сваку причу читајте до краја обавезно). Управо је обр-
нуто. Опростите али било ми је стварно глупо да вас упутим 
тамо где треба – где ћу онда ја да пазарим књиге кад ми ви 
мазнете испред носа све што ваља?! Шта онда да радим? 
Како да гледам на себе ако не као на последњу будалу? То 
ми је севало у мозгу док сам ово писао, али онда ми је, нечим 
изазвана, одједном прорадила савест и опоменула ме да то не 
чиним, да нешто тако подло не доликује једном писцу, наро-
чито не особи тако високих моралних својстава као што сам 
ја – и са тако јаким аргументима убедила ме је од прве, што се 
каже. Било је то у сну. Оне вечери када сам и завршио горњи 
пасус. Моја савест прерушила се у моју девојку, узела је њено 
обличје и она ми је, онако голишава какву највише волим да 
је гледам, шапнула на увце да сам најобичнији педер ако тако 
нешто урадим. То јест, ако вас овако џукачки преварим. Боље 
ти је бити будала него кварнић, ма шта политичари мислили 
о томе! Тим речима завршила је моја голишава драга савета 
своју племениту ониричку мисију. Сад баш да ли је боље и да 
ли је данас паметније бити будала него кварнић, није толико 
ни важно, али да идем у исти тор са оним смрдибубама по-
литичарима, односмо да мислим исто што и они, па макар се 
и о овако безазленој ствари радило, то не долази у обзир. То 
никако!

Дакле, ствари заправо стоје овако.
На Славију, код Храма, у Улицу отворене књиге – тамо 

ради књига не идите ни случајно! Тамо никад ништа нисам 
купио. Тамо ударају по ушима само тако. На Каленић и на 
ону тезгицу на Славији, код Митића рупчаге – ту свакако! Те 
две локације су ми омиљене, свака на свој начин, и сваком 
правом љубитељу књиге најтоплије их препоручујем.

Дакле, прва моја омиљена дестинација је Славија. Тезги-
ца код Митића рупчаге. Нема дана да ту не навратим да ви-
дим има ли шта ново. Особа за ценкање је попустљиве приро-
де, једна риђа заврзлама од женске с којом збиља вреди бити 
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ортак. Ту сам пазарио поприлично наслова. Између осталог 
и награђени роман „Писац издалека” Владана Матијевића, 
типа с којим се иначе не миришем баш најбоље, а ево и заш-
то, ако вас то баш занима.

У поменутом роману написао је тај Матијевић да нас 
причописце не треба узимати за озбиљно јер ми као нисмо 
озбиљни писци, ми, заправо, млатикурчимо приче. Тако он 
каже за нас, своју браћу по перу, ћаћу му блесавог. Треба на-
писати роман, вели он, то је мера за правог озбиљног писца. 
Роман! Уопште ми није јасно како неко паметан, а при том 
још и добар писац може тако нешто да лупи. Супер! Напи-
шеш роман и онда си као озбиљан писац јел’, а ко ће онда тај 
роман да ти објави кад за тог озбиљног писца нико није чуо? 
Даље од твоје зграде нико те не познаје осим рођака, прија-
теља и евентуално порезника. А ни у самој згради где живиш 
нико нема појма да си озбиљан писац. Данас мораш најпе да 
постанеш славан да би ти неко објавио роман, односно да би 
постао познат писац, другачије не иде, то и сам знаш, мој Ма-
тијевићу. И зато ми анонимуси, млатикурчимо приче, причу 
ту и тамо неко још и хоће да објави, роман јок. Ако си дроца 
или си геј још се и нађе нека пречица, одувек је, кажу, тако 
у сфери уметности. Ја напросто мислим да ни у другим сфе-
рама није много боље, али какве вајде од тога што мислим, 
па чак и ако смислим нешто паметно, кад нико неће да ми 
објави роман. За роман мораш бити спреман на све, најпре 
мораш да продаш душу ђаволу – тако данас ствари стоје. Твој 
паклени план, могао би, примерице, да изгледа овако. При-
ближиш се некој етаблираној креатури, што интригантнијој 
то боље, некоме попут оног Бокија 13, рецимо. Почнеш онда 
са њим да се дружиш и на крају баладе запросиш тог твог Бо-
која 13, али тако да тај дирљиви тренутак буде овековечен на 
ју тјубу и на фејсу и слава ти је онда загарантована. Најмање 
месец дана главна си фаца на свим медијима, свака будала 
зна за тебе и издавачи се напросто отимају ко ће пре да ти 
објави роман па таман исти курцу не ваљао. Али постао си 
славан, циљ је остварен. А циљ оправдава бламажу. Али не ре-
шава проблем! Тако је барем у мом случају. Кад бих стиснуо 
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петљу и урадио нешто тако фуј моја драга ми то никад не би 

опростила. Ако бих уопште преживео њено помрачење свес-

ти. Онда, контам ја, боље да будем и непознат и да млатикур-

чим приче него да правим будалу од себе у овим годинама, и 

приде још да останем без моје драге – а можда, кажем, ако не 

будем имао среће па се то деси у оним данима када је боље не 

качити се са жанском светом, и без сопственог живота.

(И још нешто. Испашће да сам узео на зуб Матијевића 

ако кажем и то да га моја драга не воли из дна душе – а нисам 

стварно. Стварно немам ништа против њега, баш напротив, 

волим да читам његове књиге, али тако су се некако скоцка-

ле ствари. Наиме, моја драга се тако била згрозила како се 

Џони Глинтић, главни јунак његовог већ поменутог романа 

„Писац издалека” односио према својој девојци Софији Ма-

ловразић, да вам то не могу описати. Нарочито јој је засме-

тала она реченица: Одавно је већ јебем из куртоазије (као да 
ми је венчана жена)... Не зато што је јебе, подразумева се, већ 
зато што, скот један, ово су њене речи, то ради из куртоазије. 

И ово су њене речи: „Ја бих му оба ока ископала!” Једва сам 

књигу спасао од ње, верујте, тако ју је то његово јебање из 

куртоазије за срце ујело. „Твој колега! Писац!”, то ми је више 
пута набила на нос као да сам ја добио НИН-ову награду за 

Џонијеве пустоловине, а не Матијевић. Шта се може, таква је 

моја драга, увек држи женску страну, па некад надрљам ја, а 

некад неко други, као у овом случају Матијевић. Њега чак ни 

срећан крај поменутог романа не би могао да извади код моје 

драге, тек колико да му евентуално буде признат као олакша-

вајућа околност. Јербо, то вам нисам рекао, моја драга воли 

само романе са срећним крајем, друге ни не узима у руке, 

осим ако је ја преварим на неку фору па после буде: „Удаљи 

се од мене и сад лепо ћути и трпи кад си знао да ми подвалиш 

овакву смарачину! Сад сам ти за ништа начисто!” А шта је ту 

лепо што је она сад за ништа начисто, то само она зна. Ако 
зна? Ако то није рекла само онако, из женске обести. Јербо 

код ње нема зајебанције са срећним крајем. Верујте ми на 

реч, њој је важно само да на крају романа сви буду срећни, а 

шта се пре тога издешавало није ни важно, комотно сви ли-
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кови су могли да се поубијају међусобно и после да неким 
чудом васрсну на крају романа, нема везе. Или, још боље, да 
се уроте против аутора романа па га кокну пре него што овај 
стигне све да их потамани. Али не! Шта ја то булазним? Ако 
би га кокнули пре времена, то би онда био и крај тог романа, 
и то срећан крај, али не по мери моје драге, већ по мери наше 
опичене стварности: један писац мање – један мрсомуд мање 
на овом свету! То је то, сложићете се.

Но, не лези ђаволе, ево коначно и Матијевићеве нове 
књиге! Мислим да се зове „Пристаништа”. Данас сам видео 
рекламу на телевизији, кажу од јутрос може да се купи у боље 
снабдевеним књижарама и супермаркетима. Баш лепо, ко 
чека тај дочека. То ми је тек посебно мило, хоћу да кажем. 
А знате зашто? Опет је почео да млатикурчи приче, ето зато! 

Друга моја омиљена дестинације је Каленић Пијаца. То 
сам већ рекао. Е видите, ту постоји једна тезга с којом ни јед-
на књижара у граду не може да се мери кад је избор књига у 
питању. Овога ми крста. Пре ћете ту да убодете добру књигу 
по пристојној цени него да нађете здраву непрскану јабуку 
па таман прешпартали целу пијацу и уздуж и попреко. Сто 
пута сам се у то уверио, зато на Каленић долазим само ради 
књига.

Ту тезгу збиља није тешко пронаћи. Препознаћете је по 
томе што је крцата књигама као ни једна друга ни на тој ни на 
било којој другој пијаци у граду, и што једино кров није иско-
ришћен као изложбено-продајни простор, мада, како ствари 
стоје, нисам сигуран да ускоро и то неће бити случај. Али што 
је најважније, у које год доба дана да банете, затећи ћете нај-
мање двоје–троје њих како рондају по тезги утркујући се ко 
ће пре да улови нешто по свом укусу.

Човек који стоји за тезгом, назовимо га продавац, увек 
је бочно окренут, никад лицем према тезги, видећете после и 
зашто, и увек има некакав нокшир на глави. Увек игра шах па 
зато стоји тако како стоји и погледује мало тамо мало вамо, 
мало на своју, мало на суседну тезгу са шаховском таблом у 
гро плану. С ким игра шах, односно против кога игра, није ни 
важно, важно је да не игра сам, хоћу рећи да није пролупао. 
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Е, с њим нема ценкања. Књиге су јефтиноћа, па и оне најбоље 
очуване, платиш колико тражи и бришеш ако си био срећне 
руке па си ископао нешто што ти паше.

Но, има још једна занимљива ствар кад је тај чова у пи-
тању. А то је његова чудна навика да цене књига показује пр-
стима. Ако књига, на пример, кошта сто динџи, он подигне 
палац десне руке и тако ти да до знања да спремиш једну 
стоју и књига је твоја; ако књига кошта двеста динџи, покаже 
палац и кажипрст и све је јасно; ако кошта три стоје, дода 
онда и средњи прст. Не, није мутав, ако сте то, може бити, 
помислили. Напротив. Његова пословна филозофија, колико 
сам ја то могао да уклавирим, могла би се сажети рецимо 
овако: направити промет са каквом-таквом разликом у цени, 
само да се не буде на губитку. И, судећи по свему, уопште 
му не иде лоше, рекао бих. Али му се уопште не прича. Шта 
ћете, такав је човек. И још једном да напоменем: са њим нема 
ни ценкања ни фемкања, па вољ  ти пазари вољ  ти продужи 
и нек  ти је са срећoм.

Баш код тог типа пазарио сам много много добрих на-
слова, и моја библиотека ми је много захвална на томе. Сло-
бодно је питајте, ако мени не верујете.

Један од њих, дакле од наслова које сам ту пазарио за 
сића лову беше и чувена „Кажа“ Матије Бећковића. То по-
мињем јер се ономад баш потрефило да Матија нешто каже, 
а кад Матија нешто каже онда то, без изузетка, пренесу и 
штампани и електронски медији. Па да видимо онда шта нам 
то Матија поручује.

Дакле, каже Матија да младе писце данас сви израбљују 
и ако су иколико паметни ваљало би да га послушају, па да 
потраже срећу на конкурсима које расписује озбиљне изда-
вачке куће. Добро. Мада уопште није добро ако је тако. Да 
се онда преслишамо, да видимо како са мном ствари стоје. 
Млад нисам, али, објективно гледано, и више сам него не-
познат писац, што му онда безмало дође на исто. Да ли ме 
неко израбљује као писца? Искрено, нисам примето. Или сам 
приглуп мало или је неки други белај у питању. Зато навијам 
за ово друго. Па онда кажем: хајде сад да погледамо како 
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стоји ствар са тим, како Матија рече, озбиљним издавачким 
кућама. Мора да сам тотално необавештен пошто знам само 
за једну која расписује конкурсе, а ни за њу нисам баш сигу-
ран да је озбиљна. И био сам у праву, испоставиће се, није ми 
било тешко то да проверим. Па шта онда ми млади и непозна-
ти писци да радимо? Коме да верујемо кад нам сви само соле 
памет а нико да нам стварно помогне? А и зашто бисмо, на 
крају крајева, некоме веровали, онда помислим, кад можемо 
да се држимо здравог разума! А и много нам па вреди здрав 
разум, рећи ће неко од колега, кад нико неће да нам објави 
књигу. И ево нас опет на почетку ове заврзламе. Па ми се све 
нешто чини да је ту неко добрано побркао лончиће. Сва је 
прилика, нека ми буде дозвољено да кажем, да је славни Ма-
тија, мој велики списатељски узор иначе, своју чувену кажу 
трампио за шарену лажу.

И толико о томе. Обећао сaм да нећу да гњавим.
Ево, баш данас сам био на Каленићу, и нећете ми верова-

ти шта ми се тамо догодило.
Изашао сам с посла нешто раније и пожурио да стигнем 

до пијаце, можда се појавило штогод ново па да ми не изма-
ке. У граду беше прави метеж, небо се мутило као да ће смак 
света попримивши све нијансе оне шизофрено суицидне тор-
надо сиве боје, какву, божијег ми Бога, пре овог лета ни на 
филмском платну нисам видео. Као да нам се спрема потоп.

Стигавши сав задихан, пришао сам тезги с књигама, уч-
тиво поздравио продавца кломоглавом, као и обично, и почео 
журно да пребирам по изложеним насловима. Наједном при-
метим да се нешто миче око мене, бацих поглед, беше то јед-
на симпатична бакица, мувала се ту сва узврпољена стежући 
једну омалену књижицу у рукама. Ухватила ми је поглед па 
ми приђе.

„Погледајте господине зар није дивна?“ рече ми.
Погледао сам. Била је то читанка за трећи разред основ-

них школа у Краљевини Југославији, из давне 1938. године. 
Ко зна колико је генерација ђака учило из те књиге, а била је 
невероватно добро очувана, што ме је јако зачудило.

„Да имам пара, одмах бих је купила“, настави бакица.
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Па добро, помислио сам, кад стигне пензијаца доскаку-
таћете опет овамо и читанка ће бити ваша. Онда још малкице 
прочепрках по насловима али не нађох ништа занимљиво па 
ухватих пут под ноге, пре него се свом силином излије онај 
чабар са неба. Не би ваљало да као ономад, кад од кишурине 
није радио градски саобраћај, покиснем до голе коже.

Лажем! Ето, опет лажем! Али сад онако без везе, хоћу 
рећи, без икакве користи. Купио сам роман „Манго”, Љубице 
Арсић и то за сићу, срамота ме је да кажем колико сам га пла-
тио. Волим да читам њене књиге иако сам максимално љут на 
њу пошто није прихватила мој захтев за пријатељство на фејсу 
(ко зна, можда се предомисли ако прочита ово).

Онда ме је нешто натерало да се вратим, не знам шта. 
Неки чудан порив, Бог ће га знати какав, можда је чак и нека 
надмоћна сила имала удела у томе? Знам само да сам се ок-
ренуо налево-круг, безмало као играчка на навијање. Може 
бити и да је напросто обична, најобичнија људска потреба да 
се учини богоугодно дело била по среди.

Дакле, вратио сам се до тезге са књигама. И, као што сам 
се и надао, зетако тамо ону бакицу, још је преметала по рука-
ма ону читанкицу. Пришао сам јој и упитао без околишања, 
крајње учтиво, колико књига кошта и да ли могу мало да је 
погледам. Осмехнула се и одговорила ми:

„Кошта тричавих сто динара, драги господине. Сто ди-
нара који су сад за мене велики као Америка“, и пружила ми 
књигу.

Да, тако је рекла, тим речима дословце, али у њеном гла-
су нисам осетио ни трунку самосажаљења, то је рекла тако 
хладно као да јој до књиге уопште није стало, као да ми ка-
зује који пут води до најближег јавног тоалета, рецимо. Али, 
можда ми се то само причинило. Бакицу видим први пут у 
животу, не познајем је довољно да бих могао да се закунем 
да ме утисак није преварио. Заправо, уопште је не познајем. 
Зато боље онда да и не мислим о томе, закључим.

Прихватио сам књижицу из њезиних руку и отворио 
је. Погледам. Како пише, саставили су је Ристо Ракочевић, 
школски надзорник, и Сава Павићевић, учитељ. Свега ту 



181

беше као и у свакој другој читанци, и причица и песмица и 

сличица. Све сами класици, Веселиновић, Домановић, Илић, 

Јакшић, Змај, Матавуљ, Назор, Ненадовић, Нушић, Прера-

довић, Радичевић, и, наравно, Вук и Доситеј, као што сам и 

претпоставио. Али по садржају се ипак разликовала од дана-

шњих читанки, и то много. И од оних из којих сам ја учио. 

Наиме, читанка беше подељена по областима, на неколико 

тема: 1) живот – породица – друштво, 2) наша отаџбина, 3) 

наша прошлост и садашњост, 4) вера и обичаји, 5) из при-

роде, 6) здравље. Дакле, имало је понешто о свему што би 

дечица тог узраста требало да знају, док су данашње читанке 

некако више забавног карактера, више личе на сликовнице 

него на уџбеник. 

Бакица као да се мало била узнемирила што тако студи-

озно проучавам овај њен предмет лепоте, па поче нападно да 

кашљуца, претпостављам хотећи да ми да до знања да сам се 

доста играо и да је сад ред да јој вратим њену играчкицу.

„Само сто динара за тако вредну књигу стварно није 

ништа. Ево дозволите да вам је поклоним, то ће ми бити ве-

лико задовољство, верујте!“, cав срећан казах јој. Управо је то 

била она идеја водиља која ме беше и натерала да се вратим 

до тезге.

„Не, никако! То не долази у обзир!“, повика бакица и ис-

тргну ми књигу из руку.

О, како је опасна, помислих. Никад не бих рекао да има 

толико снаге у јeдном тако крхком бићу, а сигурно је већ уве-

лико писала осам банки.

Како ми је истргла књигу из руку, одмакла се на једно 

два метра од мене, мислећи ваљда да се ту налази на безбед-

ној удаљености, и чврсто ју је обгрлила обема рукама. Тако 

ме је онда устрављено погледала као да сам неки монструм 

од човека, као да сам неки разбојник који хоће да је опљачка, 

ту, на пијаци препуној света. 

Нисам мислио ништа лоше, бакице, мој поглед је го-

ворио, али ништа то није вредело, бакица се била повукла 

у себе. Захваљујући мом непромишљеном гесту, постала је 

наједном неприступачна, тако далека као да јe ту, пред мојим 
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очима, закорачила у неки други свет, само њен свет, можда 

астрални свет стотинама светлосних година удаљен од мене. 

„И шта сад да радим? Како да се искупим, бакице?“ хтедох 

да је упитам. У мом видокругу не беше никог ко би ми могао 

бити и од какве помоћи.

Били смо, дакле, један на један бакица и ја. Као у бокс-

мечу. И неко од нас је морао да победи, једноставно тренутак 

је тако налагао. Не, ни мало нећу претерати ако кажем да 

сам се молио да то – свакако – буде она. Не ја. На себе, као на 

некога битног у овој ситуацији нисам ни помишљао. Не знам 

зашто ми је толико било стало да бакица оде одатле озаре-

на лица, и да је упамтим баш по томе, али, верујте ми, то је 

сушта, непатворена истина.

Ако сад не чујем из њезиних уста шта је по среди, казаће 

ми се можда временом само, понадао сам се. И бакица, као 

да је могла да ме чује, потрудила се да не остане места слу-

чају, никаквим призвољностима и нагађањима. Била је, што 

се каже, и више него изричита.

„Нећу да ми купите књигу! Нећу да ми нико купује књи-

ге, нисам зато овде дошла!“, изустила је онда. „Ја овде често 

долазимм, када ми то кости моје дозволе. Дођем и претурам 

по старим књигама, оне ми обнављају сећања. Враћају ме у 

живот, мој живот, којим одавно више не живим. А то нико 

не може да ми купи, господине. Зато немојте да се љутите на 

мене што сам овако блесаво реаговала као да сте неки напас-

ник, а фин сте човек, види се. Жао ми је због тога. Извините. 

Знам да ви то сад не можете да разумете. Разумећете можда 

једнога дана... ако доживите моје године.“

И пошто је то изговорила у једном даху безмало, вратила 

је ону читанку на полицу, забила руке у џепове мантила, и 

одсечно рекавши: „Довиђења, господине! Нека вас Бог чува!“, 

окренула се и убрзо закривудала између тезги и нестала из 

мог видокруга. 

Продавац и ја се само погледасмо. Климоглавнусмо онда 

један другом и ја сместа одох правац кући. Кад сам већ овако 

покисао од бакице не морам и од кише, јел’.
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Шта да кажем. Не памтим, верујте, кад сам тако остао 
без текста. Бакица ме је матирала, што се каже, једним по-
тезом. И тако сам научио још једну лекцију о животу, лекцију 
какве засигурно нема ни у једној школској читанци.

И зато се не кајем што и дан данас у широком луку зао-
билазим књижаре.


