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 „Пол је ходао са извесним грчем у себи… али је и даље ћаскао са својом мајком. Никада јој не би 

признао колико пати због тих ствари, а она је могла само делимично да наслути”. 

Д. Х. Лоренс, Синови и љубавници 

 

ЗИМА 

 

Четвртак, 1. јануар 

НЕРАДНИ ДАН У ЕНГЛЕСКОЈ, ИРСКОЈ, ШКОТСКОЈ И ВЕЛСУ 

Ево мојих новогодишњих одлука: 

1. Помагаћу слепима када прелазе улицу. 

2. Качићу панталоне на вешалицу. 

3. Враћаћу грамофонске плоче у омоте. 

4. Нећу почети да пушим. 

5. Престаћу да истискујем бубуљице. 

6. Бићу љубазнији према псу. 

7. Помагаћу сиромашнима и неукима. 

8. Пошто сам синоћ чуо ону грозну буку из приземља, такође сам се зарекао да никада нећу пити. 

Отац је синоћ напио пса вишњевачом. Ако КДЗЗЖ сазна за то, могао би гадно да се проведе. Прошло 

је осам дана од Божића, а мајка још није опасала зелену кецељу од лурекса коју сам јој купио за 

празник! Догодине ће добити шипак. 

Ето какве сам ја среће, изашла ми је бубуљица на бради баш првог дана нове године. 

Петак, 2. јануар 

НЕРАДНИ ДАН У ШКОТСКОЈ. ПУН МЕСЕЦ 

Данас сам се осећао бедно. Крива је моја мајка, јер је певала „Мy Wаy“ с врха степеница у два сата 

ујутру. Ето какве сам ја среће, да ми баш она буде мајка. Могуће је да су ми родитељи алкохоличари. 

Идуће године бих могао да се нађем и у дому за незбринуту децу. 

Пас се осветио оцу. Скочио је и оборио му модел брода, а затим одјурио у башту запетљан у бродску 

ужад. Отац је стално понављао: „Три месеца рада отишло у неповрат.“ 

Бубуљица на бради постаје све већа. Крива је моја мајка, јер нема појма о витаминима. 

Субота, 3. јануар 

Полудећу због недостатка сна! Отац је избацио пса из куће, па је овај читаве ноћи лајао испод мог 

прозора. Такве сам ја среће! Отац га је и псовао. Ако не припази, имаће посла с полицијом због 

вербалног деликта. 

Мислим да је она бубуљица у ствари чир. И баш је морала да изађе ту где свако може да је види. 

Ставио сам мајци до знања да данас уопште нисам унео витамин Ц у организам. Рекла је: „Иди онда и 

купи наранџу.“ То и личи на њу. 

Још није опасала кецељу од лурекса. 

Биће ми драго кад поново кренем у школу. 

Недеља, 4. јануар 

ДРУГА ПО БОЖИЋУ 

Отац има грип. Не чуди ме, с обзиром на то шта једемо. Мајка је изашла по киши да му купи неки 

напитак с витамином Ц. Али, као што сам јој и рекао – сада је исувише касно. Право је чудо што 

немамо скорбут. Мајка каже да не види ништа на мојој бради, али то говори само зато што се осећа 

кривом због начина на који се хранимо. 

Пас је побегао јер мајка није затворила капију. Поломио сам ручицу на грамофону. Нико још не зна, а 

ако будем имао среће, отац ће боловати мало дуже. Он је једини осим мене који га користи. Ни трага 

од оне кецеље. 

Понедељак, 5. јануар 

Пас се још није вратио. Мирно је без њега. Мајка је позвала полицију и дала им његов опис. У њеној 

причи изгледа ружнији него што јесте: чуперци му падају преко очију и све нешто тако. Ја стварно 

мислим да полиција има преча посла, да хвата убице на пример, него да тражи псе. То сам јој и рекао, 

али их је она ипак назвала. Ако је неко убије због тог пса, тако јој и треба. 
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Отац још ленчари у кревету. Требало би да је болестан, али приметио сам да и даље пуши! 

Данас је свратио Најџел. Поцрнео је током божићних празника. Мислим да ће се Најџел разболети од 

ове изненадне хладноће у Енглеској. Његови родитељи су погрешили што су га водили у 

иностранство. 

Он још нема ниједну бубуљицу. 

Уторак, 6. јануар 

БОГОЈАВЉЕЊЕ. МЛАД МЕСЕЦ 

Фрка око пса. 

Срушио је инкасанта с бицикла и помешао му све папире. Очекујем да ћемо сада сви завршити на 

суду. Полицајац је рекао да морамо да припазимо на пса и упитао колико дуго шепа. Мајка је рекла да 

он уопште не шепа и прегледала га је. У предњој левој шапи заглавила му се фигурица гусара. 

Пас је био задовољан када му је моја мајка извадила фигурицу и блатњавим шапама је скочио на 

полицајца. Мајка је донела крпу из кухиње, али је на њој било џема од јагода, пошто сам ја њоме 

обрисао нож, тако да му је још више упрљала униформу. Полицајац је затим отишао. Сигуран сам да је 

псовао. Могао бих и да га пријавим због тога. 

Погледаћу у речнику шта значи „Богојављење“. 

Среда, 7. јануар 

Јутрос је Најџел свратио својим новим бајсом. Има боцу за воду, показивач километраже, брзиномер, 

жуто седиште и веома танке тркачке точкове. Није то за њега! Он њиме иде само до продавнице и 

натраг. Кад бих ја имао такав бајс, возио бих се по целој земљи и стицао разна искуства. 

Моја бубуљица или чир је сазрела. Већа сигурно не може да буде! 

Пронашао сам у речнику реч која сасвим одговара мом оцу. Симулант. И даље је у кревету и кљука се 

витамином Ц. 

Пса смо затворили у шупу за угаљ. 

Богојављење је нешто у вези са три мудраца. Чудна ми чуда! 

Четвртак, 8. јануар 

Сад и мајка има грип. То значи да морам обоје да их дворим. Који сам ја баксуз! 

Цео дан трчим степеницама горе-доле. Вечерас сам им спремио обилну вечеру: два поширана јајета с 

пасуљем и пудинг од гриза из конзерве. (Добро је што сам опасао зелену кецељу од лурекса, јер су јаја 

излетела из суда и просула се свуда по мени.) Мало је недостајало да им нешто не скрешем када сам 

видео да ништа нису окусили. Толико болесни баш и нису. Псу сам дао вечеру у шупи за угаљ. Сутра 

ујутру долази бака, па сам морао да очистим изгореле судове, а затим да изведем пса у шетњу. У 

кревет сам отишао тек у пола дванаест. Није ни чудо што сам тако низак за своје године. 

Одлучио сам да не студирам медицину. 

Петак, 9. јануар 

Целе прошле ноћи су кашљали и кашљали. Када би једно престало, друго би наставило. Човек би 

помислио да ће имати мало обзира према мени после онако напорног дана. 

Бака је дошла и згрозила се над стањем које је затекла у кући. Показао сам јој своју, увек чисту и 

уредну собу, па ми је дала педесет пенија. Показао сам јој и све оне празне флаше у канти за смеће и 

смучило јој се. 

Бака је пустила пса из шупе. Рекла је да је окрутно од моје мајке што га је затворила. Пас се 

исповраћао у кухињи. Бака га је поново затворила. 

Истиснула ми је бубуљицу на бради. Сада је још горе. Казао сам баки за зелену кецељу, а она ми је 

рекла да мојој мајци сваког Божића купује џемпер од чисте синтетике, а да ова ама баш никад није 

обукла ниједан од њих. 

Субота, 10. јануар 

Преподне. Сада је и пас болестан! Повраћа нон-стоп, па смо морали да зовемо ветеринара. Отац ми је 

рекао да му не кажем да је пас био затворен у шупи два дана. 

Ставио сам фластер преко бубуљице да не бих добио бациле од пса. 

Ветеринар га је одвео. Каже да мисли да му се нешто запетљало у цревима и да ће морати хитно да га 

оперише. 



Извор: „Лагуна” 

 
 

Бака се посвађала с мојом мајком и отишла кући. Нашла јој је оне џемпере све изрезане у крпе за 

прашину. Срамота, а неки немају ни да једу. 

Наш први комшија, господин Лукас, свратио је да обиђе моје, који су и даље били у кревету. Донео је 

честитку са „најбољим жељама за оздрављење“ и цвеће мојој мајци. Она је седела у кревету у 

спаваћици која јој је више показивала него скривала груди. Разговарала је с господином Лукасом 

мазним гласом. Отац се правио да спава. 

Најџел је донео своје плоче. Он је панкер, мада не видим никаквог смисла у томе пошто не могу да 

разумем речи. У сваком случају, мислим да постајем интелектуалац. Вероватно због силне бриге. 

Поподне. Ишао сам да видим како је пас. Оперисали су га. Ветеринар ми је показао пластичну кесу с 

гомилом којекаквих дрангулија у њој. Било је ту парче угља, јелкица са божићног колача и фигурице 

гусара са очевог модела брода. Један гусар је махао сабљом, што је псу сигурно причињавало грдне 

муке. Сада изгледа много боље. За два дана може да се врати кући, нажалост. 

Кад сам стигао кући, отац се свађао с баком због оних празних флаша у канти за ђубре. 

Господин Лукас је на спрату разговарао с мојом мајком. Када је отишао, отац се попео, закачио се и с 

њом, тако да се ова расплакала. Отац је лоше расположен. То значи да се осећа боље. Скувао сам мајци 

чај, а да је нисам ни питао. То ју је такође расплакало. Неким људима никако не можеш да угодиш! 

Још имам ону бубуљицу. 

Недеља, 11. јануар 

ПРВА ПО БОГОЈАВЉЕЊУ 

Сада знам да сам интелектуалац. Синоћ сам гледао Малколма Магериџа на телевизији и разумео сам 

скоро сваку реч. Све се слаже. Лоше прилике у кући, бедна исхрана, не волим панкере. Мислим да ћу 

се учланити у библиотеку, да видим шта ће да се деси. 

Права је штета што нема више интелектуалаца који живе у близини. Додуше, господин Лукас носи 

штофане панталоне, али он ради у заводу за осигурање. Ето какве сам ја среће. 

Прва, шта по Богојављењу? 

Понедељак, 12. јануар 

Пас се вратио. Стално лиже рану, па му окрећем леђа кад једем. Мајка је јутрос устала да би псу 

наместила удобнији лежај док се не опорави. Направила га је од картонске кутије у којој су некада 

биле кесе с прашком за прање. Отац је рекао да ће пас од тога да кија, па ће да му пукну конци и онда 

ће ветеринар да наплати још више када га буде поново зашивао. Посвађаше се око те кутије, а онда је 

отац почео да помиње господина Лукаса. Уопште ми није јасно какве везе господин Лукас има са 

псећим лежајем. 

Уторак, 13. јануар 

Отац се вратио на посао. Хвала Богу! Не знам како га мајка уопште и подноси. 

Господин Лукас је свратио јутрос да пита мајку да ли јој треба помоћ у кући. Баш лепо од њега. 

Госпођа Лукас је напољу прала прозоре. Мердевине на којима је стајала нису деловале баш сигурно. 

Писао сам Малколму Магериџу у ББЦ замоливши га да ми каже шта да радим као интелектуалац. 

Надам се да ће брзо да ми одговори, пошто ми је дојадило да будем интелектуалац сам-самцат. 

Написао сам песму, и то за само два минута. Чак и славним песницима треба више времена. Зове се 

„Славина“, мада није реч о славини, већ о нечем далеко дубљем, о животу и сличним стварима. 

Славина, Адријан Мол 

Славина капље, не да ми сна 

Ујутру воде биће до колена. 

Страдаће тепих, а отац мој, 

За нови има да пролије зној. 

Гумицу среди, тата, ти сад, 

Немој к’о увек да будеш гад! 

Показао сам је мајци, али се она само насмејала. Није баш нешто паметна. Још ми није опрала шорц за 

ФВ, а сутра крећем у школу. Далеко је она од оних мајки с ТВ-а. 

Среда, 14. јануар 

Учланио сам се у библиотеку. Узео сам Негу коже, Порекло врста и књигу од једне жене о којој мајка 

стално наклапа. Књига се зове Гордост и предрасуда, а написала ју је нека Џејн Остин. Приметио сам 
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да је библиотекарка била одушевљена. Можда је и она интелектуалац као и ја. Није ми се загледала у 

бубуљицу, што значи да се вероватно смањила. Крајње је време! 

Господин Лукас је у кухињи пио кафу с мојом мајком. Цела просторија је била у диму. Смејали су се, 

али су престали када сам ушао. 

Госпођа Лукас је сада преко пута чистила испуст за канализацију. Није баш деловала расположено. 

Мислим да господин и госпођа Лукас немају срећан брак. Јадан господин Лукас! 

Ниједан од наставника у школи није приметио да сам постао интелектуалац. Биће им жао кад једног 

дана будем славан. Има једна нова девојчица у нашем разреду. Седи са мном на географији. Није 

лоша. Зове се Пандора, али воли да је зову Кутија. Бог те пита зашто. Могао бих још и да се заљубим у 

њу. Време је да се заљубим, ипак ја имам 13 ¾ година. 

Четвртак, 15. јануар 

Пандора има косу боје меда, дугу баш онако како девојачка коса и треба да буде. Добро је и грађена. 

Гледао сам је кад је играла баскет и груди су јој се тресле. Мало сам се чудно осећао. Мислим да је то 

то! 

Ветеринар је псу извадио конце. Овај га је ујео, мада мислим да се он на то већ навикао. (Мислим, 

ветеринар, за пса знам да је навикао да гризе.) 

Отац је провалио да сам сломио ону дршку на грамофону. Слагао сам га. Рекао сам да је пас скочио и 

сломио је. Казао је да ће сачекати да се пас сасвим опорави од операције, а онда ће да га шутне. Надам 

се да се шалио. 

Кад сам се вратио из школе, опет сам затекао господина Лукаса у кухињи. Мојој мајци је сада много 

боље, па ми стварно није јасно зашто овај упорно долази. Госпођа Лукас је за то време по мраку 

садила неко дрвеће. Читао сам мало Гордост и предрасуду, али то је много старомодно. Мислим да би 

Џејн Остин требало да напише нешто модерније. 

Пас има исту боју очију као и Пандора. То сам приметио тек када га је мајка ошишала. Сада изгледа 

горе него икад. Господин Лукас и она су се смејали његовој новој фризури, што и није лепо, јер пси не 

могу да одговоре на увреде, баш као ни краљевска породица. 

Идем у кревет раније да бих размишљао о Пандори и радио вежбе за истезање кичме. Ништа нисам 

порастао за последње две недеље. Ако се тако настави, остаћу кепец. 

У суботу идем код лекара уколико ми се бубуљица не повуче. Не могу да издржим овако, да сви буље 

у мене. 

 

 
 


