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драГослав МиХаиловиЋ

Кад су ЦвЕталЕ тиКвЕ
(одломак)

Не, нећу се вратити. Отишао сам још пре дванаест година, а овде, у Естерсунду, већ сам осам. Имам 
породицу. Видите оног белоглавог дечака тамо? Да, личи. И јесте Швеђанин. Моја жена га је родила 
као девојка, пре мене; други су овде обичаји. Дао сам му своје презиме; оца ионако није знао. Сад 
се зове Арне Сретеновић. Једва је научио да изговори цело своје име. Учим га да говори српски. И, 
да видите, иде му од руке, доста је бистар. Већ четири пута сам га слао, заједно с његовом мајком, 
буразеру Влади у Београд. Понели би и паре, разуме се. Буразер их је са својима – он има ћерчицу и 
синчића – слао на море. А како бих иначе објаснио зашто их шаљем? Ови блесави Швеђани мисле да 
је Југославија читаво једно море. Не би могли ни да замисле да је неко био у Југославији а да није био 
на мору. И ја кад пођем, они кажу: „Он је отишао на своје море. Он не може без свог мора”. 
       Мени је овде лепо. Пре четири године жена и ја смо некако скупили мало пара, узели кредит 
и почели да дижемо кућицу изван града. Овде је то велики луксуз. У Београду сам живео међу 
душановачким кућерцима, па бих то хтео и ту. Кућица ми је скоро готова. Није још сасвим готова 
зато што се ја око тога баш и не ломим превише. Стално нешто око ње или по баштици прчкам. А и 
ова ти је земља некако јалова; тек што се један снег скине, већ почиње да се спрема други. Лета, оног 
нашег, такорећи и нема. И увек се нађе нешто посла. 
       Мој клинац ме обожава; а не могу да кажем, волим и ја њега. Једанпут, пролазим улицом, а он 
стоји с неким својим другарима и хвали се: „Мој стари је у Југославији био шампион. Новине су о 
њему писале.” А ја нисам био југословенски првак. Био сам првак Србије, две године, у велтеру и 
полусредњој. И свеармијски првак у средњој, кад сам служио војску. А својој мајци Арне каже: „Кад 
смо оно летос били у нашој Југославији...”
           Кад смо се Инге и ја узели, желео сам да имамо децу. И рекао сам јој: „Ако ми не родиш клинца, 
оставићу те.” Али у почетку нисмо могли. А после, кад је прешла тридесету, некако је почела да се 
боји. Наравно, још за то није касно, још она може да роди. И ако бих навалио, родила би га. Али онда 
сам помислио: можда бих бар тог страха могао да је поштедим? И рекао сам: „Инге, ти се, изгледа, 
бојиш да родиш?” Она каже: „Не знам чега се више бојим: тога да родим или тога да ћеш ме оставити. 
Знаш шта ми је лекар још онда био рекао. А мени је сада већ тридесет и четири.” „Па, у реду”, рекао 
сам. „Можда нам више деце и није потребно. Доста нам је наш Арне. Ако се ти сложиш.” А она 
почела да ми љуби прљаву блузу. 
       Волимо се ја и моја Инге. Истина, не онако као да нам је осамнаест или двадесет. Али – волимо 
се. Помало као другари. Помало можда као инвалиди. Али волимо се. И не причамо много о томе. 
       На Душановцу сам ишао с најлепшим цурама. Био сам звезда. Ломиле су се око тога која ће више 
да трза на мене. И правиле себи рекламу ако би ишле са мном. „Она иде с Љубом Шампионом”, 
говориле би. А моја Инге није лепа, има краћу ногу и ванбрачно дете. Кад је имала дванаест година, 
сломила је ногу. И остала јој је краћа, за три сантиметра. Није ништа страшно, али – примећује се. 
Тако је и Арнеа родила. Мислила је да ће тог типа задржати. А тип сачекао да се он роди, па нестао. 
И, чудна ствар, волим је. Некад сам цуре стално мењао. А њу чак ни не варам. Ваљда сам оматорео. 
Тридесет и осма ми је. Моја Инге уме да буде и џандрљива, као и све остале блесаве жене. Она 
исто уме да закера: „Опет си унео блато у кућу! Зашто не бришеш ноге?” И: „Опет те твоје блесаве 
новине!” И: „Овде си ми се попео с твојим синдикатом!” И уопште. По томе су нам, као што видите, 
обичаји исти. Али као што сам ја научио да поштујем шведске, и она се научила да поштује наше. 
       Некад, у Југославији, волео сам да жвалавим. Ни око чега. Откако сам отишао, међутим – прво 
језик, а онда и све друго – постао сам ћутљив. Овде свет, уосталом, и није баш много причљив. И кад 
дођем кући нерасположен или љут, или кад ме ухвати моје лудило, и ћутим, она ме не дира. Ћути и 
сама. Није то за жену баш много пријатно, али моја Инге и то поднесе. А кад ме прође, онда можемо 
по старом. И, мада такве ствари ипак ретко чиним – обично гледам да им помогнем на неки други 
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начин – кад неки наш човек, из Југославије, овде баш заглави, ја га и кући одведем. А народ овде 
није лош, али, некако, тврд је на пару: отац за сина не зна, син за мајку, свако има своју рачуницу 
и своју касу. И ретко један другоме у кућу залазе. А моја Инге нас дочекује с осмехом и каже типу 
српски: „Ми волимо наша Југославија.” И пере му прљаве гаће, и кува му пасуљ са сланином и сарму, 
и пребира по нашем вешу и одваја му моје старе кошуље: док се мало не снађе. И кад нас је прошле 
године један такав био покрао – ништа страшно: дрпио једно моје одело и неке ситнице, али ја сам 
се јео као Месец: ето какви смо” – она ми каже: „Немој да се секираш. Сав је био пропао, јадник. Ми 
ћемо зарадити друго.” 
       Пре две године сам се опет био запио – дешава ми се то повремено – и, онако пијан, само сам сео 
за волан и одјурио право за Југославију. Осам дана нисам долазио на посао. И мирно сам примио 
отказ. Крив сам, шта имам да се буним? Али мој синдикат се побунио; а овде је синдикат веома јак. 
„Он”, кажу, „има право да види своју домовину. Он има право да види своје море. Каква смо ми земља 
ако нашем најбољем раднику не можемо да дозволимо да види своје море?” А ја, кажем, нисам имао 
право, а нисам имао ни воље никога да молим, иако ми се посао баш није мењао: свих осам година сам 
у истој фабрици. И лепо им, људски кажем: „Шта се, бре, зезате? Какво море, какви бакрачи! Нити 
сам на море ишао, нити који ђаво. Био сам се наждрекао. Зато би ме и у мојој Југовини најурили.” „А 
не”, кажу они. „Своје доушнике зато не отпуштају. Отпустили су те зато што си синдикалиста. А уз 
то, ти си још био и болестан! Ми то можемо и да докажемо! Не смеју због тога да те отпусте.” 
       Главу дајем ако је ико од њих ишта од тога схватио. Они просто мисле да смо сви ми ударени, кеве 
ми! И кад прођу овуда и чују како урличемо наше песме и овакве сузе ваљамо, они мисле – нисмо 
читави. 
       ᾿Леба ми, везе немају. Али, овако резонују: ако си ти луд, слободно и то можеш да будеш, и имаш 
право на то, само немој да направиш неки изгред. А за мене су овако мислили: тај сигурно јесте 
ударен, али кад то њему дође, он предосети, па седне у кола и оде у његову луду Југославију. Је ли 
направио неки саобраћајни прекршај? Није. Је ли учинио нешто друго? Није. Е, па онда, у реду! Зар 
за нас није још и боље што је отишао?
        И прилична се гужва око тога направила. Чак су и неке синдикалне новине почеле да ме бране 
– излази овде један такав листић: он је, кажу, био болестан. Дошао неки даса из тих новина. „Ма, 
јок”, кажем му ја, „нити сам био болестан нити је уопште потребно да се око тога прави нека гужва. 
Наћи ћу други посао.” И стварно сам то одмах могао. Али онда ми моја Инге каже: „Кажеш да си 
крив. А ја теби опет кажем да ми то не можемо да разумемо. Како можеш да будеш крив? Не можеш 
да будеш крив. Био си болестан! Јер кад неко усред радног времена изненада заустави машину, баци 
комбинезон и оде у фабрички клуб и тамо за три сата попије двадесет флаша пива, и пословођу, који 
дође да га позове да се врати, отера у материну и гађа празном флашом, а онда, онако у кошуљи по 
хладноћи, седне у кола и некуд одјури, тако да му жена и дете пет дана не знају где је, и тек се петог 
дана, ко зна колико далеко одатле, негде у Аустрији освести и јави телеграмом, и затим се мирно 
врати као да се ништа није ни десило, онда то стварно нико живи овде не може да схвати. Ко то овде 
ради? Ко је то овде икад урадио? И баш зато што не можемо да разумемо, ми морамо да мислимо да 
си био болестан. То је – као некаква менструација. Код вас их, изгледа, имају и мушкарци. И кад их 
већ имају, имају и право на њих. Зато, пусти ти њих нека они то само терају, немој их задржавати.” 
       И стварно су ме вратили. А кад сам први пут дошао на посао, само што ми на улазу нису славолук 
били поставили. 
       У ствари, ја сам овде, помало, популаран. Опет због бокса. Тренирам фабрички клуб. А осим тога, 
радим и оно што у Југославији никад нисам ни помислио – у синдикату. Кад смо се буразер Влада и 
ја пре три године срели у Италији и ја му то испричао, он се просто упишао од смеха; у Југославији 
стварно ни за шта друго осим за цуре нисам знао; и за бокс, дабоме. 
       Код куће, наравно, имам наше плоче. Али тамо не волим да их слушам. Растужим се. Не волим 
да узнемиравам Арнеа и Инге. Он, мој син, изгледа, воли их. У почетку их је пуштао да би, ваљда, 
мени угодио. А после их заволео. А ја, кад се зажелим, долазим овамо. Мало ми је лакше откако овде 
има наших. Готово шест година био сам једини Југословен у целом Естерсунду. А сад нас има готово 
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шестсто. Кад су почели да долазе очима нисам могао да верујем. И – овде мало жвалавимо по нашки, 
мало певамо по нашки и мало плачемо по нашки. А онда одемо свако на своју страну. 
       У ствари, ја им овде дођем – као некакав дрвени адвокат. Казујем им какви су шведски закони: на 
шта имају право, на шта немају; преводим им кад им шта затреба; овај клуб, ту просторију, шведски 
синдикати су им дали: ја сам им то средио; доста њих сам у фабрици у којој радим запослио; кад се 
припремају за наше приредбе, ја им за фолклор обезбеђујем народне ношње; и то позајмљујем од 
Швеђана; њихове су мушке ношње сличне словеначким: сналазимо се како умемо. И тако, често сам 
овде. Често сам овде, и сачекујем оне који долазе, испраћам оне који одлазе. А они долазе, и одлазе, 
а ја остајем.
       И кад ме ухвати моје лудило, кад се смрачим, Инге и Арне ходају око мене на прстима. „Инге”, 
тада кажем мојој жени, „Инге, срце ми пуца.” А она каже: „Видим, Љуба.” У почетку је страховала 
да ћу отићи; и настраховала се, јадница, поред мене. „Ти, ћеш, Љуба”, каже, „једном отићи од нас. 
Сешћеш на воз, и оставићеш нам твоја кола и твоју кућу, и нећеш се вратити. Оставићеш нам кола 
и кућу уместо себе. А шта ће нама кола и кућа уместо тебе?” „Не буди луда”, кажем ја њој; а она ми 
још не верује. „Не буди луда, никуд ја нећу отићи. Никуд ја без тебе и Арнеа нећу поћи.” И, кажем, у 
почетку ми није веровала, а сад зна: то мора тако да буде; проћи ће ме. И кад ме види таквог, српски 
ми каже: и она се учи да говори српски: „Па, Љуба, иди мало у твоја Југославија. Север је добар, али 
за тебе је Југославија најбољи на свет. Иди мало у наша Југославија” – То наша Југославија она каже 
зато што сви ми, и она, и Арне и ја, имамо двојно држављанство, и шведско и југословенско. То сам 
такође средио. – А ја јој кажем: „Ти, Инге, као да си се на Душановцу родила.” 
       Тада узмем од фабрике неколико дана неплаћеног одсуства – и они су на то навикли, па ми више 
не праве питање – и седнем у кола, па по три дана и три ноћи возим као луд. Ја сам, иначе, пажљив, 
опрезан возач, и не волим да јурим, али тада немам времена ни за спавање. За воланом само по два-
три сата одремам. Тек кад дођем до аустријске и наше границе, зауставим се. Свратим у неки мотел, 
окупам се, људски се испавам – једанпут сам тако шеснаест сати преспавао – обријем се, пресвучем. 
И, полако, пређем преко границе. 
       Тада уђем у Љубљану, или у Цеље или Марибор – ниже да идем немам храбрости: о Београду 
да вам и не причам – застанем и паркирам се поред тротоара. И тако останем у колима. Спустим 
прозоре, гледам око себе и – слушам. И, верујте, Словенци сасвим добро жвалаве по нашки, ништа 
се не разликују. 
       И тако, не излазећи из кола, преседим по пола сата, или сат или два. 
      Онда полако кренем натраг. У повратку негде на бензинској пумпи напуним резервоар бензином. 
Затим пређем аустријску границу, застанем, па из довода наточим по пуну шаку. Трљам га, њушим: 
и он ми мирише на Југославију. Намажем се по лицу, по коси, по грудима... 
       Кући се вратим уморан као куче. А моја жена ми каже: „Ти си се, Љуба, подмладио.” 
       А о томе како сам дошао овамо, о томе јој не причам. Шта ће њој и то? Није ни потребно да зна. 
То ћу сам носити. То је моја ствар.   
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