
Роба и капитал 

 

     Урош је дошао десет минута раније. Да осмотри терен. Ово је фина, летња башта 

угледног кафића у центру града али, никад се не зна. Уваздуху је једна од оних 

медитеранских љигица које се штанцују последњих тридесетак година између Загреба до 

Скопја. Кафић „Паперино“ пун неког младог света који, а да тога није ни свестан, 

учествује у жанр - сцени намештеној пре него што су били сјај у татином оку. 

Сценографија иста – статисти се мењају.  Нема сумњивих појава, мафијашких њушки. 

Овде, за дивно чудо, сви имају вратове, помисли Урош. Бира сто који гледа на побочну 

улицу. Ако се нешто догоди - кидавела. Постао си већ параноичан, понавља себи древну 

мантру. 

-Уроше, јеси ли то ти? - зачује благ, назални женски глас. Три стола иза „његовог“ седи 

Лидија. Другарица из средње школе. Само му је још она фалила. Ем је превише близу ем 

живе у истом крају, зграде су им на само стопедесет метара, ем се као клинац ложко на 

њу. Пратио је до зграде кад су се враћали из школе али - ништа од тога. Страх, 

несигурност, пубертетлијске опсесије. С њом за столом седи сморени, подбули Гугић,  

локални политикант и одборник у општини. И он је ишао у исту средњу школу. Видео их 

је пар пута заједно. Да ли су у браку или се забављају? Није провалио. Прилази им 

опрезним кораком човека с нитроглицерином у џеповима. Лидија је дубоко зашла у 

тридесете али се на њој то, за разлику од Гугића, не види. Има витку линију, сладак прћаст 

носић, дугу смеђкасто - црвенкасту косу и те полупоспане очи боје лешника. Она му се 

смешка, граби га за руку, љуби у образ. Урош то збуњено прихвата као морнар који је 

насред пучине налетео на бродоломницу која га, захвална збот тога што јој је спасио 

живот, обасипа пољупцима. Не промиче му Гугићев љубоморни поглед.  

- Па, где си ти? Шта радиш? Колико те дуго нисам видела. Јеси ли се преселио? 

Не, није се одселио, ради у некој фирмици за пола плате, не нада се ничему и то је то. 

Промумла да чека неке људе и да је било дивно што је видео ( Гугић направи гримасу као 

да је прогутао жабу)  и – правац сто. Маше конобару и наручује макијато. Завлачи руку у 



џеп сакоа и напипава цигарете. Не, можда боље не, каже полугласно. Макијато испија 

полако али пребрзо. Тачно у шест зазвони му мобилни.  

- Јеси ли стигао? Ми смо већ ту- чује познати глас. 

- Чекај, Лидија, шта ће теби тај телефон? 

- Није ово Лидија већ Ивана. 

Урош погледа преко рамена. Збуњена Лидија спушта мобилни, у slow motionu, као 

да су јој управо саопштили да су јој побили целу породицу. Нагиње се према 

Гугићу и шапуће му нешто. Лице политичара  мења боје као семафор.  Лидија 

подиже слободну руку и позива Уроша, аветињски, да им се придружи. Скривање 

је готово. Ситуација се мора разрешити што цивилизованије, како и доликује 

једном академском грађанину. Сели се код њих, месечарским кораком. Пар 

тренутака се гледају без речи и Урош се присети перформанса Марине Абрамовић 

– седам сати је седела на столици у галерији, не померајући се ни милиметар. Разни 

људи су се смењивали за столицом прекопута ње и зурили. Без додира, без речи. 

Неки би бризнули у плач, други би се смејали као блесави. Трећи би покушали да 

устану али би их нека сила повукла надоле. Ово је била та ситуација. 

-Дакле, ти си Драган?- процедила је Лидија. 

-Да. А ви сте Ивана и Игор, претпостављам. 

- Пропаде нам посао – процедио је Гугић. 

- Можете да радите с неким другим – одбрусио је Урош и погледао у страну. 

Његово учешће у перформансу је управо завршено. 

- Океј. Правићемо се да се ништа није догодило. Довиђења. 

Осети чудан стисак који га подсети на канџу неке јако велике мачке. 

- Остани - рекла је Лидија и додала, правдајући се – ми смо те звали и нема разлога 

да одеш. 

- Чекај, јеси ли сигурна?- упитао је Гугић. 

- Па, овако је боље. Потпуно је логично. И боље је што се познајемо. Тако је 

сигурније. А и није баш да тражимо од њега да неког убије. 

- Још не - мрачно је пресекао њен, ако је судити по дебелој бурми на ћевапастом 

прсту, супруг. 

Био је ово прави тренутак да побегне али то, ко зна зашто, није урадио.  



- Види, остао је. Али - каже Гугић и нагне се према њему у маниру уличног мангупа 

- имаш ли ти робу? Не делујеш ми као неко ко има робу.У ствари, никад ми ниси 

деловао као неко ко је има. 

Роба, помислио је Урош, прави израз за пропалог економисту. Број 183476 међу 

економистима и број 1 на листи за општинске изборе.  

- Наравно да је имам. А шта ти мислиш? Видели сте је, зар не? Јел' желите да је сад 

распакујем? 

- Немојте да се спорите овде – умешала се Лидија – Идемо код нас кући баш као што 

смо се и договорили. 

     До паркинга су пешачили у потпуној тишини. Сто педесет мутавих метара. Било 

је, у гиздавој црној макини наоружаној с триста коња, намирисаној јебаним 

картонским боровим дрвцетом, хладно и пространо као у тајкунашкој гробници. 

Заваљен на задњем седишту,  преметнуо се  у једногодишње дете које посматра 

свађу родитеља, немоћно да се умеша и каже било коју сувислу реч.  

- Не знам како ниси проверила. 

- А како сам могла да знам? 

- Ти и твоји прохтеви. 

- Ни твоји нису бољи. У ствари, с твојим каприцима је све и почело.  

- Мојим? 

- Хоћеш да те подсећам? 

- Океј, не мораш. 

-  Пази, сад ће Славија. Увек нешто зајебеш на Славији. 

- Ја зајебем? Хајде, молим те, одакле ти таква идеја? 

- Ево, прекјуче, замало си се закуцао у камион. 

- То је било прекјуче.  

- Данас би нас сахрањивали. 

Труди се да своју пажњу усмери на нешто споредно. То обично помаже у оваквим 

ситуацијама. Билборди са рекламама за ново пиво с укусом гуаране и сока од зове, 

киоске – растурене након синоћњег победничког оргијања навијача, груди девојака 

које, прилично оскудно одевене, пролазе улицом. Џинс - шорцићи су се поново 

вратили у моду. Не зна ни сам зашто али њему  те крпице увек делују некако ретро 



порно – црвена мајица на бретеле, шорцић и вокмен на изблајханој плавуши коју 

истовремено опслужују три масна аутомеханичара.  Али, чини се да је Урош 

усамљен у том мишљењу. 

    Стају испред оног истог улаза. Није ту прошао двадесет година.  Прође му кроз 

главу како је ово место намерно избегавао. Подсетник на неуспех код жене  је оно 

што мушкарцу треба колико и рупа посред чела. И, што је најгоре од свега, ако се 

једном сети свега, заболеће га и после двадесет, тридесет година. Ни деменција га 

неће спасити. Њен стан је на трећем спрату. Лифт опет не ради. На степеништу, 

онако у ходу, Лидија му објашњава како су њени родитељи отишли у иностранство 

кад је напунила двадесет и пет. У то време је већ, преко свог ћалета, добила посао у 

једној адвокатској фирми а онда се, наравно, доселио Гугић и, како то иде и вера 

налаже.... 

      Улазе у простран стан, један од оних у којима се ваш глас губи негде у 

ћошковима, у дугим вапајима и одјецима, скрушен пред надмоћном квадратуром. 

Знао је да су њени буржуји али не толико. Можда су се приватнички и 

политичарско - јајарски капитал стопили у овом простору белих зидова, црног 

намештаја и ампутиране радости живљења? помисли Урош. Одлазе у „примаћу 

собу“. Лидија се смешта на кожни двосед и позива Уроша да седне поред ње. Гугић  

се безвољно стровали у фотељу прекопута њих. У тој јевтиној копији италијанске 

беле швалерске кошуље, црним панталонама и шанерским „Чезаре Паћоти“ 

ципелама  трули сморено, отечено тело. То није хабитус неког радишног, веселог 

дебељка, поносног на свој вишак килограма, човека који има снагу, држање и став 

па имао који килограм више или мање, оног који се ослања на шарм, енергију или 

ауторитет.То није тело ни мушкарца ни жене ни хермафродита.  Гугић је небиће, он 

нема форму и може да склизне, као неки смрдљиви желатин, из тог одела, одгмиже 

до претсобља и отпрди кроз процеп испод улазних врата. 

- Па, сад кад смо ту... Хоћеш ли пиће? – пита Лидија. У ноздрвама осећа благо 

пецкање.  Њен парфем је сасвим изветрио. Заменио га је оштар мирис зноја. 

Крајичком ока примећује да су је године ипак мало начеле. Борица - две око уста, и 

једна, повећа, посред чела. Шишке је маскирају онолико колико рагастов с којег 

висе перлице гарантује приватност.  



- Не, хвала, не бих – каже Урош готово светачки и дода, брзо, без оклевања– У 

ствари, ја бих да кренем.  

- Где да кренеш? Зашто? –пита Лидија. 

- Па, кући. Види, ја изазивам само трвење између вас двоје. Биће боље да идем. 

Гугић се надмоћно смешка. 

- Као што сам и мислио. Немаш робу. 

- Милане, да си се одмах извинио! 

- Не, Лидија, у реду је. Нема потребе. Не можемо ништа да урадимо ако нема опште 

сагласности. 

- Консензуса? Да нећеш можда и за општину да се кандидујеш? 

- Ти Милане ћути а ти Уроше седни. Урадићемо онако како ја желим. Ти си доста 

одлучивао пре а сад ћу мало ја. Јесмо ли се тако говорили? 

- Океј, океј – нервозно мрмља Гугић и клима главом брзо, као да  му не дају да 

одјури у тоалет. 

Овај пут додир Лидијине руке не подсети Уроша на канџу већ на нешто најближе 

оном додиру који се, једнако створен од оба света, налази у једном телу.  И гледа га 

помало као она клинка коју је пре двадесет година отпратио до улаза. 

- А сад бих волела да се држиш нашег договора и покажеш да је све у реду. 

- Слажем се – каже Урош неким потмулим, искашљаним гласом а затим је крвнички 

зграби за главу и залепи њене усне на његове. Нервозни језик удари у њене 

стиснуте зубе али се, уследећем налету, беле капије размакну и он почне да вршља 

по њеним устима као распомамљени пипак хоботнице. 

- Е,рекли смо да нема пољубаца –добацује Гугић  

- Стани мало... А  моја другарица Викторија? Због тебе сам постала бисексуалка. 

Ћути тамо! 

- Ја сам рекао да хоћу да пробам с две. Нисам ништа рекао шта вас две требате да 

радите. 

Гугић прича ли прича али га они не чују. Презаузети су раскопчавањем одеће, које 

се претвара у цепање његове поткошуље и њеног грудњака. Тела им се блесаво 

сударају, као да иду неким својим путем, срљају испред страсти.  Њен супруг криви 

главу да би, што боље, ухватио сваку слику. Урош откопчава панталоне и прави 



покрет као да ће устати али га Лидија снагом рагбисте, својим длановима прибија 

уз наслон двоседа а потом се баца на његове панталоне. Откопчава два дугмета а 

затим их повлачи надоле. Го као новорођенче и напаљен као бик, Урош је, 

фасциниран, гледа док скида минијатурне чипкасте ружичасте гаћице и баца их 

преко рамена. Груди су јој мале, лепе и сасвим, сасвим незнатно спуштене а гуза, 

ако се изузме мало поморанџине коре на граници с бутинама, као да има петнаест 

година мање. Опкорачује Уроша, спушта шаку иза задњице, граби његов уд, повуче 

га горе - доле пар пута а потом прислони уз вагину и нагло мрдне гузом наниже. 

- То! Ајде, јаши ту сочну карину! Да видим како јаше моја жена! Мамузај га! –

добацује политичар и Урош, преко бледог Лидијиног рамена, види тог избеченог, 

обузетог несрећника у знојавој белој кошуљи. Супротно ономе што је очекивао, 

овај не маструбира. Маше рукама и дере се. Делује, пре, као неки фудбалски 

навијач, пет минута пре краја другог полувремена, са шест - седам пива у себи. Док 

му језик клизи од њеног врата до груди, Урош ствара у глави сумануту слику: 

Гугић, изваљен у фотељи,  на смену грицка чипс, пије пиво и маше заставицом на 

којој је Лидијино међуножје, обријано, са једном тамном цртом на средини. Та 

идеја му је некако секси. Граби је за гузове и почиње да на њене нападе одговара 

својим и они се,пеливански гипки, брзо усклађују.  

- Дрољо, окрени се. Оћу да те видим док м ускачеш по курцу. 

- Не обраћај пажњу на ово - шапуће му Лидија задихано – ово је само део игре – и 

рутински устаје, окреће се према мужу, наседа и почиње да окида куковима. Урош 

је љуби у врат, прелази рукама преко као обарач напетих брадавица, стеже у 

струку. 

-  Палацај језиком, то, мала,тако! Ајде, јебаљко! 

Након извесног времена, кад су његове руке и ноге постали укочени, мужић 

командује: 

- Време је да вам се придружим. Узми је кучећи! 

Сад је Лидија у сендвичу – с леђа напада Урош, опкорачивши њену истурену гузу 

по којој избијају грашке зноја. С друге стране, сав разобадан, раскопчаних 

панталона, пухће и ухће Гугић док намешта свој кратак и дебео уд у Лидијина 

уста.Урош  види Лидију која извлачи Миланов пенис из својих уста а затим га 



погледа преко рамена и каже: 

- Ето, да си скупио муда сад би ме имао само за себе, буздованчино моја! 

- Шта си рекла?!- повиче Урош. Одједном, троглави механизам стане. Изашао је из 

Лидије али су њена уста и даље испуњена Гугићем. 

- Ништа није рекла. Оћеш да наставиш да ми јебеш жену или нећеш? 

Лидија је доживела врхунац минут касније уз малу припомоћ овлаженог Урошевог 

палца на анусу. Била је то чудна, атоналана музика која је допирала из њеног 

оргазмичког грла. Стресла се и пала грудима на под али се, у трену, окренула према 

њему и узела га у уста.  ПОтом је инсиситриала да направе малу „борбу мачевима“, 

прогалсила Уроша за победника а затим кренула да их наизменично обрађује све док 

је, нису, прво Гугић па он, залили по грудима. Политичар је, отресајући алатку, рекао 

скоро ведрим гласом:  

-Одох до купатила да се освежим па ћемо наставити. 

„Бузда“ се бацио у потеру за посткоиталном цигаретом, скривеном у џепу сакоа док је 

Лидија влажним марамицама скидала сперму с груди.  

- Допало ти се,а? 

- Веома. 

- Шта тражиш? 

- Цигарете. 

- Пусти сад то –рекла је и, баш у тренутку кад се сагнуо по сако,  с леђа зграбила 

Урошеве тестисе. Лагано их ја стезала и пуштала. Њен језик је почео да следи 

инструкције прстију. Иако изнурен, Урош је осетио како се поново узбуђује. Знао 

је да ће другисношај бити маратонски и да ће његов оргазам бити наредних сат 

времена реалан колико и пустињска фатаморгана. Ипак, није га било брига. Легао 

је преко те жене с намером да надокнади све пропуштено у последњих двадесет 

година. Она је то знала, видео јој је по том озареном изразу лица , најлепшем и 

најкурвинскијем, изразу лица жене која се управо добро појебала. Стапање је било 

тренутно и интензивно, као да су тинејџери. Згрожен искреним пољупцима,  

изгребаним леђима и мрмљањем којем је недостајало само: „ВОЛИМ ТЕ!“ у 



фротирском мантилу индиго-боје, мокар као матори морж, стајао је, на пола метра 

од њих, Гугић. 

- Ово није по договору. Убићу вас! 

- Дај смири се- добацила му је задихана Лидија- Урош ће те пустити да му после 

попушиш. 

- Стварно?- упитао је Гугић, гласом у којем су се мешали туга и стид.  

- То је апсолутно грозно и одвратно и мрско али, што да не!- рекао је Урош. 


