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 Ležao sam na krevetu i nisam bio u stanju da se maknem, cela soba se okretala. Bio sam 

izvrnut na leĎa, imao sam osećaj da mi je u stomaku roj pčela i da ogromno gvozdeno Ďule stoji na 

meni i pritiska mi želudac i pluća. Bio ubeĎen da smrt dolazi po mene. Jedino što je na meni bilo u 

mogućnosti da pravi pokrete bili su očni kapci i delimično vilica. Noge i ruke bile su mi potpuno 

oduzete, čak ni vrat nisam mogao da okrenem.  

 On me je od svega najviše zabrinjavao. Ležao sam tako bespomoćan, a iz želuca je počelo 

da kreće. Bio sam u panici. Nekako sam pokušavao da se suzdržim, ali to nije išlo. Setio sam se 

Bona Skota i Džimija Hendriksa, neko mi je već ispričao da su završili gušeći se u sopstvenoj 

želudačnoj preraĎevini. Bojao sam se, vilica je počela blago da cvokoće. Da li je moguće da ću tako 

završiti i to još potpuno svestan svega? Oni su bar bili slavni, a šta sam ja, šta sam ja to uradio u 

životu? Ali tada to nije bilo ono što me je brinulo. Obuzimao me je strah od bizarne smrti koja je 

dolazila po mene. Ranije sam govorio: „Bitno je da čovek nešto uradi, da postigne nešto veliko, nije 

bitno da li će umreti mlad, nije bitno ni kako će umreti, ali je bitno uraditi nešto po čemu će te 

pamtiti i onda će moći večno da živi u glavama i srcima drugih ljudi“. Bože, o Bože! Kakva sam 

budala bio. Samo da se okrenem, da uspem taj prokleti vrat da okrenem, samo to želim, samo to. 

Molio sam se za neko čudo. Ali evo ga, počinje. 

 Moj trup je nekako sam od sebe počeo da se u trzajima kreće ka desnoj ivici kreveta i vrat je 

uspeo da se nagne na istu stranu. Usta su mi bila blizu ivice kreveta. Činilo mi se kao da kroz mene 

prolazi testera i kida mi delove mesa od želuca preko grla do usne duplje. Praćena zvukom 

povraćanja i kašljem počela je da izlazi crvena tečnost iz mene. Zahvatajući deo čaršava slivala se 

niz ivicu kreveta i kapala dalje na pod. Usledilo je blago olakšanje. Bol se nije smanjivao, ali sam 

povratio nešto snage. Uspeo sam da se okrenem na stomak i da se levom rukom poduprem o pod. I 

dalje sam povraćao. Bilo je to u intervalima od tri-četri sekunde uz sve jači osećaj razdiranja celog 

organizma. Kada se ceo ciklus završio posmatrao sam neko vreme nepravilnu crvenu mrlju pod 

sobom, prečnika petnaest do dvadeset centimetra okruženu tufnicama iste boje. Odgurao sam se 

malo nazad, podigao levu ruku na krevet i zaronio glavu u jastuk. Stenjanje mi je olakšavalo bol. U 

meni se javila potreba za snom. Ali svetlo je bilo upaljeno. Nikad nisam mogao da spavam sa 

jebenim upaljenim svetlom. Prekidač za gašenje bio je preko čitavog metra od ivice kreveta, što mi 



je delovalo kao da treba ići na Mesec. Ali ne mogu da zaspim sa jebenim svetlom. Rukom sam 

počeo da puzim uz zid ka prekidaču. Bilo je potrebno nekoliko minuta nadljudskog napora i 

prekidač ja bio tu, pod mojim prstima. Čuo se klik propraćen osmehom na mom licu. Stropoštao 

sam se nazad na krevet, već sam imao i dovoljno snage da prigrlim jastuk.  

  

 Ni ceo minut nije prošao od kako sam ugasio svetlo u sobu je ušao Milovan i svetlo se 

ponovo upalilo.  

 Stao je iznad i pogledao me. „Ej šta ti je, šta si ubledeo? Kad si ti došao ovde? Do malo pre 

si dole ležao na travi.“  

 Bledo sam gledao u njega. „Pogledaj, krv. Izgleda da sam poderao želudac“, i pokazao sam 

na crvenu mrlju na parketu. Dok sam gledao u Milovana i dalje se sve okretalo oko mene, ali sam 

bez problema mogao da govorim, jedino što sam više otezao nego inače. 

 Smejući se mom zaključku rekao je: „Ma gde si poderao želudac, to ti je crno vino što si pio. 

Sećaš se da si pio crno vino?“ 

 Nasmejao sam se i osetio veliko olakšanje, tek sad sam bio siguran da ću preživeti. „A da, 

crno vino“, odgovorio sam sa ozarenim osmehom na licu. 

 „Nije te to vino valjda toliko stuklo? Nisi baš mnogo popio, mislim možda i oko dva do dva 

i po litra, mislim tri buteljke od po nula sedamdest pet da je bilo. Dobro, jeste bilo jako, čini mi se 

četrnaest posto. U stvari, kad razmislim dosta je to, baš dosta. Al' sigurno te je najviše sjebalo što si 

brzo popio.“, zaključio je Milovan sa nekim zamišljenim izrazom lica, uvek je preračunavao koliko 

je to alkohola u litrama piva, pošto je on sam od alkoholnih pića pio isključivo pivo. 

 Posle uzdaha, koji je bio nešto izmeĎu uzdaha i stenjanja počeo sam da objašnjavam sa svim 

detaljima kojih sam uspevao da se setim: „Ma brate, da je samo to vino, nego sam i jebene cigare 

pušio, a znaš koliko ne podnosim duvan. Još mi je neko dao jebeni Winston, k'o otrov je, ljuto 

jebem mu mater, ljuto, al' nema veze, daj da ispušim kol'ko mogu... I trava, a travu nikad ne mešam 

sa alkoholom, ne znam koj mi je kurac bio sad... Ali čini mi se da me ipak najviše sjebala ta tableta. 

Neki lik mi dao neku tabletu, da mi se revanšira valjda jer sam ja njemu dao malo trave. Pojma 

nisam imao šta je, ni sad ne znam, samo sam je progutao. Beše dobro jedno vreme, onako kao da ti 

neku energiju daje. A onda samo sedoh, pa onda i legoh na travu. Oduzele mi se i ruke i noge, da se 

maknem ne mogu. I čujem sopstveno srce u grudima bum, bum, onako snažno, a sporo. Čini mi se 

mislim sve jasno, a sve oko mene se okreće. Samo kolutam očima, gledam, a nema nigde ni tebe ni 

Đoleta, ni Radeta.“ 



 Milovan me je slušao, ne preterano začuĎeno  pa reče: „Video sam te ja sa strane kako ležiš, 

ja mislio legao si malo da odmoriš, da iskuliraš, znam da voliš tako“. 

 „Ma jeste da iskuliram, kurac moj kuliram, nisam mogao da se maknem. Što me bar ne 

obiĎe da vidiš da l' sam živ?“, rekoh mu pokušavajući da zvučim ljutito. 

 Milovan se opet nasmejao. „Ma čvrst si ti dečko, znam da nećeš da 'mreš tako lako.“ Malo 

zastade pa me upita: „A što se uništi tako čoveče?“ 

 „A pa što...Što? Zar ja znam...? Krenu sa tim vinom, a ono lepo, ja izgubih kontrolu i posle 

nisam znao da stanem. Posle opet i ta trava, cigare, ne sećam se baš sve najbolje...  Sećam se te 

tablete samo to mi je potpuno nejasno da sam gutao. Znam da je izgledala je onako mala slatka, 

šarenkasta... Valjda ih namerno tako prave da te mame više...“, rekoh mu. 

„E jesi neki čovek bez kontrole... I kako si ti uopšte stigao do sobe?“, gledao me je 

ispitivački svojim krupnim crnim očima i trljao rukom gustu crnu bradu koja mu se već uveče 

znatno poznavala iako ju je svako jutro uredno izbrijavao.  

 „Ti kao da se neki istražni sudija... Ma neka dvojica su me doneli, pojma nemam ko su, 

mislio sam da sam i njima dao travu pa su me prepoznali. Dobro je što sam bar mogao da im kažem 

gde da me nose, čak sam znao i u kom džepu mi je ključ. A sitni su dosta koliko mi se čini, ne znam 

samo kako su uspeli da me iznesu na drugi sprat. Kad su me položili u krevet ja ga pitam: 'E brate, 

brate, a gde mi je lulica, molim te znači mi...'“, Milovan je počeo da se smeje kad sam pomenuo 

lulicu, „I još nešto mu pričam tu za lulicu, i on mi kaže: 'Čoveče, prvi put te u životu vidim. Doneli 

smo te jer smo te videli da si dole oduzet ležao. Kakva tvoja lulica, budi srećan što si živ.', ja mu 

rekoh: 'U pravu si brate, mnogo ti hvala' i onda me ostaviše ovde u sobi. Da ti ne pričam još kroz 

koji sam pakao prošao dok sam ovde ležao sam“, Milovan nije prestajao da se smeje dok sam 

pripovedao. 

 „Evo ti je lulica kod mene“, rekao je smejući se i dalje, „sećaš se da si mi dao i lulicu i 

travu?“ 

 „Uf da, tačno jesam, dobro je. Ma mislim koj' je kurac i dobro, šta će mi...? Baci to od mene. 

Dobro mi je onaj rekao: 'Kakva tvoja lulica...'“, i odmahivao sam rukom. 

 „Dobro“, rekao je, „biće ti kod mene pa ako se predomisliš ja ću da ti je vratim“ 

 „Ma kažem ti koj' će mi moj... Eto ti je, poklanjam ti je ako hoćeš“, mada nisam bio tako 

siguran u te reči. 

 „Kažem ti, dobro, biće kod mene. Idem ja sad ponovo dole, hteo sam da dovodim neku 

žensku ovde, al' ti sad ne možeš da se makneš koliko vidim. Dobro, nema veze, snaći ću se već 



nekako.“, i reče to sa dozom optimizma kao da ću ipak moći da prošetam malo. 

 „Ma ja sad kad zakovem ovde, meni ništa neće da smeta. Dovedi je slobodno, ja sigurno 

neću da se probudim, a možeš i da me izvučeš na terasu ili u hodnik ne verujem ni tad da bih se 

probudio.“ rekoh mu to mrtav ozbiljan. 

 „Ma jeste bre... Mislim ja bih je možda i doveo, verujem da se ti ne bi probudio, al' ne 

verujem da će onda da pristane.“, rekao je spremajući se da krene. 

 „E, i sutra ne računajte za basket na mene, nema šanse. NaĎite nekog drugog“, rekoh mu to 

okrećući se na drugu stranu kreveta. 

 „Dobro, 'ajde onda vidimo se sutra“, primetno je žurio, kao da se zadržao duže nego što je 

mislio. 

 „Svetlo, svetlo!“, opomenuo sam ga pre nego što izleteo iz sobe. 

 Ugasio je svetlo i otišao. Ubrzo sam zaspao, te noći više niko nije ulazio u sobu. Ili bar više 

nikog nisam čuo da je ulazio. 

 

 Sutradan me je probudila glad. Usna duplja i oči su mi bile isušene, uz trljanje očiju rukama 

uspeo sam da razdvojim očne kapke. Dan je bio tmuran, mada se vazduh nije činio teškim. Pomislio 

sam da je još rano i da mogu da stignem na doručak, pogledao sam na sat, na ekranu je pisalo 16:08. 

„Da li je moguće da sam i ručak propustio?“, naglas sam se upitao, sa dosta ozbiljnim očekivanjem 

da će mi neko odgovoriti da nije. Telo mi je bilo izlomljeno, po mom proračunu spavao sam skoro 

punih četrnaest sati, što očigledno nije bilo dovoljno da se moj organizam oporavi.  

 Tako izlomljen otklatilo sam se do kupatila. Vodu sam pio rukom usmeravajući mlaz sa 

slavine ka ustima, čaša se činila tako suvišnom. Spustio sam glavu pod mlaz, koji me je u isto 

vreme opijao i budio. Tuširanje je delimično okrepilo moje telo i učinilo me sposobnim da napustim 

sobu i krenem u potragu za hranom.  

 Na stepenicama sam susreo nepoznatu mušku osobu, klimnuo mi je glavom i uz blagi osmeh 

izgovorio: „Kubanac, poštovanje!“. Bio je mršav, neznatno niži od mene. Imao je na sebi ragbi 

majicu koja je visila na njemu i kačket okrenut naopako. Nikog nije bilo u blizini, bio sam siguran 

da se obraća meni. Kubanac, ko je kubanac? U rukama je imao sendvič koji sam u trenutku žudno 

pogledao. „Znamo se?“, upitao sam ga. „Pa od juče sa žurke. Mada bilo je mnogo ljudi oko tebe, 

razumem da ne možeš svih da se setiš.“, odgovori mi, a moj pogled se opet spustio ka sendviču koji 

je držao u ruci, „Evo ti brate sendvič ako si gladan, ja i onako ne mogu nešto.“, uzeo sam sendvič i 

odmah ga zagrizao. Izgleda da je dobro biti taj Kubanac, ali ništa nisam znao o tom čoveku koji sam 



sam sâm bio, izgleda da je rupa u sećanju veća nego što sam mislio... „Hvala za sendvič. Zašto me 

zoveš Kubanac?“, pitao sam ga i nastavio da jedem sendvič. „Pa zar te ne zovu tako? Sinoć su te  

svi znali kao Kubanca“, odgovorio je malo zbunjeno. „Izgleda da me zovu. Hvala ti za sendvič. 

'Ajde, vidimo se...“, i krenuh dalje. „Važi brate! Vidimo se! Svrati do nas večeras, mi smo na trećem 

spratu, soba trista dvadeset! Biće alkohola, biće ženskih, za tebe sve free“, dovikujući mi kako sam 

se udaljavao od njega. „E pa ako su i ženske free, onda dolazim!“, uperio sam kažiprstom ka njemu 

i produžio.  

 Silazio sam niz stepenice i nameravao da potražim Milovana ili neko drugo poznato lice. 

Nisam bio u mogućnosti da pozovem Milovana telefonom jer mi je roming brzo progutao kredit. 

Susretao sam nova nepoznata lica koja su izgleda poznavala moje. Svaki drugi mi je bar klimnuo 

glavom. Neki su se i zdravili sa mnom i obraćali mi se tim imenom – Kubanac. I dalje sam bio 

zbunjen nadimkom, ali sam ga prihvatio. Čak mi se i dopao.  

  Bočno sam ugledao tri lika koja su stajala kod recepcije. Učinili su mi se  nekako poznatim, 

sećao sam ih se kao kroz maglu. Jedan se prvi okrenu ka meni i reče: „E, evo nam ga Kubanac“. 

Delovalo mi je kao da će oni moći da mi daju objašnjenje u vezi sa mojim novim nadimkom čije me 

je poreklo sve više zanimalo. I druga dvojica me srdačno pozdraviše. 

 „Vidim vi mene dobro znate, ali ja se vas nešto slabije sećam. Kakva su beše ono vaša 

imena?“, pitao sam ih bez ustučavanja. 

 „Kakva – pa lepa“, reče mi onaj prvi. 

 „Dobro je ako nas se i malo sećaš sa čim si se sve odradio“, odgovori mi ovaj što je stajao u 

sredini. „Ja sam Mare, ovo su Ratluk i Deki“ nastavio je. Ratluk je bio ovaj koji mi se prvi obratio i 

odmah se nasmejao kao da je znao za pitanje koje sledi. 

 „Ratluk? Je l' me zezaš malo, il' ozbiljno?“, to pitanje je nekako prirodno poteklo iz mene. 

 „Ma da, tako ga zovu još od srednje škole kad se na maskenbalu maskirao u Ratluk“, 

odgovori Mare, „Sigurno se pitaš kako se maskirao u Ratluk?“, samo sam mu potvrdno klimnuo 

glavom, „Ma samo je stavio čačkalicu u usta... I svi su se toliko smejali na tu foru“, završi Mare 

koji kao da je neki način bio voĎa njihove trojke. 

 Ratluk se ponosno kezio ističući svoje retke zube. Nikad nisam video čoveka ponosnijeg na 

gluplji nadimak. Nasmejao sam se, pogledao u Ratluka i rekao: „E jesi dobar, svaka čast“.  

 „Dobra je priča za Ratluka. Ali ne mogu nikako da se setim zašto mene zovete Kubanac? I 

ko me je tako prozvao?“, postavio sam im to pitanje i očekivao neki sličan vic. 

 „Valjda je Deki prvi pomenuo da deluješ kao neki Kubanac“, opet je odgovorio Mare. Deki 



je bio krupan čovek i nije delovao naročito inteligentno, ostavljao je utisak kao da ima ulogu 

bodigarda u njihovoj ekipi, iako mu osmeh praktično nije spadao sa lica. „I onda smo svi počeli 

tako da te zovemo jer ti nismo ni znali ime. Motao si džointe jednom rukom onako razvaljen. A i 

nikad nisam probao bolju vutru, i plus rekao si da je to tvoja domaća. I to Kubanac se nekako 

nametnulo samo od sebe“, završi Mare priču od koje sam očekivao da će zvučati nekako drugačije. 

Moja domaća vutra? Zar je moguće da sam to rekao? 

 „To za vutru sam se zezao, naravno da nije moja domaća, šta ste se primili?“, a jeste bila 

domaća, „A i kakve veze imaju Kuba i vutra? Valjda bi nešto kao Jamajčanin bilo logičnije“ 

 Opet je Mare nastavio: „Ma jeste Jamajčanin... Šta Jamajčanin, mislili bi ljudi da si brz kao 

Bolt. Kao Kubanac zvučiš kao opasan lik, mafija i ti fazoni. I još imaš taj ožiljak na licu slično kao 

Toni Montana. Ne bi valjda radije da te zovu Ratluk?“. 

 I to je bila ta cela misterija mog novog nadimka. Nisam još dugo pričao sa ovom trojicom i 

ubrzo sam našao Milovana i Đoleta. I oni su čuli za moj nadimak Kubanac, i tako je ostalo nadalje.  

Retko ko se i seti više da me nazove mojim pravom imenom. Mislio sam – uvek to tako bude, neka 

budala odvali nešto i to ti posle ostane za ceo život. Nije mi smetao nadimak Kubanac, dopadao mi 

se, ali sam imao problem sa objašnjavanjem otkud potiče. Nekad sam odgovarao da je to zbog 

Tonija Monatane i mojim ožiljkom na licu. Mada je moj ožiljak nastao dok sam kao dete imao 

boginje i jednu sam tako raščešao da mi se napravila veća rana.  


