
                                        Nenad Baraković 

                                                        

                            BESPARAČKE PRIČE                            BESPARAČKE PRIČE

                                                        



                                                      

                                                                            
                          

                                                     

                                                          



                                                U ovoj knjizi sve je laž, laž i samo laž. 



                                                       



           
              5

     ZIPLAJN

                                                             1.

Znaš, čovek je dileja bez ikakve šanse za promenom. I taj gram 
mozga što ima u glavi Đavo mu je dao da bi ga dodatno slomio i 
napravio svoje privatno igralište.

Godinama nisam mogao da se opustim. Zapravo, skroz sam 
zaboravio kako izgleda osećaj opuštenosti i divljački mi je 
nedostajao. Pokušao sam sve; alkohol, drogu, lekove. Pa onda 
sve to zajedno, i ništa. Nikada magija, nikada beli zec ili ispaljena 
kanonada golubova koja odleti u slobodu i više se nikada ne vrati.

Inače, zovem se Džoni, pišem kolumne i živim u Luzergradu. 
Običan mladić s druge strane grada, što bi rekla jedna pesma.

Verovatno te zanima šta se dešavalo sa mnom. 

Bio sam zarobljen u ziplajnu sa ogromnom nakazom koja mi se 
svakim danom sve više približavala i samo čekala trenutak kada 
će me prožderati i zauvek zbrisati sa lica ove nesrećne planete 
Zemlje. I onda kraj. Kao da nikada nisam postojao.

,,E vidite, ovo je primerak nesrećnog čoveka. Vidi mu se po 
skeletu”, izgovraće arheolozi kada pronađu moje ostatke za 2 000 
godina jer će tada nauka dovoljno uznapredovati. 

Bio sam jebeno usamljen kao monah u pustinji koji je očekivao da 
spozna veliku istinu, a nisam bio pustinjak i znao sam da velika 
istina koja menja život iz korena ne postoji.

Čoveče, nisam imao sa kim da razgovaram o muzici. Bavim se 
muzikom i posedujem gomilu nepotrebnih informacija oko nje. 
Trebalo je to sve podeliti sa nekim i učiniti znanje korisnim. Jer, 
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ako ga čuvaš samo za sebe postaje besmisleno, a na kraju i oduzeto; 
kao ona priča o talantima. 

,,Nikada nećeš postići sve što si zamislio“, odraz iz ogledala bi 
svakoga jutra progovarao. Imao sam utisak da želi dodatno da me 
ponizi. Kao da već nisam bio dovoljno razoren.

U početku sam se svađao sa odrazom, vrištao iz sveg glasa i vraćao 
se nazad u krevet sa željom da se više nikada ne probudim, ali više 
ne. Navikao sam se. Ćutao sam i gledao u odraz koji se pretvorio 
u sve ono što nikada bio ne bih ali sam postao. Trebalo je živeti sa 
tim.

,,Biti zdrav i ponašati se normalno u nenormalnom svetu je 
nenormalna reakcija”, rekao je mudri filozof, a možda sam to i ja 
upravo izmislio, nemoj me držati za reč. Kako god, pokušao sam 
da se rukovodim tim saznanjem.

Levitirao sam između dna i neba, i vešto balansirao svaki tok 
moje misli kako drugi ne bi provalili šta mi se dešavalo. Kada sam 
bio trezan bio sam gospodar dna, a kada bih se opio, onda. neba. 
Godinama tako.

 A onda se sve promenilo. Odjednom. Žica od ziplajna se otkačila 
a ja sam se survao u provaliju. Bio sam konačno na dnu. Ustao 
sam, a iz džepa izvukao magični šešir. Započeo sam svoju tačku, 
poslednji put.

2.

Dan je bio stvoren za nove poduhvate. Samo je trebalo biti srećan, 
a ostalo bi došlo samo od sebe. Ipak, postojao je mali problem: 
nisam bio srećan. Dočepao me je bluz u svoje naručje i nije hteo 
da me pusti. Govorili su da je bluz kada se dobar čovek loše oseća, 
a ja sam dobar čovek.
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A priznaćeš, dok sediš u čekaonici na psihijatriji i nema mnogo 
razloga za sreću, osim jednog, a to je da si živ. Nisam sedeo tamo 
jer sam hteo sebi da oduzemem život. Nisu mi takve stvari padale 
na pamet. Zapravo, ja sam hrabar čovek.

Istina, bojao sam se visine, da ću poludeti, da će mi eksplodirati 
srce, da ću krenuti bez razloga da vrištim, da će mi se nebo sručiti 
na glavu ili da će pojedine strukture početi da me prisluškuju. 
Bojao sam se i lifta, aviona, lepih devojaka, Boga, Đavola, da će mi 
Kurgan iz filma Gorštak upasti u stan i probosti me mačem, ali to 
je više bilo strahopoštovanje, jer sam ga u neku ruku voleo.

Kao što rekoh, izuzetno hrabar. Kada je psihijatar prozvao moje  
ime uplašio sam se, skočio sa stolice i pojurio iz čekaonice, ali me 
je zgrabio ogroman tip koji je bio zadužen za ovakve poput mene.

,,Pusti me, bre. Pa ti si lud. Ništa meni ne fali, druže. Nikada me 
nećete pobediti. Nikada. Znaš li ti ko sam ja? Džoni, najbolji 
gitarista u Luzergradu“, galamio sam iz sve snage dok me je čuvar 
na ramenima unosio u ordinaciju, kao da sam beba, a ne čovek.  
Možda je i mislio da sam beba, pa sam se zabrinuo da me neće 
početi golicati po stomaku, to bi baš bilo poražavajuće, ali nije to 
uradio.  

Ćutao je dok me je nosio. Nije mu bilo do razgovora, niti me 
je golicao po stomaku. Pretpostavljam da je bio lud, ili nije bio 
komunikativan, ne znam šta bi treće moglo biti.

Okačio sam se tom ludaku oko vrata i krenuo da premotavam 
filmsku traku unazad. To bi uvek bilo rešenje za sve probleme. 

Bio sam u majčinoj utrobi i nervozno pušio cigaretu. Cupkao 
sam i  gledao na sat kada će me konačno izvući odatle i pustiti 
napolje. Imao sam neke važne poslove da obavim i nisam više 
imao vremena za zajebanciju. A onda me je neko naglo povukao 
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za nogu. To me je iznerviralo i više nisam hteo da izađem. Bežao 
sam po utrobi od ruke koja me je jurila i pokušavao da je šutnem, 
i uspeo sam jednom. Ruka je za trenutak nestala.

,,Ja ću, pusti mene“, čuo sam glas druge ruke koja je bila puna sebe 
i koja se odjednom stvorila u stomaku. 

,,Dolazi ovamo, ti mali debilu“, govorila je nova dlakava ruka dok 
je pokušavala da me se dočepa. 

Dopustio sam joj da me dohvati za nogu, i verovatno je pomislila 
da je završila sa mnom, ali nije znala šta joj se sprema. U trenutku 
kada je krenula da me izvlači, povukao sam poslednji dim cigarete 
i iz sve snage ju je ugasio o ruku.

,,Jebem ti život“, ruka je vrisnula i odjednom nestala iz stomaka, a 
ja sam se smejao.

,,Gospođo, Vaš mali je idiot. Molim Vas da porazgovarate sa 
njim i da ovo rešimo na miran način“, ruka je pričala sa kevom i 
nagovarala je da pokuša da urazumi svog nerođenog sina. Dobra 
moja i naivna majka.

,,Džoni, ljubi te mama. Hajde poslušaj ruke i izađi napolje. Nemoj 
odmah  da praviš probleme i sebi i meni. Treba da se porodim, a i 
nisam sigurna da li sam isključila ringlu na šporetu, pa bi trebalo 
što pre to da proverim.“ 

Dobra moja i brižna majka. Brinula je u isto vreme i za mene i za 
ringlu na šporetu. To je bio trenutak moje slabosti i popustio sam. 
Krenuo sam da plačem, kao da sam prava beba dok me je druga 
ruka izvlačila na svet.

Imao sam osećaj kao da prolazim kroz mračni tunel čiji se kraj 
nazirao.
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Svetlost je tukla sve snažnije, dok me konačno nije zaslepela. Ništa 
više nisam mogao da vidim. Čuo sam glasove, glasno groktanje i 
euforično smejanje. To me je činilo nervoznim i hteo sam što pre 
da upalim još jednu cigaretu.  

A onda je vid počeo da se vraća. Kada sam ugledao gde sam dospeo 
počeo sam da vrištim od straha i beznađa. Sav sam pretrnuo i 
poželeo da se vratim u veliki stomak dobre moje majke, ali bilo 
je kasno. Ne znam da li se to zaista desilo, ali bila je to prva stvar 
koje se sećam. 

Sećanje je prekinulo spuštanje mog tela na stolicu i naglo zalupljena 
vrata.  Sedeo sam prestravljen za stolom, a ispred mene je bio 
psihijatar koji je nešto škrabao hemijskom i s vremena na vreme 
bacao pogled na mene. Razmišljao sam o tome da mu ugasim 
cigaru o ruku, ali bilo bi to previše neozbiljno za moje godine. 

A onda su nam se pogledi sreli. Gledali smo se kao kobra i mungos, 
a onda obojica prasnuli u smeh. Bili smo obojica srećni.

                                                        3.

Otišao sam na groblje.

Znaš, nedavno je umrla moja strina i nisam mogao da izdržim bol 
koja je vršila presiju nad mojim postojanjem.

Pokušala je da se obesi, ali nije uspela pa je udarila glavom o 
stepenište i zapravo poginula dok je pokušavala da se ubije.

Smrt je označena kao nesrećan slučaj, ali svi iz njene okoline 
su dobro znali šta se dogodilo. Uprkos njenoj mudrosti, bila je 
besposlena i postala teret svojim bližnjima. Toliki teret da ni kanap 
nije mogao da izdrži kada se okačila o njega.
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