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ЗАДАТАК

Месец август душу дао за брисање с посла: узмеш 
фасциклу, сложиш мудру фацу, па пословним ко-
раком протрчиш кроз Редакцију, као, од посла не-
маш времена ни секунд. И лепо сам примењивала 
ту шему до тог августовског дана кад ме је Дара 
наловила мобилним испред зграде, а ја се спаковала 
и кренула на бус:

„Зове те Газдарица, хитно!“
„Зашто?“
„Не знам. Не питам.“
„Ма, јеси ли сигурна? Газдарица не зна ни да по-

стојим…“
„За минут да си код ње! Хитно је!“
Као за инат, гужва испред оба лифта. Успела сам 

да се угурам тек из трећег цуга. На осмом испред 
лифта покупила ме је успаничена Дара:
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„Где си до сада?!“
„Путовала преко Мале Крсне, па сам морала да 

преседам у Лапову…“
Зачудо, није одговорила на моје ложење. Само ме 

је гурнула испред себе и угурала у канцеларију. Из-
гледа да је заиста фрка!

Газдарица је најпре себи наточила виски, сељач-
ки, пола чаше за воду, одмерила ме онако, од главе 
до пете и обрнуто, па питала:

„Теби је у основној био разредни Глигорије Пеци-
коза Хајдук?“

Да ми је гурнула прст у око мање би ме шокирала! 
Једино што сам умела да одговорим било је:

„Аха.“
„Е, сјајно, сјајно! Имаш задатак да га прoнађеш 

и направиш вееееелики разговор с њим. Што већи, 
то бољи.“

„Аха.“
Ћутала сам и чекала. Газдарица је искапила ви-

ски. И даље сам ћутала. Наточила је опет пола 
чаше. Више нисам могла да ћутим.

„Којим поводом?“, питала сам.
„Којим поводом, шта?“, питала је и она.
„Пааа… мислим, тај разговор…“
„Какав је био као разредни.“
Ал’ јој је повод!



Задатак 11

„Извините, а кога то занима? Зашто да напра-
вим вееелики разговор о томе какав је Хајдук био 
као разредни?!“

Одмерила ме је преко чаше, почешкала се по носу 
и прснула у смех. Потом се уозбиљила и рекла:

„Седи, дете.“
Села сам.
„Питала сам те какав је Хајдук био као твој разред-

ни. Дакле, да ли га памтиш по добром или по лошем?“
„За мене је био супер.“
„Е, видиш, то ме је занимало. Да ли сте се виђали 

после, док си ишла у средњу школу, док си студирала?“
„Не баш… можда пар пута…“
„Шта знаш о њему после?“
„После чега?“
„Знаш ли шта се догађало с њим после твог из-

ласка из основне школе?“
Нисам знала ништа посебно. Шта би то тре-

бало да знам? Газдарица је испила и други виски, 
одложила чашу и опет се насмејала.

„Погледај десно“, рекла је. „Шта видиш у витрини?“
Да ли она то мене зеза? Ипак, погледала сам. У 

витрини су биле књиге. То сам и одговорила:
„Књиге.“
„Јеси ли кратковида или далековида?“, смејуљила 

се непрестано. „Можеш ли да прочиташ име писца 
на оној жутој испред?“
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Пажљивије сам загледала и…
„Хајдук!“
„Ниси знала да ти је разредни писац?“
Заиста нисам знала.
„За ову књигу добио је награду. По њој ће да сни-

мају филм. Ето ти повода.“

*

Два дана потом Газдарица ме је поново позвала.
„Је ли готов твој разговор с Хајдуком?“
Разговор, наравно, није био готов. Није ни почео. 

Нисам Хајдуку могла да уђем у траг. У школи није 
више био. Напустио jу је управо онда кад смо ми 
завршили осми разред. Звала сам све моје из разреда 
чије сам бројеве имала или их после добавила. И нико 
није знао где је Хајдук. А онда ми је Дерил дала прву 
паметну идеју:

„Снаја, зови Малог Хималају. Његов матори и 
разредни били су ортаци…“

Дерил је имала телефоне свих из нашег разреда. 
Онда сам позвала Малог Хималају. Јавио се матори 
Хималаја. Мали Хималаја је запалио преко гране. А 
кад сам маторог питала за Хајдука и објаснила му 
зашто ми је потребан, откачио ме је по кратком 
поступку:
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„О’лади, дете! Немам лиценцу.“
„Извините, а какву лиценцу?“
„За отварање бироа за информације.“
Све сам испричала Газдарици.
„Е, дете, од сада ти је једини задатак да ми ис-

копаш Хајдука како знаш.“
Копала сам ногама и рукама читавих недељу 

дана. Од Хајдука – ни трага ни гласа! А онда ми је 
Газдарица рекла:

„Џаба! Мислила сам да сте ви, његова последња 
генерација, више везани за њега. Морам да потегнем 
тежу артиљерију. Само да знаш, кад га пронађем, 
ти ћеш да направиш не разговор него фељтон. Ком-
плет. Од рођења до данас.“

Зашто ли се Газдарица тако наложила? По чему 
је Хајдук толико важан за наше новине?

*

Недељу дана потом Газдарица је начисто пошизила:
„Нема га! Да ли можеш да схватиш?! Нико не 

зна где је! Ни полиција! Имају само адресу на коју 
је пријављен. А стан је закључан. И суседи кажу да 
у том стану никога нема већ више од годину дана. 
Кажу, само повремено долази неки тип, некад сâм, 
некад с једном женом. Мало се мувају, па поново 
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закључају и оду. Проверила сам. И знаш ко је тај 
тип? Хималаја!“

„Па, с њим сам се чула телефоном. И није хтео 
да разговара са мном.“

„Са мном је морао да разговара“, искезила се Га-
здарица.

„Запретили сте му?“
„Хималаји? Још како! Запретила сам да ћу му 

разбити главуџу ако се буде правио много паметан.“
А ја сам била довољно паметна да ништа више 

не питам. Сама ми је испричала целу причу: Хајдук, 
Хималаја и она су били ортаци из основне школе! 
Све у свему, добила сам још гори задатак:

„Сад мораш да будеш екстра мајстор. Уговорила 
сам ти разговор с Хималајом. О Хајдуку и њему. О 
томе како су се дружили. Нек мисли да је читава 
прича његова. Питај га све што смислиш, ради шта 
знаш и умеш, али мораш да га навучеш да ти от-
крије где се Хајдук закопао.“

Укачила сам све. Опасан је играч Газдарица!
„Све ми је јасно, не брините“, пошла сам.
„Јасна, још само нешто“, зауставила ме је. „Се-

ћаш ли се првог нашег разговора, кад сам те примила 
у моје новине?“

И те како сам се сећала. Једва сам га преживела. 
Била сам убеђена да ме неће запослити. Било нас 
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је бар двадесет на конкурсу, а ја – једина без дана 
стажа.

„Знаш ли зашто сам те примила?“
„Можда зато што сам оставила најјачи утисак 

на вас?“
„Иди!“, закикотала се. „Ниси знала ни како се 

зовеш! А баш те је име издвојило у старту. Била си 
једина моја имењакиња. Оно што је пресудило била 
је основна школа у коју си ишла. И гимназија. У обе 
те школе ишла сам и ја. И Хајдук, ако ниси знала. 
Само, у наше време, гимназија је била усмерена…“

*

Први сусрет с господином Драгишом Животићем, 
Хималајом, оцем мог школског друга Верослава зва-
ног Мали Хималаја, био је заказан за викенд.

Спремила сам питања, диктафон и гомилу касе-
та. Некако сам слутила да ће то гарантовано бити 
једна маратонска прича.

И била је…
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•	 Једном приликом сте изјавили: „Ако ме наљу-
те још само мало, а већ сам довољно напуј-
дан, има да седнем и напишем праву ствар и 
о Хајдуку и о свима.“ Господине Животићу, 
желели бисмо да нам испричате управо ту 
праву истину…

А могу ли, најпре, ја вас нешто да питам: да ли сте си-
гурни да желите баш од мене, неписменог Хималаје, 
да чујете истиниту причу? Мени су у школи домаће 
и писмене задатке из српског увек писали други, а 
ја преписивао, па и то неписмено, а после сам, док 
сам се по разним степенима нашег чувеног система 
школовао, заборавио и оно мало писмености што 
сам стекао. Ја ни писмо нисам сео да напишем него 
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сам се само потписивао кад би ми Веца, моја цењена 
боља половина, потурила под нос:

– Хајде, бубо лења, нашарај се овде, па да пошаљем.
Чак ни тада се не бих потрудио да прочитам шта 

потписујем, него би ми Веца укратко препричала 
шта је написала. Ако мислите да такав Хималаја 
може да исприча „праву ствар и о Хајдуку и о сви-
ма“, онда можемо даље…

Само, немојте да помислите, кад овако причам, да 
сам ја неки лош лик. О мени сâм Хајдук каже да сам 
најбољи човек на свету, а у кући сам „добри Меда, 
као хлеб да га месиш“, што би Веца говорила, а што је 
иначе мој посао јер радим у нашој градској хлебари.

Па, добро, нека вам буде…
Онда, кад смо се растајали испред Маркове цр-

кве, рекао сам да се наш живот не завршава тиме 
што је Хајдук отишао преко. Прорачунао је тај: што 
да се мучи по школи за ситну лову? Ја бих запалио 
преко гране да ми неко понуди макар да месим ’леба 
за неке Швабе, Скандинавце или Енглезе. И рекао 
сам да се тај исти Хајдук враћа назад, у Југу, гарант! 
То је овдашњи џукац. Не може тај без Београда и 
Југе, знам га, тече ми рођеног, к’о себе! Видећете…

А видећете и Хајдука „писца“, тог фолиранта. 
Ако не напише још којешта о Индијанцу и мени –
сеците ме где сам најтањи! А нас – ко пита! То што 
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не могу више да прођем кроз насеље, а да се неки 
морон не јави, онако, иза леђа:

– Животићу, вади палац из носа!
То, као, нема везе!
Он, бре, уображава да је много паметнији од 

мене. А тако како Хајдук пише уме да пише и мој 
син Верослав – јака мудрост. Све је то договор изме-
ђу издавача и Хајдука, да узму славу на наш рачун.

И немојте више то „господине Животићу“! Ја сам 
у читавом насељу познат само као Хималаја. Кад би 
неко питао ко је Драгиша Животић, тешко да би 
добио одговор.

Хималаја сам постао одавно, у трећем разреду. 
Нисам, у ствари, завршио ни трећи разред кад се 
догодила она прва велика туча између две школе, 
па су о њој данима новине писале, па смо излазили 
у наставцима као Паја Патак, па нас је и телевизи-
ја снимала. У ствари, снимала је мало наставнике, 
мало родитеље, а директори обе школе су највише 
причали. Чак су и два ученика, једног из њихове и 
једног из наше, питали шта мисле о „том инциден-
ту“. И ту је била главна зврчка: код Скојеваца су 
наболи на правог, Гоксија, млађег близанца Вра-
нића, једног од главних силеџија не само у њиховој 
школи, него и у читавом нашем насељу, а од наших, 
Лењиноваца, одвојили су – мене. Ја, наравно, нисам 
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учествовао у тој табачини, хоћу рећи у тој тучи, али 
то је оном зажвалављеном типу, извините, теле-
визијском репортеру, изгледа баш легло. Тако је и 
направио емисију, па смо ми, Лењиновци, испали 
јадне жртве силеџија из Скоја, јер смо, као новија и 
савременија школа, како су паметне ТВ главе закљу-
чиле, постали конкуренција постојећој у свему, од 
„квалитетније наставе“ до „бољег васпитног рада“. 
Нисам ја нешто мудровао. Само сам казао, добро се 
сећам и дан-данас, јер ме је то што сам одвалио пра-
тило годинама, да ме „чуди што су наши некадашњи 
другари толико одлепили као да до јуче нисмо били 
у истој школи и као да нас дели Хималаја“. Е, то што 
сам тако паметно извалио, то је било хиљаду пута 
понављано у хиљаду разговора на улици, у школи, 
међу родитељима и наставницима, и увек је уз то 
ишло и оно:

– … како рече онај клинац… како ли се оно зва-
ше… беше ли Драшко… Драгослав… ма онај што 
рече Хималаја…

Тада сам и постао Хималаја, и као да су сви на-
мерно заборављали да се зовем Драгиша.

Само, да будем искрен, то што сам тако препа-
метно изјавио уопште нисам ја смислио. Тако је 
рекао наш учитељ Столе домару на великом одмору, 
а ја сам то случајно чуо, док сам ту поред њих гутао 
последњи залогај ужине. И само што сам пошао 
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на доњи терен да се бар мало убацим у тим нашег 
разреда који је играо на мале голиће против трећег 
четири, упецала ме је ТВ екипа. Мени се нарочито 
допало оно „Хималаја“, јер је учитељ Столе два пута 
поновио масив Хималаја, мада сам изоставио тај 
масив, а после је испало да сам то бубнуо не знајући 
да сам одвалио преиспољну глупост.

Свеједно. То Хималаја се одмах залепило за мене, 
па ми је већ годинама и годинама необично кад ме 
неко зове крштеним именом.

У мом разреду, а и у мојој школи, па и у читавом 
насељу, ретко ко није имао надимак. Заиста је било 
необично да некога зову његовим правим именом, 
или да му уз име не додају бар нешто. Ето, на при-
мер, мој ортак Влада још из забавишта вуче за собом 
оно Индијанац. То му је набацила наша васпитачица 
Дивна, још првог дана кад је Владина мама дошла 
по свог милог синчића, а од њега – ни трага ни гла-
са. Тражили га по целој згради, па по дворишту, па 
умало и милицију да позову. У зло доба, створио 
се Влада изнебуха међу нама, сав ишаран по лицу 
нечим браонкастим.

– Куку – закукала Владина мама – шта је с тобом, 
дете?

Испало је да је Влада упао у оставу, налетео на 
канту чоколадног крема, па навалио као суманут све 
док му крем није почео да излази кроз уши.
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Од тада је наша тета Дивна посебно водила ра-
чуна о Влади:

– Где је онај Влада? Овамо те, Индијанац, да те 
моје очи стално гледају!

Код нас у разреду било је свакојаких надимака и 
свакојако заслужених.

Трта је добио надимак од школског домара на 
једном великом одмору кад се суљнуо низ гелендер 
на дворишном степеништу, па треснуо о бетон. Уда-
рио је у такву дреку да је из школе одмах истрчао 
чика Пера, наш домар. Наравно, Трти није било 
ништа, само што се разбио к’о звечка, али је звекнуо 
на онај део тела који не бих овде да именујем, јер 
би ми сви рекли да сам безобразан, а који му је био 
најбољи за падање, онакав и онолики.

– И, бре! – насмејао се чика Пера. – Шта си надао 
џеву, трто да би трта био! Шта би било да си љоснуо 
на главу, а?

Даница, за главу виша од свих нас, одмах је по-
стала Жирафа, а уз њу од првих дана прикачена 
Верица, убедљиво најмања и сва некако шиљата, 
сасвим нормално је добила оно: Мишица.

Иначе, некако је било сасвим у реду да некоме скра-
тиш презиме и направиш надимак, и тога је било нај-
више: Ракочевић је постао Ракац, Минићева – Мина, 
Мирко Барбуровић – Бабура. Неки су пак донели 
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надимке од куће: Зоран – Цоле, Ђорђе – Ђоле, Оливе-
ра – Оља… а само је један од свих нас био без надимка, 
али и – без имена: Петровић! Никада га нико, ама баш 
нико, ни од нас нити од наставника, није другачије 
звао. Чак га је и његов рођени отац тако звао:

– Петровићу, дођидер овамо!
А Хајдук је добио надимак по презимену: Пеци-

коза – Коза! И то му је Петровић наденуо. Додуше, 
Петровић га је одмах на почетку прозвао Сеља, али 
то се брзо откачило…

А ако мислите на Хајдук, то му није надимак. То 
је његово друго презиме. Једном ми је испричао да 
је неки његов прапрапрадеда био познати хајдук у 
тамо оној његовој постојбини, па су сви после но-
сили то друго презиме Хајдук. Тамо, у том његовом 
селу, сву његову родбину зову Хајдукови. А и село 
се зове Хајдуково. Био сам ја и тамо…

А има још боља прича о Хајдуковом презимену, 
оно кад се Настасја удала за њега… Знате да сам их 
ја венчао?

Све било океј, оно код матичара. Одрецитовао 
им тип читаву ону причу о браку, закону и тако то, 
па дошла на ред и презимена. Каже матичар:

– Женик се изјаснио да задржава своје презиме, 
а невеста ће свом презимену додати и презиме свог 
супруга…
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И ту замуцну човек:
– … овај… шта је ово?
Ја још не капирам, а Хајдук се умудрио.
– Ви се презивате Пецикоза… а… овај… Хајдук?
Наравно, Хајдук навикао на ове форе, па трепће 

смерно и наивно:
– Да. Пецикоза Хајдук.
– А невеста Сироткин…
– Не – и даље Хајдук изиграва наивчину. – Пре-

зива се Алексејевна Сироткин.
Е, ту тек и ја укачим, па ме спопадне смех: зами-

слите невесту како се потписује Настасја Алексејев-
на Сироткин Пецикоза Хајдук!

Али, ето, ја се распричао о надимцима, а то баш 
и није оно о чему сте желели да причам.

Школа – то је тек прича! Много добра прича.
У Београду има много насеља, али је само једно 

наше, насеље Тетрапак: бетон, асфалт, стакло и 
пластика. Наместо травњака – коров и ђубре. Нигде 
места за децу, ако не рачунамо улазе у зграде, про-
лазе између зграда претворене у паркиралишта и 
десетак кафића. Било је, сећам се, још кад сам ишао 
у вртић, и једно игралиште с песком и тобоганом, 
оним љуљашкама, пењалицама и клацкалицама, али 
га нема више: ту су већ одавно киосци. У то доба 
било је и нас деце по читавом насељу толико да су 
морали да нам подигну две школе.
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То о школама је, опет, прича за себе, па би нај-
боље било да на самом почетку објасним све јер је 
баш права прича за почетак.

Ономад кад сам пошао у први разред, отворили 
су у насељу нову-новцату школу. Све је било нај-нај, 
и споља и изнутра, све осим имена: „Седам секре-
тара СКОЈ-а“*! Нисмо имали проблема с именом 
школе, али смо морали да научимо и упамтимо име-
на тих седам секретара**. Мене је посебно учитељ 
Стоило од почетка првог до краја другог разреда 
преслишавао бар једном месечно, и таман кад сам 
успео да научим свих седам имена као песмицу, цео 
наш разред су преместили у другу, још новију шко-
лу, коју су изградили зид уз зид с нашом… бившом 
нашом. Тако сам од трећег разреда постао ученик 
школе која је имала име што се много лакше памти: 
„Лењин“. Кратко и јасно!

Није само наш разред био премештен у нову 
школу, него по два одељења од другог до осмог ра-
зреда. А оно што се надаље догађало између нас 
Лењиноваца и њих Скојеваца јесте за посебну причу: 
мрзели смо се истински, као да до тог септембра ни-
смо били у једној истој школи. И не само ми и они, 
него и наши и њихови наставници, наше и њихове 
* СКОЈ – Савез комунистичке омладине Југославије.
** Јанко Мишић, Златко Шнајдер, Перо Поповић Ага, Јосип Ко-
ломбо, Јосип Дебељак, Паја Маргановић и Мијо Орешки.
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теткице, наш и њихов домар, наш директор и њи-
хова директорка, чак и наши и њихови родитељи.

Испочетка није било већих проблема, сем што 
смо смишљали ситне, безазлене пакости, као: ко ће 
први да истрчи кад је одмор и заузме заједничко 
игралиште изнад школа, које, у ствари, није при-
падало ни нама ни њима, па чак није било ни неко 
игралиште, већ обична, најобичнија ледина. Али, 
како је време одмицало, тако су и наши сукоби по-
стајали све озбиљнији и тежи, док нисмо догурали до 
прве крваве туче између наших и њихових осмака, 
нерешене, јер је и код нас и код њих био подједнак 
број разбијених глава, носева и поломљених ребара. 
И баш после те прве крваве туче, које се сећам са-
свим добро иако сам био тек у трећем разреду, после 
родитељских састанака, седница наставничких већа 
и саветâ родитеља обе школе – а мој уважени мато-
рац је био члан родитељског савета наше школе па 
сам одмах чуо новост – донета је важна одлука: изме-
ђу дворишта школа засађена је бодљикава ограда од 
меклуре, некаквог гадног жбуња, с трњем огромним 
к’о копља косовских витезова. После нам је, у пе-
том разреду, разредна испричала како је против ове 
ограде била једино она биологичарка у нашој школи.

– Али, али, али… како сад одједном разредна и 
пети разред кад још ниси ни трећи завршио – рекла 
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би моја Веца, да јој, не дај боже, покажете ово што 
сам напричао, а немојте, јер ће да ми нађе стотину 
грешака и грешчица, па ће испасти да сам све ис-
причао погрешно, лоше и узалуд.

Па, да завршим, односно почнем, јер сам и по-
чео са том тучом и оградом између наших школа, 
наравно, пре увођења Хајдука у причу.

Најпре, причања о Хајдуку, мом ортаку, и мени, 
али и о нашем трећем ортаку Влади Индијанцу, и 
оном времену у ком смо се дружили и све и сва-
шта чинили, па постали насељске живе легенде, 
поред мртвих легенди, браће Вранић, лудог Ђолета 
и Микице Јеленка, одавно ми је преко главе. На-
слушао сам их се до данашњих дана са свих стра-
на, из превише лажљивих уста. Има тих прича и 
суперхеројских, легендарних, али и оних у којима 
нисмо низашта, млакоње, размазанци, неспособни 
да живимо, а камоли да нешто добро, паметно и 
посебно урадимо.

Ми, у ствари, и јесмо нека блесава генерација: 
имали смо као клинци све: тицино млеко, што би 
рек’о мој поштовани предак. Онда смо налетели 
на тврдо. Догодила се за нас Србија на Ушћу и 
Газиместану, развалио нас распад Југе, растуриле 
нас наметнуте нам неоправдане и ничим изазване 
санкције, дочекале нас инфлација и њене дилерске 



Хајдук по Хималаји28

шверц-комерц последице (бре, Хималаја, како се 
стручњачки изражаваш!), радовали нас ратови де-
сет и кусур година, а кад смо то прегрмели, одвали 
нас НАТО, овде, по нашем Београду… Неки су се 
још вукли по студијама по систему „има, бре, форе 
за све, па што да штреберишем“, неки су се привен-
чали и таман почињали да куће кућу, неки су се још 
шлеповали код матораца… шта да вам причам!

Ко је од нас све то преживео а остао читав?
Е, видите, Хајдук је један од нас преживелих. И 

то преживелих из све снаге. А да ли је остао читав? 
Е, то не знам. Да се кладимо да не зна ни он…

Једном је Веца казала:
– Вас двојица као Том Сојер и Хаклбери Фин!
А Хајдукова Стана Здравахрана ју је исправила:
– Ја мислим да су више као Робин Худ и Мали Џон!
Мислим да је то најбоље што би неко могао да 

каже о Хајдуку и мени.

*

„Видиш, мала, оно о Петровићу је сушта истина!“, 
насмејала се Газдарица. „Да ме убијеш не бих могла 
да се сетим како му је име.“

Зар само то?! А ја јој донела обрађен и умивен 
текст, колико да ми каже да ли је све у реду, да ли је 
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то оно што је тражила од мене и да ли да наставим. 
А она – не може да се сети како се зове тај Петровић!

„А остало?“, усудила сам се да питам.
„Шта остало?“
„Мислим, како вам се свиђа?“
„Слушај, мала“, више се није смејала. „Нема ту 

шта да ми се свиђа или не свиђа. Те приче које ти 
је испричао Хималаја ја знам. Уосталом, ти не пи-
шеш за мене, утуви то, него за читаоце. Колико ће 
њих то да занима, то је право питање. А на њега ја 
немам одговор. Тек си започела. Ко зна шта ће још 
да се изроди и чиме ће све шашави Хималаја да те 
обрадује. И, напокон, знаш како народ каже: пока-
жи будали недовршену кућу, рећи ће ти да не ваља. 
Хајде, ради даље, па ћемо видети…“

Шта ћемо видети кад је све онако, округло па на 
ћоше? Још ништа нисам напипала.


