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ДРА ГИ ЧИ ТА О ЦИ,

Да ли се у по след ње вре ме че сто спо ти че те? Увек о исти праг у ста ну? Да ли 

вас вра та од ор ма на по не кад из чи ста ми ра луп ну по че лу? До га ђа ли вам се 

че сто да вам мле ко ис ки пи? Или да не мо же те про на ћи ствар за ко ју сте си гур-

ни да је још ма ло час би ла пред ва шим но сом? Да ли у ва шем ста ну у по след-

ње вре ме не што шу шка, шкри пи, куц ка? На ла зи те ли сво ју со бу, вра тив ши се 

ку ћи, у не ре ду, а си гур ни сте да сте је би ли по спре ми ли? – Овај стан је за и ста 

по стао пре ма лен – фрк ће те љу ти то. Да? Ако је та ко, по сто ји оправ да на сум ња 

да су ва шу ку ћу за по се ли кућ ни ду хо ви.

Ко су кућ ни ду хо ви? Кућ ни ду хо ви су ма ла, углав ном не ви дљи ва би ћа, ко ја 

при па да ју ра зно вр сној и број ној по ро ди ци мит ских би ћа. Док дру га мит ска 

би ћа жи ве у шу ма ма, пла ни на ма, пе ћи на ма, ре ка ма, мо ри ма и мо чва ра ма, 

кућ ни ду хо ви ода бра ли су да жи ве с љу ди ма, у ку ћа ма.

Код го то во свих на ро да по сто ји ве ро ва ње о прет ку за штит ни ку ко ји чу ва ку ћу. 

Ста ри Ри мља ни на зи ва ли су та квог за штит ни ка genius loci и за ми шља ли га нај-

че шће у об ли ку зми је. Зми ја чу вар ку ћа ста ну је ис под пра га или за ог њи штем. 

Ог њи ште је у ве ро ва њи ма мно гих на ро да ме сто где ста ну ју кућ ни ду хо ви.

По сто је и ве ро ва ња о та ла со ни ма, до брим ду хо ви ма ко ји су угра ђе ни у не ку 

ку ћу да би је чу ва ли. Не ка да је, на и ме, по сто јао оби чај да гра ди те љи кри шом 

из ме ре не чи ју сен ку и он да је узи да ју у те мељ ку ће. Оту да и ве ро ва ње да су 

та ла со ни на ста ли од сен ке. Та ла сон је не ви дљив дух. Ве ру је се да га мо гу ви-

де ти са мо пас или чо век ро ђен у уто рак или у су бо ту.

По сто ји и ве ро ва ње о услу жним кућ ним ду хо ви ма. Ако их до ма ћи ни хра не и 

во ле, кућ ни ду хо ви им чи не раз не услу ге. У су прот ном, зна ју би ти и осве то љу-

би ви. Тај кућ ни дух по сто ји у мно гим на ро ди ма: Ру си га зо ву до мо вој, Сло-

вен ци шкрат, шкра тец, у не ким кра је ви ма Хр ват ске зо ву га ма љак, ма лић 

или ма цић. Че си га зо ву дид ко, Нем ци Hausgeist и ко болд, а Ен гле зи good 
fellow. Гдег де су опи са ни као па ту ља сти стар чи ћи об ра сли у бе лу или сме ђу 

бра ду, по не где има ју ли це го спо да ра ку ће, не где су без но са, а кат кад без сто-

па ла, али сви ма им је за јед нич ко то што во ле да на се би има ју не што цр ве но. 

Нај че шће је то ка пи ца. Ве ру је се да је њи хо ва моћ у ка пи ци.

Неки љу ди ми сле да се кућ ни дух мо же ку пи ти у апо те ци и др жа ти у бо ци, а 

дру ги да се мо же из ле ћи из ја је та – ако ја је сне се пе тао или ко ко шка ко ја ку-
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ку ри че. Али са мо ако се та кво ја је но си под па зу хом че тр де сет да на, из ја је та 

ће се из ле ћи кућ ни дух. 

О кућ ним ду хо ви ма, у по ре ђе њу с дру гим мит ским би ћи ма, нај ма ње се зна. 

Да нас љу ди сма тра ју да су си ре не, па туљ ци, ве шти це, вам пи ри, ви ле, јед но ро-

зи, кућ ни ду хо ви и мно га дру га за ни мљи ва би ћа са мо плод људ ске ма ште, 

па о то ме ви ше и не бри ну бри гу. А ја о то ме ми слим ово: про ме ни ле су се 

ку ће, на чин ста но ва ња, жи вот љу ди, па су се то ме при ла го ди ли и пло до ви 
људ ске ма ште!

Ста ну јем у пе то спрат ни ци у цен тру гра да. Да бих се за шти ти ла од злих ви-

лин ских би ћа, ни сам, до ду ше, на цр та ла на вра ти ма пра се ћу гла ву, ни ти сам 

за ку ца ла ек сер, ни ти обе си ла на вра та пот ко ви цу и ве нац од бе лих ра да. Ни сам 

ни по су ла лан по по ду, ни ти др жим нож под ја сту ком, што су љу ди у дав ним 

вре ме ни ма ра ди ли, али за то увек па зим на то да у џе пу имам ко ма дић цр ве ног 

кон ца или ву ни це, а под кре ве том ча ра пу и на зи ду обе ше но звон це. 

Пре спа ва ња си пам у та њи рић ма ло мле ка и оста вим га пре ко но ћи, за ту рим 

на мер но не ку бом бо ну, а те гли цу с ме дом увек др жим отво ре ну. То је за кућ не 

ду хо ве. Они то во ле. Кад се се лим – а се ли ла сам се до сад не ко ли ко пу та – у 

ста ну ко ји на пу штам увек оста вим ста ре па пу че да би до бри кућ ни ду хо ви, ако 

то за же ле, мо гли до ћи за мном.

По дат ке о кућ ним ду хо ви ма ску пи ла сам по сма тра ју ћи жи вот ста на ра из мо је 

згра де. Уве ре на сам да то ни по што ни су сви кућ ни ду хо ви ко ји по сто је. За то 

вас мо лим да на по след ње пра зне стра ни це ове књи ге уне се те по дат ке о кућ-

ним ду хо ви ма ко је по зна је те и да их на цр та те ако зна те ка ко из гле да ју. Да не 

за бо ра вим: кућ не ду хо ве, као и сва ви лин ска би ћа, ни је ла ко ви де ти. Уз ве ли ку 

сре ћу мо же те их ви де ти но ћу, нај бо ље у по ноћ, под усло вом да пи џа му или 

спа ва ћи цу об у че те на о па ко.



је не ста шан кућ ни дух, до бри ца, али нај ве ћи кра-дљи вац ме ђу кућ ним ду хо ви ма. Ако чи сте ћи ку-ћу у скри ве ним ћо шко ви ма на ле ти те на нео бич не го ми ли це у ко ји ма се на ла зе: нит ву ни це, ша ре на кр пи ца, мр ви ца хле ба, пер це, ста ри кекс, па пи рић од бом бо не, трам вај ска кар та, ску по цен пр стен или лан чић, у ва шем ста ну жи ви Бе бреб. Бе бреб је за бо ра ван и лењ дух, али је исто вре ме но цео дан у по слу. Он не пре ста но не што до вла чи, раз вла чи, пре ме шта и раз ме шта, не што кра де, али и за бо ра-вља где је са крио оно што је украо. Не ки по зна ва-о ци кућ них ду хо ва твр де да Бе бреб ли чи на ме ка-ну, на ко стре ше ну, као пер це ла га ну пуф ну ко ја се ко тр ља и ва љу шка, ску пља ју ћи ус пут сво јим ду гим сви лен ка стим дла ка ма сит но ђу бре.Су сет ка Цу цу лић твр ди да је у рер ни про на шла ча ра пу, а у ор ма ну ме ђу ру бљем јед но ја је, а ме-ђу ја ји ма у фри жи де ру ку ти ју за пу дер, а у ку ти ји, уме сто пу де ра, пра шак за пе ци во!
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су па ко сни кућ ни ду хо ви ко ји из ми шља ју раз не вра го ли је. Це ле но ћи 

Гр ге ци вред но ра де са мо да би ују тру раз бе сне ли уку ћа не. Гр ге ци ће, 

на при мер, за пе тља ти пер тле ле ве и де сне ци пе ле та ко да их уку ћа ни 

у ју тар њој жур би не мо гу рас пе тља ти. Или, још го ре, ве за ће све за јед-

но: оне од ма ми них, та ти них и деч јих ци пе ла. Та ти не кра ва те Гр ге ци 

ће ве за ти у не раз мр си ве чво ро ве, а дуг мад на оде ћи по гре шно ће за-

коп ча ти. Или, још го ре, дуг мад ма ми ног ка пу та за коп ча ће за ру пи це 

та ти ног. Ни са рај сфер шлу си ма уку ћа ни не ће бо ље про ћи: Гр ге ци зна ју 

ка ко да их за гла ве. Гр ге ци ужи ва ју и у то ме да уку ћа ни ма но ћу за мр се 

ко су, па ују тру сва ки пра мен штр чи на сво ју стра ну.
А кад уку ћа ни ипак ус пе ју да одре ше пер тле и чво ро ве, да от коп ча ју 

на кри во за коп ча ну дуг мад, да се обу ку, да за гла де ко су ко ја штр чи и 

кре ну – не ко на по сао, не ко у шко лу – пре ма из ла зним вра ти ма, у по-

след њем тре нут ку мо же се до го ди ти да их ква ка згра би за ру кав. Цап! 

Ква ке су, уз гред ре че но, од у век би ле у слу жби кућ них ду хо ва: или вас 

згра бе за ру кав или зви зну у ла кат. Це лу ту ју тар њу гу жву за до вољ но 

гле да ју Гр ге ци, љу ља ју ћи се на не ви дљи вим кон ци ма што ви се с пла-

фо на, и злоб но се це ре ка ју. Це рек-це рек! Хи-хи-хе-хе!
Нај ве ће не ва љал ство Гр ге ци су на пра ви ли го спо ђи Ви ду ки, су пру зи 

Пе ре Ви ду ке. Она, на и ме, увек спа ва с ви кле ри ма у ко си. Јед не но ћи 

Гр ге ци су гла ву го спо ђе Ви ду ке док је спа ва ла то ли ко за ли ли ла ком да 

ви ше ни је мо гла да ски не ви кле ре. Би ло је за и ста ту жно гле да ти кроз 

ста кло са ло на Ми ла, пре ко пу та на ше згра де, ка ко фри зер с гла ве го-

спо ђе Ви ду ке ве ли ким ма ка за ма се че ви клер по ви клер.
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