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Посвета Бен Акиби - Три маније народа српског* 

Драги Ага, ево мене опет. Некима се не свиђа што сам се наврз’о на твоју 
вечну кућу. Шта ћеш, омакло се. И ти си помало крив. Иако нисам баш јак у 
комедији, признајем да покушавам да учим од тебе како се кроје комади. На 
жалост, између тебе, Ага, и нас, који узалудно покушавамо да следимо твој 
траг, постоји велика разлика. Проблем није ни у клавиру, ни у нотама, већ у 
пијанисти, у мајсторској души којој је бог дао да погоди праве тонове, да 
свира онако весело, импресивно, истинито, како си ти свирао. Покушавајући 
ту и тамо да те имитирам, испричаћу ти понешто што нема везе ни са 

позориштем, ни са драмом, али што има везе с неким дана шњим нашим манијама. ( Ех, како 
нам недостају оштре и духовите опсервације Бен Акибе!). По дефиницији, манија је нешто “у 
главу уврћено, мисао, настраност или занесеност нечим”. Ево ти три актуелне маније народа 
српског. 

МАНИЈА ПРВА ИЛИ АНГЛОМАНИЈА 

Корачам ономад кроз овај гурави народ, и тешко могу да разумем шта му се то дешава. Као 
да сам преспавао део живота и пробудио се у некој другој земљи. Из дана у дан осећам се све 
више као странац. Сигуран сам, Ага, да ни ти не би препознао твоје дана шње Србе.. Ти си 
ишао на ратлук и кафу код “Сложне браће”, “Орача”, “Три шешира”, а ја идем на еспрессо, 
цаппуццино, шољу чаја Лорд Граџ и цхеесе цаке у клуб Синатра, у кафиће Буонгиорно, 
Гринет и Цразy Маx. Ти си наручивао “десет с луком” са роштиља на ћумур, а ја фаст фоод 
из грилл бара и Мацдоналд’са. Ти си куповао “штифлетне” у радњи Ђорђевића и сина, а ја се 
обувам у Схое Стару и Леатхер Кингу. Ти си куповао шифон да ти се сашије веш, а ја морам 
у ундерњеар схоп да набавим сет оф пантс (да не кажем просто пакет гаћа). Теби су шили 
одела кројачи “Манчић и друг” на Дор ћолу, а ја шта ћу – куд ћу, пребирам по избору 
конфекције у фирмама Зара, Спрингфиелд, Мода Италиа, Марx & Спенсер… Ти си снабдевао 
кућу на вересију код бакалина Јанаћка на ћошку, а ја издајем чекове са сумњивим покрићем у 
супермаркету, схоппинг маллу и дисцоунту ... Ага, буди цоол, и буди ин, тек имам да ти 
причам о чудима и чудесима. 

МАНИЈА ДРУГА ИЛИ ТЕЛЕФОМАНИЈА 

Цела планета у овом часу телефонира. Много је то компликованије, мој Ага, него у оном 
твојем “Апарату за секирацију”. Мита не зна зашто, али ипак зове кума Лазу, кум Лаза зове 
пајтоса Жику тек онако. Жика зове комшиницу Мицу овако и онако, Мица зове пријатељицу 
Цану у поверењу, Цана зове фризерку, фризерка опет мога кума Лазу због онога с оним, који 
опет зове мене... Коло брбљања се затвара. Једно од ко зна колико милиона кругова бесмисла. 
Море зна се и то: само око Нове године разменили Срби око 38 милиона СМС порука! А у 
тим порукама није само оно “Срећна Нова година”. Јок. Много је оних који продају све и 
свашта. Баш као у електронској пошти путем Интернета. Ти си уочио да је у твоје време 
почела распродаја части и савести. Данашњи асортиман је много већи, а част и савест ти 
дођу као ситна монета за поткусуривање. Све је на продају, Ага, од упутстава за успех у 
животу, до средстава за јачање мушкости; од диплома и угледних звања, до чудотворних 
лекарских услуга; од лепоте и младости пратиља пословне господе, до рођеног деде и бабе 
који се продају заједно са породичном кућом... Само новац, новац, новац, Ага... Кажу да је 
крајем прошле године на свету било у употреби преко шест милијарди мобилних телефона, 
односно да безмало сваки двоножац има бар један, а понеки и неколико комада за паралелне 
везе. Елем, ухватила телефоманија и старо и младо. Најтелефонскији су, бесумње, тинејџери, 



којима више нема друге занимације осим оног “Где си, Лале, ’оћеш да пикамо поподне?” 
Ових дана у трамвају, пекари, зубарској ординацији и на улици, слушам све и свашта. 
Напупело девојче цвркуће другарици како се лудо провела на журки; средовечни бизнисмен 
грми некоме тамо да уплата мора “одма да легне”, јер он “заврће и нос и јаја и пословно 
поверење”; старији господин детаљно описује холестерол у својој крвној слици; млада 
лепотица се тобоже брани од несташног удварача, а друга опет моли мужа да је не млати због 
неког неспоразума... Лавина интима, приватних доживљаја, људских тајни, осећања, а богме 
и грубости, псовки, претњи, запљускује недужне слушаоце, који улазе у туђе животе и 
постају саучесници туђих невоља, разоч арања, радости, љубави, љубоморе, интрига... У 
цркви, на гробљу, ту, недавно, усред опела огласи се из нечијег џепа слатка мелодија Јингле 
белл, јингле белл. У позоришту, на концерту, књижевној ве чери, на предавањима у Коларцу и 
Академији наука, одзвањају разне музикице, одјекују трубе америче коњице, њиска 
ждребаца, каубојски бенџо, Моцартове заносне фразе... Жика зове Перу на шкембиће, Пери је 
хитно потребан Лаза због претрпеног шока на утакмици фудбалске репрезентације... Деца 
добила савршену играчку, а одрасли направу која им не да мира у свим приликама и 
неприликама. У оп 20 Миодраг Илић штој телефоманији имам и ја малу трагикомич ну улогу. 
Неко укуцао у меморију свог мобилног мој кућни број уместо броја предузећа “Рибопромет”. 
Мало – мало, па ће један усплахирени промукли глас: “Еј, ја сам, Тоза! Стигле јегуље!” или 
“Где си, мајковићу, усмрдеће се роба, топи се лед у хладњач и!”. Залуд моје објашњење да 
нисам “Рибопромет”.Толико су ми се јегуље, шарани, сомови, амури, шкарпине и ослићи 
попели на перчин, да јуче не одолех искушењу да се осветим. Зове тај Тоза, па ће без 
“добардан” директно на ствар: “Натоварио сам смрзнуте Јапанце. Је л’ да ћерам у Боговађу?”. 
“Терај!” – одговорих без премишљања. Тако сам отпремио две три тоне “Јапанаца” (ваљда 
смрзнуте рибе из Јапана?), у малу варош. Надам се да ће ме се одсад и Тоза и “Рибопромет” 
оканути. Али, Жика и даље зивка Лазу, а Лаза Ђоку. Онда Мица тражи Ђоку, а добије Лазу. 

МАНИЈА ТРЕЋА ИЛИ БРЕНДОМАНИЈА 

Брендоманија захватила, Ага, српски народ уздуж и попреко. Море, пи шу се студије и 
чланци, одржавају сајмови и научни скупови, дискутује и анализира, све са намером да се 
утврди шта је то српски главни бренд и како да нам државица као целина постане бренд, 
онако како је то за 700 година постала Швајцарска, са надалеко чувеним рупама у сиру, 
сатовима, чоколадом и Виљемом Телом. Те наш бренд су шљиве, те ракија, те кајмак, те 
ћевапчићи, те здрава храна у целини, те изворска вода, те дугоноге лепотице, можда Екстра 
Нена, лескова чке паприке и парадајз, малине и Емир Кустурица ... Ако добро размислимо, 
ако темељно проценимо наше истинске шансе на светском тржишту, брзо ћемо одбацити 
индустријске производе, Заставине аутомобиле и оружаре, конфекцију, дизајн и производњу 
намештаја, бакарну жицу, па и заосталу пољопривреду. Технолошки смо у давној про 
шлости, а за нове капацитете нема пара, ни нарочите воље страних инвеститора. Ни хашки 
бегунци нису некакав бренд, јер инат није само наш изум, имају га и други у изобиљу. Где је 
онда излаз? Запитајмо се: шта је наш прави бренд, шта је оно по чему смо изузетни, 
висококвалитетни и недостижни, па богме и чувени у интернационалним размерама? 
Одговор је сасвим близу. Обазримо се око себе. Ослушнимо људе. Осмотримо наше 
географскоменталитетске, балкански оригиналне особине, наше градове, улице, кафане, 
смисао за хумор, ћефове и тукнаутук потребе и навике. Ага, ти ћеш ме подрж ати, а закључак 
се неодољиво намећ е: наш бренд је ЗЕЗАЊЕ! 

Ево како то замишљам. Острвље на Дунаву и Сави, приобаље и друга погодна места диљем 
наше лепе отаџбине, претворити у забавне паркове и стецишта рокера, техномузиканата, 
хипхописта и њима сличних. Затворити којекакве производне и услужне фирме, а хиљадама 
постојећих кладионица, коцкарница, џекпотова, локала са електронским и другим игрицама, 
лутрија и других трангефранге враголија, придодати толико хиљада нових колико очекују 
људи жељни лове без мотике. Отворити што више необи чних ресторана, налик на оне у 
белом свету где шале ради вређају госте, везују им букагије на ноге, отимају тобож е тањире 



с јелом, где келнери забављају госте безобразним песмицама, проливају вино на под, гурају 
гостима руке у џепове, а гости певају у игри званој караоке... Замислимо, Ага, Београд или 
Ниш, претворене у велика забавишта, у којима хиљаде наших незапослених шаљивч ина, 
штосмахера, симпатичних мангупа и шармера продају своју духовитост! На руку нам иде и 
то што се увелико ствара зезолики амбијент. Весели неки кумови, љубитељи књижевности, 
наденуше шаљива имена улицама, па се сад зову Јованче Мицића, Кир Јањина., Прве бразде, 
Горског цара... Лепо, али фале нам онда улице Живке министарке, Народног посланика, Лаже 
и паралаже, Покондирене тикве, Зоне Замфирове. Поетскоботанич ке душе у кумовској 
дружини, која ради за наш бренд, усрећише нас маштовитим именима улица Жуте дуње, 
Јаворова, Старе ранке, Белог крина... Где су, молићу, улице Коприве, Суве дреновине, 
Мушмулина, Црног лука, Бабине бундеве, Народног спасиоца пасуља? Кад је Злата 
хармоникаш добио улицу, треба порадити на томе да се уместо по преозбиљним именима 
историјских личности, уведу у списак и улице Браће Бајић, Силване Арменулић, Лепог 
Цанета, Мице Трофртаљке... Сетимо се порука на зидовима “кад ја тамо, а оно међутим” или 
“бравар је био бољи”. Ауторима ове литературе треба дати праву шансу. Укључити глумце, 
певаче, жонглере, имитаторе, интриганте, гутаче ватре, коцкаре, швалере, вечите студенте, 
народне посланике, политичаре, лажове свих фела, митомане, спортисте, фолиранте, 
преваранте, музиканте, трговце, фалсификаторе, мистификаторе, ПР менаджере, портпароле, 
агенте и посреднике... Сетимо се да нам на разне “егзите”, “златне трубе”, “сланинијаде” и 
“рибље котлиће”, а да не говоримо о дочецима нових година, пристигну хиљаде Јанеза и 
других весељака из Европе и света. Знају они где је обезбеђ ено најјевтиније и најбоље 
зезање у нашој галаксији. Ни мало случајно многи странци остају заувек у Београду или 
Новом Саду, јер не могу више без нашег незамењивог зезања, које је опојно као дрога, које 
ствара зависнике. Зезања које је дубоко у нашем националном бићу. Које избија на површ ину 
у свим подухватима и сферама живота, од парламента, банака, просвете, судства, до 
пензионог осигурања, саобраћаја, изградње метроа, бра чних односа, издаваштва и културе у 
целини... Ми умемо виртуозно да се зезамо. Да зезамо и себе и друге. Ага, прогласимо дакле 
заједно наш бренд, једино што уистину нудимо остатку света – ЗЕЗАЊЕ и само ЗЕЗАЊЕ. 
Зезање као бренд, зезање за памћење, за садашњост и будућност. Историјско зезање. 

* Изговорено над гробом Бранислава Нушића, о Богојављењу 2008. 


