
Мома Димић 

Гумењарке у позоришту

Била је мајка. И био је отац. 

Био је неки клинац голубар на периферији. И беху једне чизме. Од гуме. Женске. Лаковане. 

Било је једно село у рупи, под Звездаром. Имало је турско име и турску калдрму. И, био је тај 
клинац, звани Зелени баксуз,  који се једнако упињао да уз помоћ свог више него брижљиво 
узгајаног јата голубова одржава директну везу с небом. 

Било је и једно позориште. Ново и велико, између Славије,  Наме и Официрског дома. На 
Цветном тргу, одмах преко пута Народне кухиње, која се у ствари звала “Друштвена исхрана Трећег рејона”. Мој 
отац је у Кухињу могао да сврати кад год му се прохте и да једе (чак и јогурт) без бона, само није могао унутра да  
уведе никога, ни маму – она је обично чекала напољу, крај улаза, у Његошевој. (Отац је био повезан с неким отуда, и 
он му је дотурао њупу испод руке. Био је то вероватно Момчило Вишњић, исти онај који нам је продао комплет  
јапанског порцуланског посуђа, грамофон и радио марке “Космај”, и који је мојим родитељима набавио две карте за 
Малу Флорами, и тако им за читав живот огадио оперету.) 

Мене  у  то  највеће  и  најславније  послератно  позориште  није  имао  ко  да  поведе;  кад  нисам  могао  у  само 
позориште, погледом сам барем могао да брстим његову фасаду, раскошну фонтану и кривограно дрвеће у парку.  
Све то са широког длана тротоара улице оног неприкосновеног диктатора. 

Фудбалске утакмице нисам волео – судијина звиждаљка све поквари, а у позоришту ме је чекало, слутио сам, 
нешто велико. Чаролија. Или неко. Једино нисам тачно знао ко, нити колико ће та чаролија трајати. 

Кад год смо полазили у варош, од мајке сам искао да свратимо у посластичарницу на Славији, не толико због 
шампита колико да могу да још једанпут, макар и кришом, звирнем у моћно здање Позоришта, да напасем очи  
ружичастом бескрајном плохом његове рапаве фасаде,  и свим оним тамо изломљеним линијама што стреме ка  
небесима.  Умео сам до бесвести да бленем у нежноплаве мозаичке плочице базена фонтане, у ком су вијугале  
шарене рибице (знао сам да су то позоришне рибице, то јест да нису за јело!). Иза распршених капи воде искрила се  
зеленкаста нага женска фигура од бронзе. Ни она за мене није била жена већ само чврстина, затегнутост облика. И 
ма  колико  да  сам  се  упињао,  поваздан  је  она  остајала  и  тврђа  и  постојанија  од  мога  погледа.  А  тек  колико  
недокучиво беше оно ониско, дебелолисто кривограно дрвеће геометријски беспрекорно ошуткано баштованским 
маказама! Безмало да сам завидео и том дрвореду јапанског жалосног дуда што је засађен управо ту, надомак мог 
омиљеног театра. Но, све је то било лепо и красно (трнци су ме напросто подузимали а образи се намах силно  
зажагрили већ  и  на  саму  помисао  на  подизање,  како  причају,  огромне  плишане завесе,  и  неповратни почетак 
представе тачно у 19.30), само није било никог да ме барем један једини пут уведе тамо. Свему су криве те проклете 
лаковане гумењарке! 

Поменуте чизме никог из наше фамилије у Миријеву нису остављале равнодушним. Како и би, кад су једва  
набављене, “на црној берзи”, код Каленића. Свака од мојих стрина пажљиво их је назувала као да су од ломљивог 
стакла, и испробавала (гумене ђонове, и уопште изглед) почасним кругом по Великој соби. Чак их је и Матори деда, 
одмерио својим нажуљаним дланом, “провозао” кроз ваздух и изрекао: “Богата ствар! За бајдинско блато душу 
дале!” Ни стричеви нису имали никаквих примедаба – било је то време свакојаких оскудација, великих редова пред 
продавницама и “тачкица” за снабдевање. А чизме су биле сјајне и црне, одиста од гуме. 

Мајка их је обула, ниједном дотле укаљане, први пут да с оцем пође баш у Југословенско драмско позориште.  
Карте су добили, само две, у његовом предузећу, преко синдиката. Давао се некакав страни комад (али су зато 
глумци били наши), онда мени једва докучивог наслова Дубоко плаво море, или можда Плуг и звезде... Родитељи су 
имали по двадесет и пет година и мене – Зеленог баксуза; ја сам се сад сав гушио у сузама и скакао по дворишту све  
утрупачке,  ко заклана кокош, што и мене не поведу у Позориште. Мало ме је смирило, и напослетку код куће  
задржало, чврсто очево обећање да ће следећи пут набавити три карте и мене засигурно повести, а већ колико сутра 
купиће ми нови пар голубова. 

Али, авај, тог следећег пута, као што ће се видети, није било! 



Мајка је дотле већ више пута била на кермесу, у циркусу и биоскопу; доживела је она велика колективна плакања 
(кад цела сала плаче) за време приказивања филмова као пгго су Бели јоргован, Мама Хуанита (Један дан живота),  
Минут после десет, Про-гнаник...  Култ глуме и глумаца ушао је био у наш миријевски дом заједно с куповином 
радио-апарата марке “Космај”. Из средишњег удубљења нашег зеленог кухињског креденца поваздан нас је отад 
очаравао и опчињавао какав тајанствени, умилни глас, час мушки час женски, баршунаст или неодољиво смешан. 
Пропуштали нисмо “Весело вече" недељом увече, затим потресне радио-драме (оне су биле четвртком, и тај дан 
нам је увек био некако судбоносно драматичан), као ни радио-рекламе у пола пет по подне, али само због песама и 
музике. 

Отац се, пак, већ добрано упознао с тим шта је позориште. Пред рат (Други светски) шегртовао је ништа мање 
него у чувеној месарско-прерађивачкој радњи “Живковић и Пауновић”, преко пута Народног позоришта, сучелице 
са спомеником његовог оснивача кнеза Михаила. И кад би се понекад забавио спремањем радње, па га је затекла 
касна ноћ, дешавало се да преко трга кући крене баш кад и непрегледна река света из зграде Народног. Високе даме  
у бундама и с тешким златним накитом, као и господа с цилиндрима на глави, с белим свиленим шаловима око 
врата и украшеним, лакованим штаповима, причињавали су се одрпаном месарском шегрту као свет из маште и 
снова.  Запажао  је  отац  у  тим  свечано  ражагореним  групама  и  понеког  свог  вршњака,  утегнутог  и  савршено 
дотераног, с  неизбежном краватом или лептир-машном – у сваком случају сасвим друкчијег од њега, случајног 
неприметног пролазника! Иза тих толико блештавих силуета и раскоши на плочнику, свакако се крију, слутио је, још 
дубља и њему недоступнија догађања, задовољства и сласти којима су она буктава светла тамо позади тек пуке 
назнаке и далеки сигнали. 

Отац је, уз то, био део својеврсног свакодневног театра какав је била њихова месарска радња, непосредно уз оно 
право, велико позориште. Излог, већ, био је аранжиран као права сцена; на њој су запажене улоге имали бутови 
извешани о куке, плећке, свињске главе, џигерице, крезле. А муштерије су се смењивале сваки час, као на каквој  
окретној позорници, једнако у ишчекивању усхићења неким нарочитим комадом, искројеним посебно за њих. Отац 
је био рођени, непоправљиви гледалац (зато је после онако брзо прешао у возаче, како би из јурећег аута могао што  
више белог света да се нагледа). Већ старијем стрицу Дули, исто месару, никакво позориште није фалило. Имао је 
“далапу”, хармонику дугметару, и златне, премда месарске прсте; на седељкама, славама и свадбама био је главни.  
А и кућа му је била вазда дупке пуна разног туђег света! 

Ступајући, дакле, те новембарске вечери, почетком педесетих, у највеће позориште у земљи – Југословенско 
драмско –  матери мојој  само што се  не “одсекоше” ноге.  У сваком случају,  дах  јој  се  одузе  начисто јер  ни у 
најсмелијим својим замислима није налазила такву раскош сале (плишане подове, фотеље, огледала) као ни толику 
елеганцију саме публике! Њене гумене чизме, купљене на “црној берзи", могле су да буду шик у Миријеву или 
родној неменикућкој недођији, али сасвим су одударале од свих оних пажљиво скројених господских одела и “као 
сан”  саливених  деколтованих  хаљина  тих  дама,  а  поготову  тек  од  њихових  изазовно  цаклећих  ципела  на 
штиклицама! 

Мада од стида никог није смела у очи да погледа, чинило јој се као да су се сви они овде искупили једино да  
виде њену јефтину и неприкладну обућу, да јој се пакосно (и баш праведно!) наругају (“Види, види ове сељанчуре у  
чизмицама!”). Ни свој танки избледели мантил, као ни своју шарену свилену мараму није оставила на гардероби–
итоје, сматрала је, права беда у поређењу са свим оним њиховим бундама, крзнима, кожним и громби капутима!  
Пожуривала је једнако оца да се што пре докопају својих седишта. Утекла би она сместа кући да је могла, али  
некима је, ето, одређено да свој стид и муку понесу до самог краја. А и улазнице да не пропадну... 

Ногу подвучених под седиште и застртих оним мантилом, зурила је укочено и нетремице у наборе неподигнуте  
позоришне завесе, погрбљена као да је све те пренасељене и прегласне ложе и галерије, назидане једну на другу, 
носила све време на сопственим нејаким плећима. Лакну јој тек кад се над десетинама тих погледа и глава погасише 
светла и у сали, макар и само тих неколико тренутака, завлада мрак. Али, који часак потом она завеса напред  
предвоји се и расцепи (при том она осети као да јој се нешто у души цепа!) и оба њена краја подигоше се увис, а 
сценом грунуше моћни рефлектори увеличавајући сваки предмет на позорници. Е, прецркла бих начисто, причала је 
мајка  касније,  да ме је  неко,  којим случајем,  оданде извукао и на оној  бини показао с мојим убогим гуменим 
чизмама! 

Током оне две паузе између чинова ни на ум јој  није пало да се помери а камоли да прошета пространим  
фоајеом,  да се измеша са ражагореном светином што се,  чула је,  сласно и безбрижно вркочи и шепури испод  
гранатих лустера и великих огледала. Троипосатни комад с неких четрдесетак улога (играо је цео ансамбл!) прође 
јој као какав суновратни кошмар, или тачније, као тунел што се бескрајно продужава. Каткад тек заварало би је па и  
сасвим омамило какво јарко светло, изненадни гест или пак баршунасти глас, продубљена реч, чије пуно значење и  
смисао није досезала, али већ следећег трена би је секнула, и у горку јаву вратила помисао на проклету ону гумену 



обућу... 

За све то време отац једва да је и свратио пажњу на њено душегризје због тих гумењака. Држећи, као и вазда 
раније, да његово овакво присуство није вредно ама баш ничије пажње, као да је он неки безмало невидљив створ,  
рибље-полуотворених уста, отац је жудно зобао праскаве букете призора, праве ватромете лица и догађања свуд 
унакрст, одушевљен стрком мајстора и великана глуме онамо на сцени! 

Пошто се представа коначно сврши а завеса ритуално спусти последњи пут, и пошто се попалише све крупне, 
млечне  светиљке,  видело  се  како  некаква  срећа  и  истински  сјај  још једнако  прелазе,  у  таласима,  преко  лица 
одушевљене публике. Потом сви полако сташе да цуркају према излазу. Мајка, у лицу већ црвена као булка усред  
жита, удеси некако (тобож нехајним спуштањем мантила низ леђа и ногу све до самог пода) да из те гунгуле изађе  
кришом, сасвим неопажено. Кад се коначно докопа спасоносне улице и трамвајске станице “шест” (одакле се ишло 
према Миријеву) јастребовски сужених очију и од љутине скупљених усана издекламова попут заклетве на суду: 
“Тамо си ме, човече, сад водио овако обувену, и никад више... Док не будем имала да назујем на ноге нешто људски,  
мене позориште неће више видети!” 


