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Кратка прича по избору Моме Димића 

Претурао сам по прашњавој кутији у којој сам чувао своје забелешке 
настале пре много година. Кутија је била лепа, остатак неке старе 
бомбоњере на којој се још увек запажала Реноарова репродукција. Оно 
што сам у њу остављао није био дневник, али повремено, осећао сам 
потребу да забележим све што сам сматрао да је значајно за мене. 

Сада сам се са сетом сећао тог времена, пре свега, што сам у тим временима 
безбрижности очекивао много више од себе, од родитеља, од средине. 

Први роман, који сам почео да пишем у десетој години, звао се “Црна мрља” и завршио је 
неславно – у корпи за отпатке. Сви редом су се шалили на мој рачун и ја сам дане преседео с 
рукама загњуреним у косу, размишљајући о томе. Питао сам се, зашто моје писање не 
схватају озбиљно, кад сам већ имао потребу да се на овај начин потврдим. Када ми је 
објављен први прилог, то ме је учинило срећним и осоколило да наставим са писањем. 

Тога дана, појавио се он, главом и брадом, Слободан Марковић – Либеро Маркони. Учинио 
ми се као утвара, а можда га је и сам Бог послао. 

Сећам се, био је сумрак. Ти летњи дани увек су били спарни и једва смо чекали сутон да 
изађемо. Још увек је јара избијала из асвалта, али ми смо као и увек заузели своје место на 
нашим степеницама између стакларске радње Анђелка Капурана и зграде у Трнској улици 
број 20. 
Свакодневно, наша граја је у почетку била несносна, али после неколико бокала са водом, 
које је на нас просипала баба Маца, асфалт се расхладио и ми бисмо се примирили. 

Њен прозор је био близу тих чувених степеница које никуда нису водиле, јер су врата, ко зна 
када била зазидана. Верујем да смо сметали и да због наше граје баба Маца није могла да 
спава, а остајали смо дуго све док се родитељи не сете да нас позову. Чим би се појавила на 
прозору, са старинским металним бокалом, на коме се још увек могло прочитати: “Успомена 
из Врњачке Бање” и који је већ безброј пута крпио улични мајстор када се недељом враћао са 
Каленићеве пијаце, вичући: “Крпим шерпе, лонце поправљам!”, ми би смо се разбежали. 
Нећу да тврдим да смо намерно били гласни, али све то нас је веселило, нарочито када би из 
бокала просула воду на нас и помогла да се врели асфалт охлади. 

Тада, када се врућина примири, чекајући следећи дан да поново навали, сви би се умирили 
јер су са занимањем слушали један од мојих романа “у наставцима” које сам тог тренутка и 
смишљао. Када је наишао Либеро Маркони, успео сам први да му се јавим. То ми је пуно 
значило и морам признати да сам се прилично узбудио. 

Либеро је често долазио у нашу улицу, понекад свакодневно, али овога пута ми се чинило да 
је нешто нерасположен. Гледао је у земљу, а када је пришао празној кутији за шибице “До-
лац”, која је била на плочнику, шутнуо ју је ка решетки од канализације. Један крај кошуље, 
брижљиво опеглане, вирио му је из панталона, код стомака. Испод мишке, носио је некакав 
замотуљак увијен у “Политику” од суботе, са културним додатком. 

У пролазу је само подигао руку, у знак поздрава, а онда је замакао за ограду зграде у 
Трнској улици број 20. Много пута слушао сам када је старијим младићима говорио 
стихове, а ја сам се трудио да се увек ту затекнем и станем испред Либера. Он никад 
није гледао у нас док је говорио своје стихове. Поглед му је био уперен негде у даљину и 
чинило ми се као да се обраћао Музи Поезије лично. 

Мада сам често био испред њега, никад ми није пошло за руком да ме запази. То би ме 



растужило, а ево, и вечерас, само је одмахнуо руком. Уосталом, нисам боље ни могао да 
очекујем, пошто сам био један од многих клинаца из Трнске улице. 
Сасвим неочекивано, његова глава се промоли иза ограде, мада је већ прошао наше 
степенице. Спљоштен нос, као у боксера и високо чело, на које су се наслањале кратке 
шишке, створили су се испред нас. 

Занемео сам, пошто нисам могао ни да претпоставим да ће се Либеро вратити и обратити нам 
се. 
– Шта радите ту свако вече? 
– Он нам прича своје романе, онако, из главе. – па показаше у мом правцу. 
– Што траћите време? Боље да појурите девојчице. Не желите ваљда да будете као ја? 

Ми смо се сви насмејали. Тек тада се цео појавио иза ограде, прави горостас, смејући се и он 
шеретски. Поскакали смо са степеница и окупили се око Либера. 
Заузео је своју познату позу и изговорио неколико стихова насталих, можда, прошле ноћи, у 
кафани – негде на Чубури. Затим, поче да цепа омот од “Политике”, завуче руку унутра и 
извади једну књигу.

– Ја сам приметио да ме ти увек најпажљивије слушаш. Желим да ти поклоним своју нову 
књигу! 
Блага дрхтавица, обузела ми је тело већ на саму помисао да ме је Либеро приметио. Чинило 
ми се да више не дишем и да сам потпуно обамро. Гледао сам у понуђену књигу, али се 
нисам усудио да подигнем руку.

– Хајде, узми је! Књига је за тебе. Сви су гледали у мене и тог тренутка сам се осећао као 
важна личност која је добила орден или Олимпијску медаљу. Само су фалиле фанфаре па да 
доживљај буде потпун. Либеро је само климнуо главом, када сам покушао да му се захвалим. 
Провукао је руку кроз моју косу, а онда нестаде иза ограде, полако увијајући омот од 
“Политике”. Погледао сам насловну страну књиге, на којиој је писало: Пијанци иду 
дијагонално, а унутрашњост је украсио својим илустрацијама сликар Слава Богојевић, такође 
велики боем, са којим је Либеро проводио дане и ноћи по чувеним београдским кафанама. 
Слава, који је једно време становао у нашој улици, био је познат и по томе што је изванредно 
свирао мунд хармонику, чак једно време у трију са Божом Милетићем и Кандићем.

– Мишко, одмах дођи кући! – Пискавим гласом, позва свога сина дебела жена са првог 
спрата моје зграде. Цео дан проводила је на прозору и ништа се није могло догодити, а 
да она у томе не учествује, макар само својим коментаром. 
– Зашто разговарате са њим. Он је песник! 

“Он је БОГ!” – помислих. Само песници и сликари су бесмртни – као богови! 

Још неко време смо седели и прелиставали књигу коју сам добио, а онда се упутисмо својим 
кућама. Била је поноћ. 

*** Неки гласови обележили су своје време: Раша Плаовић, Виктор Старчић, Зоран 
Радмиловић, Радивоје Марковић, Душко Радовић... Међу њима је и глас Слободана 
Марковића, нашег Либера. Када сам га први пут видео како се ломи преко калдрме у Трнској 
улици, онако грдан, први пут чуо како говори 

своје стихове или када ми је провукао руку кроз косу и улубио олук својим кратким 
шишкама, купио је нешто у мени. Када сам први пут помислио: “Он је Бог”, нисам ни слутио 
да ће можда прерано ући у легенду. 

Још увек чујем глас Амирала који броди по неким својим морима и оставља за собом слике и 
речи о тим, нама непознатим пределима. Не знам да ли је тај глас ехо свега што сам доживео 
читајући записано, гледајући насликано или само што сам чуо изговорено, а имало се шта 
прочитати, видети и чути. Било да је записано на неком кафанском рачуну или осликано на 
парчету папира са линијама, отргнутог из неке свеске, знамо да је за то заслужно његово 



срце. 

Као миљеник муза, живео је како је хтео, волео страсно и овековечио је све своје љубави како 
је само он знао. А имао их је много, било да су жене, предели, улице на Чубури или кафане 
где је седео са својим верним пратиоцима у боемском животу. Пошто је изненада отишао, 
остали смо ускраћени за одговор које су љубави њему биле вечне, али по речима које је 
оставио написане, изгледа да их није делио. Све их је поданички волео. 

Исто тако је сигурно да су се у ње-му два уметника такмичила за примат. Један је 
надвладавао другог и тако у круг. Никад ниси могао докучити који од њих је испред. Стално 
је изненађивао све оне који су га волели, па чак и начином како нас је напустио. Само један 
човек зна истину о томе, шта се десило тог дана на степеницама, а како рече патријарх Павле, 
Христове речи су: “Нема ништа тајно, што неће бити јавно, ни сакривено што се неће 
открити”. 
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