Kultura

Боље бити пијан него...

Ш

та? Стар, тужан, млад, љут?
Неее... Очигледна девиза
ове данашње омладине је
боље бити пијан него тријезан!
Па ми још и кажу: Неки нови клинци... А не знају да по већ утврђеном
сценарију те пјесме они морају да се
играју под орахом и расту у улици
својој („основњаци”), те да пецају и
да трче за лоптом („средњаци”).
Данашња групација окупљена
под именом „Клинци” на све начине
се трудe да буду сушта супротност
дјеци из ове пјесме. Играју се, играју,
још како, али у задимqеним собама
неког SONY клуба. Расту, расту, нека
расту, и треба да расту... Али, најмање
одрастају у својим улицама, а још мање дању... Пецају и рибе, али оне друге, па када добију „корпу”, што је и
нормално, оду мало до
локалне

кафане да глуме пијанство и да малко тугују... Трче и за лоптом, ко је
рекао да не трче?! Али, за оном на ТВ
екрану, у, већ поменутом задимљеном SONY клубу...
Сад, суботом увече изађем (и то
баш увече, око 22 ч., иако је некима
то итекако рано!), пробијам се кроз
масу чудно обучених „фрикова”,
сударам се с њима, све чешће ми пада
на памет „Raid” – средство против комараца! Не могу наћи позната лица
своје генерације и генерација прије
мене, све нешто беболико и тек
изашло из љуске, пожељело да види
овај свијет, чинећи га својом појавом
само чуднијим. Појавом на тим улицама, у касним сатима... Појавом у

кафићима у којима до муке (и од
муке!) испијају „Нектар” лудујући
уз звуке турбо фолка. Почињем да
прелазим у строгу илегалу... Све опрезније испитујем кафић прије него
што уђем у исти, све мање шетам корзоом, све рјеђе могу срести дјевојку
која би ме одушевила својом једноставношћу... Утегло се, скратило се,
пудер „осмица” им дође као нова кожа, па тако, прије него што и проговори знам на чему сам. А и када зине
запљусне ме смрад, вотке или штока,
и то оног јефтиног, што је и разлог
зашто тако смрди... Али, није то најтрагичније... Потпуни пораз мојој
логици и моћи разумјевања зада у
тренутку када ми се окачи око врата, као да сам офингер, и врисне:
„Јао, бураз, како сам се разбилаааа!”
Још горе: ја излазим, они(е) улазе...
Најгоре: како улазе…

„Скршено”, на потпетици висине
Торња у Пизи, са спонзорима...
Горе од најгорег: како заиста улазе?
Лако... Превише лако... За својих 15-ак година...
Гдје нам оде култура? Нигдје... Зато
што је и немамо.
И сад: питају се треба ли нам тај закон о забрани изласка малољетних
послије 23 часа и о забрани точења
алкохола истим!
Хвала вам, ако сте правилно размислили. Ако и нисте, нема везе...
Јер, у том случају, нисте овај текст ни
прочитали до краја...
Завјеса пада...
Милан Родић, III3
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