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Двизац је човек кога су ратови, немаштине, болести, страхови и остале 
“благодети” којима нас је свет обилато обасипао у последњих петнаестак 
година довели до стања за које народ (овај народ који се само чудним чудом 
из свега тога некако извукао или се тек извлачи) уобичајио да каже: 
– Пуковник! Пук’о, сирома, к’о дулек. 

Пукло му трпило, па пукао и он, али да не би сам са собом причао, хода по 
чаршији и држи говоре; пламене, опомињуће и говоре сличне каквом 

пророштву, слутњи, провиђењу... Учи народ како би шта требало да уради, с ким и зашто; 
разглаба и развлачи чаршијске и државне проблеме, али и оне мале, обичне људске проблеме, 
оне за по кући; размешта велике силе по свету и времену, сукобљава им интересе и намере и 
све то једнако преко своје грбаче ломи. 

Одавно га виђам. Једном сам чак и причао с њим. Двизац није лудак. Двизац је напрсли 
паметар, доброћудан и безопасан; понекад уплашен, а у тренуцима просветљења и стидљив. 

У њему су два света, у њему су два човека. Први је онај кога су муке и недаће сурово 
скрајнуле и отерале с пута, али се он – као проницљиви умник, кога је ученост учврстила у 
уверењу и опредељењу – никад није до краја предао, а други је онај кога су те исте муке и 
недаће уселиле на место тог првог, уселиле га у његово тело и душу, уселиле га бесправно, 
насилно, као што је бесправно и насилно све што се око њега и око нас догађало и што се, 
ево, још догађа. 

Двизац – два човека у једном; тесно им у телу, тескобно у души. 

Двизац – сам се са собом гура: и зна, и уме, па одмах потом ни не зна, ни не уме; и вешт је, и 
спретан, па одмах невешт у својој спретности и неспретан у својој вештини... Говорима, које 
држи по трамвајима и аутобисма, по чекаоницама домова здравља и Завода за незапослене, 
по кафанама у које га припусте кад је напољу превруће или посве студено; изазива у народу и 
смех, и бол, засмеје га, па уозбиљи, замисли, забрине.

Говор који је Двизац јуче држао у аутобусу 26, наставио је данас у трамвају 12:

– Све ће да се врати, све ће опет да буде како је некад било. Све! На жалост, па опет кажем на 
жалост, бојим се да ће стварно тако да буде, бојим се да је догорело до ноката, да смо 
дотерали цара до дувара... Како нам ови воде државу, нећемо далеко стићи. Нећемо! Али, ако 
нема ко да устане и подвикне у Скупштини Србије, има где има! Ништа ово не ваља! Ништа! 
Не може ово још дуго овако. Ја питам само: где су им виши интереси? А бојим се да ће доћи 
бата који ће да пита: Где вам је критика и самокритика? Где су вам интенције и смернице? 
Где вам је плурализам самоуправних интереса? Где вам је подметање клипова у точкове 
развоја? Где вам је ракрана друштва? 

Неки путници почеше да се смејуље, али Двизац наставља као да их не примећује: 
– Не може ово још дуго овако. Не може!... С оваквом влашћу да идемо у Европу?! У Европу и 
у свет!? С овима се не може ни до... – куцну неког путника по рамену. – Извините, куд иде 
овај трамвај? 
– Иде за Баново Брдо. 
– Није далеко, али је брдо. Ни дотле они не знају да нас доведу! Нису они способни ни на то 
брдо да нас попну, а камоли у друштво високоразвијених земаља! 



Трамвај стаде. Двизац изађе. Има још трамваја, има још народа, има још времена; далеко је 
до Бановог Брда. 
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