
КЕНООВА СЕКРЕТАРИЦА
(Мали оглед о телефонским секретарицама)

Јуче око подне окренем једног ортака – кад оно звони, звони, три, четири, шест
пута! Шта је сад ово, мислим се, знам да је стално код куће, кад – утом ми се јави
секретарица! О-па, лафе! Намонтиро електронску рибу! Е, јес’ луд! Који ће му то ђаво?
Жена га сигурно натерала.

А његов глас, мало механички успорен, изговара: „Да знате: ми код куће нисмо.
Оставите поруку или нам пошаљите писмо.“ На те електронске речи увек се збуним,
али нема везе, ипак му звекнем поруку, оно, као: „Јебем ти секретарицу!“ и те ствари.

После се мислим: „Види што је доообра излазна порука – римована!“ Окренем
опет телефон, само да поново чујем и чујем исто: Ми код куће нисмо / оставите поруку
/ или нам пошаљите писмо. У три стиха. Сетим се да смо пре годину-две баш
разговарали о тим порукама и да смо се смејали како су већином извештачене, па и
накарадне.

Уопште узев, мора се признати да није лако срочити излазну поруку тако да буде
јасна, кратка, природна и – атипична. За све то на окупу потребна је лакоћа, за лакоћу
нужно је лично присуство, док је ово све сува електроника. Да би заобишли све замке,
неки људи сниме само две речи: Оставите поруку! Али то делује мало сувопарно.

Ево како то код нас обично изгледа: Добили сте стан Јовановић. (Генитивни
наставак махом се испушта – ретко ко каже Јовановића: као да сви у том часу читају
натпис с плочице на улазним вратима.) Молимо вас да, после звучног сигнала, оставите
поруку у трајању до једног минута.

Домаћини, даваоци поруке, говоре о себи у множини, у множини ословљавају и
онога ко их је позвао (то је финоћа као ознака урбане културе), а онај писак што позива
на улазну поруку сви зову термином из техничког упутства: звучни сигнал!

То је као кад би сад неко уместо: „Е, баш фино што си свратио, ево саћу да
скокнем ту до Зелењака да донесем нешто за мезе – ма не, није далеко, бре, седи ту
одмах се враћам, док ти попијеш кафу ја сам ту! Ћале, је л има бензина у колима?“
рекао овако: „Драго ми је што сте нам дошли у посету. Дозволите ми да хитро одем до
пијаце Зелени венац (која се, као што и сами знате, налази у непосредној близини
нашег стана). Ви се, молим вас, за то време послужите кафом. Оче, да ли у нашем
моторном возилу има горива?“

Син мог другара с почетка приче (духовитост се понекад преноси генима)
осмислио је једну од најлепших: Кад зачујете – знате шта, оставите – зна се шта!
Али таквих је мало, јер се људи снебивају да буду непосредни, а ту је још и могућност
музичког увода и закључка!

У тим и таквим мислима кажем себи: „Што да оном свом пајтосу стварно не
напишем писмо? Ако се он онолико потрудио да разбије шаблон, ред је да се човеку и
узврати. Хајде да мало варирам ту његову оригиналну поруку, па да видимо шта све
може испасти!“

И кренем. Упалим рачунар и распишем се. За почетак набацим на папир ове
речи:



2

„Буразеру, телефонска песмица ти је страва – хаос! Освежио си дан онима који
су је први пут чули. Инспиративна – можда ће ти неко и писати! Али има ту још свашта
– саћу да ти покажем на шта циљам. Да се мало зајебавамо. Оно, као Кеноове Стилске
вежбе у Кишовом преводу. Важи? Гледај!“

И ево, сад ћу одмах навести део асортимана врло озбиљних порука које су се из
тога изродиле.

МРГОДНО:
Шта, ко – ми? Нисмо код куће, бре! Нисмо, – шта је, шта како се онда јављам?

Е па нисмо! Баш ме брига да л ћеш да оставиш поруку. Можеш и да ми напишеш
писмо, заболе ме!

ПИЈАНО:
Кога? Не-е, нисмо (хик!) кући. М-м-м... Не, ма јок (хик!), немој џабе да

остављаш поруку, не могу сад (хик!) да примам ништа, морам да се мало одморим
(хик!), нешто сам уморан. Јесте (хик!). Па јес, напиши нам писмо (хик!) па ћемо
читати. Ма, јебига!

ОФИЦИРСКИ:
Слушај вамо! На задатку смо. Поднеси рапорт дежурном на шифрованој линији

или поверљивом поштом. Јасно?!

КАО МУЈО ИЗ ВИЦЕВА:
Хусо, ба, ми ти код куће нисмо – немој гледат у кундуре пред вратма, отшли

смо боси! Немој ме ништа питат и не прићај ништа Суљи! Само ти лијепо сад остави
поруку овдје код секретарце, а још ти је боље напишнам писмо, – напишнам писмо ба,
писмен си!

КАО РАЗГЛАС НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ:
Назално: Пажња, пажња! Каснимо неколико сати. Поруке се остављају на

овом истом шалтеру код секретарице. (Пиштање, микрофонија.) Може и писмо, на
шалтеру ПТТ-а. (Опет пиштање и крчање).

РАЗДРАГАНО (ЈЕР ВАС ДОСАДНИ ГОСТИ НИСУ УХВАТИЛИ НА ЛЕГАЛУ):
Тра-ла-ла, ми код куће нисмооо! Нисмо, нисмо! Да-да, да-да-да, тра-ла-ла, може

може порука, а може и писмооо!

КУРВИЧАСТО:
Маче, нисмо код куће, не – ма да, хи-хи, па катикажем – нисмо, мацо! Нисмо.

Па да, ма не – немој молим те – јааао, што си безобразан! Добро, онда писмо – али
пази, – онако као онда, на канцеларију, знаш! Важи, ћао! И ја тебе.

СКОРОЈЕВИЋКИ:
Резиденција Јовановића. Нисмо кући, отишли смо на Цецин концерт, а после на

пријем у Хајату, али овден су служавка и доберман. Мож’ д’ оставите поруку, а само
’нако – кратко, време је новац. Немој да шаљете писмо, само факс. На онај други број.
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ЦРНОГОРСКИ:
(Чују се гусле у трајању два и по минута, тек потом глас) Ми ти сад у кућу

нијесмо, богоми. Пушти нам поруку, само кратко, чоче, да се не умарамо и ти зборећ и
ми ође слушајућ. Одма, богоми, чим се заврше гусле. А да ти речем право и по образу –
можеш нам и нâко писмо послат! (Гусле, други круг, тридесет секунди).

ШАНЕРСКИ:
Сине бате, ша је било, кеве ти? Ајде, пљуни неку поруку, нисам ту, ша има везе,

јее...!

НАБЕЂЕНО АРИСТОКРАТСКИ, БЛАЗИРАНО:
(Звуци Бетовенове 9. симфоније; долазе у обзир такође Хендл и Малер, мада

романтичнији преферирају Чајковског, арије из Лабудовог језера и Крцка Орашчића
или Вивалдијева Четири годишња доба; знатно ниже котирају се Штраусов валцер На
лепом плавом Дунаву, арија Хабанера из Бизеовог Севиљског берберина,
Хачатуријанова Игра сабаља и де Фаљина Игра ватре, а тема из Жаоке (Entertainer,
бесмртни регтајм Скота Џоплина) је бљак); следе речи: Будите љубазни – поруку!

ВЕОМА СВЕТСКИ:
A short message, please! Кратку поруку, молим.

ПОЛИЦАЈАЦ:
Реците ко сте и шта пријављујете.

ЗАГРИЖЕНИ ЗВЕЗДАШ:
(Цела прва строфа чувене народне песме Играле се делије)

Ето, радујте се сад, јер да ме овде није прекинуо телефон који је упорно зврјао
(или да сам имао модерну телефонску секретарицу па да прво чујем ко ме зове и можда
одлучим да се не јавим), могло је тога бити и много више...


