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Прича о Штекеру 

 

 Даме и господо, добро дошли у циркус „Живот“! Захваљујемо вам се на одвојеном 

времену, јер знамо колико је тежак и мукотрпан процес одвајање од телевизора и 

интернета, који су, па како другачије, наше очи и наш мозак. Хвала што сте скупили 

храбрости да ваша витка тела одвојите од столица и софа и донесете их чак овамо. Термин 

нам је овакав да нико од вас не би случајно, ију, не дај боже, пропустио неки забавно-

заглупљујући програм. Хвала вам, још једном, што сте нас посетили у оволиком броју! 

 Па, да кренемо! Звезда нашег циркуса је припадник једне јако ретке врсте. Та врста 

је на ивици изумирања. Природни непријатељи су јој свугде, па ваљда зато нема стално 

место пребивалишта. Најчешће сеобе ових егзотичних врста су из руралних у урбане 

средине. Не покушавају да се уклопе у новонасталу ситуацију, јер им једна страшна 

особина то не дозвољава, па су због тога лака мета. 

 Та егзотична врста је... Даме, запушите уши малој деци! Та врста је – паметан, 

поштен и радан човек! 

 Знам! Ужас! Немојте да вриштите! Не уједа! Изведи га, Мићко! 

 Госпођо, на ланцу је, не може вам ништа. Опустите се, припитомљен је. То што 

сада мало режи, то нема везе. Научиће да ћути само да се навикне. 

 Ми га од милоште зовемо Штекер, јер је луд к'о струја. То колико је дубока његова 

изопаченост показује и чињеница да он, нећете веровати, размишља својом главом и тврди 

да је ТВ за будале. Он чак нас назива емотивним, социјалним и интелектуалним богаљима. 

Да, да, знам. Он уопште није свестан своје несвести. Он чак и удара контру сликама са 

посебним потребама и песимистичним листовима. 

 Он је учио школе и за себе смара да је успео у животу. Пих! Штекер је стрејт, воли 

да воли. Штекер размисли пре него што нешто каже. Штекер је реалан. Штекер није 

шовиниста и  једнако поштује припаднике своје врсте са било ког подручја. 

 Обични циркуси вам доносе крокодиле, питоне и остале животињице које уједају, 

али нико вам никада није довео овакву звер! 

 Што је најгоре од свега: Штекер има своју Штекерицу за коју се сумња да је 

проузроковала његово срљање у још већу изопаченост. Јер, жена је крива, наравно! Неки 

сматрају да је она чак и ригорознија у својим уверењима до те мере да се у животу увек 

сналазила сама и кроз њега пролазила без шлихтања и ширења екстермитета пред људима 

од којих јој је требао потпис. Као што се дало и очекивати Штекерица је побегла из 
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циркуса, али нас  сваки дан саботира у жељи да избави њеног драгог. А ми? Па, нема везе. 

Нек саботира. Живот је суров и ми ништа по том питању не можемо да урадимо. 

 Једино што нам остаје, драге даме и господо, јесте да се потрудимо да оваквих 

изрода више у нашем друштву нема, јер они су срамота, јад и беда. И чим неки ексер 

искочи, треба га закуцати назад у даску. А ми ћемо да наставимо да траживо живот преко 

Гугла. 

 Хвала на пажњи! И довиђења! 
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