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ПРОПАСТ ПРВЕ  
ЕСКИМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Тај Тоша Сунђер добио је надимак још у 
основној школи када није умио да изговори ри-
јеч спужва даље од спуж, па кад год би био ре-
дар и та несрећна стварка дошла на ред да о њој 
реферише, он би замуцао и знојио се, све док му 
једном неко није дошапнуо: сунђер. Тако је по-
стао Тоша Сунђер, а када је порастао и постао 
свој човјек доказивао је да је баш сунђер: пио је, 
не пио – он је упијао све што се звало ракија. 
Тек наливен, он је био у свом природном стању, 
а увијек је био у природном стању. Из тог разло-
га многи нису хтјели са њим, а ни он опет ни са 
ким. Те не ваља ово овима, а оно онима; он би 
ово овако а оно онако – и тако од почетка до 
краја, ни са ким у иглу да удјене.  

И кад се почела држава разграђивати, мој ти 
Тоша навалио читати све новине редом да нађе 
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праву истину зашто ли се држава распада и ко је 
разара. Није вјеровао људима око себе, преблизу 
су да би знали више од њега, него има он да до-
ђе до праве истине читајући и дневнике и тјед-
нике и ревије и магазине од Вардара па до Три-
глава, па шта кошта да кошта. И упија. А ништа 
не аминује, само гунђа и свађа се и сам са собом 
и са другима: неће Тошу нико преварити ни на-
самарити, има сам да проникне у ту ствар. 

Једнога дана, некако баш пред прве демо-
кратске изборе, када су се везивале заставе оних 
са онима, када су треће биле и са грбом и без гр-
ба, са петокраком и без ње, кад је општа халабу-
ка била неподношљива, Тоши се све смучило и 
свечано је изјавио да је постао Еским и да га не 
занимају овдашње ни вјере ни нације, ни заста-
ве. Еским, брате, миран, насмијан, доброћудан, 
далек и топло забрађен крзном, куд ћеш више. 
Нема у новинама ништа ни о првом, ни о другом 
ни о било ком ескимском рату, значи да их није 
ни било. Мирољубиви неки људи. Е тако нешто 
моћи: бити Еским! И има да буде, да буде он, 
Тоша Сунђер, први Еским јужно од четрдесет и 
пете паралеле! 

Хвалио се Тоша на сав глас својом одлу-
ком. Наговарао је он и друге, дуго и досадно, 
да постану Ескими и његови другови јужно од 
оне паралеле. Није вриједила ни опомена Хуњ-
кавог Рамиза да у Босни не можеш да будеш 


