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Бела ТУКАДРУЗ

БЛАЖЕНЕ ДУШЕ 
ЧОВЕК

Ка ЦЕЛОКУПНИМ ДЕЛИМА - 
САБИРАЊЕ ОБЈАВЉЕНИХ И 
НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА

ИЗМЕЂУ ТИКАВА И ОТКРОВЕЊА

УМЕСТО ПРОЛОГА У ДВОКЊИЖЈЕ 
„НЕЗАВРШЕНИ ПОСЛОВИ” И „ЈАГОРЧЕВИНА”
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„Чудо једне једине књиге”

ПОГЛЕДАЈ ДОМ СВОЈ, НЕПОМЕНИЧЕ

Ко каже да је живот лак и једноставан у првој години 
после рата са целим светом?

Понедељак, 3.април 2000. 4:23 ч. Комшија ...тић. Ноћас 
сам помислио на Бога. И осетио смирење. Јер поред пресуда зе-
маљских судова постоји и она коначна и права, спородостиж-
на и неизбежна пресуда, Божја.

5:10 ч. Опет је малопре био земљотрес; где је епицен-
тар? Могао бих да се окупам, и да се вратим у постељу.

5: 30 ч. Један облик сумње – скоро близак параноји - 
прилично је здрав. Српко Др. се не јавља скоро три недеље. У 
једном трену, у кафани у П., помислих док је причао о иску-
ствима са влашћу, да је о својим искуствима причао, и да је 
шарен испод коже... Треба да престанем да виђам извесне коле-
ге, књижевнике, из више разлога.

7: 25 ч. Д. се вратио из куповине. Оде у школу. Тежина 
на души и беда живота. .....

16: 25 ч. Ручао. Заситио се. Синоћ спремио. Зелени Ве-
нац: Случајни сусрет са Г. К. – Да ли си се оженио, Лукићу? – 
Не.

-Па нећеш ваљда да проживиш век као удовац? Иди у 
калуђере!

Последњи пут је видео пре десет година. Каже две де-
војчице је родила...

Боже, сачувај нас беде! И моје синове глади!
19:34. Епицентар земљотреса – Рудник. Управо јавили. 

Осетио сам оба потреса.
20:45 ч. „Шкопљење рукописа“. Тако бих назвао садашњу 

верзију Алековог рукописа „Маестра...“. Стигао до 182 стр. Да 
писац уради тако нешто, што је А. урадио рукопису (себи, све у 
најбољој намери) – невероватно! Да ли да читам даље? Зашто је 
„ушкопио“ рукопис? ....
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Среда, 5. април 2000. 7: 28 ч. Будио се у 6:20, лекови. 
Иван не престаје да кашље већ данима и ноћима. Да ли је та 
његова докторка нормална? 3 капсуле до сада. Пљусак, про-
кишњава лођа, кревет ми је у води!!! Неизвесност егзистен-
ције. Скувао кафу, али делује ми бљутаво. Престао пљусак. Да 
видимо кад ће се коначно јавити Друг Српко Дрембеш!...

Слутње. Болести. Смрти... – Телефонирао сам секрета-
ру школе да ћу доћи на посао тек за другу смену... – Без везе се 
осећам... морамо преживети – каже ми Ш. Око десет. – Бићу у 
школи, кажем јој, после 12ч.

Спале ми пломбе. Мучи ме дијареја. Жут сам као ли-
мун. Остављам дуван, цигарете...

- Радим цео дан – поново ме зове жена. – Не знам кад 
ћу доћи.

Ив. се задржао у куповини. Долази – кашље......
Ко каже да је живот лак и једноставан у првој години 

после рата са целим светом?
Држава штампа разноразно смеће о оном што се дого-

дило 1999. године, а ја, отимајући деци и себи од уста, о свом 
трошку штампам „Месечеву свадбу“!!

(....) Чуо на некој страној радио станици (BBC?) реа-
говање проф. М. Марковић.... (....) Далеко је до победе, тојест 
смене политичких гарнитура. Човек из сенке – могући Мило-
шевићев наследник? Или можда Ш.?

Српска политика је – црњак. Вратити се свету културе 
и књижевности, који је тај политички црњак добрано осенчио.

Недеља, 2. 04.2000. 8: 32. Библиотека. Туробно. Рчи неки 
трактор. Пуна приколица џакова. Мешају се гласови птица, 
врабаца и црквених звона. Помислио на Ш. Бели зумбули. Бо-
кор перуника.

Видео синоћ дневник РТС. Моћ једноумне и безобзир-
не пропаганде. Стварају монструме. Камен на Главици – пун 
пирита.

Штедња папира. Пример ова зелена свеска.
Среда, четвртак, петак, субота, недеља: 5 дана распуста.
Јул, август - да ли ће у августу Кр. штампати „Кућу“?
Ишао до сеоске продавнице – празна. Син пок. Ради-

ше „Пламенка“ (мог учитеља пецања). (Први сусед мога ујака.) 
Двориште ујаково – пећ за печење хлеба. Дуд. Прошје. Друга ав-
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лија. Баба Мица, деда Воја. Прабаба Џана. Сви помрли... Кроз 
неколико сати путујемо – враћамо се у Бгд.

Разговори – без краја. Ровац у башти. Кртичњак. Врап-
ци. Петлови. Пун ми је нос нечег. Тихо и тмурно. Као пред 
олују. (...)

18: 55. Лабудово Брдо. Допутовали. Путовали са 2 ауто-
буса, ми у једном, пртљаг у другом. А. изашао пред нас, у По-
жар., донео књиге.... Мошуљ Ратко...

Београд делује бедно, јадно, и на аутобуској, и на ули-
цама...

19:06... Осећам се без везе...
Мишљеновац – Лабудово Брдо, преко Раковице и сме-

деревског пута, око 115 км. Дужи је пут ако се иде аутопутем за 
Ниш, око 130 км. Возом – 137 км.

УО – поднеће захтев за одржавање митинга...
Савезна држава дугује ЦГ 50 милиона марака.
Врњачка Бања – акција УРУШАВАЊЕ СИСТЕМА.
Вести на српским медијима касне за вестима иностра-

них радио станица!
20:40. Много пара треба за остварење малих идеја. Где 

зарадити паре?
Суштинско питање је у – припреми Сабраних радова 

Уметност махагонија. И полагано објављивати књигу за књи-
гом!

Читам А., рукопис романа (Маестро пер Пјетро; стигао 
до 17 стр.... течно и пуно хумора ).

* * *

(Током пролећа, 2019.) Поподне сам прилегао, покуша-
вао да заспим; претходног дана и ноћи сипила је ситна про-
лећна киша, и доба је подсећало на позну ружну јесен. Пре-
вртао сам се у постељи, устао и видео да је засијало неко мр-
шаво сунце. Обукао сам се и кренуо у шталу, по косу, да по-
косим набујалу траву у тзв. „другој авлији“, и да онда ископам 
пар рупа, и засадим беле бундеве. Кажу, вреже белих бундева 
се супростављају бујању траве у двориштима. Да, престала је 
коначно киша, косио сам, трава је била густа и скоро до коле-
на, замршена. Под стрејама штале и испред кокошињца израс-
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ле бујне коприве... Онда сам се сетио оних тикава, које сам пре 
неки дан, открио на тавану штале. Тамо је било и других ства-
ри, склоњених, заборављених, обавијених паучином. Чак и не-
колико снопова мериска - од којих је наша покојна мајка пра-
вила дворишне метле. После ископане треће рупе, појавио се 
и мој старији син, и помогао ми док сам копао и остале рупе. 
Ископао сам тачно једанаест рупа, и мој син је мотиком изва-
дио и уситнио грудве и земљу - можда сутра, пре овогодишњих 
Благовести посадим беле бундеве? Покојна мајчица наша На-
талија, колико се сећам, бундеве је сејала у башти у Бари тек 
после Благовести. На тавану је било тикава за једну пуну кор-
пу од прућа. Све сам их скупио, спустио пажљиво са тавана 
и понео на дворишну чесму, где сам пажљиво и полако опрао 
сваку - једанаест тикава! Хеј, сине, викнуо сам, па данас је твој 
рођендан; ми заборавили!

Кад су се тикве просушиле, пренео сам их у Библиотеку 
(тако зовемо ми укућани ону просторију, у којој се мајка заму-
чила 29. јуна 1950. године, и родила ме, негде око два по ноћи, 
уз помоћ своје рођене бабе по оцу, лепе прабабе Џане...) Фото-
графишући те тикве, које је на таван склонила мајка 2001. годи-
не - крајем лета, изненадио сам се, како су добро очуване, као 
да су биле увијене у некакву посебну маст таванске помрчине. 
Захваљујући тавану и чињеници да се на њега нико није пењао 
после упокојења Наталије (пролеће 2002. године), ето, остале 
су те тикве, на које сам гледао као на благо. Ето,то је била једна 
неочекивана успомена: ручне радове и везове наше мајке чувао 
сам, и сачувао, али да постоје и ове тикве, о томе нисам знао.
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Наталијине тикве (обране, највероватније 2000. или 2001. 
крајем лета?)

На поду библиотеке било је и неколико мојих бележни-
ца, понео сам их у тзв. “нову кућу” (која је нова била седамде-
сетих година минулог века), у собу у којој спавам. Белешке су 
биле из првих месеци 2000. године.,,

На благословене дане -  Богојављење и Св. Јована - до-
бре вести и радосни предзнаци сустижу једни друге1, од ра-
ног јутра, 2022. (Поново прочитано, радосни дани за запо-
чињање…) - Б. Т.

1 Између осталог, присуство Бога, потврђују ненајављени гости, обични 
људи, испод снега што се отопио, вире беле главице висибаба из леја, из којих 
током, године цветају ђурђевак и царево око које је посејала у своје време 
наша почивша мајчица Наталија... и матичњак, који ми посејасмо...
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I

НЕЗАВРШЕНИ ПОСЛОВИ

УВОД

Никога не треба доводити у заблуду. Ни друге. Ни себе.

*

Можда је прави тренутак био да отворим ову све-
ску још 11. јуна 2019. године? (Неколико недеља уочи мог 70. 
рођендана?)

*

Оног јутра када сам се пробудио и схватио, од чега ве-
лика већина бежи. У неповрат. Од ужаса. Од истине. Од по-
грешних откључавања, и још погрешнијих закључавања. Од 
коначног... Од илузија, које сви имамо, па и бисерне шкољке у 
океанима... Од шљунка, или нечег другог што је упало у наш 
седефни унутарњи свет. И подстакло нашу слуз.

*

Али, никад није касно. Схватити. Пробудио сам се и по-
мислио на почетак једног Црњансковог романа, Јесен, и живот 
без смисла.

Стављали су ме и ранијих деценија. На тзв. Црну листу. 
Одређене службе. Неке колеге са литерарним амбицијама. Тзв. 
«радикали». Убацили су један каменчић, у моју душу - хвала.

Што је за некога ваљан разлог да побегне, за мене је већ 
довољно само то, да застанем, станем... и узмем своје увелича-
вајуће стакло, цвикер, оловку, бележницу, и загледам се у јед-
но лето које је обећавало, подстицало на ширину, и бескрајни 
албум слика, небеса, пун месец, месечаре, месечарење - од кога 
неки заиста пате…
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Поново прочитано пре неколико дана (пред Преобра-
жење, 19. августа 2021.). Баш када сам завршио рукопис „НЕ-
ЗАВРШЕНИ ПОСЛОВИ“ и послао пријатељу да га одштампа, 
прочита са оловком у руци, и онда ми тај одштампани приме-
рак, донесе, првом приликом кад крене на село. (Субота, 21. 
августа 2021. године. У Мишљеновцу, око 5:22 ч. Пробудио сам 
се око пола четири због бола у десној руци, у рамену, и мало за-
тим су почеле да стижу поруке преко воцапа из Јужне Швед-
ске. Бог је услишио моје молитве!)

* * *

Овај2 текст преузех, са извора на који сам случајно  на-
летео; пре неколико година. Када сам недавно, покушао да по-
сетим ту интернет локацију, где је то било публиковано – то 
више није било могуће. Неке ствари нестају неповратно, и то је 
АНТИАКАША.

Међутим, могуће је да ништа не нестаје неповратно; да 
се све чува у АКАШИ? Да је то Васељена осигурала, омогућила, 
за случај да пропадне и ова наша цивилизација – хришћанска 
-  која траје више од двадесет векова. Негде сам прочитао да 
2 АКАША: РОМБ И СИМБОЛИ У ЊЕГОВОМ ОБЛИКУ...

 Како су постали Срби ... Ромб и симболи у његовом облику, су уни-
верзални и, скоро свуда, везани за жену, плодност и женске репродук-
тивне органе. Овај знак Велике Мајке иде уз соларна значења и сим-
боле. Код пољопривредних друштава плодност, својом симболиком, у 
себи обухвата везу женског и мушког, неба и земље, Сунца и Месеца, 
семена и њиве. Како видимо, није реч о статичком квадрату него о 
ромбу, „квадрату у покрету“, у промени. У њему су сунчеви симбо-
ли (крст, кругови, тачке, оцила) и није случајно што, крај њега, нала-
зимо и свастику, типичан симбол светлости и покрета. По Херодоту 
Срби (Сауромати) су настали из бракова Скита и Амазонки. У антич-
кој историографији, поход Амазонки на Атику је прихваћен као не-
оспорна чињеница. Многим градовима је приписано да су их подигле 
Амазонке (Ефес, Смирна, Мирина). Жене ратнице се лоцирају на не-
колико подручја: у Малој Азији (од Пропонтиде до Ликије), на Понту, 
Сауроматији и Скитији (источно од језера Меотис, северно и западно 
од Тракије). Најстарија забележена легенда о женама ратницима је у 
Махабхарати и у вези је са ритуалом жртвовања коња при скитским 
и сарматским погребним ритуалима. Везе са Амазонкама, у српској 
традицији су, поред тога да сауроматска жена није могла постати рав-
ноправан члан друштва док не убије барем једног непријатеља, жене 
ратнице, чији траг налазимо у предањима о вилама, у српској епици 
највише повезаних са јунацима, ратом и бригом о херојима.... 
 = извор: Kockičicin iBlob Zanimljiva istorija : Piše Miodrag Milanović ...
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је пре ове наше цивилизације било (читај – пропало) више од 
тридесетак цивилизација, међу којима су неке биле далеко на-
предније од наше данашње, која се убрзано приближава Апо-
калипси.

Читав мој живот одвијао се – религијски, есхатолошки 
гледано - између Сурбите и Акаше.

Синоћ сам – окаснело – погледао један документарац 
из 1970. године, о надземном делу Лепенске куће, који је ужи-
во реконструисао незаборавни и самосвојни покојни прото-
мајстор и професор Пеђа Ристић, и био одушевљен једностав-
ношћу његове реконструкције кућа грађених у Лепенском Виру 
пре више од седам или девет хиљада година. Лепенци су знали 
и започињали градњу своје куће помоћу канапа којим су мери-
ли простор своје куће оцртавајући круг који садржи троуглове. 
Кућа Лепенаца није постављана на правоугаонику…

Такву кућу сањам да направим. Нисам је направио још 
увек, јер нисам дорастао машти и пракси древних људи, који 
су одабрали право место за подизање својих кућа. И то је један 
од недовршених послова. Недопустиво смо потценили дубоку и 
блиску прошлост, знања предака и сопствену генетику, веде и 
себе. Живели смо у веку  којим је доминирала опсена, лаж, за-
ташкавање, перфидност, секта твораца државне религије, оли-
чена у заробљавању ума, затирању трећег ока, и свих оних тај-
ни које су нам дате преко њега, или снова. Слутњи…

Ресе на врбама. Прелеп дан. Пек. - Када сам то фотогра-
фисао, записао? Пре неколико недеља када сам сејао бундеве, 
црне и беле? На старом имању крај реке. Заборавио. Данас сам 
видео исти Пек, из аутобуса, боје старог бакра. Значи, још увек 
тече опасан отров? (20 мај 21.) Путовао аутобусом до општин-
ског места; углавном стари људи (сапутници), са обавезним 
брњицама. Испред поште нисам чекао дуго; неко је дотрчао, и 
стао испред мене. Са капуљачом на глави... - А, пишеш ли још? 
Шта радиш?

Гледам ко је сад па тај? Човек није имао капуљачу на 
глави, већ је у неку јакну сакрио лице. -Ја сам, ха! - рече, и ви-
дим - један од мојих познаника из гимназијских дана. - Дошло 
неко чудно време! - Ма, ми смо наше одсвирали!

Дан је био грозан, као дубока јесен; облаци тмурни, 
киша започињала па престајала. Подигао сам новац, и кренуо 
према апотеци, оној државној.
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- Ставите маску на уста! - врисну нека млада плаву-
ша апотекарка на мене... Свуда тако дрекну, на поједине људе, 
у пошти, у апотеци, и другде. У тој дефинитивно- момци би 
рекли - усраној вароши, коју више не препознајем, која делује 
тако посувраћено, суморно. Онда ме сусрете неки познаник из 
влашких села, и поче да богоради.

- Сударих се са неким човеком, знао сам га из виђења, и 
он само шапну.

- Јебаше нам даду дадину Натовци и Власи.
-Еј, бре, Срби и Власи, ви сте браћа и комшије, не про-

падате ви због ваших међусобица...
- Да, ови жути ће нам даду дадину. Говорио је то један 

мој деда још пре четрдесет година. Све ће то да постане кине-
ско...

Раширим руке и кренем у једну месару (влашку) да ку-
пим добро одимљену сланину. И онда на аутобуској станици, 
чекајући онај аутобус у 11, и нешто, посматрам кришом тај 
свет - са брњицама, којем су утерали страх у кости. Долази ау-
тобус; улазе углавном бабе и дедови. средњошколци се возе не-
ким другим минибусом. Мурал познатог певача Ђорђа Марја-
новића на згради преко пута, подсети ме да је недавно преми-
нуо. У аутобусу или мук, или разговор глувих. Излазим из ау-
тобуса после двадесетак минута, и видим ову слику.

Дворишта замршене набујале траве. Тако сам и ја замр-
шен…

* * *

ЂУРЂЕВАК. - Наталијин ђурђевак цвета ове године не-
како у исто време када и мушмуле. 

Све је то посадила у своје време наша Наталија (1931 - 
2002) у нашој одсутности и по своме ћеифу: кукурек, висибабе, 
зумбуле и зеленкаде, калопер и царево око, босиљак, и божу-
рове, и од свега су се одржали најдуже ђурђевак, руже, хибис-
кус, царево око, божурови, јорговани... 

Мушкатле је обновила... Жена са краја света. Коју сам 
сасвим случајно срео, у погрешно време, на месту погрешном. 
Која обожава мирис ђурђевка. Као и неке друге госпође и го-
спођице. Грофице и гушчарице...

Та прича о ђурђевку и уопште о цвећу повезана је са не-
изрецивом носталгијом, непредвидљивом судбином…
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IN MEDIAS RES. У септембру воз Connecting Europe 
Express започиње своје једномесечно путовање кроз 26 ев-
ропских земаља и 40 градова. Сви ће моћи да ускоче и уче-
ствују у активностима и науче о предностима путовања возом. 
У догађају учествује 37 националних железничких оператера. 
17. маја 2021. год. у 6:36.

Дан касније: А ко ће моћи да путује тим линијама? 
Само “пелцовани”?

* * *

Бујање траве!!! Ни две недеље до краја маја, траве… по-
луделе...

Кад крушке поново цветају (кад су већ заметнути пло-
дови, током године; лимунке, калуђерке) шта то значи?3

(7.05. 2021. Око 6 изјутра)

3 Наиме, уколико воће цвета више пута чека нас изузетно оштра и хладна 
зима. Крушка у неким домаћинствима ове године се није штедела - рађала 
је два пута, а на гранама су се у октобру појавили цветови. Поред крушке 
процветале су и шљиве. Уместо да се забели снег, забелели се цветови. Србија 
данас

https://www.srbijadanas.com/zabava/zanimljivosti/voce-ponovo-procvetalo-evo-sta-znaci-i-kakva-nas-zima-ceka-2018-10-16
https://www.srbijadanas.com/zabava/zanimljivosti/voce-ponovo-procvetalo-evo-sta-znaci-i-kakva-nas-zima-ceka-2018-10-16
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НАЈНОВИЈИ ЦВЕТОВИ ЗЛА

ЛИТАНИЈА САТАНИ4

Зашто, радије, читам, поново и поново, и данас, као чо-
век који је закорачио у осму деценију живота, Сабрана дела 
француског и светског песника Бодлера, од било којих извика-
них европских, америчких, руских или азијских новина? Или 
одвратних, досадних, тривијалних, тзв. књижевних листова 
и часописа, који разговарају сами са собом. Удворички шкарт 
двадесетог века. Чији су највећи и песници и уредници завр-
шили на правом месту – на ђубришту.

Зато што је Бодлер – занимљивији, далековидији, у неку 
руку несхваћени пророк, оног што човечанство преживљава 
при крају прве четвртине 21. века.

Век сам провео као професор књижевности у једној др-
жави која је још увек недовољно схваћена и описана, иако би 
4 Оригинални рукопис “уклетог” француског песника није никада пронађен 
због чега је овај документ једини траг о том ремек делу светске поезије. / Пре 
коначне верзије песама за објављивање, Бодлер и његов издавач и пријатељ 
Огист Пуле-Малисис су 1857. године имали плодну преписку о последњим 
правописним исправкама песама.
 Практично ниједна песма није умакла веома критичном и перфекциони-
стичком оку песника, који је на неколико места руком исправљао и жврљао 
речи које је сматрао правописно неисправним. Бодлер је исправљао интер-
пукцију и мењао правопис речи, пошто је француска ортографија изузетно 
сложена.
 Ново издање “Цвећа зла” издато је само у 1.000 примерака а документ је ку-
пила 1998. године француска Народна библиотека за пола милиона евра и до 
сада ниједан издавач није показао интересовање да изда ту књигу.
 Бодлер је издао књигу 25. јуна 1857. године и неколико дана касније позван је 
у полицијску станицу због вређања јавног и верског морала у песмама.
 Ипак, песник је знао да ће његово дело преживети.
 “Све одбијају, мој иновативни дух чак и моје знање француског језика. Исме-
вам се свим тим будалама и знам да ће збирка, уз све своје врлине и мане, 
наћи пут до интелектуалне јавности и стати раме уз раме с поезијом Виктора 
Игоа, Теофила Готјеа, па чак и Бајрона”, наводи се у Бодлеровом писму мајци 
у јулу 1857. године.
 Неке од главних тема збирке су секс и смрт, што се у Бодлерово време сма-
трало скандалозним. Такође је дотакнута и лезбијска љубав, туга, корупција 
у граду, изгубљена невиност, тешкоћа живљења и вино. У неким песмама се 
примећује сликовит приказ осећаја за мирисе како би се пробудио осећај но-
сталгије за прошлост и интиму.
 Шест песама, попут “Литаније Сатани”, биле су изузете из наредног издања 
збирке и касније поново враћене. (извор: https://www.blic.rs/kultura/vesti/
cvece-zla-prvi-put-s-bodlerovim-rukom-napisanim-ispravkama/02n2rn9

https://www.blic.rs/kultura/vesti/cvece-zla-prvi-put-s-bodlerovim-rukom-napisanim-ispravkama/02n2rn9
https://www.blic.rs/kultura/vesti/cvece-zla-prvi-put-s-bodlerovim-rukom-napisanim-ispravkama/02n2rn9
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за будуће људе и народе могла да буде занимљива као дубока 
провинција дубоке државе.

Више вреди тај низ забрањених песама Бодлера, од свих 
такозваних великих и највећих, хваљених и прехваљених пес-
ника, чија су сабрана дела наметали – невидљиви наметачи из 
нагарављених казана огранака дубоке државе, чији је задатак 
био, пре свега, злочин, онемогућавање истине, и неговање новог 
соја робова, и уметника дупелизаца власти (извињавам се због 
вулгарног израза, али у српском језику би то била најадекват-
нија реч!).

Зашто ме баш заболе она ствар за фејсбук, гоогл, и дру-
ге најсавременије алатке на овој планети?

За телевизије, холивуде, јутуб, и неизрециве, неописи-
ве преображаје вампира, дресиране и програмиране, „борце“, и 
поткупљени сатански сој новинских пискарала, и заступника 
науке без Бога?

Зато што је све то већ виђено, и базди на ђубриште, на 
отпад, који је данас најбоље место за литаније сатани….

ЛИТАНИЈЕ САТАНИ

Анђеле мимо других леп, мудар и узвишен,
боже судбином стваран и хвалоспева лишен,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

О, кнеже у изгнанству, преварен и увређен,
ти што се јаче дижеш откако си побеђен,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти што све знаш, о краљу подземнога пространства,
исцелитељу вични свих стрепњи човечанства,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти што љубављу учиш парије одгурнуте,
па чак и огубале, да укус Раја слуте,

Сатано, сажали се на понор бола мог!
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Ти што са старом, крепком љубавницом у клупку,
са Смрћу, заче Наду - ову лудицу љупку! -,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти што прокаженоме, на трен пред погубљење,
дајеш да гледа руљу спокојно и с презрењем,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти што знаш у ком куту земље суревњивице
Бог љубоморан сакри драгуље хрпимице,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти што лагуме мрачне проничеш јасним оком,
где народи метала у миру спе дубоком,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти чија крупна шака од месечара крије
колике му крај ногу зевају провалије,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти којим чудом мекшаш пијанцу кости јадне
када у позне сате под коњске ноге падне,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти што човеку слабом поможе руке хитре
показавши му смешу сумпора и шалитре,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Ти што немилосрдном Крезу свој жиг ледени
стављаш на подло чело, ортаче препредени,

Сатано, сажали се на понор бола мог!
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Ти што стављаш у очи и срце девојкама
обожавање ране и страст за крпицама,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Свећо проналазача, палицо изагнаних,
исповедниче свију бунџија, повешаних,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Поочиме свих које, пун црног гнева свог,
из земаљскога раја истера Отац Бог,

Сатано, сажали се на понор бола мог!

Шта је време одузело овим редовима?Само им је дода-
ло много тога. Поготову у ово доба  обистињења  Откровења 
Јовановог...
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МИСЛИ КОЈЕ МИ СЕ ВРАЋАЈУ, ОПЕТ 
Нове Цветове зла светска поезија није написала  
(пардон: дописала), на жалост!

Због те књиге, сетите се, Бодлеру су приписали све зло-
чине које је испричао!

Амбијент бездане књижевност, како у Бодлерово вре-
ме тако и данас скоро да је исти – заблуда, грех, глупост, твр-
дичлук, себичност. Свет се тобож променио, у ствари диоп-
трије су се промениле, замаглиле. Од мртвих песника може 
да се научи много више него од тзв. живих великана данашњи-
це, припадника Демонове странке. Ретки, усамљени песници, 
нагнути над понор без дна књижевности, понављају као мо-
литву и Вјерују, речи којима се Бодлер обратио свом стварном 
и имагинарном Читаоцу (читаоцима кроз време):

Тврдоглава у греху, душа нам млако жали;
Наплаћујемо скупо кад било шта признамо,
И опет блатним путем весело корачамо
Као да смо сваку мрљу јефтином сузом спрали,
Захваљујући оном вичном алхемичару,
Сатани Трисмегисту, што дух нам опчињени
На јастуку зла дуго уљуљкује и плени,
Чврст метал наше воље плине у прах и пару.
Конце који нас крећу Ђаво спушта и диже!
Проналазимо дражи у свему што је гадно;
Без грозе силазимо низ мрачно гротло смрадно
И свакога смо дана за корак Паклу ближе... итд.

Прочитајте поново песму Понор.
Једну од изврсних песама. Једну међу најбољима.

Паскал је свој бездан свуд носио собом.
- Авај! Све је понор, - дело, жеља, речи,
Снови! Дигнутом ми косом вијорећи,
Ветар страха често пуни ме тескобом.
Свуда, кроз висине и дубине видне,
Страшни нас простори притискују муком...
У дну мојих ноћи Бог зналачком руком
Црта безброј лица море непрекидне.
Сна се бојим као мрачних грдних врата
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Откуд зјапи нека страва непозната;
Са свих је прозора само бескрај видљив,
А мој дух, сав смућен од тамних открића,
Пред ништавилом је бешћутним завидљив.
- Ах! Зар вечно бити роб Броја и Бића!

Нове Цветове зла светска поезија није написала (пар-
дон: дописала), на жалост! Мото бездане или понорне књижев-
ности могу бити, између осталих, и ова четири Бодлерова сти-
ха: „Са свих је прозора само бескрај видљив, - А мој дух, сав 
смућен од тамних открића, / Пред ништавилом је бешћутним 
завидљив. / - Ах! Зар вечно бити роб Броја и Бића!“

Парафразирајмо Пиндара: Време је најбољи савезник 
праведника, и песника понора.

Деветнаести и двадесети век у европској и српској књи-
жевности имају свој средњи век!

Већ неколико година мисли о безданој књижевности и 
песницима понора ми се враћају, опет и опет, решио сам да их 
сачувам, зато што желе да живе!

У каквом су односу бездана књижевност и амбијент у 
којем се назире?

Можда је на ово питање одговорио директно и инди-
ректно један велики човек, који је себе сматрао глупим? Служи 
ли коме бездана књижевност?

Бодлеров аксиом: ... песник не припада ни једној стран-
ци. Сви они песници који су се учланили у неку од странака 
промашени су људи, залутали игром случаја у литературу.

У официјалној литератури, званичној, најзваничнијој, 
бирократској, много има мимикрије, залуталих, “великана”. Не 
један је од њих био љубимац тиранина, и с времена на време, 
кандидат за Нобелову награду за књижевност, па и добитник 
највише награде на свету за књижевност! Шта показују два по-
следња века у Европи? Бодлер тврди: “теже је волети Бога него 
веровати у њега. Напротив, људима овога века теже је да ве-
рују у ђавола него да га воле. Сви га служе а нико у њега не верује. 
Недостижна истанчаност ђавола...“

Тешко је овом песнику противуречити. У једном од на-
црта предговора за Цвеће зла, Бодлер је и ово посведочио: “ 
Овај свет је стекао простачку тупост која презиру духовног чо-
века даје жестину страсти. Но има срећних љуштура које ни 
отров не би нагризао“.
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Таквих „срећних љуштура“ било је и још увек има и у 
српској књижевности друге половине 20. века, међу добитни-
цима највиших бирократских књижевних награда на Балкану. 
Берђајев је написао књигу о два царства, треба је читати поно-
во и поново. Ради подсећања. Тзв. уметници који су продали 
душу Царству Ћесаровом, припадници су Демонске или Ђаво-
лове странке.

Две последње строфе Бодлерове Химне лепоти гласе 
овако (превод Б. Живојиновића):

На небу ил у паклу, шта мари где се роди,
Лепото исполинска, безазлена и грозна!
Ако ме твоје око и осмех кроз двер води
Бескраја који волим а никад га не познах?
Шта мари ко те посла, весниче или варко,
Бог или Ђаво, ако – ти пуна мирисања,
Ритма и сјаја, вило и једина владарко! –
Смањујеш гнусност света и бреме битисања!

Што значи, да истински песник није ограничавао, није 
правио оквир око бездане књижевности. Бодлер се свесно из-
ложио мржњи тзв. официјалне књижевности, званичне, би-
рократске, као и мржњи светине, тврдећи да „никакво људ-
ско поштовање, никакав лажан стид, никакав савез, никакво 
опште право гласа неће ме натерати да говорим тим неверо-
ватно исквареним језиком овог века, нити да бркам мастило са 
врлином“. Колико данас, у Србији, на Балкану, у Европи, па и 
на свим осталим континентима ове планете, има песника који 
би да по ту цену буду песници?

Није Бодлерово Цвеће зла неки приручник који се пре-
поручује почетницима, који би да стекну нека знања о безда-
ној књижевности. То би било чак неукусно, ту књигу препро-
ручивати тако и на тај начин. Пре свега и стога што је њен 
састављач понајбоље знао шта је саставио, донео на свет, сма-
трајући да је та књига „у суштини непотребна и потпуно безаз-
лена, није сачињена са другом намером но да се забавим и за-
довољим своју страст према препрекама“.

02.02.2011. 12.47.32
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ДУХОВНИ ЗАТВОР

Огледала српска су замућена, замагљена. И то није 
од јуче, или прекјуче. И неко наставља да их искривљује, још 
више замућује.

....Душа је пуна којечега, као канта за смеће. Моји тзв. 
пријатељи ускачу у последње возове, а ја не журим: знам да ћу 
стићи пре њих, тамо где су се упутили. Иако немам аутомобил, 
ту корисну машину (продао сам га годину дана после Августи-
нине сахране, да бих платио трошкове адаптације стана). Неко 
ми рече да купци некретнина у провинцијама спавају дубоким 
сном, иако се ја нисам бавио трговином некретнинама.

Свака заблуда има свој рок; погрешни закљуци су мучна 
ствар. Некада се чини да нису узалудне наде, иако се нико дру-
ги не оглашава аргументима који би то потврдили осим врана. 
И сиктавог гласа погрешне жене. Ко је жена, која воли да по-
робљава, телом или новцем, ако не деспот? Свака она ситница, 
преко које сам прешао олако у своје време, све оно чему сам 
прогледао кроз прсте, излази иза грма, из папрати, као кошма-
ри, као диносауруси...

Затурене ствари, заборављене, сачувале су енергију, за 
коју мишљах да је ишчезла; прелила се у други облик...

Открио сам Левак, који усисава много тога.
Нигде тако нису густо посејане ниске страсти и лажи, 

као у друштвима огрезлим у малограђанштини и тихом не-
стајању; изговори су лепо упаковани, као чоколада или рат-
лук.... - стр. 1024–1025 — одломак из библиофилског примерка 
романа МИСТЕРИЈА САХАРИН / Филип Сенковић

Петак, 3.фебруар 2017. 08: 25. Лаб. Брдо. Горњи одломак 
је преузет из романа који сам написао и штампао пре скоро 
две деценије (као библиофилско издање). Ни за ту моју књи-
гу није могао да се нађе издавач у Србији. А тек — изван Ср-
бије, где се понајвише троше паре појединих министарстава, 
или само једног, за један ужи круг књижевних трабаната и ко-
теријаша (страначко-политичких). Не треба да спомињем име-
на тих писаца, о којима је реч — то су они углавном које је из-
бацила тзв. “петооктобарска” демократска промена-шарена 
лажа. Новопартијски миљеници…
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(....)

Узалудно је овде ишчекивати ишта, да се може догоди-
ти, што може пружити прилику сваком оном ствараоцу који 
мисли својом главом и друкчије од наметнутог модела. Постоји 
баук тзв. академске књижевне критике у Србији, или оне која 
има употребну вредност: имала је дуго - предуго, више од пола 
века. И има могућност деловања знатно ширег опсега, него што 
се претпоставља.

Први пут се пробудио око 6. (пре неки дан). Сетио се 
сна: Велико пусто камено здање у неком кланцу, неког полупу-
стог предела. Министарство рударства? Напуштено... Про-
шао кроз пролаз испод тог здања, гледао у висину. Али у том 
каменом здању, ни људи, ни птица. — У даљини нека величан-
ствена камена литица,нека врста слеђеног каменог водопада. 
Монументалних размера.

Као да је све то негде у Мишљеновцу (мом родном ме-
сту, у неком кланцу). Зашто баш ту? Помишљам будећи се. 
Зато што село има три рудника. Два рудника угља и један гра-
фита.

Напуштени. Идем уз Зукву. Нека ме жена нешто пита, 
да ли Бакетова? У потоку крупне рибе, пастрмке. Можда сам 
у једном тренутку горе у потесу Нарце. Можда ми се привидео 
покојни отац?

Разговарамо о нечем, али не могу да се сетим....
Када сам поново заспао, сањао сам — неред у нашој но-

вој кући у Мишљеновцу, у соби у којој обично спавам.
Разваљен под у библиотеци (то јест у соби у којој сам 

рођен). Отворен прозор – мали прозор – у соби близу сводова 
шупе... Ко ли је то отворио?

....

Не читам више ни дневне новине, ни хороскопе. Не за-
носим се. Тамо је завладала ... нека клима попут ових суморних 
зимских фебруарских дана. (…)
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СЛИКЕ ИЗ СЕВЕРОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 
(недотерани фрагменти, скице)

БУКОВЕ ШУМЕ на Паљевинама (или на Бандери - на 
врху Паљевина, где су наши наследили земљишни посед – 
шуму, воћњак), простране, старе, сеновите шуме, пуне печу-
рака... Биле су атак на моју дечачку машту, када сам их први 
пут угледао. А то је било давно, неколико година пре поласка 
у школу, када смо одлазили - не на део нашег имања тамо, већ 
- на бачију Санде „Черкеза“. Букове шуме су почињале уз по-
тески шумски пут према салашу Јовице Девиног -  пре Малих 
Паљевина. Пут је био просечен кроз шуму, широк, простран, у 
употреби.

Понегде је по том путу било и локви, које су се форми-
рале средином пута, или крај пута, и у њима је била мутна во-
дурина. Било је и пропланака уз тај пут између букових ста-
бала, и неког купасто израслог растиња, грмана, које сам тада 
први пут видео. Ти грмани су ме привлачили, и тада када сам 
их први пут видео, и касније.

Наш комад имања нешто мањи од хектара био је север-
но од потеског пута за Брезовицу; пола те парцеле је обрађи-
вано, пола под шумом (цер, горун, липа, буква). Тамо сам рет-
ко одлазио, можда крајем основне школе и као гимназијалац. У 
нашем имању је извор Кукавичјег потока, који је кроз шумску 
урвину  отицао према Кукавичјој Чуки, коју сам први пут ви-
део прошле године.

Осећао сам да права планина почиње тамо где има тих 
букава, пропланака и грмана. Први пут сам доспео на Паљеви-
не, можда, 1954. или 1955. године, када су ме повели на бачију.

Други пут сам на Паљевине ишао са нашим оцем Ми-
хаилом, пред Ђурђевдан, пред мој полазак у школу, када смо уз 
Крајни Поток потерали овце на бачију Санде „Черкеза“, можда 
1957. године, - једва се тога сећам. Овце смо давали на чување 
и бригу нашем првом комшији Санди, али једне године смо 
овце предали на Ђурђевдан, на бачији Ђокиних, у Дубоком По-
току. Дубоки и наш Кукавичји поток на Паљевинама теку нека-
ко паралелно први  километар; између њих је греда једног брега 
на којој лежи део Басара, где сам ретко одлазио.

Ми тамо нисмо имали поседе, говорило се да је тамо 
најгора земља за пољопривреду, посна шумска земља, може да 
се сеје само овас и сачма, али кукуруз и пшеница не.
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На бачију смо одлазили на запрежним колима, и тај пут 
би се одужио, пре свега – пут до Паљевина. Док су краве вукле 
уз стрмину Жутог Брда кола са чабровима, брашном и сољу и 
другим потрепштинама, чинило ми се, на неким местима брда, 
испод кога је био понор Средњег Потока са каменоломом (пла-
ви камен!), да краве посустају, да ће кравама понестати снага и 
да ће кола полако кренути уназад и стрмекнути се у провалију, 
и тад ми је долазило да вриштим.... То није било једино брдо до 
Паљевина, ко би их све набројао? – чинило се да никада неће-
мо стићи!

Као што сам се бојао те вожње узбрдо на запрежним 
колима, тако ме је плашила и вожња низбрдо, када су краве 
крајњим напорима својих потковица и снагом својих вратова и 
рогова успевале да задрже кола на великим низбрдицама. Али 
између тих успињања и силажења, било је и правог пута, реци-
мо, од места где се скреће – за Басаре, или пре тога за Дубоки 
Поток. И крај тог широког пута, нарочито са северне стране, 
према сенском и каонском атару пружала се непрегледна густа 
букова шума, у коју се улазило кроз високу папрат, која ме је 
опет тако привлачила неком неодољивом снагом, као и споме-
нути грмани. Те слике су се урезивале у моју свест, као нешто 
сасвим различито од околине у којој је било наше село, доле, у 
долини Пека. Те слике је завејавала прашина година, снегови, 
али снегови су се и отапали и из тих завејаних слика ницале 
су неке друге. Кад мислим о обе бачије, Черкеској и Ђокиних, 
мени се чини да су се моја сећања помешала, као карте у шпи-
лу. Знам сигурно да сам пре своје пете године био на бачији 
Санде Черкеза, и знам да нисмо спавали у главном пастирском 
стану, већ напољу под кровом обора. Главни пастирски стан 
је био пун бува и вашки. Ми смо лежали на нашој сламарици 
под ведрим небом, као и хиљаду оваца на тој бачији: знам да су 
севале муње, и да је моја мајка померила сламарицу више под 
кров тора да нас не би закачио пљусак. Толико је севало и гр-
мело и чинило се да неће престати никада, али мајка ме је загр-
лила и рекла:“Не бој се, тресла се гора, родио се миш... Преско-
чиће нас...“

Био сам сасвим мали да би ме пастири повели са собом, 
али можда ме мајка није пуштала са њима, из бојазни јер је 
шума била пуна змија, па и поскока. После муже оваца, ујутру, 
пастири су пуштали овце на испашу низ једну стрмину, зелену, 
са младом јаворовом шумом – те слике сам се могао сетити...



29

Кад је реч о бачији Ђокиних, то је оно време кад се 
наша породица распадала, делила; не могу да тврдим да се 
млађи брат родио, не. Мислим да се још није био родио. Знам 
да су ме бачијари били повели једном са собом запретивши ми 
да не гурам ручице у шупљине шљива или врба, јер се тамо мо-
жда завукла и скотурала гуја. Са мајком сам одлазио низ неку 
низбрдицу до кладенца на обалама Дубоког Потока где је било 
огромних црних врба пуних шупљина, где су се гнездили го-
лубови гриваши. (Када сам 1999. године, повео старијег сина, 
до Дубоког Потока и бачије Ђокиних, од бачије није остало 
ни трага. Већина људи – неких шеснаест кућа који су ту живе-
ли (Дубоки Поток – Басаре), већ су се одселили, сишли у наше 
село, или отишли трбухом за крухом (Аустрија, Швајцарска, 
Немачка). Само је остало два салаша.  Зрнков и Филипов... Си-
шли смо до Дубоког Потока, где је било црвених стена, налик 
на џиновска птичија јаја, и могао сам да препознам оне трешње 
преко пута бачије Ђокиних, само што су порасле као букве…5

5 Пех. Пре неколико дана сам преписао, из зелене свеске, неколико парагра-
фа који се тичу, пре свега пок. Наталије Лукић, док је била жива и у снази, а 
онда је нестала струја, и обрисала све то. Поново гледам те странице са којих 
сам правио изводе, али и оне празне, ненаписане. И осетио да још само у при-
чањима живе покојни - отац и мајка, дедови, бабе, прадедови и прабабе, и сви 
други, које смо знали, и зато су та причања вредна да се забележе.
 Да трају и потрају... На неким местима, у тим изводима, наша покојна Ната-
лија би оживела, као тих давних година, и зато сам се заинатио, и кренуо да 
правим поново изводе, и тако објавио мали рат списатељском баксузлуку.

 30. VIII 1973.  Наша мајка је неуморна и обавља, ко од шале,  и “мушке посло-
ве”, у шта сигурно спада и тежак посао плашћења пласта…

 Наталија је са мојим млађим братом тог препоследњег дана августа седам-
десет треће довозила детелину и сено са њива у Милатковцу и Јасењу и са 
наших ливада Преко Пека и Лакомице. И кад су дотерали и последње лојтре 
са сеном, брат уђе у собу и захукта:“Прекидај са читањем и писањем! Завукао 
си се у ту собицу, па не видиш белог дана.” - Јеси ли уморан? - Не осећам ни 
руке ни рамена. Хајде да ме замениш – да избацујеш пласте сена, да мајка 
заврши пласт.
 Био сам већ уморан од читања, и ова помоћ коју су тражили од мене добро 
је дошла, боље него вежбе и склекови. Издавао сам како кажу код нас у селу 
Наталији горе на пласту сено, она се љутила што журим и не „бирам“ сено 
него јој додајем „и мокро, зелено и буђаво”. Јесам ли ти рекла – само суво?!... 
А влажно и зелено баци на десну страну, то ћемо после да распростремо на 
камару са багремом да се суши. Јер ако би све упластила, то би се брзо упали-
ло (претворило у ђубре)“.
 Испред наше зелене капије широм отворене, на раскрсници, стоји неколи-
ко жена са девојчицама, зауставио их је пандур „Фиљко“ и дели им решења 
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за порез и решења о водопривредним услугама, док су несташна деца трчала 
около ове групе старијих са радосним узвицима као ђумичићи. Изгладнели и 
уморни „кромпираши“, (радници Економије), са празним торбицама за ужи-
ну и мотикама преко рамена, долазили су уз пут према раскршћу, док сам ја и 
даље издавао пласте Наталији, сена неосушеног. „Баци то на земљу. Хеј, Ацо, 
однеси ово и баци кравама у јасле...
 У исто време у наше Друго двориште уђе комшија Санда „Черкез“, осамдесе-
тогодишњак, „румен у лицу као ружа, као 45 - петогишњак са високим при-
тиском, Ива Бордонски, седе на камару багрема поред пластова и уместо по-
здрава рече:“Лепо сено, меко ко памук, шест пластова!“
 - Шта ће то да буде, чика Сандо – упита га Наталија са пласта – да ти сиђеш 
из Паљевина, овамо?
 - А, ја се већ сутра поподне враћам на моју бачију. Имам неке прасиће који 
добро напредују, а нема ко да их сутра нарани, па сам им ја данас полазећи 
овамо доле у село нацепао неколико бундева да имају док се не вратим...
 - Како моја Стрина?
 То јест „Дудула“, удовица нашег покојног деда стрица званог Пера ла банде-
ра. Она није знала ни једну српску реч, или се правила да не зна, него је увек 
одговарала на влашком. Њен први сусед, деда Санда одавно је био научио 
влашки, јер кад не држи бачију, онда је он ишао по Рановцу, да нашим суседи-
ма Власима, од конопље, прави пајване, вренгије и друге ствари.
 - Добро је... Отишла код ћерке Варадине у Каменицу...
 Практично на Паљевинама, у тој планинској дивљини, остали су да живе још 
само „Дудула“ и Санда „Черкез“...
 - Неће бити сена да довршиш тај пласт... - закључи у једном тренутку Санда, 
и припали своју лулу. Замириса дуван!
 - А, не мари! Покрићу ја ово што сам упластила најлоном, па кад донесе-
мо још једна лојтра са имања на Паљевинама, биће да се доврши. Нек падне 
киша, не мари – кроз најлон не може... Ацо, ехеј, бре, дете, где си? Донеси 
најлон из Велике магазе, изабери највећи, да покријем ово што сам доврши-
ла...
 Брат оде по најлон, а диже се и деда Санда.
 - Да идем и ја...
 - У кафану код „Нантуља“?- Јесте, јесте, на пиво...
 - То те неко позвао да те почасти?
 - Ма не, частим ја самог себе. Ко би ме позвао? Кад немаш пара, онда немаш 
ни пријатеља, а кад немаш пријатеља, ко да те части? Од синова сам диго руке 
– живим за свој грош. Кад имам пара – пијем пиво, кад немам – пијем овчије 
млеко...
 Рече још нешто, и оде, а мајка чекајући брата да донесе најлон да покрије 
недовршени пласт, пратила га је како одлази и кад изађе кроз нашу зелену 
капију, рече тихо да донесем мердевине и усправим их уз пласт. - Санда ће да 
поживи дуже од свих, чак и од чича Грује Вујана (који је наводно поживео 127 
година, рођен око 1837!) .
 Ето, Паљевине, Мишљеновац, Басаре, Брезовица и Рановац, имале су и такве 
раритете – као што су покојни чича Груја и Санда „Черкез“…

 И ту престају ови изводи... И заводљивост причања, који је најбољи чувар, 
трајнији од меда. И понекад, чак лековитији од меда. На Паљевинама, или на 
врху Бандере, било је нешто што сам осетио као дечак, када су ме први пут 
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ПОКУШАЈ ИЗЛАСКА

Јесен и духовни затвор - тим редовима се завршава то 
што сам записивао пре двадесет година, у Београду. Случајно 
сам ову свеску - поновићу још једном - понео са собом на дале-
ки север (Шведска). На њеним страницама је сачувано, од прве 
до последње сведочанство о књижевном амбијенту, који је 
био то што сам узгред и записао: Бара, Жабокречина. Пливају 
- жабе. Крекетуше. И штуке... У најдословнијем смислу речи. 
Тада сам већ имао позамашни завршени рукопис књижевних 
осврта (Метафизика у белом оделу, који нико у Србији, у то 
време, не би штампао у целини). Па зашто нисам размишљао 
да напустим Србију? Свуда на свету, и по Европи, мени би 
било боље. Зар сам био толико глуп да верујем да ће се ствари 
некако, чудом, само од себе, променити за годину-две?

тамо водили, на бачију, да сиримо сир кад је на нашу фамилију дошао ред. То 
је било можда баш годину или две пред братовљево рођење. Налазио сам кас-
није, много касније, када сам имао двадесет и три пуне године, или шесдесет 
и три, сећање, или пламичак сећања на грмане на пропланцима успут кроз бу-
кове  шуме уз које смо дошли из нашег села на планину на запрежним колима 
са неколико празних чаброва... Те грмане сам први пут видео, као што сам 
и звезде видео ноћу, под кровом обора где смо мајка и ја лежали на слама-
рицама које смо понели, што је било добро, јер је главни бачијски стан био 
претопао и пун бува и стеница...

 21. XI 2018
 Свеска од шесдесетак листова, зелених корица, испуњена мојим забелешкама 
– пенкалом.) - Нисам дописивао, дотеривао ништа, само сам исправио еле-
ментарне ствари накнадно, ових дана (новембар 2018.) То није прича о деда 
Санди, комшији прекопута, иако је имала такав поднаслов који сам прецртао. 
То је прича о нашој мајчици Наталији, стубу наше куће. Ја сам имао идеју, 
још као студент, седамдесетих година минулог века, да направим портрете 
- медаљоне мојих земљака, суседа, не само Мишљеновчана, и већ сам тада за-
писао нека имена - Блага “Нантуљ” (кафеџија), Лека Балтуга, Лека “Шантра” 
(Шантић), КРАЊЦИ, Часлав и његов брат (шпекуланти из Штубика, што су 
куповали волове из Звижда и онда их терали преко планина, пречицама, и 
продавали у околини Неготина), Тома “Патет Лао”, итд. - Оставио сам празне 
странице у свесци, дакле, нисам написао оно што сам тада мислио, јер је ис-
крсло нешто друго, прече. У нашем селу већину живих знали су по надимцима, 
а не по њиховим презименима. На пример, деда Санда је имао презиме Перић, 
али су га, њега и његове, називали Уцани или Черкези, јер су водили порекло 
од Черкеза. У међувремену су сви ти људи, које спомињем (или не спомињем) 
преминули, редно, како се каже - и ко их се данас сећа? И наша мајчица је 
променила свет (2002), пре шеснаест година; на гробу се појавила и оструга 
и маховина... Моћна (природна) уметност заборава... Али, наша Наталија је у 
овој причи, жива и на врху незавршеног пласта, и гледа нас одозго...
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Шта се променило? После сваких избора долазили су 
гори, па још гори. У суштини, бујао је духовни затвор, као ко-
ров....

Србија је изгубила скоро три деценије, помишљам, ше-
тајући се поподне по сунчаном времену крај једног од швед-
ских језера. Србију гутају шуме и парлог...

(средином новембра 2017, јужна Шведска…)

Не три деценије, Србија је изгубила сто година!

* * *

Винаверов бунар, тј. Бездана књижевност. - Чега год се 
дотакао, као писац, Винавер је свему давао особен печат - ње-
гове су досетке – лековите

ОГЛАСИ
“Време”. Како сам постао човек. (Аутобиографија Гориле: Први 
кораци; Моја прва секира; Метафизика преснога меса; Берг-
сон и моји доживљаји; Реп ми смета; Цвеће Прашуме). Ово је 
дограбио пре свију наш сарадник, специални дописник са Су-
матре (писано експресионистички). Колико је то тешко било, 
видеће читаоци кад уоче факт да се, после Лирике Итаке, Су-
матра, као негда Тебаида, силно населила у очекивању чуда. 
Зашто сам се вратио са оног света. (Изјава једног бившег по-
којника: Досада. Једна партија домина са Богом. Зашто је на 
небу бљутава кафа. Бегство). Београд се калдрмише и добија 
воду!! Зашто сам постао сарадник “Времена” (од Владимира 
Илича-Уљанова-Лењина). Политика. Најобавештенији лист 
за страну информацију и археологију. Дописници: из Енгле-
ске, Француске, Америке и других земаља. Особито истичемо 
факат да се дописи добијају без икаквих поштанских чекања, 
право из фабрике, у Мин. Иностр. Дела – те се не губи излиш-
но време на пут железницом и у поштанским коферима. Осо-
бита је пажња обраћена на нашу старину. О Београду пише
Стари Београђанин, о Старој Србији Стари Србин, о позо-
ришту Онај Стари, а о текућим догађајима Ибис, који је, као 
што је познато, био најстарија животиња у прастароме Египту. 
У последње време, а да би побила све рекорде старине, редак-
ција је прибавила прастару мумију Мар–ка Ца–ра и публикује 



33

написе ове древности О МУШКОЈ МОДИ. Једини изузетак од 
правила чини улазак млађих жена. Aли то је само у огласима и 
из пажње према старијој господи.

НАПОМЕНА: Апсолутно промашени песник – Р. Константи-
новић Винавера етикетира као имровизатора, сваштара, ва-
ралицу, заробљеника злих волшебника, паничара, бергсоновца 
итд. Али у исто време Константиновић открива и суштину 
Винаверовог стваралачког бића и природу несвакодневног чо-
века и ствараоца и бића Друге српске ренесансе. Нико боље 
једног песника српског није дефинисао од Константиновића, у 
оним тренуцима када Винавера описује као човека који се бори 
са изразом и одбија да буде заточеник коначних облика. Према 
Винаверу је, у српској књижевности, учињена највећа могућа 
неправда у 20. веку, зато што је овај разнолик и вишестран 
писац и човек издаван на парче остао сакривен од генерација 
које су долазиле!! - видети више :  извор: Станислав Винавер : 
„Чувари света“, Нови Сад- Београд, МС – СКЗ, (Српска књ. у 100 
књ. , књ. 74, 1968). – Радомир Константиновић: Винаверо-
ва минђуша…

Покушај изласка из духовног затвора  поред писања 
било је и издавање часописа, независних, без помоћи државе 
или “спонзора”.

Али, увек у бившим социјалистичким земљама, постоји 
то АЛИ, које девојци срећу квари.

Доказ.

Извињење
Најавили смо средином јесени да ће нови двоброј књи-

жевног часописа “ЗАВЕТИНЕ+”, 10 -11/2015. изаћи најкасније 
до 27. октобра ове године. Нажалост, из разлога који можемо 
описати као “вишу силу”, излажење овог двоброја је помере-
но за крај јанура 2016. године, када ће, верујемо, часопис изаћи 
као троброј. Извињавамо се претплатницима због кашњења, а 
оним најстрпљивијим који су нам писали у ишчекивању новог 
двоброја, поручујемо да се стрпе.

У Београду, 10. децембра 2015. М. Лукић, ур.

https://tajna2012.wordpress.com/2014/06/29/кажу-да-смрт-уводи-у-историју/
https://tajna2012.wordpress.com/2014/06/29/кажу-да-смрт-уводи-у-историју/
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Слични разлози? 
ОКТОБАР 
Глава Прва

I

ЧИТАОЦУ

Услед лошег здравља, које ме је посебно онемогућава-
ло да на време издајем свој Дневник, ја сам одлучио да за го-
дину или две прекинем издавање ове публикације. Ово чиним 
са великим жаљењем, јер, када сам прошле године почињао да 
објављујем Дневник, нисам ни слутио да ћу наићи на толико 
разумевања од стране читалаца.

Такво разумевање ме је пратило све време до последњег 
дана. Због тога се искрено захваљујем. Посебно се захваљујем 
оним који су ми се обраћали писмима: из тих писама ја сам 
сазнао много невоља. Уопште, објављивање Дневника у току 
ових година је и мене много чему научило, помогло ми је да 
чвршће поверујем. На жалост, ја сам принуђен да обуставим 
издавање. Објављивање ће бити завршено са децембарским 
бројем. Надам се да ни ја ни читаоци нећемо једни друге забо-
равити макар за неко време.

Фјодор Михаилович Достојевски: ДНЕВНИК ПИСЦА 
1877 – 1881 – Београд, Партизанска књига 1982, стр. 309.

* * *

Часопис ЗАВЕТИНЕ+ касни безмало годину дана?
Извинио сам се читаоцима, али - да ли је то довољно? 

Болест ближњих и узастопне смрти у породици су ме онемо-
гућили да на време издајем и часопис, и онако како сам обећао. 
Остао сам дужан један двоброј од прошле године. Надам се да 
ћу то одужити до средине јесени ове године. Сасвим је извес-
но да ћу, после тога, обуставити издавање часописа ЗАВЕТИ-
НЕ+, јер сам на то принућен... Жалим што је то тако, али ... ето 
горњег цитата, то се дешавало и много бољима од мене у про-
шлости…

- Уочи Св. Илије, 2. августа 2016.
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ПРЕПОЗНАВАЊА

Небеса, изнад села (мога света) боје индига, боје пепе-
ла, без краја, и неко јато птица на југозападу које се врти у круг 
као матица. Мачак који се умиљава, бели принц, јунак филма, 
сигнал... војска – каква војска? – она што је прилегла на хори-
зонту, једва приметна, извиђачи?

Војска што ниче као травица зелена почетком јесени, 
војска о којој појма немам, о којој једва слутим сада. Војска, 
што надолази кроз време, не да ме пороби, не, војска која не 
може без мене, коју – грубо је рећи- храним својом мишљу. 
Војска без војсковође, којом командује стални раст и стално 
надолажење....

Војска која потискује зле слутње и тужне снове...
Записано, одмах након буђења, пре ... можда месец дана.
Данас је 26. Октобар 2015. Око 9, 32 ч. Одвезао у пола 

седам на Онколошку Ш., снимање на ЦТ. Вратио се у Прин-
ципову и чекам да ме позове, можда све заврши до пола једа-
наест? Кад сам дошао, наш Гаша је лежао испред бараке испод 
хризантема које само што нису процветале. Одмах је кренуо 
за мном, у кухињу наравно, а затим и у ову собу где спавам. 
На кревет. И спава дубоким сном. Његова пријатељица Чупе, 
лепа руска мачка пепељаста, узнемирила се док је Ш. улазила 
у ауто, јутрос. Ш. их храни, а Гаша преко дана, спава у њеном 
кревету као какав принц. А, да. То сам видео. На Онколошкој 
док сам чекао... једно пола сата. Нека болесница седела је бли-
зу мене, сасвим обријане главе, читала неку подебљу књигу и 
гризла своје нокте, као да сиса прст. Нисам могао да не приме-
тим, тај облик нервозе и престрављености вероватно те непо-
знате жене ме је ... хтедох да напишем згромио. Не, поразио... 
Подмукла боленштина једе изнутра.... Душевни удав... Сачувај, 
Боже!

Дневник очаја и наде
Понедељак, 13. Јун 2016.
Устао у 6: 00 да препаркирам ауто. Киша.
Кроз месец дана је Ш. 64. рођендан. Дај Боже да га дочекамо, 
као и раније. Киша. Дај, смири се, хоћу да одспавам још мало. 
Скувај себи кафу. Шта ти је?
Сањао како беремо црвене јабуке. Крадемо јабуке...
Релативно мирна ноћ. Једва заспао. Попила морфијум. Да је не 
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боли... Киша.
Јуче, две паралелне пруге на небу. Трагови авиона...
(Седам дана касније, Ш. је преминула)

ПУДИНО  
Столица Савета за визије

У поезији као и у браку увек нешто ври.
Не закопавај стари бунар док ниси нови ископао.
Све наше благо није под том трешњом крај старог турског 
пута,
Већ нешто ниже, можда у церју крај, калуђерског извора,Који су 
сви напустили, па и последњи горштаци тога вилајета.
Није у извору манастирске реке, у нашој шуми, не, брате,
Већ тамо где се хоризонт затвара бреговима, иза којих се свет 
олакшава.
И где има букава и заветрине довољне за напредак трешања и 
шљива.
Тај калуђерски извор, стар шест стотина лета, метузалем, 
припио се
Уз снове и бездане, из којих дотиче, ваљда из рудникa душа чу-
десних,
Она смарагднозелена вода црна у сенкама горуна.
Наш ћуп је испод носа, испод онога што нам је отац наш оста-
вио у наслеђе.
Кад старац умре, библиотека сагори.Сад је дошло време да зи-
дамо нову библиотеку и малу камену цркву.
Тамо где круже орлови изнад глава, и где вргање нико не бере.
Где ракове и кркуше дечаци заврнутих ногавица више не хва-
тају.
Лажна су пријатељства, прљаве су душе. Кад им је тешко нека 
људи плачу,
Али нека њихове сузе не теку по земљи – да је не упрљају.
Јер данашњи човек веома се извештио у томе, да упрља све.
Зато је наш салаш севераца у горама добро прибежиште за 
рашљаре и звездочатце,
Пастире и мушмуле и малине. Наш ћуп је – Пудино. Земља је 
мајка која никада не умире и која све чува најбоље, и заборав. 
Власт је кафана из које мало ко излази. Трезан. Испричај ми 
потанко то што упорно сањаш да ти кажем ко си.
Калуђери стварају извор, а извор ствара немогуће.
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Калуђери не могу проћи а да не оставе трага, и тајна обележја. 
Загледај мало пажљивије. Ако у извору има воде више од шест 
стотина година,
Како летопис и печат мастирски потврђују ископани испод 
старог неугледног пања,
Биће је још хиљаду година. Ауторитет оснивача и мужева бо-
дрих, то је њихов новац.
Ћуп нам је испред носа, понављам. Не тражи га са лошим 
друштвом, незахвалницима. Чија срца подсећају на пустињу 
која пожудно пије небеске пљускове, гута их, а ништа не доно-
си!

(Средином марта 2016)

ОПУСТОШЕЊЕ

- Ако ћемо ишта раскринкавати, онда ће то бити наш 
бол/ Јагош Марковић

... Шта ћете раскринкавати у драми „Врат од стакла”? Колико 
овај комад одражава тренутак у којем живимо? Ако ћемо ишта 
раскринкавати, онда ће то бити наш бол. Душа боли, мора и да 
боли.
Много је тога у овој драми и то ме је њој привукло. А када је о 
тренутку нашег живљења реч, много је тога смештено и у дра-
ми „Врат од стакла”.
Заправо, максимално га одражава: и летаргију и неверу, и сру-
шене идеале, и илузије...
Из којег ћемо угла пратити нову причу Биљане Србљановић? 
Како ћете на сцени укрстити судбине њених јунака? То је, ако 
ћемо поштено, готово немогуће описати речима. Да то могу, 
онда не бих био редитељ.
Ипак, рећи ћу да у овом комаду има оно ретко и лепо, најлепше 
да је сваки јунак у праву гледајући из његовог система. Сви су 
тужни, сви су изгубили, сви су хтели и хоће, нема злих наме-
ра. Ни помена о црно-белом свету који је тако драг данашњем 
тренутку, а мени неподношљив.
Утолико је то бар за мене „Вишњик” овог времена.
Шта се крије иза наслова „Врат од стакла”? Које метафоре, асо-
цијације овај наслов, по вама, носи?
За мене је врат од стакла онај врат који се лако сломи. Који не 
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траје дуго у контексту баналности свакодневице, хаоса рево-
луција, издаја историје, режима личних слабости, личне незре-
лости...
= извор: истргнуто из интервјуа са познатим редитељем: По-
литика, ИНТЕРВЈУ: ЈАГОШ МАРКОВИЋ, РЕДИТЕЉ. / Има 
светлости, али тражимо прекидач на погрешном месту. - Није 
ми тешко да будем доследан себи. То је једино како умем и 
могу. Немам избора. Сам и свој, па докле стигнем / Аутор: Бор-
ка Голубовић- Требјешанин, понедељак, 10.09.2018. у 22:00

...

Пре десетак година, један од мојих познаника испричао 
ми је помало невероватну причу о селима на југоистоку Ср-
бије. Човек је понављао као омађијан: “Ви сте вашу јунакињу 
Анђујку морали да проведете кроз ова села! А нисте, јер их ни-
сте видели својим очима.” Тај човек, рођен на селу али осуђен 
да живи у граду, користио је прилику да обилази планинске де-
лове Србије, коју је заборавио и Бог изгледа. Конкретно, неки 
његов пријатељ родом из Босилеграда, повео га је на неколи-
ко дана у свој родни крај, причајући како се тамо могу купити 
имања и домаћинства са речицама пуним пастрмки багателно. 
Јер су села опустела.

“У двадесет села срели смо само једну бабу и једну мач-
ку!!”

То ми је остало у сећању.
Тај човек је, међу мојим знанцима, први доживео стра-

хоту пропадања села - тамо на југоистоку Србије. Но, он је 
имао преча посла, и није направио фотосе, да барем на тај на-
чин сачува понешто од пропадања.

Прошле јесени, захваљујући упорности старије сестре 
моје жене обишли смо Стару планину, и Трговиште (током не-
колико дана). Увод у то путовање беше посета једном радан-
ском селу, лепог имена, Драги Дел, које је такође обележено уде-
сом опустошења.

А недавно, прегледајући профил једног амбициозног и 
вредног младог човека, из Врања (родитељи су му из Пчиње) 
набасао сам на фотографије, које одузимају дах, фотографије 
опустелих кућа и опустошених села... Фотографије је, преко пе-
десетак, снимио, претпостављам, један од његових познаника, 
у околини планине Дукат, општина Босилеград.
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Да ли је све то видео, или део тога, онај мој познаник 
пре десетак и више година, у трагању за местом погодним за 
изградњу рибњака за пастрмке?

(….)
...
Ево неколико од тих кућа, очигледно напуштених, која 

је ушла у заглавље ове локације о страхоти опустошења
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Свака од ових кућа има своју душу, причу, историју. 
Овде је живео неки вредан, марљив и радин свет, који се раз-
умео, поред свега, осталог, и у градитељство. Где су ти власни-
ци, наследници, они који су ту живели и опстајали деценијама, 
столећима? Читао сам недавно да су се мрки медведи вратили 
на Стару планину. А власници ових кућа, или наследници – где 
су они? И где је ту држава? Како то да се у Србији последњих 
четврт века упорно игнорише - та чињеница опустошења, чи-
тавих појединих планинских крајева, где краве не пасу траве 
већ чајеве? Како то да је мрким медведима дража ова планина 
од људи?

(....)

ЗАСТРАШУЈУЋА ДЕМОГРАФИЈА

Шта се дешава са српским селима - прекјуче, јуче и да-
нас? Нестају ли? Колико их је нестало у периоду од педесетих 
година минулог века до ове 2020. године? Хиљаде хиљада!

Примери су невесели.

Општина Кучево, Браничевски округ. Погледајте пара-
лелу - број становника – 1948. и 2011.

Благојев Камен 123 - 26
Бродица 667 - 355
Буковска 1152 - 402
Велика Бресница 460 - 235
Волуја 1927 – 919
Вуковић 587 - 220
Дубока 1909 - 890
Зеленик 582 - 186
Каона 1153 - 589
Кучајна 597 - 386
Кучево 3176 - 3944
Љешница 464 - 189
Мала Бресница 208 - 104
Мишљеновац 989 - 403
Мустапић 1569 - 596
Нересница 3456 - 1954
Раброво 1821 - 1025
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Равниште 329 - 119
Раденка 1874 - 609
Ракова Бара 1187 - 421
Сена 466 - 175
Српце 294 - 111
Турија 1122 - 466
Церемошња 588 - 243
Церовица 366 - 314
Шевица 1322 - 635

Зашто је то тако? Шта је узрок свему томе? Која се власт 
или влада у последњих седамдесетак година позабавила оз-
биљније овом темом?

ЗАКЉУЧАК ИЗВЕДИТЕ САМИ…

RECYCLE BIN 
среда, 27. јул 2016.

У меморијама лаптопа, који смо користили Ш. и ја, има 
ствари “старих” и по више година, на које сам, верујте, забо-
равио. Сад све то прегледам, и - већину тога бришем. Има и 
обиља Ш-ових фотографија, али ту нису све - преснимавао сам 
их с времена на време на тзв. “спољну меморију”, коју су ми не-
познати хакери уништили (преотели) не тако давно... Тако да је 
на овом лаптопу остао само врло мали део фотографија које је 
сама Ш.- пасионирано снимала последњих година.

Из сачуваних писама читаоца СПЕКТРА и поштоваоца 
ЗАВЕТИНА.

  
Поштовани СПЕКТРОВЦИ, пратим већ дуже ваш кул-

туролошки поход у овај наш све више отуђени и отупљени 
свет. Ваше секвенце са извора су прави бисери на ниски аутох-
тоних украса.

Жалите се на мраве у вашим трешњама. Не, они су само 
дошли по своје. Мрав је племенита и вредна живуљка под овим 
небеским шаром. Вредни су и организовани. Сваки зна, баш као 
и пчеле у кошници, шта му је посао. Да прикупља храну и носи 
у заједничке одаје да храни младе. Уредни су, прави чистунци. 
Да ли сте икад видели мраве да се завлаче у измет или у нека-
кав смрдљиви брлог?
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Много су опаснији и у сваком смислу прљавији они дру-
ги “мрави” који нас глођу, пљачкају и загађују наш ментални 
склоп. Понижавају ову нашу (за часну већину) једину отаџбину. 
Они отаџбину искоришћавају и понижавају, а домовину имају 
посвуда, зависи где су преселили плен. Нас третирају као мен-
талне идиоте; за њих ми немамо ни интелигенцију ни само-
свест.

Али, оставимо ту врсту “мрава”, покварићемо ово по-
подне. Јесте врело, али је заиста могуће да летњи дани буду 
врели.

Да се позабавимо вашом трешњовачом. Алкохол ми је 
ужа професионална специјалност. То сам специјализовао на 
факултету. Писање књига, приповедака и романа је само моја 
љубав још из далеких младих дана. И кад ме питају шта сам 
по професији, ја одговарам да сам професионални алкохоличар. 
Тада ме они без смисла за хумор загледају у жељи да виде да ли 
ми је нос довољно црвен. Да оставимо уску професионалну при-
чу о пићима. Примећујем да сте направили пиће по једностав-
ној традиционалној технологији. Пошто вас већ дуже време 
“читам”, као људи из народа и за народ направили сте пиће на 
једноставан изворни начин. Иако професионално поткован, за 
своју душу и породицу и сам правим вишњевачу на сличан на-
чин. Купим или уберем своје вишње у пуном зрењу и потопим 
у добру препеченицу или лозовачу. Додам мало шећера да пиће 
добије ликерасту ноту и све оставим да стоји. Повремено ис-
тумбам балон да се раствори шећер и поспеши екстракција 
боје, ароме, укуса и природног шећера из вишања. После 2-3 ме-
сеца кроз цедило источим сада већ готово пиће. И тада приме-
тим нешто за шта немам објашњење.

У вишње које нису прскане уселио се црв. Њега не види-
мо, сем кад бисмо пажљиво отворили плод и обавезно око ко-
штице видели мале беле црве. За неке је то одлична храна јер 
су пуни корисних беланчевина. За неке, али не и за нас.

При цеђењу сада већ формираног пића (вишњевог апери-
тива) са лепом црвеном бојом, аромом и укусом на мрежи сита 
остане прилична количина црва.

Загонетка је: откуд црви ван вишњевог плода где су жи-
вели и уживали у садржају плода? Кад смо потопили вишње у 
ракију, алкохол је путем осмозе продро у плод. Та јачина је уби-
ствена за нежног црва. Он би требало моментално да угине 
још у плоду. Како је онда могао да изађе ван и да плива “леђно” 
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у пићу?
Поздрав у ово осмојулско поподне. Примећујем да се са 

запада гомилају тамни облаци. Као и увек, невоље нам долазе 
отуда. - Милун Мића Бабић , 8. јул 2017.

Поштовани Мирославе,

Домет васељенског листа Новибусур је заиста висок и 
заслужује огромну пажњу и поштовање. Данас, када се Срби 
отуђују од свог корена, себе, своје историје, вере, обичаја и све-
га србског, ви сте један од ретких који је стао у одбрану и очу-
вање истог. Као ретко објективан хроничар, не остављате 
лажну слику ни лажно сведочење из свог и сваког времена које 
сте дотакли, а то није једноставно.

У времену где се свакодневно сукобљавају интереси поје-
динаца, није лако  носити тешко бреме истине. Дуго већ, мно-
га су “велика” списатељска пера затајила у моралитету због 
разних повластица, или се буде тек онда када сви о томе јав-
но проговоре, ви храбро и са великим трудом и љубављу, број 
по број цењеног листа градите. Зато вам честитам и надам се 
да вам неко из “Власти културе” помогне у опстанку и промо-
цији вашег корисног листа који нас опомиње где смо, шта смо 
и шта ћемо бити ако се препустимо инструментаријуму зби-
вања.

Песнички поздрав од Мими. (Милка Стефановић, До-
мет васељенског листа Новибусур, ЧЕСТИТКА, 25. 08. 2017. 
01:03)

НЕОБИЧАН „Поредак Љубави“ и још невероватнија 
Пасквалина. Писма необичног читаоца - Су. Танасковић (По-
вод: ПАСКВАЛИНА, 14. август 2011. 14.02)

Мирославе,

једна коинциденција која ме је запањила у низу коинци-
денција, ових задњих пар дана док сам брчкала по твојим бло-
говима у потрази за адекватним цитатима за свој блог, на-
летела сам на Пасквалину. Пре 4 године сам сасвим случајно 
тражећи неке текстове који никакве везе немају са хороско-
пима, налетела на Пасквалину и онако из чисте знатижеље се 
пријавила за бесплатан хороскоп. Међутим, дотична госпођа 
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(или ко зна ко стоји иза тог имена???) ми је поред мог бесплат–
ног хороскопа, написала једно подугачко писмо у коме је изра-
зила силне предосећаје у вези мојих квалитета, и понудила се 
да ми бесплатно у првом периоду ради хороскопе, и чак шта 
више и неке ритуале. Била сам неповерљива, благо речено, и 
одбила сам ту услугу, мислећи да тиме жели да ми се подвуче 
под кожу. Али она је била упорна и говорила ми је да ја то за-
служујем више од других, јер ме она осећа као јако добру особу, 
која заслужује много квалитетнији живот од онога који сам до 
тада имала, и на све то и још да осећа неку дубоку везу која 
постоји између нас две. А онда ми на основу неких њених пре-
когниција прилично уверљиво описала мој пређашњи живот. 
Чак ме је и сањала веома често и умела је да у сред ноћи напи-
ше писмо са сопственим предосећајем, и упозорењима за мене. 
И независно од мојих одговора које нисам ни слала или веома 
ретко, упорно ми је причала о неким променама на боље, о не-
ким магијским печатима кармичке природе, о њеној жељи да се 
избори за мене, да ми олакша пут, да ми неутралише блокаде 
на том путу. Све ме је то прилично уплашило, јер је интер-
нет велико поље злоупотреба, и никад се не зна у какву при-
чу може да увуче човека. Али и поред мојих безуспешних поку-
шаја да је одвратим од даљег дописивања, она је упорно слала 
писма. И тако скоро десетак месеци, можда и дуже, не сећам се 
више.... Само једном сам јој послала неких двадесетак долара, 
мислећи да ће ме после тога оставити на миру. Али престала 
је тек кад сам отишла на ПОРЕДАК ЉУБАВИ (писаћу о „по-
ретку“ на блогу кад будем ухватила мало више времена ...) И 
онда су почеле да се у мом животу дешавају скоро невероват–
не и фасцинантне ствари и промене.... Да л’ због мене ил’ због 
Пасквалине...? Или се Универзум свим својим снагама уротио да 
промени мој живот....?  Можда и да истисне Пасквалину...? Ни-
када ми није било јасно... и остаће тајна.... Знам само да сам 
после свега тога почела да се више окрећем хришћанској духов-
ности и да одбацујем астрологију. Наши пагански корени су ве-
ома јаки и сигурно свашта у њима носимо.... Ето, чисто сам 
желела да то поделим са тобом... Просто сам се подсетила на 
неке пређашње догађаје.

Поздрав
Сузана6

6 Госпођа Су Танасковић је власник и аутор блога TRAGOVI KA 
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SOPSTVENOSTI, који је достигао посећеност 623.455 прегледа! (податак пре-
узет са блога 15. фебруара 2015. Око 16. часова по средњеевропском времену. 
- Крајем 2020. број посета је прешао милион!). Ауторка је по образовању ар-
хитекта, тј. универзитетски професор, а по вокацији песник и есејиста, есте-
та. Верујуће биће. Живи у Београду. Родом је из Чачка.
 Исто тако, Госпођа Су Танасковић има и свој ГООГЛ профил. GOOGL+ (Су-
зана Танасковић, 49 пратилаца, 2 круга, 7.467.043 приказа ).
 Али, и тај Гоогл профил и споменути блог су, из неких необјашњивих разло-
га, упркос својој планетарној популарности – напуштени, чини се. Сигурно 
да постоји јак, лични разлог за ово напуштање, или закључавање.
 Шта се то догодило пре недеље 21. априла 2013. године, када је Госпођа Су 
написала на свом блогу „И ЗА КРАЈ“ стихове Angelusа Silesаiusа  Kerubinski 
putnik, VI, 263, 1675.:
 “Пријатељу, сад је доста.
 Ако још желиш читати,
 Иди и сâм буди запис
 и његов смисао.”
 Овим речима је „запечатила“ свој врсни блог, - неком врстом своје загонетне 
поруке свима онима који су посећивали њену занимљиву интернет локацију. 
Ништа није избрисала, напротив. Све оно што је публиковала, препоручива-
ла, остало је и даље доступно. Ту су у целини и ЧЕТИРИ КВАРТЕТА - Т.С.Е-
лиота. Ту је, са десне стране, одмах испод заглавља блога, и овај запис: цитат, 
стихови Св. Августина:
 “Ако ћутиш - ћути из љубави.
 Ако говориш - говори из љубави.
 Ако опомињеш - опомињи из љубави.
 Ако опрашташ - опрости из љубави.
 Унутрашњи корен нека буде љубав,
 Из овог корена може да израсте само добро.”
 Израстао је и још увек расте, иако је напуштен, у својеврстан Небески архи-
пелаг. Знам на стотине српских блогера, можда их има и више, који сањају 
недостижан сан - да имају макар делић посећености својих локација, који је 
госпођа Су постигла – тако се чини – ко од шале. Су Танасковић би могла 
бити пример многим блогерима – у много чему.
 У своје  време покушавао сам (пре неколико година), да на свој начин ох-
рабрим Госпођу Су, правећи на WORDPress-u један мањи сајт посвећен, по-
ред осталог, и њеним стваралачким импулсима и душевним даровима, и оној 
другој неоткривеној и непрепознатој друкчијој Србији, али изгледа да то није 
била ни довољна, ни довољно убедљива подршка ( ПУТЕВИ СРБИЈЕ ) .
 Огромну је духовну енергију и радозналост Госпођа Су уложила у спомену-
те две интернет- локације; видео сам је неколико пута у животу, и увек сам 
имао леп утисак, тј. да је она ретко биће које не каже све што зна, не чини све 
што може, не верује у све оно што чује, не даје све што има, не жели све што 
нема...
 Њен деда, како сам разумео, ако сам добро разумео, по повратку из немачког 
заробљеништва, као краљев официр, није се активирао у новој Титовој војци, 
него је - поносан какав је био - прихватио доживотну муку. Више пута ми 
је причала о својој стогодишњој баки, која је и у дубокој старости сачува-
ла бистру памет и присност. Са каквим је одушевљењем причала о народној 
архитектури у селима на југоистоку Србије, испод Старе планине... Није је 
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ПРЕТЕК (1)

Чувена Галерија УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА 
Документациони центар ЗАВЕТИНА  

Мала Галерија КОШ: Живота Лукић (1923 - 1944)
_________________________

.. 
Ствари из празитака које су надживеле све, 

и своје мајсторе и сопственике!

 Усправно име Погинулог

живот мазио и није јој ишао на руку. Румуни имају једну добру пословицу: 
Колима памети потребно је двоје кола среће! То баш као да је изречено за Су, 
за све паметне и душевне жене овог света...
 Ако је напустила своје трагове ка сопствености, и сад понекад помислим са 
тугом, зашто их је уопште покретала блог? Обичан народ зна: Човек не може 
проћи а да не остави трага...
 Можда је Госпођу Су одбио овај и овакав свет налик на Нојеву барку: мало 
људи, али много животиња? -

 (Небески архипелаг Госпође Су Танасковић ПРУГЕ НА НЕБУ. ТРАГОВИ КА 
СОПСТВЕНОСТИ)
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 Велика магаза, шупа, кош, улаз у ДЦЗ.детаљи, август 2016.

...

Доња вратанца Коша..
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Источни део Коша..

Западни изглед Коша..

Ово је прашина* “(са)чувала” у празитцима 
Коша  више од две деценије..
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Исто. Пустиножитељски акварел..

Како се “слажу” алке, шрафови, ексери, 
сломљени цвикер, пробојац и кламфе? 

Пустиножитељски акварели, исихазам? 
Како су се ту насукали и када? 

Рђа је мутава, не уме да прича...
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Невидљива прашина 
..

Коју не можеш обрисати, дувај, па ћеш видети, да је има 
и да мирише на нешто устајало, што те тера на кијање.

Дувај, док се не загрцнеш!... Усисавај, ако ти је при руци 
усисивач укључен, дувај, и усисавај. Јер се ту накупило свашта, 
у месецима и годинама одсуства. Користи увеличавајуће стак-
ло, види, шта се све накупило по металним зидовима компјуте-
ра! Есенција самлевених паучинастих главица маслачака. Више 
сам видео лабудова на дунавском кеју у Земуну,  јуче,  него у 
Шведској!!! Дувао је поган ветар и развејао прашину, видљиву 
и невидљиву. Прашина се завукла између каблова, и усисивач 
не може да је усиса јер се слепила са металом. Невидљива пра-
шина које се таложила месецима,годинама, замешена квасцем 
одсуства. Блокирајући рад виртуелне машине. Невидљива пра-
шина је узрок...

АЛБУМ СЛИКА ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ЧИТАОЦА 
„ЗАКАСНЕЛОГ ПИСЦА“  – ДОСПЕЛОГ ИЗ МИТА 
СЕВЕРОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ) - (БЕЛАТУКАДРУЗА)

Данас сам обишао један део Пека, који је заборављен; 
и где годишње не сврати ни десетак лица; можда неки рибо-
ловац? Или дух лутајућих покојника? Покушавао сам крај за-
барака или лагуна да снимим крупне лептире, и некако да их 
увребам. Увребао сам неке друге детаље... На неким местима, 
густиш и шума су личили на прашуму, амазонску; комарци су 
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нападали са свих страна. Пек се од људи и неуништиве пласти-
ке брани прашумом. Коју храни...

ОБЈАШЊЕЊЕ, осврт. -  Оно чему сам се вратио после 
много времена: крајем лета 1998. године. - После готово дваде-
сет година, вратио сам се нечему чему је требало да се вратим: 
белешкама започетим новембра месеца 1979. године. Те белеш-
ке заслужују коментар: нерадо га започињем јер он, у суштини, 
превазилази уобичајени осврт. Многих лица, споменутих у ле-
гендама уз фотографије нема, преминули су. Тако да су сада те 
легенде и нека врста дословног спомена, споменика.

Елиот у првом од четири квартета вели: Што је могло 
да буде и што је било / Показује један крај, који је увек прису-
тан. / Кораци одјекују у сећању / Низ ходник који нисмо бирали 
/ Ка вратима које никад не отварасмо / У ружичњак. Моје речи 
одјекују / Тако, у твојој души. / Али с каквим циљем / Узнеми-
рити прашину у вази са ружиним лишћем / Ја не знам. / Други 
одјеци / Станују у врту. Хоћемо л’ за њима? / Брзо, рече пти-
ца, нађи их, нађи их, / Иза угла. Кроз прву капију, / У наш први 
свет, хоћемо ли за / Опсеном дрозда? У наш први свет... Алек-
сандар Лукић (1957), аутор ЕВРОПЕ (Време књиге, Београд, 
1995), отвара своју ванредну књигу парафразом Елиотовог пес-
ничког завештања: Време прошло и време будуће / су оба при-
сутна у времену садашњем, / а време садашње окренуто је на-
челници звезда / што се јавља раније од трећих петлова, пре-
тичући, / ум ПРОСВЕТЉАВАЈУЋИ свима који гледају / жељ-
ни да угледају сунчеву светлост. // И дијак Јован Малешевац, 
и раб Божији Јован, / и Т. С. Елиот, и ЧИТАВО ВРЕМЕ ВЕЧНО 
ПРИСУТНО, / крик из Берт Нортона, крикови Европе под во-
дом, / крикови из тмине векова и појања, крикови из понора / 
Балкана, крикови испод јазова, ј а з о в а д у ш е , / не показују 
ли једно нестајање? // Једно нестајање и једно постајање из не-
стајања?... 

Елиотове речи чини се одјекују у души песника Алек-
сандра Лукића, који је постао спреман и зрео у једном летњем 
подневу, спреман и зрео попут облака бременог муњама. Лукић 
је прошао кроз праву капију, у свој прави свет. Лукића је ње-
гова воља поштедела малих победа. Написао је са тридесетак и 
нешто година такву књигу какву најхваљенији српски песници 
нису написали пред крај свога живота. Лукић је “Европу” писао 
у размаку 10. јун 1989. - 27. децембар 1993. године. (...) 
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Лукићева “Европа” је пошла од метода који је, пре Ели-
ота, и његових књига “Пуста земља” и “Четири квартета”, сма-
тран као немогућ, јалов, тврдокоран, непоетски. 

Лукић, као и Елиот, сматра да је посао песника да ства-
ра поезију из неистражених залиха непоетског; да је песник 
обавезан да непоетско претвара у поезију. И Лукић је то чи-
нио, од своје прве књиге, “У вагону Розанова”. Лукић није имао 
“рањив” почетак, као Елиот: зато што је дошао после Елиота, 
и других обожаваних претходника. Дух песника Лукића био је 
беспрекорно опремљен за задатак који је постао његова судби-
на: непрестано стапање диспаратних искустава. И то је неш-
то толико очигледно од његове прве објављене књиге. Лукића 
су подржали вршњаци, песници и критичари, не и тзв. срсп-
ки елиотовци. Лукић је, попут европских метафизичких пес-
ника, поседовао сензибилитет који је био у стању да прогута 
сваку врсту искуства. У својој песничкој радионици, Лукић је 
користио разноврсна подручја знања: политику, теологију, ме-
талургију, географију, историју, трговину, предање, математи-
ку... Лукић је песник изразите и непосредне корелације између 
апстрактне мисли и конкретних феномена... О “Европи” сам 
објавио један подужи текст, сачекавши три године, да видим 
како ће наши вајни критичари оценити књигу. Богдан А. По-
повић ју је оценио као најзначајнију књигу поезије објављену 
на српском језику 1995. године, али то је само пола истине. Та 
књига је важнија од многих других песничких књига објавље-
них у другој половини ХХ века на српском језику...

Знао сам то, још док је књига била у рукопису... Читао 
сам је као посебна врста читаоца, “закаснелог писца”. Као неко 
који није наследио традицију, већ ју је, пошто му је била по-
требна, више од четврт столећа великим трудом стварао...

АЛБУМ СЛИКА, формирао сам од слика које сам по-
седовао новембра месеца 1979. године, када сам имао пуних 29 
година: тада сам становао у гарсоњери самачког хотела у Ду-
бровачкој улици, у Београду. Радио сам, као библиотекар (у 
близини). Легенде уз слике довршио сам 19. новембра 1979. го-
дине. Зашто сам то учинио? Знам да сам све то ставио у један 
велики коверат и затворио га, и одложио на неодређено вре-
ме, као што сам имао обичај да одлажем и сваку од бележница, 
када бих је испунио белешкама. 

Тај коверат сам отворио крајем лета, као по обичају, 
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трагајући за нечим другим. Слике су сачувале, заувек, неш-
то што би иначе припало бездану заборава. Слике једног пе-
риода (1899 - 1977). Легенде уз слике се завршавају констата-
цијом: “То је све”, али ја знам да је то само хиљадити део свега. 
Рецимо - примера ради: Легенда уз фотографију бр. 4. Живота 
Лукић, младожења (наш стриц), погинуо је следеће године, на 
други дан крсног имена Лукића, светог Аранђела. Његов отац, 
наш деда Станко Лукић допутовао је у околину Краљева (село 
Цветка), где су се водиле борбе са Немцима, да види синове - 
ратнике, мобилисане, без иједног дана обуке - Животу и на-
шег оца Михаила. Донео је два печена прасета, вино, и радос-
ну вест: првог дана наше Славе, родила се Животи ћерка. Отац 
ми је причао не једном: Део чете је позван на славу на трави. 
Деда је питао свога старијег сина Животу какво име да дају но-
ворођеном детету. - Ратиборка, рекао је, јер је био рат. Наје-
данпут су навалили Немци, слава је прекинута.

Командири су повели чету према неком путу усеченом 
у брег. Деда Станко се повукао према Краљеву. Наш отац Ми-
хаило је прелетео преко пута и утрчао у неки виноград. Упао 
је у неку рупу пуну воде покривену дрвећем. И ту се притајио, 
цвокоћући од хладноће. Немачки митраљезац на дну тога коб-
ног пута покосио је скоро читаву чету.

Животу Лукића су погодили у кук и он је зајаукао. По-
нео га је један момак, политички комесар чете из Мајданпека, 
кога су после два-три корака устрелили.

Немачки строј је стреловито надирао уз пут. Отац је 
чуо како његов старији брат запомаже, као и други рањени, 
које су Немци убијали из близине. Чуо је запомагање: - Немој-
те, браћо, немојтее! Пуцањ.

То је потрајало неколико минута, док нису залегли ис-
куснији борци и командири, они са Сутјеске: они су заустави-
ли напад.

Наступио је преокрет.
Отац се извукао из студене воде и почео да бежи... Када 

су Немци били потиснути сасвим, почело је скупљање погину-
лих.

Нашли су покојног стрица устрељеног на неколико ме-
ста. На челу му је камом била изрезана петокрака! ...

Деда Станко се вратио из Краљева и пренео свог ста-
ријег погинулог сина на железничку станицу Краљево, а одат-
ле, теретним вагоном до Пожаревца и Звижда...
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О сахрани Животе Лукића, причала ми је његова тет-
ка - баба Милица Савина, учесница обреда. Причала ми је све 
то, неколико година пред своју смрт, као младићу. Сачувала је 
изванредно памћење.

Неколико месеци после сахране, удовица Животина је 
(следећег пролећа) донела колевку са Ратиборком и оставила је 
крај нашег бунара, а затим се преудала.

Наш отац је у то време још увек ратовао, по Хрватској... 
Деверуша са слике - Негосава (баба Миличина унука), данас 
има своје унуке... Итд. Или: Легенда уз слику 5. “Луне”, очев по-
братим из младости, има лице анђела. Није мобилисан у вој-
ску, јер је рођен 1926. године. Укључен је у сеоску милицију. 
Хватао је војне бегунце, Влахе и Цигане из Горњег Звижда, и - 
стрељао их. То сам сазнао много касније, пре него што ће умре-
ти. Неколико година пред смрт је полудео. Није се женио. По-
магао је, кад су кошене наше ливаде Преко Пека, или у време 
вршаја. Био је човек ониског раста, напуклог гласа, и погледа 
којег сам се прибојавао, као дете.

Тад нисам знао да је био ревносни ратни џелат. 
Сасвим случајно сазнах, крајем основне школе, у мишљено-
вачкој кафани. Један од Влаха из Нереснице, кога је промашио, 
када га је једне ноћи повео на стрељање на нересничко гробље, 
частио га је...

“Луне” је прихватио пиће: - Да, сећам се, сетио сам се... 
имао си дана!...

Легенде уз слике, после двадесетак година, постале су - 
могло би тако да се каже - својеврстан рудник чудесан, пре све-
га драгоцене руде “породичне митологије”, али и других обоје-
них руда, вреднијих од бакра, сребра, злата и волфрама... Прва 
одлука коју сам донео, кад је реч о Белешкама - Легендама, 
да ништа не бришем, преправљам. Па и оне појединости, које 
песници о себи обично прећуткују. Нисам био светац. Нисам 
имао никада разумевања за проповедање невиности, јер је то 
јавни начин за подстицање против - природе, порока. Никада 
нисам презирао полни живот, ни каљао га појмом  “нечистог”: 
верујем да нисам починио истински грех према светом духу 
живота.

У полету моје воље, постоји језгро промене сваке ну-
жде. Нужност ме може припремити за једну истинску победу. 
Када је човек спреман и зрео за самог себе и за своју најскро-
витију вољу, када је као лук који чезне за својом стрелом, и као 
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стрела која чезне за својим циљем, он треба да прихвати Суд-
бину и да одапне лук.

Да ли је био узалуд сав рад античког света и затим пра-
вославља? Хришћанство је нашло формулу за подизање цене 
подземних култова свих врста, Озирисов, Мајке, Митрин, и 
за њихово сабирање - сматра Ниче - у томе је био Павлов ге-
није. “Наука о природи повезана са математиком и механи-
ком била је на најбољем путу - смисао за чињенице, последњи 
и највреднији од свих смислова, имао је своје школе, своју већ 
столетно стару традицију! Разуме ли се то? Све битно било 
је пронађено да би се могло приступити раду - методи су, то 
треба понављати десетину пута, оно битно, и оно најтеже, и 
оно што најдуже против себе мора да подноси навике и духов-
ну лењост”.

Ниче је пред собом видео МОГУЋНОСТ "једне потпу-
не натприродне чари и колоритне дражи - чини ми се да она 
блиста у свим језама једне истанчане лепоте, да је у њој на делу 
једна божанска, демонска божанска уметност, и да би се уза-
луд ровило миленијумима за другом таквом могућношћу; видим 
призор толико богат у смислу и, у исти мах, чудесно парадок-
салан да би у њему сва олимписка божанства имала прилику за 
божански смех..."Је ли то била визија Епохе, која још увек траје 
у свести - комунизма? Антихриста? Епоха која још увек траје 
начинила је од многих честитости нитковлук душе. Најстраш-
нију оптужбу против хришћанске цркве која може да се подиг-
не, подигао је тужилац који је неславно завршио, Ниче. У тој 
оптужници су неки песници и писци, и не само они, нашли 
своја упоришта и аргументе. Законодавац нихилизма, написао 
је Закон против хришћанства, чији четврти члан гласи:

“Проклето место на којем је хришћанство излегло своја 
змајска јаја, треба одмах збрисати са лица земље и као срам-
но место да буде опомена и страх свем потомству. Нека се на 
њему коте отровне гује”. Шести члан гласи: “СВЕТА историја 
назваће се именом које јој одговара, то јест ПРОКЛЕТОМ 
ИСТОРИЈОМ; речи “бог”, “спаситељ”, “искупитељ”, “светац”, 
користиће се да би се осудили, обележили злочинци”. Легитим-
но је да неко покуша и напише историју поезије: поезију исто-
рије. Неко кога природа није пренебрегнула, неко кога се она 
сетила макар у последњем часу и предвидела за њега скроман 
мираз од часних, примерених, чистих инстиката...
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Човек може одступити од Бога, и већ је то учинио, на-
шао се у природи, Божјој творевини: може ли ту наћи уто-
чиште и спас?

Ниче је трагедију европског атеизма платио својим жи-
вотом. Ничеов Надчовек није циљ. Надчовек гради своју срећу 
на несрећи других. (“Надчовек је зидао куле на нереалним те-
мељима спољашње разлике свега. Зато су му се куле сурвале.” Н. 
Велимировић)

Зидари кула новога света, зидаће своје творевине узи-
мајући у обзир вечну пропорционалност у свету.

И то ће бити нова и истинска историја распетости све-
га. Европа је покушала да силом наметне неким народима ко-
мунизам као облик владавине, и тај покушај је био унапред 
осуђен на неуспех, јер нема правога комунизма без светости. 
Без Свечовека.

Тоталитарни режими у Европи и свету у ХХ веку слави-
ли су смрт и култ вођа. Успостављени су насиљем (ратом, рево-
луцијом).

Никли су из семена зла над којим је и смрт немоћна. 
Комунизам има будућности: “најбоља форма комунизма у ово-
ме свету већ је остварена међу светима”.

У најбољој форми комунизма, Свечовек је циљ, Онај 
који “гледа кроз многобројну призму, и не меша брда с доли-
нама”.

Свечовек је бољи и од најбољих песника човечанства, 
јер “штеди језик као струну на харфи. / Велика лепота стиди 
се сама себе, и тиме повећава себе. / Свечовекова душа тако је 
лепа, да обара очи пред самим собом.... / Во носи звоно, а луда је-
зик, да се не би изгубили. / Свечовек носи звоно и језик да дови-
че изгубљене...”Најбољи песници друге половине ХХ века, чак и 
кад су темељно упознали бес сумње, нису имали дубљу свест 
о томе да су дужници према живим душама, са којима су жи-
вели у свом животу, и од којих су бегали, или су им зачепљи-
вали уста. Свима су се задужили бринући само за себе и своју 
амбицију; крадући бригу, одређену за друге, за оне који су до-
шли и који долазе, они су се све више задуживали. Дуг се мора 
платити, јер васиона нема архиве за неплаћене дугове. Колико 
се песника приближило Свечовеку? Колико су у томе успели 
хваљени најистакнутији послератни песници? Зар се и један од 
њих приближио крајњој намени земље и крајње лепоте њене, 
њене последње тоалете?
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Рођена фамилија значајних песника, њихови предак од 
почетка историје и њихов потомак је Свечовек.

Да би уметник био вредан сећања, треба да постане 
асексуалан. Треба да иде украј пута, не главним путем, који је 
утабала навика. Људски срећни и несрећни нису они уметни-
ци који су успели и за живота доживели да им објаве изабрана 
или сабрана дела!

Постоје разне културе, и свака има своју хијерархију.
Међутим, не треба никада заборавити да “култура има 

своје дивљаке као и примитивност своје. Први су душожеднији 
а други су крвожеднији. Први убијају душе са истом хладноћом, 
са којом други убијају тела. / Једини је прогрес у усељавању про-
гнанога бога. Усељавање Бога у ствари - то је једино достоја- 
нство културе...” Рат је у нашој породици, али и у многим дру-
гима, у читавом народу, мајка која је породила страхоте, ужа-
се и грехове. Рат се зачиње на хоризонту човекових визија о 
идентичности меса. Идеја туђинства харала је ХХ веком: тим 
бичем је Луцифер гонио своја безбројна стада! Кад се демокра-
тија уведе у царство анимално, свака животиња остаје при сво-
ме гласу и апетиту. Хијене су знале боље од човека да је про-
блем демократије “питање самара”: неосамарени, предлажу да 
се корњаче расамаре, да би могле и оне сироте слободно ходи-
ти! Безумље Адамевино одражава се на свој деци њиховој...

Циљ човека је да постане Свечовек: многим уметници-
ма и песницима то није био циљ.Многи су, мислећи да стварају 
велике ствари, узели учешћа у изградњи Фабрике лутака, и у 
прављењу прототипа лутака. Што је неко више у хијерархији 
Фабрике лутака, то је пуњенији од фазана. Све ружне позе по-
казује историја, па и историја поезије. Но права историја пое-
зије се мора завршити не луткама но лепотом! Такозване зна-
чајне и велике српске песнике ХХ века треба мерити аршином 
поезије минулог века, деветанестог, Петра Петровића Њего-
ша и Бодлера. Онај који унапред одбија чак и могућност так-
вог једног поређења, ако мисли да је песник, нека батали узалу-
дан посао. Међутим, дешава се увек друкчије, пузава подлост 
претвара се у осветљиву бруталност, бруталну игноранцију. 
Ако не верујете, погледајте штампу: тамо увек има простора за 
пуњене лутке. Тамо су они који су ушли кроз слепа, намалана 
врата, “која стоје ради украса, од правих врата, на која се улази 
и излази”...
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Да би човек разумео историју, не треба да учи само 
своју историју...

Све се временом мења: “Мирис се прелива у смрад, и 
смрад у мирис. Нема смрада на земљи, што некада није био ми-
рис женама моћних махараџа, нити има мириса, што није као 
смрад отуран ногама слушкиња њихових....”

Допуњујући Легенде уз слике, након двадесет годи-
на, ја знам да ствари имају срце, и када допуњујем, пазим, као 
кад вучем ножем. Допуњујем: да бих поделио туђу бол и своју 
радост, да бих постао пионир нове историје света. Поштујем 
оловку којом пишем, можда је никла из срца мога прадеде Ди-
митрија или покојног деда Станка; и траву којом газим - можда 
је никла из косе моје прабабе Грозде. Настанак фотографије и 
слике одиграва се на светлости. Нешто је изашло на светлост у 
некој тачци. Али је толико тога остало у тами на том путу пре-
ма светлости, ако то не додирнем као да сам умро или као да се 
уопште нисам родио...

Сматрам сваку слику у АЛБУМУ СЛИКА и сваку ле-
генду као један цео, отпочет и завршен живот. Па га зато оджи-
вех као целину а не као део. Зато се свака моја накнадна белеш-
ка одрања од мене као цео човек, с којим ћу пожелети да се опет 
састанем као с пријатељем и без стида га покажем васиони...

... Пре него што сам читао Берђајева (објавио сам то 
у једном од есеја минулих година), захваљујући властитом и 
специфичном стваралачком развоју, било ми је јасно да ће на 
путу стваралачке генијалности настати посебно, друго мона-
штво. Верујем у стваралачку генијалност која се не мири ни са 
каквим позитивизмом.

Када сам писао своју прву књигу есеја МУЗЕЈ НЕМО-
ГУЋЕГ РАТАРА, ја сам у ствари чезнуо за постојањем манасти-
ра - метафорично речено - тог посебног, другог монаштва.

Знао сам, оно што је и Берђајев схватио пре 1914. годи-
не да је живот генија - МОНАШКИ ЖИВОТ У СВЕТУ - засно-
ван на стваралачкој врлини генијалности, на врлини одрицања 
од спокојства приватног породичног живота...

Као што сам знао да судбину треба испунити, упркос 
томе што је судбина човека и света тегобна, паћеничка, али 
она није само то, она је и дарована, обдарена судбина. И човек 
мора да се помири са тиме, песник, стваралац, да у даровито-
сти постоји сопствена жртва, сопствени подвиг...7

7 Напомена: Овде прекидамо објављивање АЛБУМА СЛИКА на неко вре-
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ПРЕТЕК (2)

Кључ за одвртање зарђалих шрафова 
или ПАМТИВЕК

Боље речено: Да се никад не заборави, ако је истина, и 
ако је потврда оне старе пословице српског народа: Заклела се 
земља Рају, да се тајне све сазнају! - Г-дин Пузић нам је предло-
жио недавно да публикујемо с времена на време линкове не само 
занимљивих чланака, него и оних ствари које чаме у тами не-
праведног заборава. И ево, почињемо.…

..

Поштовање, г. Лукићу, / Извините што касним са од–
говором. Захваљујући овом чуду што се зове компјутер, у при-
лици смо да бирамо и бесплатно читамо бројне књиге. Ко би, 
уосталом, све то покуповао у данашњим животним условима. 
Истина, није «технички» исто, јер су припрема за читање и 
само читање права церемонија, која итекако делује смирујуће 
по читаоца када књигу држи у рукама. Заваљен у својој сто-
лици, окружен миром и испуњен радошћу читања. Данас многе 
књиге читам на прескок, поготову оне у пдф издању. Оне у које 
се надам, држим у торби и читам у аутобусу од куће до посла 
и назад. Оне у које верујем, читам код куће. Верујем да ће Ваша 
виртуелна библиотека имати захвалних читалаца. У то име 
хвала на доброј вољи…

ПТИЦЕ НЕБЕСКЕ

Младунче гугутке. - Јуче поподне, док смо ужинали, ве-
роватно после шест, видео сам кроз прозор како гугутка слеће 
и нешто кљуца по бетону, испод јеле.

Али нисам видео шта. Када сам пришао ближе прозо-
ру и провирио кроз ролетне, видео сам младунче испало из 
гнезда. ... Мора да је некако испало из гнезда на густим гранама 
дворишне јеле. Пре неколико дана, врх те јеле олуја рашчеру-

ме. Пружамо прилику посетиоцима овог сајта да пишу своје коментаре. До-
звољено је ‘писање коментара. Уредник моли коментаторе и посетиоце да се 
потпишу уз сваки свој коментар.
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пала, па сам под једну грану подметнуо подупирач. Ту је љос-
нуло младунче оперутарело,и вероватно се добро угрувало. Гу-
гутка га је кљуцкала у главу. Истрчао сам напоље и поплашио 
мајку- гугутку, али нисам могао да угледам гнездо из кога је ис-
пало. Док сам брзо износио мердевине крај јеле, Бр. је вика-
ла да не додирујем птиче рукама, и донела је из својег аута ру-
кавицу. Попео сам се на врх мердевина, и пронашао гнездо из 
кога је испао младунац. Било је тачно тамо где сам подметнуо 
дугу дрвену рогуљу. Али гнездо је било несигурно. Сишао сам 
са мердевина и брзо одјурио у другу авлију и од просушеног 
сена направио ново гнездо наравно са рукавицом на руци. По-
пео сам се на мердевине и поставиио ново гнездо преко старог. 
Затим сам узео у руку младунца који је деловао веома анемич-
но и сместио га у гнездо. Мајка гугутка је уплашено дежурала 
на врху крова Велике магазе.

Вратио сам мердевине у кућу и молио бога да гугутка 
слети на јелу и угреје свог птића.

Јутрос док сам риљао у башти иза чесме, видео сам како 
гугутан дежура на крову и нешто јавља својој гугутки, која, ве-
рујем лежи на гнезду и греје своје младунче...

Гугутке су бојажљиве птице. Пре педесет година било 
их је много у воћњацима полупропалих кућа иза дугих кошева 
Економије Зем. задруге «Златан Пек».

У једном тренутку, сину ми, детаљ из сна који сам не-
давно сањао. Неко ми каже: «Сад вам гугутке чувају авлију и 
кућу!» Био је то глас неког од наших покојника. Покојне мајчи-
це наше Наталије или оца Михаила? «Ми смо испунили своју 
дужност, ред је да и ви прихватите своју одговорност!»

Да ли је то истина? Да ли то гугутке осећају инстиктив-
но?

Кроз прозор, чујем, гугутан нешто весело јавља својој 
женки, скривеној међу густим гранама дворишне пирамидал-
не јеле.

Еј, хеј. Мешају се снови и јава.
Одједном Бр. завришта из Друге авлије. У празни 

свињац је упао неки туђи црнобели мачак, који вија младунце 
славуја у гнезду у свињцу, који полећу из гнезда и лете у кру-
говима изнад суседових кајсија. Како да заштитимо младе сла-
вује?
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У штали нема тога мачка, нема га ни у свињцу, али ро-
дитељски пар славуја пишти.

Затварам врата свињца. Има при врху врата један мали 
отвор за улетање славуја и ласта. Ту мачак не може да се прову-
че. Чудни су, свирепи закони зверињака...

Данас око ручка, младунци славуја крупних светлих 
очију (видео сам кроз прозорчиће пуне паучине), излећу на-
поље и слећу на наш кров, или кров суседа... Ту су сви из гнез-
да...

Срећа да мачке не лете, јер би брзо прштало перје, као 
понекад, кад изнад кровова Лукићске Мале лети кобац гоњен 
од јата птичица...

Синоћ је залазак Сунца, као и обично током пролећа и 
лета, био неописив...

ДАНАШЊИ  тзв. СРПСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, 
узурпатори, наметни људи... (2)  (наставак)

Рајс је знао вредност религије, знао је и доктор Петро-
вић, и многи други прекумановски интелектуалци, и Лаза Ко-
стић, јер кроз религију човек и уметник покушава да пронађе 
своју равнотежу у васиони. Зашто? Па одговор је више него 
логичан: да не би онострано подценио на рачун овостраног. 
Већина уметника српских Наметнога века, према томе се одно-
си или као према луксузу, или као према химери, одбацује нај-
неопходнију неопходност, одбацује и игнорише саму суштину 
човекову. То није природно, и то је нешто најапсурдније, а то је 
још увек присутно, поготову када је реч о ма ком «дејтонском» 
интелектуалцу. Дејтонски интелектуалац је иронија, не мета-
фора. Дејтонски интелектуалац је савладао и загушио у себи, 
присутно у сваком човеку, осећање бескрајности. Темељно и 
систематски су били припремљени за то самогушење. То беско-
начно није пронашло свој језик и израз у делима које су «ство-
рили». Религија им је била апстрактна, страна, нису победили 
геоцентризам, ако је неко међу њима и покушао да апироцен-
тримом савлада свој егоизам, није му пошло за руком. Нерели-
гиозност и атеизам је постала масовна и прихватила се толи-
ких, упила у њих, поготову код многих и многих код којих је то 
исконско и Божје бесконачно осећање наркотизирано солип-
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систичким егоцентризмом.8 О злу се овде говорило фразерски, 
и никад није подвлачено два пута да оно човека гура ка оном 
свету...

8 Међу нашим људима и уметницима Наметног века било је европских ху-
маниста, оних који су заснивали себе само на човеку као јеванђељу новом и 
спасоносном, али како се завршавало свако њихово јеванђеље? Понекад су у 
име новог, демократије – убијали, пљачкали, пустошили, искорењивали. Код 
људи код којих је сваки прозор зазидан човеком, да ништа натприродно не 
би продрло у сферу људског живота, све је било изрешетано тајнама и заго-
неткама, па су и њихов живот, судбина, деловање, тело, душа и Дух, постали 
решето. 
 Европски и српски хуманизам поставио је «темељ» на динамиту, бомбама 
и смрти, живом вулкану! Вулкани су прорадили већ почетком Наметнога 
века и нису престали да бљују ужарену лаву ни уочи 2002. године! Крај тога 
века је на Балкану, али и другде, личио на апокалипсу! У Русији, и Србији - 
шта се све десило кроз Наметни век? Који су то велики писци, уметници? 
Све самозванац до самозванца! Све некакви - рецимо тешке и истините речи 
- футуристи, декаденти, анархисти, нихилисти разних боја, фаталисти, сата-
нисти, надуване и наметнуте величине које непрестано пишу и пишу, сри-
чући трагични летопис апокалиптичне епохе. Апокалипса наступа кад почне 
разголићавање свих гадости, свих грозота, свих ужаса. Наметни век - будимо 
праведни - не пати од недостатка смелости; то је смелост такозванога ху-
манизма, који је и не желећи, приредио најстрашнију и најфантазмагорич-
нију изложбу човека, свега човечног... Кад би се неки човек уман усудио да рас-
печати најдубље скривнице Наметног века и биће човека тога века, шта би 
друго могао да чује осим урлање апокалиптичних чудовишта?! У 20. веку су се 
у човеку спојили и, како каже Јустин Поповић - «спријатељили ужаси који се 
никада нису знали». Ко то не види и неће да прихвати, не мора. Српски народ 
у том веку је обележен трагизмом; тај проклети трагизам његових фанатич-
них реалности нагнао је многе да стварају богове, да траже богове и онде где 
се никад сакрили нису, да их праве од блата, па и међу туђинцима. Све што 
је било необичније од српског човека, и више и сложеније - а зар таква није 
била доминантна политика друге половине века, оличена у хиљадама врста 
насиља и наметања? - силом својом наметнуло је себе за земаљско божан-
ство човеку. Многи и многи, генерације и генерације, никад нису стигли до 
религиозног раскршћа, нису мученичке проблеме осетили. Нису били му-
чени њима. Било је уметника који су се бавили истраживањем српске исто-
рије 20. века и добијали врло ласкаве похвале, иако их њихова истраживања 
никада нису довела до раскрснице религиозне, на којој се проба и бира Бог. 
Најхваљенији писци овде, умишљене величине, атеисти и богоугушитељи, 
никад нису стигли до костоломне религозне раскрснице.
 Нису стојали на огњеној жеравици. Изабрали су лакши - ћифтински пут. Пут 
Страве и Урвина... За многе од њих је Бог, онај други свет био нешто што су 
омаловажавали, извргавали подсмеху као опијум и најгору илузију и кош-
мар, док је истовремено овострано, овај свет, у коме су живели и пели се би-
рократским лествицама врло успешно и јањичарски, био нешто много боље, 
док је истовремено и у ствари - баш тај свет био понајближе - кошмарној илу-
зији.
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Црњански? Андрић? Селимовић? Д. Ћосић? Пекић? 
Киш? Милорад Павић? Миодраг Павловић? Васко Попа? С Ра-
ичковић? Ж. Павловић? Љ. Симовић? М. Бећковић? Мора се 
рећи: сви су прецењени,9 што је донекле и схватљиво; ни у нај-
9 У новогодишњем броју београдских престоничких новина («Борба»), је-
дан плодан књижевни критичар, узимајући Д. Ћосића у одбрану од можда 
и неправедно изречених «напада», срочио је један анахрони, панегирик, бљу-
тав, пун делимичних истина. Мешајући лончиће. Пре свега, Ћосић је, као 
врло истакнута јавна и књижевна личност, подложан критици. Као и сваки 
други човек и уметник... Велики мајстор соц. илузионизма, Ћосић не може 
бити изузет од критике. Написао сам роман «Ујкин дом» и пре тога роман 
«Литургија» не случајно, у којима су дотакнуте до сржи те кошмарне илузије, 
показујући колико је стварност која је била предмет тих књига - свет - аре-
на, у којој човека растржу привиђења и разара мучеништво. Призвао сам сву 
фантастичност, збир свих реалности споменутога наметнога века о којима 
може бити свесна људска природа, не постављајући строгу границу између 
фантастичног и реалног. Показујући сву фантазмагоричност историје 20. 
века, историје уопште. Нисам подцењивао при том важност спиритуално-
сти, ни дубоки смисао литургије. Јер сам схватио да се сав трагизам исто-
рије не може разумети из самог трагизма, већ то може уз помоћ литургије. 
Написао сам међу првима на свету роман - литургију. Те године, када су се те 
књиге појавиле, ни у шире ни у уже спискове наших прононсираних жирија 
књижевних награда, нису ушле; најпознатију и најизвиканију књижевну на-
граду за роман те године доделили су једном досадном, уметнички врло бле-
дом роману фељтону. Да ли се кроз те тзв. Књижевне жирије, кроз тобожње 
«изабране романе», или друге «изабране књиге», па и кроз чланове «жиранте» 
пакосно смејао - Србима, српској култури и високој српској уметности, неко - 
моћнији и од Бога, поштених људи? Да, то је била српска тиранија медиокри-
тета, тиранија најгоре врсте, тиранија оних који су испливали после гашења 
духова српских прекумановских интелектуалаца.
 Није тешко то аргументовати. Неће то учинити антрополози, академици, 
професори универзитета, јер међу њима има много оних који имају, како 
то народ вели, доста путера на глави... Победом тзв. револуције, у Србији и 
Југославији, кроз читаву другу половину 20. века, наметнуо се човек небо-
гочовечанског прогреса, небогочовечанског морала; у том човеку се живот 
руководио и динамизирао - Вођом, смртним човеком којега је његова клика 
подигла на трон богова и царева, падишаха. На темељу - за прекумановског 
интелектуалца - врло сумњивог и смешног «југословенског дундаћа», намет–
нути су они други. Наметнут је просек. Наметнули су се типични средња-
ци. Човек тога просека и средњаштва је свесрдно и искрено поверовао у лажи 
Вође, не у васкрслог Богочовека. У душама таквих људи никада се није рас-
пламтело осећање бесмртности, васкрслости, осећање да се смрт може по-
бедити.
 Нико од њих није био прави хришћанин, није их испуњавала непролазна 
радост која одушевљава за све несебичне и еванђеоске подвиге. Били су сви 
некако чевртасти, ограничени, ограничени пре свега својом политиком, насил-
ном, догмом. Веровали су у Пут који се завршава беспућем, лажју, смрћу...
 Штампали су деценијама у огромним тиражима врло осредње писце, пис-
це делимичних истина. Ауторе - неколико метара углавном публицистич-
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бољим њиховим делима, њихова мисао није стремила урањању 
у Свемисао, њихова се мисао није крштавала и није причешћи-
вала Вечним, Боговечним. Никакви урагани, ништа их не може 
спасити... Њихова уметност није назидана на добром темељу, 
на Вечном и Боговечном, она неће моћи одолети свима смрти-
ма и неумитности заборава... Оно што ће од понекога од њих, 
можда, остати за будућа поколења, то је онај распон њихових 
мисли бескрајних и бескончаних, које беху пореклом од Бес-
крајнога и Бесконачнога.

Академије су страшна места, наметна места, места где 
се ломи. Међу утицајнима у јавном животу, међу онима који су 
ведрили или облачили, директно или индиректно, сувише има 
оних других који су испливали из... робова и заробљеника про-
клетства или тајни, и многи су опседнути тајнама или проклет-
ством, и вуку их за собом као старе змијурине своје репове.

Богослов, кога смо већ спомињали, знао је њихову тајну, 
знао је да се са свих страна око њих згрћу тајне и наваљују на 
њих, и да се из сваке од њихових тајни рађа још безброј тајни. 

ких књижурина, идеолошки врло обојених, пристрасних, којима је било мало 
књижевне славе, па је један од њих прихватио да буде и председник, једне 
парадржаве, пре тога упутивши највише похвале једном авантуристичком 
политичару, који је своју отаџбину довео на руб политичке и биолошке про-
пасти, поредећи га са Пашићем... Нико од њих није спреман да прихвати ре-
алну критику, због тога грабе моћ, или јој теже, ушанчени у својој сумњивој 
књижевној слави. Настојећи да некако и посмртно своје дело и себе заштите 
од неумитне и оправдане критике. И природно је да се Пут таквих аутора 
завршава беспућем. Чак и сада, када су (понеки од њих) ушли у високе године 
старости, због неких ствари, боље би им било да се окрену покајању и да чак 
- немам илузија да ће то икада ико од њих и учинити! - оду у манастир.
 Атеиста је било у Срба, и биће их: и међу писцима и међу критичарима; нико 
им не пориче право на постојање, нити тражи њихово каштиговање, ис-
кључење. Међу њима није се могао родити, нити ће се икад родити - велики 
писац, изузетна личност, свестрана. Свеколика српска историја, уметност, 
памћење, упућује на неке друге путеве, на путеве на којима мисао човека, па 
и писца и критичара, налази и пролази све преображаје од небића до Све-
бића, од смрти до Бесмртности, од пролазности до вечности. Јер једино у 
Богу мисао човекова се преобрази у богомисао, свака мисао у богомисао, и 
у томе је спасење човекове мисли од бесмислености. Нисам богомољац; под-
сећам да у Срба, кроз читав 20. век, а нарочито у његовој другој половини, 
на жалост и сада - пред 2000. годину! - врви од Узурпатора. Све су узурпи-
рали, најважније «институције», и држе их се са оном страшном старачком 
себичношћу, сенилношћу, сумњом; и «припуштају» у јавни живот само своје. 
Кроз разне «награде» - НАГРДЕ, кроз учлањења у академију. На жалост, међу 
онима који они примају у своје «друштво» и «чланство», не знам ни једног ко 
није урвина, ко већ није шупаљ као сир, без обзира што споља делује гладац, 
сјајно као снег...
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Рађа се и проклетство, трагизам. Сви су трагични. Како је мо-
гуће да у ма ком жирију за доделу ма које награде буде један из-
род, удворица тиранина и туђина? Како је могуће да неко буде 
арбитар и међу часницима, ако је полно неодређен, деформи-
сан, или скандал - мајстор, новинско пискарало, салонски за-
водник и (или) највулгарнија верзија балканског прељубочин-
ца? Како је могуће да међу часницима буду трговци и ђифте, 
окречени гробови, лажни људи, дволични људи, слуге у најго-
рој могућој верзији? Узмите било коју експонирану јавну лич-
ност у области политике и уметности, друге половине Намет-
нога века - зар има и једног који није бременит тајном и про-
клетством? То су људи (говорим и о мртвима и о живима), који 
су се заклињали у демократизам, омаловажавајући зглоб ово-
страног са оностраним. За њих је постојало само овострано. 
Омаловажавали су из петних жила онострано. А то за умног 
човека значи да су били људи без равнотеже на граници из-
међу два света: одвукла их је тежа овостраног. Избегавали су 
религију, религиозно у уметности, што ће по њих, и положај 
онога што су «створили», бити фатално и пресудно у будућно-
сти. Мало је било људи међу онима које су уважавали, а мо-
жда то нису ни желели ни могли да чују, схвате и осете, да је-
дино кроз религију човек и уметник може да премости дубок и 
страшан понор између видљивог и невидљивог, чулног и нат-
чулног, да омогући органско и хармонично јединство овостра-
ног и оностраног...

Безбројни ликови и личине и приказе оних других, што 
су сушта супротност прекумановском интелектуалцу, неумит-
но су почели да испливавају и наступају, почев од године смр-
ти и краља Александра Првог и горостаса војног хирурга Миха-
ила Петровића.

Пре средине Наметног века, пружила им се прилика 
којој су били дорасли и коју нису пропустили: искористили су 
је дрскошћу и грамзивошћу узурпатора, узурпирајући најзна-
чајније институције српске науке и уметности.

Пружила се прилика људима који нису признавали 
никакву апсолутну вредност; нихилистима. Све што је било 
пре њих, помоћу својих лажних наука и лажних књижевни-
ка, уметника и филозофа, релативизирали су. Два доктора су 
устоличена: Доктор Крв и Доктор Смрт. Стихија је постала 
њихово начело, акосмизам последица. Кажу да је Васко Попа 
велики песник; није. Акосмичан је. Међутим, наметнули су га 
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којекакви критичари, као величину. Наравно, ти критичари 
су били никакви, тј. хуманисти. Њихова лева рука није зна-
ла шта ради десна. Велике песнике и писце су релативизирали, 
партизанске писце скоро апсолутизовали. Говорили су и пи-
сали о прогресу и модернизму, колико је папира на то потро-
шено, и ко зна шта су при том све натрућали, разни самозван-
ци, разни др, мри, разни политичари авантуристи, али ко је од 
њих омогућио онај прави прогрес који значи победу смрти? Сви 
су били робови позитивистичке науке, па су и тзв. интелекту-
алци - писци друге половине 20. века били робови Наметнуте 
науке.

Мирослав Лукић10

10 Прелиминарно објављено у књ. ШЉАКА ИСТОРИЈЕ: Шкарт, 28. књ. 
Дела Мирослава Лукића: Уметност махагонија. - Београд: Мобаров инсти-
тут: Заветине, 2002. Овај подужи текст је касније прештампаван, али пре-
рађен, као што се и овде објављује једна прерађена верзија, која не изневе-
рава дух првог објављивања, напротив. Овде ће тај текст бити публикован у 
неколико наставака.…
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БИЦИКЛ ДОН ПУЗА И СЛУЧАЈ 
БЕЛАТУКАДРУЗА

ПРЕЛИВИ. Три медаљона

Боље је не чепркати
по тим преливима
који сину у тренуцима
кад се не надамо.

Јер можемо ишчепркати

Малог човека, подлаца, пајаца,
Мазала, овенчаног ловорикама,
доушника…

Монструма
Палог анђела
Наказу

Свашта

И шта  онда?
Зна се…

Боже, помози.

Среда, 21. јул 2021,  03:56.
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ТРИ ПЕСМЕ БЕЛАТУКАДРУЗА (алиас Мирослава 
Лукића)  ИЗ НЕОБЈАВЉЕНЕ РУКОПИСНЕ ЗБИРКЕ 
"Судбина раба Мирослава"(1972).

Први пут се објављују. Факсимили.

Ево, пуне 44 године - и словима четрдесет и четири го-
дине -  чекале су ове три песме овај тренутак, стрпљиво, и до-
чекале га - хвала Богу! Песме се налазе на страницама 81,84,85, 
у оквиру циклуса “Песме преписане из срца”. Ево, и сада ми 
пролети кроз главу, док поново читам факсимиле тих стихова 
- у чему је био проблем тих “уредника”? Да угуше, међу они-
ма који долазе из најнеочекиванијих праваца, оне талентова-
не? Питао би их то и на оном свету, ако се будемо срели. Али, 
људски је грешити, и нису ни први ни једини у томе. Ти “фа-
тални” уредници, дрчни, наметнути дискретно. Ондашња Пар-
тија је свуда постављала своје људе, своје филтере, али и Бог је 
постављао своје замке. И будућност је имала своју рачуницу…

..

Ове и друге песме, настајале из искустава најдубљег 
усамљивања једног бића, и после толико  година подсете ме на 
неке пејсаже крај којих су настајале, који данас делују грђе од пра-
шумских страшила. Обалама Пека се могло приступити, расеља-
вање и одлив сељака из Мишљеновца тек је био у повоју... итд. .
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Нити илустрације. Довољна је сама себи. Говорим сасвим при-
брано о тим мртвим уредницима, као о бирократским  чинов-
ницима,   држећи се оног - о мртвима све најбоље прва три 
дана после укопа, а онда све с обзиром на истину и чињенице. 

Био сам у прилици да, као антологичар, пажљиво про-
читам све те рукописе из 1973. године, које су (на годишњем 
јавном књижевном конкурсу Просвете) - претпоставили руко-
пису “Судбина раба Мирослава”, па и овим песмама. Објавио 
сам ту анализу и тај списак на другом месту.  Уредници су те-
рали неку своју бирократску, неразумљиву, самоуправну моду, 
њихов ауторитет се није заснивао на уредничком ауторите-
ту, већ на ауторитету ауторском и неком другом, псеудо-ау-
торитету. Да се заснивао на стварним и књижевним мерили-
ма, они би ми одговорили док су били живи, тј. када сам штам-
пао "АЛМАНАХ" (за живу традицију, књижевност и алхемију, 
1998). Не треба бити много паметан и разбијати главу тиме за-
што нису. Нису одговорили, јер их је тзв. положај и “епоха” 
размазила и развратила, срозала до најдубљих понора и греха 
игноранције.... И ту стављам тачку! 



70

Маргиналије на последњим страницама рукописне 
збирке “Судбина раба Мирослава: песме”, Београд, 1972. - Ту 
рукописну збирку је одбио један од највећих београдских (ко-
мунистичких) издавача, о томе сам писао пре више година, 
када сам објавио краће изборе рукописа из те збирке у једном 
алманаху, и онда поново. Још док су били у животу уредници, 
који су тај рукопис одбили. И они су то, наравно, одћутали, а и 
шта би друго? Дибидус су се обрукали.

Да ли сам све штампао касније, кад су се створили усло-
ви, из те “Судбине...”? Не. Некако су неки стихови и песме из-
мицали, као и ове две, који данашњи читаоци могу да читају, 
оцењују, или погледају. 

 БелаТукадруз (М. Лукић), 
седамдесетих мин. века
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Две песме из рукописне збирке Судбина раба Миросла-
ва, 1973. Први пут се објављују. Факсимил 

- Много је мојих рукописа нестало временом, јер време 
је велика грабљивица. И да којим случајем нисам почео да пре-
носим све своје књиге, рукописе и часописе у наш Докумен-
тационо информациони центар, недавно, да се нисам суочио 
са прегледањем и могућношћу чувања и очувања те грађе, која 
може бити занимљива, како за данашње и сутрашње радознале 
духове, можда би много тога остало и мени, ма колико то не-
ком парадоксално звучало, непознато. Читајући накнадно све 
то, понекад ми је долазило, да седнем и напишем књигу Бици-
кл Дон Пуза11 , има таква једна прича; можда сте је чули? При-
ча ми се допала. Дон Пуз је добио као дечак бицикл који му се 
није допао, заборавио га је негде, а онда га је, после неколико 
деценија, кад је постао незаобилазна туристичка атракција јед-
ног америчког места, поново видео. Сасвим случајно. И ја сам 
као дечак сањао о свом бициклу, и отац ми је обећао да ће ми 
купити бицикл, или да ће убедити мајстор “Шмита” да ми га 
направи. Одрастао сам, чекајући да се то догоди, отац је и за-
боравио оно што ми је обећао. Сад када је мој отац преминуо и 
кад сам и сам ушао у шесдесет и седму годину, знам да сам мом 
оцу опростио то што је заборавио на своје обећање. Ми смо 
увек живели и опстајали у новчаној оскудици о којој не вреди 
сада да дужим. Дакле, и са мојим првим песничким рукописи-
ма доживео сам - неуспех, нису објављени, како сам сањарио и 
очекивао - и тога се, сада видим, много година доцније, доти-
11 ЛеЗ 0007916   Vashon Bicycle Tree / Прича о бициклу Дон Пуза. - Веро-
ватно сте већ много пута видели ову слику, али сигурно нисте знали за праву 
причу иза овог несвакидашњег призора. - Једна од урбаних легенди каже да је 
то бицикл момка који је 1914. године отишао у рат и никад се више није вра-
тио. Његови родитељи су бицикл, као успомену на њега, оставили крај дрве-
та, а време и природа су затим сами учинили своје. Како је дрво расло, гута-
ло је део по део бицикла, тј. расло је око њега. Међутим, ова прича садржи 
неке недоследности. Прва је чињеница да САД нису ушле у рат 1914. године 
против Немачке, већ тек 1917. Друга је величина самог бицикла. Он изгле-
да као дечји бицикл – највероватније власништво неког десетогодишњака, а 
Америка није слала децу у овај рат. Трећа је чињеница да овај модел бицик-
ла уопште није ни постојао у време које му се приписује (почетак 20. века). 
-Уопште не морамо да се враћамо чак у 1914. годину како бисмо разоткрили 
мистерију бицикла у дрвету на острву Vashon у Америци. Довољно је да се 
вратимо само до 1950. Ово је бицикл из 1950. године и припадао је осмого-
дишњаку по имену Дон Пуз. Причу о томе како је овај бицикл постао једно са 
дрветом и ушао у легенду испричао је сам власник бицикла, који данас живи 
у Kennewick-u као пензионисани заменик шерифа – за SeattleTimes.

https://zavetinekruna1.wordpress.com/sudbina-1a/
https://zavetinekruna1.wordpress.com/sudbina-1a/
https://zavetinekruna1.wordpress.com/sudbina-1a/
https://zavetinekruna1.wordpress.com/sudbina-1a/
https://zavetinekruna1.wordpress.com/sudbina-1a/
http://suzovci.blogspot.rs/2016/09/vashon-bicycle-tree.html
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чу и маргиналије забележене на последњим страницама руко-
писне збирке “Судбина раба Мирослава”. Дакле, имао сам пех 
и са својим првим “књижевним бициклом”. Други су добијали 
те “књижевне бицикле”, ко од шале! Не зато што су били тален-
тованији, камо среће да јесу!

Када сада погледам, са велике дистанце, то јест када чи-
там то што сам написао пре више деценија и што је сачувано 
између страница рукописа поменуте збирке, као пресовани 
цвет неког пролећа или лета, један запис откуцан на писаћој 
машини, - суочавам се и са властитим талентом који је цветао 
и венуо, и опет цветао у једном секташком књижевном свету 
преамбициозних бирократа. “Постојала је у нашој Другој ав-
лији једна бара пуна зеленомутне водурине по којој су пливале 
у сенци црвеножутих врба жабе трбушчића боје прутова врба, 
крај које сам, често, као дете, седео и чезнуо, уплетен у кучи-
не генеалогије и мита”. Тај лист је био уметнут између песама 
“Песма која је вероватно била посвећена Момчилу Настасије-
вићу” и “Два сна”.

Колико сам књига до данас написао? .... Мисли се на не-
објављене књиге. Вероватно сам ово записао пре 1980. године, 
пре своје тридесете. Чудно, да нема датума настанка. Обично 
сам у бележницама уписивао датуме, али овај рукопис споме-
нуте збирке није био дневник, формално није, а суштински је-
сте. Ништа наравно нисам поправљао... 

Белешке написане ручно наливпером на маргини ру-
кописне збирке “Судбина раба Мирослава” Забележено на по-
следњим страницама збирке, наопачке. Факсимил “Мржња је 
јача и дуговечнија и племенитија од љубави. Она ме је отера-
ла из завичаја, у јесен. Одвела нас у даљину. Прикрила се тако 
вешто...” - Ту има, као и у претходној белешци, ствари које 
ја данас не бих ни потписао ни штампао, али, понављам, не 
уништавам то - накнадна памет је накнадна памет. Књижевни 
бицикл Белатукадруза не би онда био то што у ствари јесте, 
и не би открио ствари, које ће се заборавити временом, иако 
би било добро да се памте, да их памте млади, они који улазе у 
свет књижевности на тесна врата.

“То је оно: кад се стегнеш као две паре у кеси, па не мо-
жеш оно што хоћеш.... Требало би да испричам дугу причу, да 
душу свучем, као змија свлак. Али, ја нисам змија...” - Ништа 
овоме не треба додати. Сваки песник и писац имају свој књи-
жевни пртљаг. Свој књижевни бицикл... Хоћу да кажем: прави 

https://zavetinekruna1.files.wordpress.com/2016/09/sudbina-2a1.pdf
https://zavetinekruna1.files.wordpress.com/2016/09/sudbina-2b.pdf
https://zavetinekruna1.files.wordpress.com/2016/09/sudbina-2b.pdf
https://zavetinekruna1.files.wordpress.com/2016/09/sudbina-2v.pdf
https://zavetinekruna1.files.wordpress.com/2016/09/sudbina-2v.pdf
https://zavetinekruna1.files.wordpress.com/2016/09/sudbina-2v.pdf
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писац, прави песник, није срачунат, па и онда кад почне да ра-
чуна. Прави уметник ствара не мислећи шта ће бити са тиме 
сутра или прекосутра. Много има више спонтаности, убедљи-
вости и величине у Необјављиваним рукописима,   мислим 
кад једнога дана доспеју до читаоца, или некога, па макар то 
било и сто година после смрти аутора! Пре извесног време-
на, то јест пре неколико дана, открио сам, сасвим случајно, је-
дан изузетан филм снимљен у Грузији, 1976. године12. Филм од 
којег ми је застајао дах и од кога су ми сузе навирале на очи. 
Филм о мистерији и судбини лепог и лепоте у свету, о трагич-
ној судбини у суровом свету. Можда баш у време када сам и 
сам, поново читајући свој одбијени рукопис збирке песама 
“Судбина...”, као војник, на пољу Ћемовском, у близини Ска-
дарског језера, писао на маргинама тога рукописа, који сам ву-
као са собом и сачувао...? То што сам забележио... 

12 ЛеЗ 0007920  Natvris khe (TengizAbuladze, 1976) Multisubs Ако овај филм 
нисте видели раније…

http://cafebookzavetine.blogspot.rs/2016/09/natvris-khe-tengiz-abuladze-1976.html
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НАПОМЕНЕ (уз поклон књигу М. Павловића)

НАРОД ВЕЛИКОГ КРИКА / Миодраг Павловић 
Канал ФИЛТРА при "Документационом Центру Заветина"

НАРОД ВЕЛИКОГ КРИКА

Последњи узвик оста необјашњен. Оно што се чуло предве-
че на Голготи. Из дубине груди Његових, дошла је вест да је 
и Богочовеку тешко пала та деоба: кад се између душе и тела 
повлачи црта. Шта ће да траје, а шта ће да нестане кад се от-
крије устројство света вишња? Патња је оквир завршног људ-
ског лика. То је и судбина народа верних: у вечност улазе пре-
ко великог крика.

СРБИЈА

Србија, је ли то место? Или народ који се на једној белези 
роди? Извиди брзо од којег си кова и који ћеш да заступаш 
значај. Пре но што падну киселе кише и дођу магле од којих 
све зарђа. Добио си своју судбину пре но што су ти дали твој 
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вапај. Дивовска шума страдава у биткама и према тресетишту 
клизи. Над главама нам лебди један пањ. Све се то догодило, 
ником другом него - теби. Народу припада и похвала за хра-
брост док му руше један па други мост. На нас се налактио 
враг. Свака ће те животиња угристи, убости. Од уједа ојачаш у 
сутон и почнеш да идеш путем носећи плодове да их за светом 
трпезом једеш. У почетку то чиниш споро. Затим израстеш ко 
ОМЕГА, у народ већи од свог слова.

ПОЧЕТАК БУНЕ ФИЛИПА ВИШЊИЋА/Павле Зорић

Прави усмени певачи крстаре и даље по нашим крајевима, 
преносећи исконске начине усменог певања, његових фигура, 
и саму узвишеност песничког језика. Ти певачи су крупне, до-
бро распознатљиве песничке индивидуалности, каква је била 
и гуслар Филип Вишњић, певач бесмртне епске песме Поче-
так буне против дахија. Њему је успело да старе песничке, кос-
молошке шифре примени на један догађај карактеристичан за 
модерна времена: на једну народну буну. Преко небеских поја-
ва шаљу се вести и налози, не да се поштује један устаљени 
ред, него да се створи нови историјски циклус преобртањем 
претходног реда. Усред зиме најављује се фигура нових вре-
мена; божанским знацима инаугурише се долазак једног демо-
кратског устројства.
Оно што разликује Вишњића од песника писмене поезије је-
сте његов језик који је сав у подразумевању постојеће говорне 
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норме, усавршене усменом певачком традицијом. За Вишњића, 
и друге усмене певаче из прве половине деветнаестог века, 
криза језика не постоји, за њих је језик чврста супстанца са 
укусом вечности.

Осећање историје Миодрага Павловића

Прошло је четрдесет седам година од појаве прве збирке Ми-
одрага Павловића, 87 песама. Та књига је имала - добро је по-
знато - прекретнички значај за савремену српску поезију. Мла-
ди Павловић кренуо је тада једним новим путем, путем не-
прекидног стваралачког истраживања, на коме се и данас на-
лази са - и по обиму и по значају - изузетним делом иза себе. 
Сада је то песник европског формата, на врхунцу својих тво-
рачких моћи. У низу својих песама Павловић је дао дубо-
ку лирско-епску пројекцију историје Срба, у широком рас-
пону од паганских времена до новијег доба. Размишљајући о 
српској историји, он употребљава реч “пошаст”: непреста-
но ратовање, борба за национални опстанак, гомилање не-
срећа... Тон тих песама је понекад ироничан, понекад туро-
бан, али не и безнадежан. Филозофија историје Миодрага 
Павловића је обележена трагичним акцентима, али она није 
песимистичка. Слика успињања се јавља после сваке сли-
ке кретања низбрдицом, а глас захвалности надјачава свако 
порицање. Историјски смисао се баш и рађа из привржено-
сти животу, из осећања верности духовним начелима, фор-
мираним на почетку нашег историјског пута. Суровост бал-
канске и српске историје изражава се у епски интонираним 
призорима апокалипсе. Како се спасти из апокалиптичког 
кошмара? Павловић каже: апокалипса се лечи лепотом. Ми-
сао о могућем спасу из света трагедије и апсурда он ће изра-
зити и овако: “Узети поново лепоту света у руке, као путир.” 
Две највише вредности - истина и лепота - угрожене су у овом 
свету. Рушилачке силе устремљене на дела духа често се по-
мињу у Павловићевим песмама. Песника никад није напушта-
ло уверење да ће креативни дух однети победу над свеколиком 
деструкцијом. Књижевно дело Миодрага Павловића је толи-
ко велико, толико очигледно у својој величини да га ми про-
сто прихватамо као такво. Оно је збир појединачних подвига, 
остварива из године у годину, из деценије у деценију. Вредност 
тог дела, како време пролази, постаје све уочљивија.
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ПОВОДОМ ПОСВЕТЕ, У ОВОЈ ПЛАКЕТИ,  
лични ПОКЛОН МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

Један једини пут је песник и академик Миодраг Павло-
вић свратио у Библиотеку Школе "Михаило Петровић Алас", 
Јованова 22, у Београду, и тада смо (по)разговарали, у четири 
ока, о многим стварима. Сећам се да сам га два пута, не же-
лећи то, натерао да поцрвени до ушију. Питао сам га, дирек-
тно, поред осталог: - Ко је у ствари, у своје време, одбио руко-
пис књиге песама "Судбина раба Мирослава", који сам био по-
нудио "Просвети" (седамдесетих минулог века)? Друго питање 
се односило на то да ли припрема допуну своје чувене антоло-
гије српске поезије, у којој би било места, и за изборе и вредно-
вање неких млађих српских песника (млађих од Љубомира Си-
мовића, Вита Марковића и Матије Бећковића).... Мислим да ми 
је тада Павловић поклонио своју песничку плакету "Народ ве-
ликог крика"; али није додао датум. Да ли је то било 1999. или 
2000-те? Или можда 2002.? Нисам сигуран.

Знам да му се, због оштрине, није допала моја књига 
есеја "Уметност маховине"; и требало је да прође доста време-
на до нашег следећег сусрета. Беше то оне године када је пре-
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минуо песник П. Крду. Дошао сам у УКС да изразим пијетет 
пок. Крдуу, и да снимим грађу за један документарни филм. То 
обележавање Крдуове смрти беше у организацији Друштва 
књижевника на трибини УКС у приземљу. У исто време - ја то 
нисам знао - био је уприличен, горе на спрату, сусрет са песни-
ком и академиком Миодрагом Павловићем. Чекајући да почне 
нека врста помена Крдуа изашао сам у хол, у тренутку када је 
Миодраг Павловић са једном непознатом Госпођом - непозна-
том мени - ушао у зграду у Француској, и руковао се са нашим 
заједничким издавачем песником Ристом Василевским. Љубаз-
ни Василевски хтео је да ме упозна са Павловићем (не знајући 
да се ми лично знамо још од седамдесетих), и повео га је према 
мени. Одједном је Павловић благо лупио по рамену Василев-
ског и рекао са осмехом - Па ја Лукића знам... Упознао ме са Го-
спођом (мајком његових кћери), и онда кренуо горе, на спрат, 
где су га очекивали... Стицајем околности, то је био уједно и 
наш последњи сусрет.

Умро је сасвим неочекивано у Немачкој, и сахрањен је 
на Шварцвалду у градићу у чијој близини живе Јелена и Мар-
ко (Шолетова ћерка и зет, лекар). Када је претпоследњи пут Ш. 
ишла да обиђе "децу" у Немачку, ја нисам могао да пођем са 
њом, иако сам желео.

У песми Побратимства, Павловић вели да је склопио 
побратимство. Било је то давно, у околини светог брда. Оста-
ла је међу нама затегнута струна. У молитви се један брат 
другоме обраћа. Вечни помен…

Сад те стихове, после свега, читам на други начин: као 
директну причу о нама...

 (30. 06. 2016.)

НЕИЗБЕЖНОСТ ПРЕВРЕДНОВАЊА

Има људи који гледају у звездано небо и виде звезде. Али 
има и оних који гледају у звездано небо. И виде сазвежђа.

Реченица која припада многим писцима.
Реч је о мисли Жана Коктоа коју је Кортасар преузео, а 

пре мене још неки књижевници.
Дакле, та реченица припада многим писцима, свакоме на 
свој начин, и истински ме одушевљава – Карлос Роберто 

Гомес (Порторико)
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ПРАВДА ЈЕ СПОРА АЛИ ДОСТИЖНА 
ИЛИ О „СРПСКОЈ ДУХОВНОЈ АКАДЕМИЈИ”

„Драги Мирославе Лукићу, Хоћу само да изразим своју 
радост и неку врсту ганутости, када сам прочитала 

у „Билтену ЗАВЕТИНА“ да сте Ви добитник најви-
ше награде „Српске духовне академије“ – књижевне 
награде „Раваничанин 1“ – награде за животно дело; 

мило ми беше око срца и унесе ми наду и веру у свет–
лију будућност да још постоје они који имају уши да 

чују и очи да виде, те препознаше да сте ви тај ду-
ховни Светионик. / Од срца Вам честитам и желим 

да још дуго у здрављу и миру поживите и стварате. / 
Заувек Ваш пријатељ , Соња“ (4. јуна 2015)

Сличних, овако срдачних, честитки, стигло је двадесе-
так (из Сомбора, Апатина, Ниша, Прокупља, Врања, Крагујев-
ца, Прибоја, Пријепоља, Књажевца, Пожаревца, из Швајцар-
ске, Немачке, Француске, Канаде -Торонта). Међу пријатељи-
ма, који су ми се јавили тим поводом, није било ни једног до-
битника ове награде, осим песника Мирослава Тодоровића. 
Номинално, како пише у повељи „Српске духовне академије“, 
то је „признање за трајан допринос српској књижевности, ду-
ховности, култури и националној баштини“.

Ову повељу, на првом месту, потписује песник, вр-
шњак, аутор свечовечанског реквијема посвећеног покојном 
побратиму Зорану Живадиновићу, у којој има и ових стихо-
ва: „Тече наша тугованка / Историја: / Шљива ранка. // Шепа 
Лепо, храмље Добро / Трчи зло / Пузи гордо // Све се према нама 
ваља / Што не ваља / Образ каља...“ и мало даље: „Цвили 
Правда – храмље Добро / Лаје кусо / И репато // Све се против 
нас уроти / Чим се роди / Ил окоти“. Па је некако природно, да 
овај песник, у сличном тону, али у једној другој песми „Акаде-
мија јаука“ запише и:

Мисао је заразна – али мудрост није
Обе опијају као ракија ранка
Гледам ласту где ће гнездашце да свије:
Мудрост је старија од самог постанка
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Све отворено – све боготворено
Свакоме доступно и у пола ноћи
То је Мудрост Божја – Грешна жено
За којом сам сулуд морао поћи

Сад ме беда учи да мислим мудрије
Невоља је мени најбоља наука
Бели лук и вода зборе речитије
Од народне академије јаука....

Овај савремени српски песник старинске ћуди пева 
о једној драми о којој се у Србији радије ћути, и углавном не 
пише, из више разлога. Србија се у минулом веку запутила јед-
ним путем који је водио до расцепа и шизофреније, опаког ате-
изма, и уместо симбола вола и опанка, јунака и официра, сеља-
ка и неисцрпних рудника обнове народа – српских села, стиг-
ла до опустошења, да постане робиња српа и чекића и других 
опасних шарених лажи. Овај песник, дакле, који на првом ме-
сту потписује, повељу Српске духовне академије, написао је 
и песму „Хекторово опело“ у којој вреди запамтити, између 
осталог, и ова три дистиха: „ Височанство Духа не оспори / Ни 
пакао што с људима гори // Смртна рана и озледе старе / Сад 
привлаче анђеле видаре: // На њих мећу добре људске душе / 
Беле раде здравац гаравуше...“

Кренуло се у име тзв. Прогреса, тзв. Идеала, а стигло до 
нестајања народа.

Народи се смањују:
Сведоци се склањају

Градови се затиру
Непролазни умиру

Кад им кажеш истину:
Цев у тебе упиру

Зато гледај Србина
Каква му је грбина

Не зна прошлост не зна веру
Али ћути док га деру
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Со на рану себи сипа
На јуначке ноге ђипа...

Стигло се до школа за нељуде, како песник вели, стигло 
до млађег дрвеног доба, у коме се чезне за Дрвеним добом кад -

Све је било од дрвета
Топло и људски
И часно и чесно
И Бог је био под Записом
И Запис је био од дрвета
И слова су дрвена прављена
На поскурнику и послужавнику
И крст урезан у дрво
И народ се патио као жир
Као лисје

Све је било дрвено
Само је Бог био жив
И Његов народ са њим
И тада беше све здраво и право
Чак и оно наопако постављено

Ал сад је дошло
Млађе дрвено доба
И опет кусамо
Дрвеним виљушкама
Дрвену чорбу
И хладимо је дрвеним дахом

Више нам ни дрвени адвокати
Не могу помоћи
У њиховим дрвеним књигама
Оваква дрвенарија
Није ни предвиђена ...

Српска духовна академија, као и Српска академија ја-
ука, појавиле су се, дакле, у то млађе дрвено доба, као нека вр-
ста – отпора, одбране, чежње за нечим другим, и друкчијим од 
наметнутог, важећег – доба тзв. дрвених адвоката, дрвене де-
мократије, труле дрвенарије једноумља. Србија, или тачније 
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Моравска Србија, окренута Богу, искону, Морави, тајнама Ју-
хора, и дубљим истинама, ширим од деведесет и девет Морава, 
сишла је из ћорсокака на пут предака, српских сељака. У Ср-
бији се последњих деценија додељивало на стотине награда и 
унапред се знало коме ће бити додељене. Једно је било запи-
сано у тзв дрвеним правилницима за додељивање тих награ-
да, а додељивало се по сасвим другим незаписаним аршинима! 
И сасвим је било природно и легитимно да се у тој зачараној 
шуми иделогијом и милошћу власти успостављених награда, 
појаве и неке друкчије, рецимо, „Дрво живота“, „Амблем тајног 
писма света“, „Госпођин вир“, „Карађорђева Повеља“, „Равани-
чанин“, „Хрисовуља“ – корективне награде српске књижевно-
сти. Барем их ја тако видим.

Те награде се не додељују по сваку цену – додељују се 
само онда када има довољно разлога за то. Због чега су се до-
дељивале две најмлађе српске књижевне анграде: Амблем тај-
ног писма света и Госпођин вир? Тачније – не коме, него чему су 
додељиване?

Безданој књижевности! - Бездана уметност?Да ли у 
нашој култури и литератури има правих одговора на ово пи-
тање? Тај израз «бездана уметност» први је употребио код нас 
један песник, средином 20. века, пишући о уметности јапан-
ског дрвореза, као зналац и есејист... Било је то пред сам крај 
живота тога песника, узгред буди речено, који се у најбољим 
својим песничким остварењима нагињао над бездане уметно-
сти. Други један мислилац пишући о круговима, вели: «Око 
је први круг, а хоризонт, коме оно даје облик, други. Тако се 
понавља свуда у природи, та првобитна фигура, без престан-
ка. Она је највиши амблем тајног писма света... »Емерсон, јер 
о томе мислиоцу је реч, одгонетајући загонетку многоструког 
значења пра-лика круга тражио је и доказао другу аналогију: 
»да се сваки рад да надвисити. Наш је живот време или рок, за 
који треба да упознамо истину: да се око сваког круга може по-
вући други; да, у природи, нема краја него, да је сваки крај уједно 
и почетак; да иза сваког дана, који пролази, нова зора свиће; да 
се испод сваке дубине, отвара нова, још већа дубина». 

Оснивачи Српске академије јаука и Српске духовне 
академије, следили су тај – како Емерсон вели - највиши ам-
блем тајног писма света, ратујући са седмоглавом немани, 
аждајом, верујући да на хумусу ништа не може закржљати: Од 
првог удисаја све расте у висину / На хумусу мора се срце срцу 
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допадати / Друкчије лепоте нема... На хумусу слобода не може 
нестати / Чува је и биљка и зверка и човек / Око је аспирин 
небу / Први лек / Овде се може само срце срцу предати / Друк-
чије предаје нема...

Заиста, песник и председник Српске духовне акаде-
мије Мирослав Димитријевић одавно је надвисио атаре и гра-
да Ђерђелина и родне Рашевице, верујући да је слобода златни 
спруд, шири од стодеведесет и девет Морава!

Са тог златног спруда, усред Рашевице, подно јухорског 
горја, ниче, чини ми се, и још једно чудо: Архив у оснивању, 
архив за Ђерђелин, у дому предака, честитих сељака, добрих 
људи од добре клице: где врата не шкрипе никада узалуд: отво-
рите ту капију и уграбите од своје историје и оно познато и на-
рочито оно непознато...

Те три ствари, о којима се у Србији врло мало зна, по-
везао је својом личношћу један песник и оснивач, дубоке вере 
који зна да најдубља мудрост свог ђавола дави, и који доказује 
да на храбром тлу ништа не може закржљати, што никне у 
срцу и у глави.

Ако ништа друго, највиша књижевна награда Српске 
духовне академије повезује наизглед немогуће, далеко и раз-
личито; недовољно осветљено. Упркос постојању толиких књи-
жевних часописа, књижевних друштава, телевизија, штампе, 
интернета, саобраћаја, аутопутева, западна Србија не познаје 
источну, северна јужну, Војводина Моравску Србију, градо-
ве Србије не занимају села; слаба је комуникација равница и 
планина Србије. Србија је обузета апатијом налик на агонију; а 
Србији је потребно свуда - агон, борба и отпор, обнова и рад. 
Српска духовна академија и (будући) архив Ђерђелин су пла-
мичци, лампа која светли. Са висине Јухора гледано, из амби-
са Ђерђелина или из Српске академије јаука, оглашава се кроз 
писмо Летописцу наук вредан не само за Моравце и Параћин-
це, не налет „немани фукаре и хуља“, већ, „та доброта што из 
срца суља / Одрасла на проји и зрну пасуља // Благом пребога-
ти – а преслаби умом / Ките се демоном вештицом и чумом // 
Хтели би и Дух да ставе у ропство / Али то им не да Господње 
Господство// слободно и ово у вечност запиши: / Сваки нам је 
Србин и од звезда виши // Питасмо и Теслу где је нама место / а 
он одговори – баш тамо где јесмо“.
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На почетку књижевне каријере, 1969. године, као мату-
рант гимназије, доделили су ми на југословенском књижевном 
конкурсу листа „Борба“ и Фонда младих талената прву награ-
ду за поезију – једногодишњу студијску стипендију за журна-
листику на једном од америчких универзитета. Више од педе-
сет година пишем, објављујем, али књижевне награде су ме за-
обилазиле, осим „Карађорђеве Повеље“ – пре неколико годи-
на. Оцењивали су ме колеге које лично нисам познавао, као уо-
сталом и чланове жирија Српске духовне академије, које сам 
упознао тек на додели те награде. Тој награди су се обрадова-
ли, чини ми се, много више моји знани и незнани пријатељи, 
као песник Соња Ковачевић, коју такође лично нисам срео и 
упознао. Најпоузданија познанства, која су се временом пре-
творила и у дубља пријатељства беху баш она која су отпочела 
неком од мојих књига, песама, романа, есеја. Ово признање је 
посвећено и таквим пријатељима, садашњим и будућим. Њи-
ховој вери у то да су чуда могућа.13

13 ...Пружила ми се прилика да се захвалим у лично име и у име свих на-
грађених аутора, и ја сам, одабрао да подсетим на (од толиких објављених и 
необјављених текстова) баш есеј о - неизбежности превредновања у савреме-
ној српској књижевности.  Да бих охрабрио учеснике „Српске духовне акаде-
мије”, пријатеље и публику  у градској библиотеци (у Параћину), да се ослободе 
страхова, свих страхова, као и они Карађорђеви устаници на предивном Ка-
рађорђевом брду* у Параћину, са кога пуца видик преко Мораве и многољуд-
ног села Рашевице према врху Јухора, јер сам читавог маја месеца 2015. године 
путујући Србијом уздуж и попреко видео несумњиве знакове стрепње, агоније, 
призивајући агон. Агонија у овој земљи има своје страшне подземне изворе, 
који су отровали људе, села и градове, реке, путеве, садашњост и будућност. 
Агон као да је замро, као да никад није ни постојао, што противуречи здравој 
памети. Агонију треба жигосати, борити се против ње свим средствима. Агон 
у Срба, ни у најгорим и најцрњим временима, ни у катастрофама историјским 
није јењавао, што доказује, поред толико других ствари и параћинско Ка-
рађорђево брдо, па и велико село моравско Рашевица у подножју јухорског под–
горја, гробље сеоско на брегу које није урасло као толика друга у коров и трњак. 
Треба се ослонити на древно искуство наших дедова и на истину, голу истину. 
Шљака историје је заклонила видике, али са Карађорђевог брда и са балкона 
куће Димитријевића у Рашевици, пружа се леп и ведар поглед далеко и дубоко 
и високо. То смеће - тзв. демократизам српских писаца треба да уклоне и пес-
ници и комуналци, то смеће нагомилано и скупљено у оквиру савремене кризе 
хришћанства. „Српска духовна академија“није „манифестација“већ једна врста 
института, одбране, сита, бирања, пробирања, издвајања, и шкартирања оних 
наметнутих, наметаних деценијама у име једноумне глупости. „Српска духовна 
академија” је врста „одбране”, агон, место где се открива и осветљава она непо-
зната, друкчија, неконстантиновићевска Србија, Србија која не познаје довољ-
но себе, али која је то схватила и почела да гради неке од својих институција -у 
Духу, за почетак…
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У Београду, 7. јуна 2015.
На дан Трећег обретења главе  

Св. Јована Крститеља
(Петрове покладе)

 Бела Тукадруз (М. Лукић,), 2015. 
Параћинска Народна библиотека
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ПРЕТЕК (3) 
Невидљива борба невидљивог писца

ТРАГОМ „БЛИСКАВИЦЕ У ЈЕСЕН 1943“. „28. октобар 
Изгледа да љубав и веровање највише дижу вео и отварају 
двери са тајана. Мржња скоро ослепљује. Гордост усред–
сређује само на себе. Охолост је рђав кључ. Самољубље је 
преуско. Грех је већ друга ствар. Он позива демоне, а ови, 
иако негативно, отварају видике. Вера, грех, љубав и, уз 
то, слобода, увећавају обзорја. У пандемонијуму греха, у 
пангелијуму вере, у оргазму љубави и еуфорији слободе - 
дух добија шестопера крила и у стању је да се замахне и 
залети у светлост висија и помрчине бездана.... 
Бранко Лазаревић

КРОЗ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА

Не врабац, ни вране, кроз педесет година
кад из мог гроба никне троскот, мерисак, или јоргован,
на мојој хумци скакутаће, као пре две или десет хиљада го-
дина: птичица дугог репа, спрудњајка.
Поплашиће је Нови човек који туда наиђе,
и она ће се олакшати пре него полети:
птичији измет биће ми лакши од његових речи
које чујем:
... Подмуклост тобожњих пријатеља искрених је безгранич-
на! Све су ми узели, ваздух,
хлеба, наду, извор, тапије, љубав и будућност: монструми, 
шизофреничари, разбојници,
најгори... Ужас, бљувотине. Лаж до лажи!
Долазе из мртваја и таме и руше светове, који нису вреде-
ли. Авала, Кумодраж, Јајинци, Миријево; Рановац; Жагуби-
ца; Лебане – мора да постоје и таква места, иако их ника-
да видео нисам. Дошле  су боленштине и године тешке и за 
оне што се возе аутобусима и возовима и за оне што путују 
пешке.
Долазе да нам читаво постојање зацрне
наше мале и велике грешке.
Долазе удружена понижења и привиђења.
Ко још зна шта је слобода? Ко је ставио главу у торбу?
Смрт је ушла у моду,
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као такозвани барди што мекећу као болесна коза.
Јорговани цветају најбујније на гробљу...
Истину не спомињу већ двадесет и неколико векова; око које 
су избили непознатом момку,
зубе и ребра које су поломили неком младићу у некој вароши, 
боле и мене. Каква слобода,
демократија. Труле јабуке су скупе. Труле банане су луксуз. 
Цигани су напустили своје старе
древне занате и баве се – шверцом, лаком зарадом. Салата 
је луксуз. А тек шећер и уље, вино!
Срамота овде боље успева од лубеница и малина. Камење у 
бубрезима расте. Излапеле бабе,
курве у младости, уче народ памети. Боже, видиш ли све 
ово?
Слушам говор будућности силазећи на обале Подземне 
реке, да поразговарам са сенима мртвих великих народних 
певача. Недостаје ми мало, недостаје ми много. Да преско-
чим границу светова. Нико не зна шта се спрема, ни вели-
ки мртви пророци. Испод гробова има осматрачница. Са ње 
сам видео како један мртвац устаје и излази из таме, јер је 
ожеднео свеже крви људи или животиња. Он не мили као 
моје пијавице, него лети, и никад му није доста крви. И ви-
део сам како авети неке нејасне прилике јарчевим папци-
ма певају дитирамбе. Већ вековима женама и сестрама децу 
праве такви, баш такви. Авети. На земљи нема одавно че-
ститих људи, већ вампировића. Друга и трећа и четврта 
генерација вампировића. Ветар наноси рефрене: Аве Горња 
Мезија! Аве Сербиа! Лист врбе се забада у површину реке 
као стрела, у виру се окреће као вретено. И мене носи воде-
на струја, и можда ћу се провући, кроз педесет година, кроз 
тесна врата, као кроз иглене уши, јер друкчије се не може 
ући у будућност. Можда ће једном сваки муж децу прави-
ти својој жени, можда никад више неће бити развода; кад на 
стенама ове клисуре боје птичијег измета, поново почну да 
се гнезде орлови?...14

14 Мирослав ЛУКИЋ КРАЉЕВСКЕ ИНСИГНИЈЕ Одабране песме. Ша-
манске / Библиофилско издање песникових пријатеља у расејању. / Издавач 
/ Editions SAECTIO CAESAREA, Парис – Фрајбург – Беч, крајем 2000. / Уред-
ник и рецензент / Саватије Иг. Митровић / Штампано у 111 примерака / (C) 
Мирослав Лукић, 11000 Београд, Сердар Јанка Вукотића 1 / 13

 Из Пoговора овој књизи:
 ...Многе Лукићеве песме из КРАЉЕВСКИХ ИНСИГНИЈА, али и из 
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других књига, чекају своје праве тумаче. Радо бисмо га упоредили са 
Миланом Ракићем, српским песником са почетка века, али Лукић је 
написао много више песама од Ракића, и нема „порушено лице“, како 
то рече И. Секулић. Старије Лукићеве колеге, песници – уредници 
моћних комунистичких  предузећа у Србији, играли су се деценијама 
са оним што је стварао, покушали су да га у хазардној игри епохе Хо-
кус – покуса, придаве. То је било немогуће, јер Лукић је имао амблем 
ракићевског карактера; поседовао је пун, неисцрпан унутрашњи жи-
вот, читав један свет. Лукић је један од (нај)бољих сведока књижевно-
га живота друге половине ХХ века у Србији. Овог су писца окаснело 
примили у УКС, песници много мањег калибра (...). Овога песника 
неће лако примити ни у САН. Међутим, он је избацио у свет умет-
ничка дела која су рефлекс дубоког унутрашњег живота, коју му је дао 
потпуну самосталност, дуго незамисливу и ретку у српској књижев-
ности. Лукић није сав само у својим песмама, већ и у књигама романа, 
есеја. Ракић је ћутао годинама, Валери је ћутао 20 година, и Лукић је 
ћутао много, а кад је проговорио, проговорило је ћутање од памти-
века. Лукић је уметник највише победе и највишег дара: његов уну-
трашњи живот омогућио је једну ванредну синтезу, веома важну за 
српску поезију. Овај песник је у својој поезији укључио у себи начине 
и медијуме свих уметности; међу првима је написао роман – литур-
гију. Доживео је преображај, неопходан, његова преображења су из-
раз највишег раста његове личности. Пред овим песником, који је тек 
ушао у педесету годину живота, је велики раст личности. Лукићеве 
песме су на први поглед једноставне, дубоко личне; оне су наслаге 
слојева његовог унутрашњег живота, и кроз те палимпсесте треба си-
лазити дубље и дубље. Лукић је, као и Ракић, лепа појава у српској 
књижевности; стварао је и ствара повучено; створио је, осим низа 
књига песама, и незаборавне романе. У тим романима има и много 
стихова, које Лукић није прештампавао у посебним књигама. Има чи-
талаца који радо читају баш те стихове из романа кад пожеле добру 
поезију...
 Шта рећи двадесет и коју годину касније - поводом тих песама, и по-
водом других песама – о непостојећем песнику, непостојећем тума-
чу, патетичним поређењима и конзервативном покушају вредновања 
„непостојећег писца“, или још боље – непостојећих писаца, каквих има 
много више него што мислимо?
 Шта рећи две деценије касније када су непостојећем писцу поседели 
не само коса, него и брада, обрве, бркови?
 Није видео објављене ни своје најбоље романе, ни књиге песама, јер су 
његови рукописи довршени расли са деценијама и старењем брже од 
квасца и дизали га у небеса, у облаке са којих се лако могао обрушити 
у понор апсурдног уметника без изабраних, сабраних, целокупних дела, 
чак и у онај дубљи “Анђујка”, “Влашка гозба I-III”, “Рајска свећа”... и 
других – без икаквог изгледа да буду одштампане за његова живота)?

 Ко је за то крив? Ко је то спречавао?
 Дубока држава дубоке државе? Која постоји и на Западу и на Истоку, 
на Југу и на Северу?
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ШТА НАРОД ПРИЧА (01) - Шта народ заиста прича? 
Примери… КОМЕНТАРИ на чланак “Политике” Истина 
о Крцуну стигла у ужички архив...

deda Trifun пре 5 година
@Доста је замена теза”.. један број људи стално замењује 

тезе и увлачи некакав сукоб партизана и четника у дискусију. 
“Upravo tako. U pitanju je odgovornost Broza i srpskih komunista 
za sve ucinjeno od 1944. g., kad su dosli na vlast u Srbiji (i krenuli 
sa zlocinima). Mesanje cetnika (na Bulajicev nacin) je svesno 
bezanje od odgovornosti Broza i srpskih komunista za poluvekovnu 
vladavinu, pa i krvavi raspad Jugoslavije, a bogami i pljackaske 
privatizacije Srbije (od strane njihovih potomaka)… Broz i 
srpski komunisti se nikad nisu odrekli Odluka 4. kongresa KPJ 
(Drezden,1928. g.) „Srušiti imperijalističku tvorevinu, Jugoslaviju“. 
Naprotiv, dosledno su sproveli Brozov politicki testamnet (Ustav 
1974.g.): “Posle Tita Tito” i uveli YU u krvave 90-te… Jedan 
predsednicki kandidat, potomak “brozovaca” u AP Vojvodina, 
uporno forsira LUSTRACIJU. A upravo su Brozovci - ‘srpski 
komunisti” trebali proci kroz “lustraciju” i odgovarati za zlocin nad 
gradjanima Srbije i da se “zanavek” sklone sa politicke scene Srbije

Petar Drinski
 Или злодух обнове - под другим модернијим називом - Четвртог 
Рајха? Или некаква мађија Црних волшебника?
 Већ годинама публикује фрагменте својих необјављених дела или ру-
кописа, чији је торзо донекле познат на основу сачуваних повремених 
бројева књижевног часописа „Плус ултра“, који је штампан у симбо-
личном броју примерака и једва познат широј јавности. Кад се све то 
сабере, какав је резултат? На шта то подсећа?
 Понешто ће од свега тога бити овде штампано. Ни стоти део онога 
што је написано. И што се већ губи и нестаје у Последњим време-
нима, као што је много тога у васколикој нелажној историји планете 
Земље нестало без трага...
 И ова књига не би угледала светлост штампарске боје да се није поја-
вила савремена куга са почетка тридесетих година 21. века и да нису 
многи хваљени писци нестајали, као и обични људи нетрагом; тако да 
је та пошаст омогућила да се у недостатку других популарнијих писа-
ца штампају и ови „цветови зла“ никли на скоро ишчезлом „Архипе-
лагу Белатукадруз“.
 И толико је довољно да се каже.
 7. августа 2021.

http://www.politika.rs/scc/clanak/376407/Istina-o-Krcunu-stigla-u-uzicki-arhiv
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...cinjnica da porodica ustupa dokumenta arhivi a ne drzava 
govori dosta. Tesko je zamisliti slicnu pricu o bivsem FBI ili MI5 ili 
FSB direktoru. Naravno Srbija pod komunistima bivsim i sadasnjim 
je zemlja cuda.  

Препоручујем 39

Petar пре 11 сати   Pod hitno tražim da se otkriju sve 
žrtve komunističkog terora i da se piše o njima. I da se slave. A da 
se njihovi dželati stave na stub srama i da zauzmu mesto koje im 
pripada.

Препоручујем 79

џангризалосаурус Да нису у тим кутијама и «изгубље-
не» свеске ОЗН-а? Оне свеске са списковима свештеника, ин-
жењера, доктора, угледних земљорадника, професора универ-
зитета, полицајаца, официра краљевске војске, већника бано-
вина Зетске, Дринске, Вардарске, Дунавске, индустријалаца… 
искључиво Срба. Свеске у које када упишете име и презиме чо-
века исти нестаје заувек. 

Препоручујем 76

Нема ту никакве истине пре 12 сати
Нема ту ни «И» од истине. То је гомила пропаганде коју 
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нико више не може да оспори јер су сви очевици и све жртве 
овог џелата и злочинца одавно помрле. Ако је неко хтео исти-
ну, ово је требало одмах отворити за јавност 1990. после (бар 
формалног) краха комунизма. Сама чињеница да се ово при-
кривало читавих 27 година након распада комунизма и распа-
да СФРЈ указује на то да је све што би имало било каквог ре-
алног значаја у тим папирима уклоњено и темељно уништено. 
Вероватно је доста тога уништено и пре 1990. али да је одмах 
тада отворено, уз помоћ тада још живих очевидаца, можда би 
се нешто могло и реконструисати. Овако само и даље продају 
комунистичку пропаганду и праве «хероје» од убица и злочи-
наца из крвавог комунистичког режима.

ПС. - Као и обично, кад је реч о новинским прилози-
ма где су дозвољени коментари читалаца, - било о ком да се 
листу ради - “Новостима” или, као у овом случају, “Полити-
ци”, није мали број коментара, који тему чланка много живот-
није надилазе, оригиналније, и храбрије. Добро је, што тај чла-
нак и коментари нису “брисани”, тј. цензурисани. “Нема ту ни-
какве истине” вели један од коментатора, поводом чланка, и 
то је понајближе истини, коју су наметали на хиљаду начина 
разни професори, академици, безбожници, фарисеји и књи-
жевници, бивши агитпроповци и саучесници једне огромне 
пропагандне машинерије лажи... Велике лажи титоизма...  

 

Права клица Мурећепа? 
Трагом једног концепта…

РАНО ДЕТИЊСТВО ДЕЧАШТВО МЛАДОСТ 
(12. 10. 1973)

Написати о свему чега се сећам из раног детињства (по-
магати се као и Стендал у „Животу Анрија Брилара“ и црте-
жима!); из дечаштва, из младости, с посебним овртом на до-
живљене и неостварене љубави. Поштовати само једну једину 
и прву стваралачку заповест: не изневеравати истину; писати 
Дело у једном даху, као писмо најбољем пријатељу.
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Стражара (говорили су Обренова стражара, јер је у 
њој живео чувар пружног прелаза Обрен са Миланком и де-
цом - скоро десетак година (? - можда је боље написати током 
читавог дечаштва, или док нисам завршио основну школу?)

Чувар пружног прелаза...

1. Инфантилни доживљаји
2. Стара кућа
3. Двориште
4. Комшије
5. Имање на Пеку
6. - - - - - - - -
7. Деда Станко
8. Отац Михаило
9. Мајка (Наталија)
10. Ујкин дом
11. Завршетак основне шк.
12. Гимназија
13. Тетка Наталија и теча Милан „Брка“...

(10.12. 1973. Београд) Јасно ми је да сам, према самом 
себи -неправедан, јер сам се обавезао да причу о раном детињ-
ству дечаштву и младости морам да (на)пишем ове зиме. По-
вољније је било летос, јесенас. Сад ми се чини немогуће. Толи-
ко је пречих послова! Ову свеску* намењену успоменама из де-
тињства дечаштва и младости, користим у друге исто тако пле-
мените сврхе, и некако се надам да ће ми Господ подарити воље 
и времена и погодан моменат да забележим оно што ми се у 
једном часу учинило тајанствено као силазак у царство сенки.

Са благословом Господа Бога, кога призивам, ја на-
стављам да посматрам себе као таласање свести и свет око себе 
у покрету и журби...
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 (Факсимил прве странице Концепта – једне подебље тврдо 
укоричене свеске великог формата, коју сам себи купио у Крако-

ву, током лета, 1973.)

Данас - прошле или ове године, видим, да је Концепт 
остао неостварен - да сам, ипак, изневерио себе. Какви су то по-
слови били пречи од писања те замишљене књиге, тада, почет-
ком зиме 1973. године?

Додуше, опсесија или снажно осећање да треба да на-
пишем такву једну књигу, од које су остали само називи евен-
туалних поглавља, није нестала без трага. Са протоком време-
на, она се појављивала као понорница, на најнеочекиванијим 
местима (док сам писао и написао неке друге своје књиге), са 
својим непоновљивим хуком, и бојом снега, и онда поново по-
нирала у непознате дубине.

Данас (и прошле, и ове јесени, коју проводим на југу 
Шведске), опет има неких пречих ствари, које ме одвлаче од 
писања споменуте књиге, - живот је стихија, али и радост. Моји 
издавачи су мртви, моји пријатељи су мртви. Преживели су, 
изгледа, само пацови, непријатељи и душмани. Прошле године, 
кад смо путовали на северни пол, на путу кроз Немачку и град 
у коме је живео песник М. Д., помишљао сам да свратим до бо-
лесника без наде, али... Боље што нисам. Он је тих дана уми-
рао. Вест ме је о томе сустигла тек у Кируни... На крајњем севе-
ру европског континента.
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Ове јесени кренули смо из Мишљеновца на крајњи се-
вер Европе првих дана овог октобра, и у Баварској, на успут-
ним путевима, видели бабље лето, неописиво у околини Мал-
меа, на шумском имању ћерке и зета моје сапутнице...

Опет ме је затекла једна тужна вест о смрти и четрдесе-
тогодишњем помену писца и пријатеља,  М. Милановића. Бог 
узима добре и врсне особе у своје близине, та мисао ми је сев-
нула, у ноћи пре неколико дана, док је Б-на ћерка јаким реф-
лектором обасјавала високе крошње борова у свом дворишту. 
Између врхова тих борова било је неописиво ноћно небо са 
звездама тако блиским, и звездом Сириус...

И Милановић је нестао - превремено, ... Ко ће написати 
књиге, о којима је сањао, и о којима је причао током лета, од–
лазећи на једну рутинску операцију?

Милановића је пекла неправда, и често је о њој говорио 
са горчином у гласу; горчина га је одвлачила у страну, од оног 
што је било главно у његовом дару. Молио сам га да пише, као 
и друге наше пријатеље (оне што су отишли са овог света пре 
него што су испунили оно за шта су на њему били позвани), јер 
био је стигао у свом развоју и писању до степена и стваралачке 
припремљености и убедљивости, какав код нас Срба мањка... 
Са правим људима и песницима који умиру прерано, нестају 
читави светови... Који могу да се чују, како верују на крајњем 
северу Европе Лапонци, само тамо и само понекад, у мисте-
ријама и у чудима поларне светлости ...

* * *

У ПОЛАРНОМ КРУГУ

Крај света? Бело, бело, бело у бескрај, до црног...

....

Стигли смо у Северну поларну област. Кируна. Кренули 
даље према Норвешкој и Финској. Много је утисака. Путова-
ли смо пре неколико дана по правој вејавици од Штокхолма и 
Упсале до Кируне. Велики камиони су нам долазили у сусрет. И 
иза њих неописиви облаци снежне прашине у које смо улетали 
као у маглу... али, све је то од уторка иза нас... Стигли смо у Ки-
руну, и даље, чинило се на крај једног света... Возили смо данас 
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путем за Нарвик, иако је било врло хладно, минус 11. Али, шта 
је то у односу на минус 32? Каже весело сапутница

…

Овде сунце не излази ни залази. Видели смо данас, 
тамо на хоризонту само светлу рефлексију далеких одблесака 
и неки сјај, неизрецив, неописив. Враћајући се путем за Нар-
вик, из правца Норвешке и Финске, негде после пола један по 
овдашњем времену. Језера су била залеђена, и видело се да је 
неко преко њих возио санкама. Неколико десетина минута, 
можда и нешто више, и све што смо видели обузеле су сенке. 
Пало је доста снега. Овде има толико снега, за читаву Евро-
пу. И тај снег изгледа храни не само хиљаде шведских језера, 
него и мора, изгледа... Пун сам утисака и желим да спавам... За-
дивљен сам очишћеним путевима, али и скандинавском желез-
ницом....

(…)

..

Читам ноћу поново ово што сам писао прошле зиме, 
што сам био заборавио... И сећам се да нисмо имали праву 
прилику да чујемо крикове бесмртних душа покојника у виси-
ни, у облацима, у небу... И онда се враћам оном што сам запи-
сивао пре четрдесет и пет година. Само сам ту свеску понео са 
собом. Подсетник. 

Ишчитаћу је... до краја.
Док смо путовали кроз Баварску, и околину Малмеа, 

шуме и реке, хоризонти, обасјани одблесцима - били су чудес-
на огледала правог бабљег лета. Колико јуче. Већ данас - киша... 
Јабука испред куће у којој живимо и брезова шума прекопу-
та, делују суморније. Заправо, лишће јабуке је још увек зелено, 
гране бреза су у покрету, злато који се лелуја...

 
__________

Много сам хтео, и много започео...
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...Боже, 
На суду сам твом, страшном...
(Слободан Ракитић: “Зимска песма” - “Земља на језику”,  

 Просвета, Београд, 1973, стр. 19)

То је требало да буде мото романа СУДБИНА РАБА 
МИРОСЛАВА или порушене илузије, који никада нисам на-
писао. Истоимени рукопис збирке песама, понуђен издавачу го-
дину пре тога, - истом издавачу који је штампао Ракитиће-
ву књигу песама, - штампао сам три деценије касније! О свом 
трошку... Тадашњи београдски издавачи, они официјелни, ра-
дије су штампали књиге оних бирократских, нушићевских во-
лова у моди...

Требало је, барем десет година пре да почнем са објављи-
вањем својих бележница, сећања, осврта, сведочења, крико-
ва, сумњи и гађења на свет у који је бачено много људи који су 
сањали о праведности, љубави и срећнијој будућности. Авај, 
знани и незнани прави пријатељи, - праведност, љубав и срећ-
нија будућност, - то су само пусти снови. То је снег који раз-
вејава  силовита кошава по вашем путу којим се пењете пре-
ма Богу, у коме су вас натерали гадови и преваранти да буде-
те странци, тужних погледа, скрајнути, људи које сапиње ис-
куство и пређени пут...

…

На гробу Ромулијанином,  изнад Feliks Romuliane, пред 
одлазак из Србије у Шведску 

Ето шта је остало после толико векова на гробу мајке 
једног римског императора! О том императору много се мање 
зна, него о цару и философу Марку Аурелију. На Католичком 
гробљу у Сремској Митровици, које је затворено, нисам тра-
жио гроб једног филозофа, већ један други, обрастао шибљем... 
(Гроб предратног градоначелника града. Б-ног деда Ферка.)

Крст је већ почео да трули испод набујалих дивљих 
ружа.

Најсрећнији су, можда, они који никада нису били ни за-
чети, ни рођени.

.…
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Између „усе и у своје кљусе“ и Марка Аурелија

21. Помисли да те ускоро неће бити нигде, да 
нећеш бити ништа, и да ће то исто бити и са ства-
рима које сада гледаш и са људима који сада живе. Све 
се ствари по својој природи морају мењати, преобража-
вати и нестајати, да би после њих могле доћи друге. – 
Марко Аурелије Антонин: Самоме себи.

То важи у нормалном свету, ако такав постоји.
У диктатурама које су трајале деценијама, широм све-

та, понeгде из века у век, врхушка верује да ће трајати до краја 
света, и то намеће народима и појединцима које је зајашила!

У таквим световима, многи су принуђени да живе из-
међу пословице „усе и у своје кљусе“ и тираније врхушки и 
мрачних фигура власти. Ми који смо проживели век у једном 
„од најбољих светова“ „самоуправног социјализма са људским 
ликом“, нисмо читали са двадесет и кусур година Златног Ау-
релија, ни са четрдесет и три. Јер да јесмо, друкчије бисмо се и 
понашали у свим областима живота. И духовни живот би био 
другачији, уозбиљенији….

Писци које је врхушка наметала, књижевни јањича-
ри, велика већина, били су заражени опаким бакцилима анти-
хришћанске, антихристове псеудо науке, и пристали су на пакт 
са ђаволом, на притворство, на ужас „полета“, „колективиз-
ма“, и још увек нам – ти и такви – „попују“, и хтели би да нам 
„кроје“ памет, да нам испирају мозак, причама које су научи-
ли од својих очева по касарнама, и данас кад смо ушли дубље 
у седму деценију, и кад нам се више не чине мрачне и одбој-
ни закључци једног римског цара са ових наших простора, кога 
политика није искварила, као чете данашњих комунистич-
ких јањичара (писаца-бирократа). Песници одњихани у јасла-
ма „самоуправног социјализма“ – уместо да свом дару (ако су 
га уопште и имали?) дају маха у временима турбуленција, тзв. 
преврата и транзиција, кружили су као киша око Крагујевца, 
рекао сам: Не зовите ме, ни телефоном. Не пишите ми. Ако 
случајно налетим на неку од тих протува, прелазим на другу 
страну улице. Не шаљите ми своје књиге. Да, и ви, који мисли-
те да смо пријатељи – кад смо то били? Пријатељство и ви – 
то су привиђења, која одбацујем од себе, надајући се да ћу бити 
спашен.
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Данас књижевници тргују, много перфидније од шверце-
ра и кибицера, свуда. Цвета књижевна трговина, од које ми се 
повраћа. Знам то, и кад видим неког правника који би да буде 
и песник, данас и јуче, добијам неиздржив напад кијавице, кога 
могу да се ослободим само овом чаробном формулом: Залута-
ли, што не одосте у адвокате; поезија није трговина, каријер-
на дипломатија, већ нешто сасвим друго.

Још смо далеко од Истине. Још смо далеко од хришћан-
ства, скоро тридесет векова, скоро надомак Крапинске пећине, 
и све је улепшано, да не кажем тетовирано лажима. За истином 
треба обновити потерницу!

Боже, не можеш нам ништа помоћи, и ја не тражим по-
моћ! Крајње је време да се усправимо и дижемо из властитих 
магли, болова и рушевина…

14. августа 2017.

КЊИЖЕВНИ, ЖИВОТ. И СМРТ

....Српска књижевност је озбиљно оболела. И то је чињени-
ца. А Марчело је сјајно сажео дијагнозу у једној реченици: 
„Људи мисле ако су надрогирани да су аутоматски Бодлер, 
ако су алкоси да су аутоматски По, а не схватају да можеш да 
будеш само обична џукела.” Дижем руке од свега. Остављам 
компјутер и бескрај сајбер-спејса. Вечерас у дому културе го-
стује чувени песник патриотске провенијенције са алтерна-
тивним приступом писању. Ваљда ће неко овога пута сними-
ти кад га буду гађали флашом. - Дејан Стојиљковић објављено: 
27.11.2013. Погледати опширније

Српска књижевност између Марчела, цитатора, Ал-
ба(ха!ха)харија и пословице УЗДАЈ СЕ УСЕ И У СВОЈЕ КЉУ-
СЕ!…… итд.

https://galerijazavetina.wordpress.com/2017/08/14/између-усе-и-у-своје-кљусе-и-марка-ауре/
http://www.politika.rs/rubrike/Pogledi-sa-strane/Knjizevni-zivot-i-smrt.sr.html
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ПУТЕВИМА ПУЖЕВА, ОД СРМЕ (трагом несаница и 
незавршених послова) 
око  пола пет. Понедељак, 17. мај 2021.

ОСВРТАЊЕ (1)

Нестаћу под снежном лавином папирића и белешки на-
сталих у тренутку. Чему све то? Несаница почиње да улази у 
мој живот, не од лудила светског минуле године, већ од нечег 
што је започело пре неколико деценија. Опседале су ме извес-
не фатаморгане, као и све амбициозне људе; које су са годинама 
биле све даље; и оне су ми узимале енергију као пијавице из шум-
ских потока. Колико сам књига могао прелистати, прочита-
ти, док су ме мучили нејасни снови? - (Исто важи и за метрове 
дневника које сам водио као студент, и онда као професор - све 
до пре десетак година. Све то је испунило читаву једну просто-
рију, у којој су моји родитељи, сељаци из Звижда, чували преко 
године - брашно бело, шећер и друге сличне намирнице. - Ко 
да ову шуму од забелешки о најневажнијим стварима “проба”, 
а некмоли једе, вари? - Ето, из тог правца дува промаја кроз 
биће, снове, рожданике, и вечите календаре)...

На пример ову - ...

Недавно је из штампе изашло друго, измењено и до-
пуњено издање студије проф. др Гордане Стокић Си-
мончић, „Књига и библиотеке код Срба у средњем веку“.

Ово дело се чита као узбудљива и трагична приповест 
о успону српских земаља и паду немањићког царства. 
И вредностима које су тада настале и претекле овај пад. 
Пружа сажет и студиозан преглед битних друштвених, 
економских, војних, религијских и других момената, 
историјски контекст у коме су настајали српски језик, 
писмо, књиге и библиотеке.

Међу безбројним текстовима о српској култури средњег 
века мало је или нимало оних посвећених књигохрани-
лиштвима. О њима се писало најчешће успут и другим 
поводима. Аутор настоји да, на основу оскудних подата-
ка, ту временом и страдањима затомљену фреску осве-
жи и поврати њен сјај.

https://www.citaliste.com/zlatni-matriks-srpskog-
duhovnog-prostora/

https://www.citaliste.com/zlatni-matriks-srpskog-duhovnog-prostora/
https://www.citaliste.com/zlatni-matriks-srpskog-duhovnog-prostora/
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НЕВИДЉИВА БОРБА15 И НЕВИДЉИВИ ФРОНТ 
15 Невидљива борба

 Борба на коју хришћане позивају сви свети Оци-подвижници нази-
ва се „невидљивом борбом“, то јест „невидљивим ратом“, јер је „не-
видљива“ за спољашне људске очи, будући да је „унутрашња“, да се 
одвија „унутра“, у души човековој. У старини су основе те борбе биле 
добро познате и световњацима, људима који су живели светским жи-
вотом, што је и природно, јер та борба је обавезна за све људе који 
се називају „хришћанима“, без изузетка, јер су руководећа начела ове 
борбе изложена у Јеванђељу, књизи намењеној свим хришћанима. Од 
времена када је код нас почело јавно богоодступништво, од такозва-
не „епохе хуманизма“, долази до оштре поделе између духовништва 
и обичних световњака. Световњаци почињу себе да сматрају слобод-
ним од разноврсних захтева које им је наметало звање хришћана и 
чланова Цркве. Они за себе почињу да истичу то да су „светски људи“ 
и да испуњавање свих црквених одредаба, захтева и традиције за њих 
није обавезно онако како је обавезно за духовништво и нарочито за 
монаштво. „Ми нисмо монаси нити свештеници – почели су да гово-
ре људи који су себе називали хришћанима – од нас се то не може 
захтевати. То је ствар монаха и свештеника, и за нас није обавезно“. 
Појавио се немаран однос према посећивању црквених богослужења, 
према домаћој молитви, према држању постова, поштовању празнич-
них дана, светиње брака, моралног живота у стању безбрачности итд. 
итд. Религиозно-морална распуштеност се све више и више ширила, 
док ствар коначно није нарасла до отворене безбожности и чак от-
ворене борбе против Бога и религије, као против нечега што толико 
притиска човека и омета његову слободу у пројављивању свих њего-
вих порочних страсти и склоности.
 Шта је то „невидљива борба“? То је она непрекидна унутрашња борба 
коју хришћанин води да би достигао хришћанско савршенство… У је-
ванђељу је пред нама, хришћанима, описан необично узвишен идеал, 
ка коме ми стално можемо само да стремимо, без могућности да га 
икада у потпуности достигнемо овде, на земљи. Зато се пред нама от-
крива најшире, може се рећи безгранично поље за стално кретање на-
пред, за непрекидни рад на себи, за искорењивање зла у својој души 
и засађивање врлина. Овај необично узвишен идеал изражен је кроз 
речи Самог Господа. Учећи о томе да је за хришћане неопходно да 
љубе не само своје ближње и пријатеље, него чак и непријатеље, Он 
Своју поуку закључује речима: „Будите ви, дакле, савршени, као што 
је савршен Отац ваш небески (Мт. 5,48). Реч Божија не једном гово-
ри о овом савршенству на многим местима кроз разне изразе. Как-
ва је суштина тог хришћанског савршенства, у чему се оно састоји? 
Ово објашњава Апостол Петар у својој саборној посланици, наводећи 
речи Самога Господа из књиге Левитске: „Будите свети, јер сам Ја 
свет“ (3 Мој. 19,2). Сходно томе, хришћанско савршенство састоји се 
у светости, то јест у слодоби душе од ропства греху. На ово савршен-
ство, или на светост, која се састоји у слободи од греха, призвани су, 
разуме се само по себи, сви људи без изузетка, а не само свештеници 
или монаси, јер и Христос Спаситељ, Који је позивао на светост, до-
шао је на земљу, умро, васкрсао, узнео се на небеса и ниспослао Духа 
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НЕВИДЉИВЕ И НАЈЈАЧЕ СРПСКЕ ПАРТИЈЕ

Тај фронт се шири из дана у ноћ. Тај фронт нема свог 
Вожда ни лидера. Њиме руководи Целокупно памћење Срба. 
Небеска Сила, хорови небеских Бића.

Толико овог тренутка може да се каже.
Све остало је, уосталом, индиректније речено.
Ко хоће да се бори за земаљску власт, мора да ослуш-

кује и извршава вољу највеће и сасвим невидљиве партије.
Мора прво да победи себе! Коме није јасно, нека пораз-

мисли. Ако му није јасно ни после дугог размишљања, нека по-
тражи неког верујућег да му помогне, уразуми га, објасни му...

Светога за све људе, а не само за свештенике и монахе, како лажно 
безобразно тврди савремена светска мудрост. Сви људи су призвани 
на непрестану борбу против греха – на „невидљиву борбу“. - извор: 
Архиепископ Аверкије... 

http://zavetinedonacije.blogspot.com/Архиепископ%20Аверкије...
http://zavetinedonacije.blogspot.com/Архиепископ%20Аверкије...
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ОБАВЉЕН А НЕОБЈАВЉЕН16 РАЗГОВОР 2001...

- Да ли има нечег доброг што нам “модерна” култура 
доноси, поред свега оног што односи, и што је однела?

Вероватно очекујете искључив одговор? Код нас мно-
ги мисле да знају шта је доиста култура, а шта цивилизација. 
Онима који нису у то сигурни, препоручујем да прочитају, ако 
то већ нису до овог тренутка учинили, књигу Берђајева:”Фило-
зофија неједнакости”. Тамо су о култури речене врло дубоке и 
истините ствари. Култура је племенитог порекла, племенитијег 
порекла од цивилизације. “Модерна култура” не постоји; шта 
то значи? Крајњи исход демократизације културе је погубан, 
и он је однео или односи оно што је вредно спомена у култу-
ри. Одговоривши до краја на ово Ваше питање, могао бих једну 
мању студију, књигу да напишем. Нека то остане за неку дру-
гу прилику. Да ли бисте имали воље да то учинимо? Култура се 
мора апсорбовати, Срби морају проћи кроз то; нека мало више 
времена проводе над добрим књигама, има их; а мање по за-
димљеним кафанама гутајући алкохол и облине певаљки, или у 
свом дому буљећи у екране телевизије и шаролико царство тзв. 
“музичке пољопривреде”...

Некултура се раширила као и атеизам... Музички, књи-
жевни и политички кич одевен у провидне хаљине забаве и ра-
зоноде...

- Шта се све крије иза онога што радо називамо “про-
грес”?

Ништа. Глупост. Самообмана. За-
блуда. Потемкинова села. Ако постоји ис-
тински “прогрес”, у шта покушавају да нас 
увере разноразни умишљени и лажни му-
драци, упитајте их: да ли се неко спасио 
од смрти? Може ли “прогрес” спасити од 
смрти? Да ли Вам је познато да је некога на 
свету “прогрес” спасио да не умре? Про-
грес је, дакле - лаж, онако како га већина 
схвата и тумачи.

16 (Разговор Г - дина Милорада Скенџића са М. Лукићем, вођен крајем ја-
нуара - почетком фебруара 2001. године за београдски лист “Збиља”. Није 
објављен до 1. 10. 2001? Разлози? Овде се објављује, нешто сажет, после девет 
година) - (ЛеЗ 0001282,  датум објаве  2010. нед 21. феб.) - (видети опширније)

https://sites.google.com/view/srpska-knjizevna-posla/otkrivane?authuser=0
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Сви проповедници прогреса су помрли као бесни или 
домаћи пси.

Смрт је победио једино Богочовек, Исус Христ, својим 
васкрсењем.....

НЕДОПУСТИВО  ИЛИ О ГАШЕЊУ ЈЕДНОГ 
КЊИЖЕВНОГ ЧАСОПИСА

Трагом пословице ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО, или невесела 
парадигма приватног књижевног часописа „ТРЕЋА СРБИЈА“

Ћути се о много чему. О главном и важном. Најваж-
нијем. Ћутање је – најисплативије.

Међутим, чини ми се да је много боље да проговорим 
о ономе што знам, што сам искусио. Што се може проверити. 
Али што остаје – далеко од најшире читалачке и уопште (све)
српске јавности, и то се постиже тако што се паре пореских 
обавезника троше, поред осталог, на неговање читавих обреда 
гушења, на финасирање књижевних часописа који разговарају 
сами са собом и на штампање апологетике по укусу владајућих 
партија, и стимулисање пљувачних жлезда великих гладница, 
готована и креатура које су сличне онима по свету који је дав-
но изгубио меру и сваки  обзир.

Шта је штампала  „ТРЕЋА СРБИЈА“ бр.  16-20 / 2005?   

Садржај тога броја - (24. октобар 2005. није предуг: 4. ДА 
САМ ПРЕДСЕДНИК ...Иван Лукић; 5 ДУХОВНИ ЖИВОТ 
… 6 Дрво живота; 7 АКАТИСТ Часном и Животворном Кр-
сту Господњем; 12 МИШЉЕНОВАЦ … Михаило Лукић; 26 
НОВИ МАРТИРИ ИЗ ДОСИЈЕА ...Владимир Јагличић ; 55 
НЕИСЦРПНИ БУНАР. Фолклор. Подсећање. Једно мишљење. 
НАША СТАРОСТ И МЛАДОСТ Станислав ВИНАВЕР; 57 
ОДБИЈЕНИ ТЕКСТОВИ .... ПИР Александар Лукић, 74 ДНЕВ-
НИК ПИСЦА ... Прољетна рапсодија: Владана Деснице (М. Л.); 
77 Колекција СРПСКИ КАНТАР ... Прештампано ДР. СМР. / 
Срба Игњатовић: БЕЛЕЖНИЦА, 12, Савременик, 119 - 120/ 
2004 ; 120 - 141 стр.; стр. 140 – 141; 80 О махерима и махеро-
дима; 83 О ИСПОВЕСТИ КАО МЕТОДУ, 85 ЗАНАТ ГУТАЊА 
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ЖАБА или ТЗВ. КРИТИКА: 90 НОВЕ КЊИГЕ Јагличића, Ј. 
Пољакова, 91 ИЗБОР. Велико чудо Мајке Божје у Сирији; 93 Је-
дан несвакодневни случај; 96 ПРЕТЕК... Обавештавамо пошто-
ване читаоце...

Тај часопис је штампан, без ичије помоћи, неколико го-
дина. Пре свега без помоћи – државе, партија на власти, или 
оних опозиционих…. Излазио је у симболичном броју приме-
рака, најчешће (не стидим се да то откријем) у 100 пр. За неке 
посвећене, партијски неострашћене личности. После тога 
броја часопис се „угасио“.

Не верујем да ни данас, ни кроз педесетак година, неће 
бити интереса да се објаве репринт издања наше „Треће Ср-
бије“, за неко ново поколење.  Нераспродати примерци поједи-
них бројева чувају се – осим у фондовима Народне библиотеке 
Србије, још на неким местима. И  зато има смисла, барем што 
се мене тиче, ако ништа друго, прештампати, рецимо, овде:

77 Колекција СРПСКИ КАНТАР ... Преш-
тампано ДР. СМР. / Срба Игњатовић: БЕЛЕЖНИ-
ЦА, 12, Савременик, 119 - 120/ 2004; 120 - 141 стр.; 
стр. 140 – 141; 80 О махерима и махеродима; 83 О 
ИСПОВЕСТИ КАО МЕТОДУ, 85 ЗАНАТ ГУТАЊА 
ЖАБА, и   93 Један несвакодневни случај…

Можда то буде од користи ојачању невидљивог фрон-
та невидљивог писца, орног да погура не лавину, него процес 
превредновања, неизбежни процес, који предстоји, генерацији 
која долази и која ће се верујем суочити са тим незавршеним 
послом, са којим није ни покушала да се ухвати генерација пи-
саца и критичара рођених у другој половини 20. века, а која 
управо изумире?…
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Колекција 
СРПСКИ КАНТАР

Прештампано
ДР. СМР.

Срба Игњатовић: БЕЛЕЖНИЦА, 12,
Савременик, 119 - 120/ 2004;  стр.; стр. 140 – 141

Минуле године, некако пред сам сајам књига, у
издању пожаревачког Браничева појавила се
књижица “ултраистички насловљена” као Доктор
Смрт. Њен аутор - нејасно да ли расположен да
лечи или усмрћује -при томе се “покрио” репатим
именом које као да је позајмљено из латиноамеричких
трач - серија. Поврх свега, да ли глумећи Шпанца,
Португалца, Порториканца или Кубанца, у књизи се
“легитимисао” као натурализовани Србин!
Хајде да оставимо по страни овај “романескни
захват” као ствар укуса али с њим почиње и уједно
се окончава свака веза с романом коју би та
књижица наводно могла да има. Идемо у срце
ствари: наравно да ми је ауторово право име
познато. То беше онај који ми је - за објављивање
у Савременику - нудио текстове у којима ме пореди
с Бродским, и то на штету Бродског, или са готово
свим нашим прозаистима забављеним “вуненим
временима”, такође на њихову штету! Да сам те
написе почем, у наступу јаросног чатохлепља и
објавио, обојица бисмо заслужили ударно место.
Ценим себе, брале, знам вредност најбољег што
сам урадио, али вредновање је процес и тече
другачије, на други начин! Овако, ако лаже коза, не
лаже рог: ено тих рукописа у документацији, макар
као сведочанства да имам који грам уредничког
разума и зрно књижевне части! И ето њихових
“ревизија”, “прештепаних” на компјутеру, на
страницама књиге Др. Смр.!
Знам да сам у тој књизи, по замисли аутора, тек
“колатерална штета” а не примарна мета новог
књижевног идеолога. Забаван је свеједно, начин, -
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или рад подсвести! - на који је успео да ме побрка
са Зораном Мишићем, с Васком Попом... и многим
другима. Разлога за ауторову љутњу на мене
извесно има. Пружио сам му их у довољној мери
када сам му, недочитано, вратио петотомно
Веледело, чак с писменим примедбама да би
ваљало да се клони бесомучног цитирања (што се
канцерозно шири по свим његовим текстовима , све
компјутерски “штеп на штеп”, често обилно
премашујући ауторов допринос), односно да би
неке гњавежне партије, и од по две стотинак
страна, могао да баци без размишљања. И
потрудио сам се да све то кажем у пријатељском
тону, на цивилизован начин. Црно на белом:
предосећајући зло, сачувао сам копију тог мог
писма. Али је и оно, у основи, овде нерелевантно.
Битнија је потреба онога коме сте некада неко
добро учинили да вам на лош начин узврати или,
како је то лепо формулисао С. Ј., чиста
“наткомпензација”, лечење властите психе и сујете.
А поготово је јасно којој се опасности излажете
када некоме кажете да му ово или оно не ваља:
истога часа он закључује да сте га означили
неспособним и хита да покаже за шта је све
способан!
Ту је негде, најзад, и проблем журајивог
темперамента...
Такве, склоне трчању пред руду и кварењу оно
нешто Божјег дара у мом завичају, у дијалекту,
ванредно погођено зову Трчомоча. То је онај што
од залета нема кад да се прибере и стане, те не
бирајући, у трку, кваси по другима, али и по
властитој ногавици!
Још један пример како су нам банално бурне,
мелодраматичних преокрета и заплета пуне све, па
и књижевне љубави! Баш као да су “прештепане”
из нискобуџетских латиноамеричких сапуница.
Утолико је аутор књиге Др. Смр. - да му на крају
одамо и једно признање - себи успешно изнашао
веома подесан псеудоним.
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Несвакодневна трансформација 
На кога вас подсећа овај лик?

На Дрма (читај: Доктора религиозне медицине, главног 
јунака романа ДОКТОР СМРТ), или на неког сасвим трећег 
мрачњака? Евидентно је да је тај наизглед мистериозни лик 
прошао кроз несвакодневну трансформацију, гледано с лева 
надесно и здесна налево.

Превредновање је болна тема, а тај задатак стоји 
пред српском књижевношћу и реалном критиком као прека по-
треба, још од 1938. године - када је тај задатак Вујић огласио. 
Али, ево, већ седам деценија тај обиман и мукотрпан посао се 
одлаже...

Превредновања и ревизије се поплашио, и наш не-
суђени “јунак”, аутор чланчића - вица “ДР. СМР.” Шарл Бод-
лер намераваше да напише “Портрет тј. портрет Доктора књи-
жевног олоша”, Estaminetusa Crapulosusa Pedantissimusa (са 
шаљивог, “кухињског” латинског на српски М. Данојлић ова-
ко отприлике преводи ово име: “Бирцузус  теревенциус це-
пидлацисимус”). Портрет доктора Estaminetusa Crapulosusa 
Pedantissimusa француски песник хтео је да изради на Пракси-
телов начин, тј. позајмљивањем карактеристичних црта од раз-
личитих личности. Наводи Бодлер и наслове поглавља за свој 
портрет књижевног олоша: Докторова лула. Докторови ставо-
ви. Докторово хегелијанство. Докторова штрокавост. Доктор-
ови погледи на уметност. Докторова горчина. Докторова зави-
дљивост... Да наведемо само неке... Могао је да придода и ове: 
Анти - Песник. Анти - песници. Антиуметници. Квочке испод 
које су се испилили манипуланти и лажови, многи уредници и 
тобожњи критичари... Бодлер, наравно, није стигао да напише 
споменути портрет.

Књижевног шљама било је одувек и биће га још дуго; 
имали су га Французи, Руси, Немци, имају га и Срби. Нисам 
перверзан тип, тј. не жудим путено наслађивање у друштву на-
страних (читај: књижевног шљама).

На шта је све спреман књижевни шљам, или књижевно 
подземље, на овим балканским просторима! - о томе би се мог-
ли написати томови. О томе сам на другим местима писао, ди-
ректно и индиректно.
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Међутим, посебан оглед или књигу о томе нисам напи-
сао, и можда је никада не бих ни започео, да се почетком ја-
нуара 2005. није догодило нешто сасвим неочекивано, барем за 
мене.

Књижевни шљам живи од тога: вежбајући манипула-
ције. Књижевни шљам је талентован једино у томе. У лагању и 
надлагивању, у замагљивању и замајавању, у омаловажавању, у 
злу једном речи.

Једном од мојих тзв “књижевних пријатеља” улетела је, 
п о н о в о , жаба у уста, и он се побљувао... Лукава памет зна - 
напад је најбоља одбрана.

Ето зашто је написао С. то што је написао...
Ако сам нико и ништа, што је толико запенио?!
Фауст је отац књижевног шљама, великих манипулана-

та. Ко је отац овом нашем, што се с времена на време побљује 
по себи и ближњима?

Сахарин из тротомног романа Влашка гозба, или Док-
тор Смрт из књиге Белатукадруза ДОКТОР СМРТ? Или мо-
жда онај Бодлеров Доктор

Estaminetus Crapulosus Pedantissimus?
Ја ово не пишем због себе, већ због оних младих непо-

знатих људи у будућности, који ће, из чисте радозналости, мо-
жда, кренути трагом лукавог напада вештог манипулатора, по-
знатијег по жаби која му је улетела у уста.

Да бих га разобличио, нисам имао другог избора, и учи-
нио сам, признајем то, веома нерадо...

С. И. је ово (Факсимил писма С. Игњатовића, 16 V 
2002.)  писмо написао, после дугог времена, и не прочитавши 
тротомни мој роман Влашка гозба 1- 3. Није прочитао - а кри-
тикује, даје савете...

Његове тзв. опште напомене на брзину написане (нису 
му се свидели - обиље цитата, позивање на два српска богосло-
ва; партија са Лисовићем,... и др), сасвим су излишне и, нарав-
но, лицемерне. Ми смо се видели у његовом стану, било је вре-
мена за разговор, када сам дошао по примерке својих књига. У 
писму чији је факсимил овде дат (у последњем броју ч. “Трећа 
Србија”) С. И.

Влашку гозбу 1 - 3, назива онако како треба Влашка гоз-
ба, док је у свом часописном чланчићу Др. Смр. подругљиво 
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етикетира као петотомно веледело. Влашка гозба, све у свему, 
није била по његовом укусу, што ме нимало не изненађује!

Ми смо се видели, последњи пут, током лета 2002. годи-
не, када сам одлучио да ставим тачку на даљу сарадњу у часо-
пису САВРЕМЕНИК.

Зашто? То је мало дужа прича.

О махерима и махеродима

Махер - 1. чинилац, покретач; 2. човек који се у свим ситуа-
цијама сналази. Махерај - вешт подвиг, подухват, подвала.
Махерод: сабља, мач; врста тигра - тигар сабљасти; давно из-
умрли тигар са сабљастим зубима који је био знатно већи од 
данашњег бенгалског и амурског тигра, а и распрострањено-
сти, јер су му кости пронађене и у Србији код Крагујевца. Су-
дећи по грађи његовог сабљастог зубала, могао је нападати и 
животиње с дебелом кожом, слонове и носороге... (Тако от-
прилике пише у речнику страних речи... )

“...Да, заиста је лакше, и тешко сваком оном књижевни-
ку и издавачу који у наше време хоће да размишља! А још теже 
ће бити ономе ко буде хтео да и сам учи и да схвата - а дво-
струко теже, пак, ономе ко о томе буде јавно рекао, и искрено; 
када буде признао да је макар мало разумео и да хоће да ис-
каже неку сопствену мисао, њега ће сви напустити...” - Ф. М.
Достојевски:ДНЕВНИК ПИСЦА 1873, “Партизанска књига” - 
Љубљана – Београд, 1981, стр.9.

Истог дана када је сазнао да је одлучено да буде уред-
ник Грађанина, Достојевски је, прочитао у “Московским служ-
беним новинама” текст о венчању кинеског императора: он 
је на мене оставио снажан утисак. Овај дивни и очито веома 
компликован догађај збио се, такође, на зачуђујуће једноставан 
начин: све, до најситнијих појединости, било је предвиђено још 
пре хиљаду година у готово двеста томова о церемонијама.

Упоредивши велелепност кинеског догађаја с мојим име-
новањем за уредника, одједном сам осетио незахвалност пре-
ма домаћим обичајима, без обзира на то што су ме тако лако 
именовали, и помислио сам како би нама, то јест мени и кнезу 
Мешчерском, било неупоредиво лакше да штампамо Грађанина 
у Кини него овде. Тамо је било тако све јасно...”
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Да ли се и уредник “Савременика” обрео у Кини крајем 
лета 2000. године у делегацији својих истомишљеника зато што 
је поверовао да ће баш у Кини неупоредиво лакше да штампа 
свој часопис него у Београду? Ко зна? Сумњам.

Сећам се - новинских извештаја у београдској штампи о 
том путовању у Кину уочи 5. октобра 2000 – те; сећам се да сам 
био изненађен. Нашли су када ће да путују на крај света и то о 
трошку једне мале земље доведене до просјачког штапа!

Уреднику “Савременика”ни то није било доста, него је 
нешто касније натруковао и сликовницу - путопис за ретарди-
ране, са тога путешествија... Наши писци су волели да путују 
светом, Ћосић на“Галебу”, други авионом...

Што се мене тиче, готово је било са сарадњом у “Савре-
менику”. Видео сам да уреднику није остало ништа друго него 
да нађе неке одговарајуће људе, можда и да их унајми, па да с 
њима разговара, можда чак и да за њих саме штампа часопис. 
Тај часопис је већ предуго разговарао сам са собом, због сопстве-
ног каприса (каприса уредника)...

Видевши, ових дана, последњи одштампани двоброј 
тога часописа, уверио сам се да сам био у праву. И сигуран сам 
да ће тај часопис још дуго разговарати сам са собом...

Могуће је засновати славна царства на злочину, а пле-
мените религије на подвали - каже Бодлер. У“Влашкој гозби” 
има једно поглавље о тзв. самоубиству руског песника Јесењи-
на, и о вечним контролорима писања (Корали за одабране). Тих 
контролора није било само у СССР-у. Власт није користила ис-
правне људе као контролоре, због извесног кукавичлука и мли-
тавости, већ амбициозне људе, у којима је било нечег скривено 
разбојничког, подлачког, пре свега уверења да треба да успеју - 
стога таква олош и успева...

Написао сам “Влашку гозбу”, усудио сам се да је напи-
шем; моји опоненти - никада не би проговорили о тим табу те-
мама, и рак- ранама 20. века. Били смо у прилици да видимо 
њихов учинак на приближно исте теме. Неке су угурали и у 
историју књижевности. Ми нисмо имали Бјелинског, већ Скер-
лића, и З. Мишића... Многи су се наши тзв. еминентни крити-
чари испилили у комитетима једине партије, и сви су имали 
иза себе моћ те партије. У књижевности је тешко направити 
каријеру на подвалама. Међутим, то се догодило у српској књи-
жевности; то се догађало безмало кроз читав минули век! Ве-
лика је подвала да смо ми имали некакву другу књижевност до 



111

јуче, осим бирократске. Винавер ју је описао, али се тај Вина-
веров есеј и данас не прештампава! Међутим, ја о мојим опо-
нентима немам илузија. Бјелински је, несумњиво, имао зрнце 
части и књижевног поштења. Херцен је испричао следећу анег-
доту Достојевском: једном када је био у Петрограду, довукао га 
је код себе Бјелински, и натерао га да одслуша текст који је са 
одушевљењем написао “Разговор између господина А и госпо-
дина Б” - тај текст је ушао у Дела Бјелинског. У том тексту је 
господин А – тј. Бјелински, приказан као прави мудрац, а го-
сподин Б, његов опонент, као много слабији. Када је завршио 
читање, Бјелински је упитао Херцена с нестрпљивим очеки-
вањем: - Но, шта мислиш? - Да, лепо је, веома лепо, види се 
како си ти паметан, али како те само није мрзело да с таквом 
будалом губиш време. Бјелински се бацио на диван, каже Хер-
цен, зарио лице у јастук и повикао кроз смех, колико је јаче мо-
гао: - Заклао си ме! Заклао си ме!

Бјелински је, ето, имао то зрнце части и књижевног по-
штења.

Та анегдота о Бјелинском Достојевског је подсећала на 
његове прве кораке на литерарном попришту; и на тужно и 
кобно време за самог писца. Бјелински је био “најусхићенија 
личност од свих” које је Достојевски у животу срео. Херцен је 
био нешто сасвим друго - то је био изданак руског племства, 
“пре свега тип који се јавља у Русији и који нигде другде у све-
ту не може да се појави”.

Херцен није емигрирао, није стварао нашу емиграцију, 
он се и родио тако - пише Достојевски - као емигрант. Сви 
они, њему слични, рађали су се као емигранти иако већина њих 
није ни напуштала Русију. За век и по протеклог живота ру-
ског племства, с малим изузецима, иструлели су последњи коре-
ни, покидале су се последње њихове везе с руским тлом и руском 
истином. Као да је сама историја Херцену наменила да изрази, 
на јасном примеру, тај раскид везе с народом у нашег образова-
ног сталежа”.

И ми Срби имамо свој историјски тип књижевника, 
који се одвојио од народа и који је изгубио Бога. Херцен је по-
стао социјалист баш зато што је био руски племић, што рече 
Достојевски, “без икакве потребе или циља, онако, због “ло-
гичног тока идеја”, због осећања духовне празнине у домови-
ни...”
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Деца рођена одмах после другог светског рата у Србији 
постала су временом - деца Страве*.

Описивао сам то, као што су то покушали и неки дру-
ги. Деца Страве су данас дедови. Дедушке, који су веома слич-
ни својим претходницима, оцевима и оцима, у роману “Доктор 
Смрт” описани су као махери и махероди.

О ИСПОВЕСТИ КАО МЕТОДУ

“Знате ли ви, можда, нешто о удови коју је убио Раскољников? 
Ја не знам ништа. О Раскољникову знам све, о старици ништа. 
(...) О Нерону знамо више него о властитом оцу, за хришћане 
које је бацао лавовима знамо само да их је било - много.
Издате најбољег пријатеља. Ви сте јунак те жалосне приче. 
Пријатељ је само повод. Ако сте оштроумни и следите дух вре-
мена написаћете о томе исповест. Пошто сте већ рђави, по-
стаћете још и познати.
(Чему, најзад, служи бити дрипац у потаји?) То ће вам створи-
ти нове пријатеље којима ћете надокнадити оног изгубљеног.
Можете варати, лагати, обмањивати, само нам кад будете ух-
ватили мало времена објасните ваш систем, и реците нам ни-
сте ли можда имали каквих неприлика са савешћу. Добро је 
имати их, не, разуме се, такве да вас у неподопштинама оме-
ту, него тек толико да вам ове не полазе за руком баш сасвим 
лако.” Борислав Пекић: ИСПОВЕСТ КАО МЕТОД

“Знам да руски лажов на сваком кораку лаже, некако и сам не 
примећујући, тако да нико то не примети. Шта се догађа: чим 
човек слаже, и то успешно, он се у то заљуби и укључи неку 
анегдоту у несумњиве чињенице свога личног живота и посту-
па потпуно по савести, јер сам је у све поверовао; та понекад 
би било неприродно не поверовати.
Ех, којешта!, рећи ће ми опет. Безазлено лагање, ситнице, 
ништа од светског значаја. Нека! Ја се и сам слажем да је све 
безазлено и само подсећа на племените црте карактера, реци-
мо на осећање захвалности. Ако су вас слушали док сте лагали,
дајте нека мало лаже и слушалац, макар тек из захвалности.
Деликатна солидарност у лагању је безмало основни услов у 
руским друштвима - на свим руским скуповима, на вечерима, 
у клубовима, у ученим друштвима и другде...” - Ф. М. Достојев-
ски: НЕШТО О ЛАЖИ
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* * *

С. И. - дете страве - инсинуира да сам га побркао са по-
којницима Зораном Мишићем и са Васком Попом! Да ли је мо-
гуће да се човек толико сроза? Невероватно! Да ли је полудео? 
Чита ли уопште неко та његова писанија пре него што оду у 
штампарију?

Ако је рачунао на то, да сам ја писац из гета малих ти-
ража, преварио се. Друго издање антологије српске поезије 
“Несебичан музеј” објављено је у довољном броју примерака; 
тамо сам се ја одредио и према Попи, и према ...Мишићу, и пре-
ма стотинама других... Осим тога, све моје антологије српске 
књижевности су доживеле и електронска издања, па се евенту-
ални радозналци могу и уверити - ко у ствари лаже.

Ја знам чега се боји овај човек - онога што ми је усмено 
говорио уз чашицу о многим актерима послератног књижевног 
живота... Ја сам га подстицао одувек, тј. од деведесетих, да оно 
што прича и запише као књижевни сведок. Ево, и сада га охра-
брујем да запише своју истину и сведочење о З. Мишићу и В. 
Попи...

Лаж је кратких ногу...(Лаж се лажју брани - Ф. М. Д.)
И кад смо код антологија и вредновања; нека ме не учи 

шта је вредновање и како тече, јер је он доказао, и својим пам-
флетчићем, и на други начин, да за то није валидан саветода-
вац. Када су фалсификатори и укривачи били добри консул-
танти?

У праву је кад каже да “цени себе”, не и када ми тепа 
“брале” -  имам брата, хвала!

Позива се на “рукописе”, које чува, у документацији! 
Моје, и чије ли још? - Замислите, какав је то марљиви уредник! 
Прави досијее својих дугогодишњих сарадника! Па је ли он 
уредник, књижевног часописа, или полицајац? Чега се тај чо-
век боји? Због чега се и на тај недолични начин “обезбеђивао” 
од мене? Зар су моји рукописи толико опасни?

Због чега писац, што се прочуо по жаби која му је уле-
тела у уста лаже, од почетка да краја? Зато што жели да оста-
ви посебан утисак на евентуалне читаоце свога часописа, да им 
причини задовољство? Или лаже, зато што и сви други лажу? 
Или можда лаже зато што му је то ћеиф?
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...Нештампани рукописи су понекад опаснији од штампаних. 
Никако да им уђеш у траг, а они врте, буше, поткопавају те-
меље друштва. Зато је, можда, најбоље ухватити писца онда 
када се спрема да дело почини. Само, за то треба имати и те-
лепатију; ништа без телепатије.… - Ђорђије Вуковић: ДРУГА 
СТРАНА, Филип Вишњић, Београд, 1985, 112 стр; проза Пое-
тика и криминалистика, - стр. 61

Ето, можда, делимичног одговора на питање поставље-
но у последњој реченици претходног параграфа. Да је “крити-
чар” прочитао р. “Доктор Смрт” до краја, открио би то, ако већ 
нема времена и воље да чита књиге својих даровитих вршњака. 
И клонио би се, као ђаво Крста, инсинуација о некаквим фан-
томским рукописима!

Довија се да докаже - највећу лаж на свету – како је ро-
ман “Доктор Смрт” “прештепан” “из ниско буџетских  латино-
америчких сапуница”!

Каква кратка памет! Па нису сви читаоци његовог часо-
писа такви, каквим их сматра велеумни критичар и сасма ори-
гинални тумач Трчомочологије - да му поверују на реч тек тако; 
зар је мали број оних који ће, прочитавши његову виц – кри-
тику, потражити књиге које “куди”?

Кад такви читаоци буду прочитали Влашку гозбу, 
или роман Доктор Смрт, видеће, наравно, да у тврдњама и 
куђењима, феноменолога жабологије, и тумача Трчомочологије, 
има доста тога - чега нема и никада није било међу “номадима 
лепоте”. Мрчологије (промашене критике!)

Сви се његови критички ставови своде на малу освету, 
која му се, ево, враћа као бумеранг.

Код других народа, у већини случајева, лажу само нит–
кови - како вели Достојевски. Ниткови “лажу због практичне 
користи, што ће рећи директно с поквареним намерама...” А у 
Русији лажу - вели даље велики писац - “из чиста мира, људи 
уважени и с поштовања достојним циљевима”. Достојевском је 
1873. године “изненадно постало јасно да је у нас у Русији међу 
образованим људима немогућно наћи човека који не лаже. То 
је зато што у нас могу да лажу и веома поштени људи”.

Руско “лагање” подсећало је Достојевског “на чиње-
ницу” да се Руси стиде себе самих. Заиста, сваки од нас носи 
у себи неко урођено осећање стида због себе и свог сопственог 
лица, и чим се нађе у друштву, Рус се труди да буде неко дру-



115

ги а не он сам, и свакојако настоји да добије и неко друго лице 
- а да оно своје у том моменту сакрије. Српско лагање је слич-
но руском. Нарочито међу књижевним олошем постоји природ-
на склоност ка извртању, лагању и надлагивању, потреба да се 
сакрије оно своје од Бога дато лице и да се начини неко дру-
го, туђе, несвоје. А све је то због комплекса – дубоко усађеног 
убеђења да су лице и важност коју, у датом случају, дати ин-
дивидуум има, ништавни, чак комични, па је изгледа потреб-
но узети неко друго лице, арлекина, пеливана, или ликвидато-
ра по кратком поступку; тако да га свет не препозна. Достојев-
ски је уочио једну веома карактеристичну црту свог тог рђавог 
стида због себе, и свог тог подлог негирања себе, који у већини 
случајева представља нешто несвесно, конвулзивно, несавла-
диво; приметио је да се у својој свести Руси - чак и највећи не-
гатори међу њима - “никако не мире лако са својом ништавно-
шћу, и обавезно захтевају поштовање према себи: “Та ја сам у 
свему као Енглез”, расуђује Рус, “па, према томе, и мене би тре-
бало поштовати, јер све Енглезе поштују”. Два века се изграђи-
вао такав тип према обавезном принципу који је тада прокла-
мован у нашем друштву: Никад и ни по коју цену не бити свој, 
узети друго лице а на своје пљунути, стидети се себе и трудити 
се да не личиш на себе – и резултат је био потпун..”Елем Рус је 
желео да што пре постане Француз или Енглез, “како би и њега 
у свему прихватили за таквог који се нигде и никад не стиди 
свога лица”.

А овај Србин, о коме је реч (није усамљен у томе) поже-
лео је да постане неко други - можда Михиз (с обзиром да се 
служи његовом терминологијом, “Роман рађен брзо, жураји-
во”) - онај критичар што се формирао у (београдској) Симиној 
улици, да не наводимо број (зна се који је). Он је одлучио да у 
очима читалаца свога часописа буде победник без мегдана! Ње-
гова смелост не зна за границе, кад осети да је пред публиком, 
он као да више нема сумње у свој ум, ни у своју упућеност. И 
он је публику свога часописа, симулирајући као и сваки веш-
тији говорник с нешто пристојних манира строгост мртвог 
критичара, могао да убеди у шта год хоћете, и да је бело црно, 
а црно црвено. Он покушава да убеди своје читаоце да ми је – 
поред осталих ствари - пружио разлоге да будем на њега љут...

А у ствари, опет прича причу о томе, како му је жаба 
поново улетела у уста.
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ЗАНАТ ГУТАЊА ЖАБА или ТЗВ. ОФИЦИЈЕЛНА 
КРИТИКА И КРИТИЧАРИ

“...”Занимање” тзв књижевног критичара - како је време 
код нас показало - у склопу свеколике књижевне бран-
ше, колико год да било заоденуто повременим јавним 
уважавањем, не само што је најризичније, него је и по-
највише маргинализовано.(......) / На питање зашто је то 
тако како јесте могло би се дати више одговора. Овде 
ћу понудити свега један, и то из оне “спољне сфере”. / 
Књижевни критичар је код нас, доскора, био схватан 
пре свега као особена варијанта хомо дуплекса. С једне 
стране је био замишљан као “химнопојац”, а с друге као 
беспоштедни “секач”. Уз све то требало је да буде и вешт 
пригодничар, комеморативиста вазда при руци, онај 
који се, куцнувши о чашу, спремно позива на врхуна-
равне вредности, али уме да срочи и виртуозну здрави-
цу. То је била раван на коју је спузнуо пређашњи, дуго 
потхрањивани, Скерлићевски идеал. Али критичар је,уз 
све то, ваљало да буде и нека врста књижевног “поли-
тичара” и “идеолога”. / Потом се, пак, појавио нови “мо-
дел”. Критичар је постао човек од знања, вичан анали-
зи, теоријски обавештен (но често и склон различитим 
тренутним аналитичким и теоријским “модама”). Писа-
ти критику - постало је посао што изискује нешто више 
од лепореке вештине.(...................)

_______

Тренутно су, пак, “модели” критичара побркани, али 
манифестације и обреди књижевног и културног жи-
вота, без обзира на то, и даље имају у својој схеми от-
ворена места за неопходне “првосвештенике”. И тако, 
и даље, идемо и учествујемо у “литургији”. / Књижевну 
критику сам, међутим, вазда доживљавао само као је-
дан сегмент властитог рада. Од почетка сам се напросто 
осећао писцем, или желео да будем само и управо то...”
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*

Овако је изгледало први пут (по његовом сопственом 
сведочењу):

(...) Сећам се како је, опет у једној кафанској згоди, књижевни-
ца Р. приповедала какав је шок, за њих, изашле из рата, пред-
стављало увођење новца и повратак на плате. Али ми је још за-
нимљивији, парадигматично, мој генерацијски друг М који је 
ово слушао као да му је жаба улетела у уста, па онда одгугутао 
најневероватнију асоцијацију:
- Како је то било романтично доба!
Он сам је, изнад свега, обожавао печену свињску главу, и ни-
кад јој не би одолео када би је угледао како му се, избечених 
зуба, кези испод стакленог звона.
Одувек сам се штрецао када бих чуо некога да посеже за наји-
занђалијим фразама. Мислим да тако шта није допуштено чо-
веку наше бранше - уколико јој заиста припада - ни у кући, ни 
за кафанским столом. У обратном случају му, једноставно, не 
верујем. А пошто око себе одувек ширим овакве негативне та-
ласе, за све што ми се збива крив сам себи сам.

(....)

Да ли је жаба и мени улетела у уста? (Како ми је жаба улетела у 
уста или о самосазнавању”, Београд, 1988, стр. 131 - 132)

Када сам га упознао пар година након што се питао да 
ли му је жаба улетела у уста, и уверио га да јесте (свако може 
да се увери, ако отвори његову споменуту књигу на стр. 123; 
где једног свог књижевног опонента - Б. А. - назива “хитрим 
мајмуном;), опет је прогутао једну жабу (он је увелико већ био 
испекао тај занат гутања жаба).

*

“... Но није свакоме дано да успе - нећу рећи да се снађе, већ 
да се одреди - да се доведе до неке врсте постојаности без об-
зира на околности. Тај наук свако, сам за себе, ваља да освоји. 
/ У сличним околностима моја је генерација у ширем смис-
лу схваћена) показала моћ несвакидашње гласне солидарно-
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сти, и то нам је, премда је кратко трајало, ипак било од пре-
судне важности. Покренули смо један лист, створили свој про-
стор, потом се, већ како ко и где, распрштали. Пре тога, ипак, 
били смо у некој врсти гета. Часописи су били затворени по-
пут тврђава. (...) Није се имало, тако рећи, где ни објавити. 
Сва, или готово сва врата била су чврсто затворена. / Можда 
ће звучати нескромно, али отворила их је, не само себи него и 
овим генерацијама што су сада у грчу, ипак та наша скупина....”

*

“...У културном животу какав је наш, а то значи умногоме ма-
нифестативно - обредном, постоје нека света правила. Најпре, 
важно је учествовати. Онај ко не учествује, кога не позивају 
никуда, напросто је у “ауту”, у фудбалском смислу речи. Уче-
ствовање је део ритуала, део активитета и глумљења активите-
та, прилика за путовања... (...) Има оних који се у ту врсту де-
лања надасве радо укључују, постајући прави и незаменљиви 
професионалци такозваних књижевних дружења (и уз боцу, 
у кафани, и рецитујући на сцени, и вребајући какву награду), 
све у бекству од куће и свакодневнице, или у бекству од суо-
чавања са собом самима. Они, обично, имају своје уходане ре-
пертоаре, песме што обавезно “пале”, уходану интонацију, на-
чине понашања, па - што да не- и омиљене свињарије, распра-
ве и зађевице с напаћеним домаћинима. Можда ће некада неко 
докон исписати читаву хронику ове врсте догодовштина, или 
барем оних анегдотски најпознатијих....)

( “Како ми је жаба улетела у уста или о самосазнавању”,  
Београд, 1988, стр. 37 - 38 ;35; 36)

Ова три одломка, одабрана из наведене књиге, писана 
пре 1988. године, врло су ефектна, занимљива. У сваком слу-
чају карактеристична: критичар се одлучио на исповест. Када 
сам све ово први пут прочитао, није ми пало на памет: да ли, 
рецимо, аутор ту описује себе као неког другог? Да ли је, да-
кле, и он “незаменљиви професионалац такозваних књижев-
них дружења”? Да ли је и он спреман на - како сам тачно рече - 
“омиљене свињарије, расправе и зађевице”?

После труковања његовог дневничког булажњења Др. 
Смр, под фирмом некакве критике романа Доктор Смрт Е. Бе-
латукадруза, одговор је више него потврдан.
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Колико је њихов аутор “узнапредовао” у међувремену 
(1988 -2004)?

Позива се на некакав “идеал” “неке врсте постојано-
сти без обзира на околности. А шта је постојано у његовој 
беспоштедно секачкој критици? Мрчологија!

Овако пише овај “адвокат јексераша”:

“Спомињао сам како су мојој књижевној генерацији, у време 
наших почетака, готово сва врата била затворена. И не само 
затворена, него, покадшто, закуцана као јексером.
(То је онај исти инструмент на који ће се, касније, позвати из-
весни хитри мајмун, то јест младић уистину запањујуће мај-
мунског лика, иначе аутор полемичког текста о тадашњој мла-
дој српској прози, у чијем је наводу фигурирала – о, подсвести 
што никога не остављаш на миру - формулација о брзом пен-
трању хитрих мајмуна.
Том младићу се, већ како бива, у међувремену замео траг.
Ја га, пак, не спомињем зарад одбране писаца названих јексе-
рашима, јер сам о свему томе, у више наврата и на примерен 
начин, писао на другим местима, већ да бих, макар скромно, 
дочарао вербалну арому тог минулог књижевног и полемичког 
тренутка...

(“Како ми је жаба улетела у уста....” , стр. 123)

Младић кога вређа и назива “хитрим мајмуном” је пес-
ник Бранко Алексић (1951), који је у једном тренутку, написао 
текст у коме је подвргао строжијем критиковању српске јексе-
раше. 1988. Критик тријумфује што се Б. Алексићу у међувре-
мену замео траг; наравно да је то ноторна лаж. Алексић је пре-
шао у Француску, где и данас живи, тамо је и докторирао, и 
није напустио бављење књижевношћу. Али, овом критику је 
потребан ефекат омаловажавања, који би био сјајан и потпун. 
Није му довољно што Алексићу одузе име и презиме, у пара-
графу своје књиге (тобож о некаквом самосазнавању), него при 
том сања и о егзекуцији. Шта је друго критик - секач до егзе-
кутор?

То је та чувена секачка, бедаста, провидна, жабља и 
лажна критика! У којој се велеум-критик позива и на под–
свест, као на критички аргумент!
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2004. исто, исти доказ: “...Битнија је потреба онога коме 
сте некада неко добро учинили да вам на лош начин узврати 
или, како је то лепо формулисао С. Ј. , чиста “наткомпенза-
ција”, лечење властите психе и сујете…

2004: исти метод, иако није иста мета. Алексића је на-
зивао хитрим мајмуном, а мени прилепљује етикету и проблем 
– журајивог карактера, човека који трчи пред руду и мокри у 
покрету! Критику-трчомочологу није било стало до вредно-
вања, Истине и Лепоте - он је од тога истински одустао без-
мало пре скоро две деценије - већ до књижевне егзекуције. До 
ефекта, који је био сјајан и потпун. (..…) Бирократска мрчоло-
гија.

Овај тип који је добро испекао занат гутања жаба и по-
тпуних ефеката, ујединио је обе варијанте “књижевних крити-
чара код нас, - химнопојца и секача- тј. хомо дуплекса. Уз све 
то је и вешт пригодничар, комеморативиста вазда при руци.

2004. године, човек се, изгледа због нечег изгубио, за-
боравио. Заменио је тезе. Огласивши се из најдубљих провин-
ција критичког царства (Курцијус), овај критик не исписује 
књижевнокритички приказ, већ лаж до лажи. Он даје штуру, 
криптографску информацију о делу (које би требало да буде 
предмет евентуалне критике - роман ДОКТОР СМРТ), не ту-
мачи га, већ укрива. Бесан је, због нечега, на аутора Лукића: 
чије име не спомиње: Лукић је дакле, предмет беспоштедне 
критике и увреда, а не “Доктор Смрт”; Лукић и његово “ВЕЛЕ-
ДЕЛО” (читај: роман Влашка гозба, 1- 3”, Београд, Мобаров ин-
ститут - ЗАВЕТИНЕ, 2001)... При том, овај “секачев” критички 
“рачун без крчмара” врви од срачунатих, тј. потпуних ефека-
та, тј. Свињарија... То је лажна критика, која не расуђује о делу 
(“Доктор Смрт”), већ о аутору неких других књига и сарадни-
ку часописа “Савременик”. То је нека врста “обрачуна”, тешко 
схватљивог, и читаоцима Савременика, а тек нечитаоцима, тј. 
евентуалним читаоцима. Ту нема увида у књижевно дело и из-
ношење суда о његовој вредности; мрчологија (лаж) опредељује 
критика секача. Према томе, каква је то критика?

То је некаква виц-критика, по укусу клоклотроиста. 
У “књижевности и књижевном животу нема појаве, 

чиниоца или својства које није подложно оцењивању” (Јован 
Пејчић: КЊИЖЕВНИ СВЕТ - КРИТИЧКА СВЕСТ, Просве-
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та, Ниш 2004, 288 стр; есеј Критика и одговорност, стр. 12); 
међутим, замена теза, у конкретном случају није случајна и 
не препоручује као критичара човека који се прочуо по жаба-
ма... Вредновање је, дакако, и нека врста опкладе с временом; 
критичар секач је пожелео да ту битку с временом добије од–
мах, оног тренутка кад његов часопис “Савременик” стигне из 
штампарије у књижарски излог!

Међутим, у књижевности се битке не добијају ни брзо 
ни лако17; и оне никада не личе на аутентични Балкан. (…)

Ево како критик анегдотичар, и песник по укусу не само 
Адама и друштва из “Липе, врло оригинална појава,”описује 
своје интимусе:

“...Упознао сам га у време када је још био ожењен једном швед-
ском госпом, и био је пристигао, са њом и децом, у домају. У 
ствари, упознао ме са њима Адам, који је тада стално избивао 
испред Липе, па их је ту и привео. Леди је у ужасу могла да по-
сматра аутентични Балкан, као у филму Макавејева: већ у под-
не пијана З., сва у белом, церекала се за једним столом са два 
типа што су је барила; закачивши се са Адамом, гађаће га пље-
скавицом у лепињи што ће завршити на плочнику.
Али Адам, у наступу смишљеног изазивања одбојности, поди-
же пљескавицу и мирно је једе. Ефекат је био потпун... ( исто 
наведено дело,стр. 40).

Ево још једног детаља (са исте странице - мале дигресије - која 
употпуњује аутопортрет овог велемајстора прозних и иних 
мистификација):
... А писац, романсијер, драмски писац и фељтониста коме сам 
име превео као Стиховски, што му је очито поласкало, распи-
тивао се за могућност трампе једне антологије вроцлавских ау-
тора са каквим нашим издавачем. Обећао сам му да ћу га по-
везати са једном нашом мањом кућом, и то сам и учинио, до-
душе без успеха. Загрејан, међутим, том тек наговештеном мо-
гућношћу, човек ће се, дан касније, обрети за нама у Варша-
ви, водећи и жену лепотицу. И данас, када се сетим те епизо-
де, осећам се као некакав невољни Остап Бендер или Феликс 
Крул, хохштаплер стицајем констелација и туђих очекивања, а 

17 Заиста је тако, дословно! (током лета 2021. – накнадно додато)
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не по властитој кривици...

Зашто не одрасте коначно овај човек? Зашто чини оно 
у шта не верује? Још само ово: четири реченице које је исписао 
о себи (1988, исто наведено дело, стр. 44): да би његов аутопор-
трет био аутентичнији, рељефнији.

Овде ћу, између свих детаља којима је оновремена збрка оби-
ловала, споменути још свега неколико. Један је сусрет са пес-
никињом Мирјаном Б., на улици, која ми добацује: Најзад си 
долијао! Други детаљ: ушао сам у редакцију у којој сам радио 
и, неколико тренутака касније, остао посве сам. Сви присутни 
су, једноставно, некуда изветрили. ...”

Бити Остап Бендер, или Феликс Крул, или хохштаплер, 
бити то - по нужди - то ништа не олакшава. Чак и кад неко 
призна да је то “стицајем околности”.

Уста су му пуна, не више жаба, већ - латиноамеричких 
серија! Зар се тим кичерајем у последње време бави? Има и 
бољег начина да се време потроши!

Замислите, могао сам да умрем а да не сазнам, чиме се 
све овај некадашњи перспективни књижевни критичар и ау-
торитативни жабогутач бави: телепатијом! Он је у стању да 
види на толико километара раздаљине како неко мокри! Маги-
стар телепатије и Трчомочологије (нове књижевнонаучне дис-
циплине, која по смелости превазилази и доктора Винавера, 
чувенога Пантолога) пребацује ми, како трчим уз руду, како се 
- извинте због овога - олакшавам, “у трку”, квасећи по други-
ма”, што су зар не, све “тврди” књижевнонаучни појмови, које 
су му утувили у главу на последипломским студијама, зар, који 
његови ментори?...

Ето чиме је опседнут неко за кога сам мислио да је пес-
ник, кога сам поредио са Бродским: запишавањем!

Да поновим речи којима се завршавао мој есеј о “Ста-
ници у пустињи” Бродског, речи над којима се “олакшао”, по 
кратком поступку:

“Бродски као да је предосећао, и јесте, да ће пустиња проћи. 
А Игњатовић говори о крајњем исходу свеопштег опустошења. 
Игњатовић је без разлога веома занемарен песник, али мета-
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физички песник, упркос томе што се чини да је обележен браз-
готинама соц. метафизике, и странице, из пустиње говоре о 
човеку који је стављен на искушење, у коме, у пустињи, као 
песник није поклекнуо, већ као да је ојачан познатим Христо-
вим питањем: 
“Шта користи човеку да сав свет задобије а душу своју изгу-
би?” “

Овог тренутка повлачим претпоследњу реченицу овог 
пасуса. Споменути песник се инаџијски потрудио да ме увери 
да је, стављен на искушење, у пустињи, ипак поклекнуо...Због 
чега?

Шта му вреди ако и сав свет задобије кад је душу своју 
изгубио?!18

18 Међутим, бавити се овим “критиком” - секачем и укривачем, и даље, и 
овде,  било би контрапродуктивно - јер сам то учинио на једном другом ме-
сту и у посебној књизи. У своје време. Видети: БИСТРА ВОДА У КОЈОЈ СЕ 
ВИДЕ МНОГЕ ЖАБЕ ПОСЛОДАВАЦ КЕОПС I (према 9. књизи “Вечитих 
чудесних коренова”, 2006, са коментарима из 2019.)
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О ЧЕМУ СЕ ОВДЕ УПОРНО И ДУГО ЋУТИ? ПРАКСА 
ПОТИСКИВАЊА, СПРЕЧАВАЊА, ГУШЕЊА, 
ДОКРАЈЧИВАЊА СРБИЈЕ, А ПОСЕБНО СЕЉАКА

ЛеЗ 0007569. - У првој деценији овог века српска дијас-
пора послала је осиромашеним рођацима 43 милијарде евра. 
То је два и по пута више него страних инвестиција . - Градови 
су били препознатљиви по својим успешним фабрикама. Онда 
су дошле погубне деведесете, па двехиљадита, и индустрија 
је убрзано сељена на отпад, јер се развијала теза да је услуга 
"краљица" привредног развоја. А, заправо, санкције, тајкунска 
приватизација, хаотични економски концепт довели су до тога 
да се значајни стубови привредног корачања претворе у руше-
вине. Ево илустрације: од 2001. године до данас само је три и 
по милијарде евра приватизационих прихода ушло у државну 
касу. Ко је свесно обезвредио толике индустријске гиганте и 
купио их за безначајне паре? Од привредне распродаје највише 
су имали користи контроверзни бизнисмени, домаћи и страни, 
који су више куповали земљиште него погоне. И ко је одгова-
рао због ове вишедеценијске пљачке? Понеки безначајни лико-
ви, док главни кривци јефтино пазаре и даље. - Миломир Кра-
говић

КЊИЖЕВНЕ ИЛУЗИЈЕ

Постоји бастион официјелне књижевне критике и лите-
ратуре, са својим кумовима и чудовиштима. Српска књижевна 
критика - она права и пожељна - не постоји! Постоји неколико 
илузиониста, махом на Универзитету или у близинама САН, 
те на ћепенцима високотиражних дневника, који жаре и пале. 
Критичари нису ништа бољи од народа из којега су изникли; 
кад бисмо им поређали имена, учинили бисмо им почаст коју 
нису заслужили.

Књижевни арбитри текуће књижевне критике нису 
“имбецили”, напротив. Међу њима има врло способних твора-
ца тзв. књиж. илузија. Писати о арбитрима и сивим еминен-
цијама зоне сумрака српске књижевне критике значи суочити 
се са вештим обманама и предрасудама разних врста, заћи у 
област разоткривања и (пре)вредновања.

У овој књизи је дотакнут рај и пакао српске душе и 
књижевности. Не знам ни једног српског писца, есејисту, пес-

http://tzvkulturnidodatak.blogspot.rs/2016/08/43.html
http://tzvkulturnidodatak.blogspot.rs/2016/08/43.html
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ника, романописца, критичара који је живео рајем. Који је 
успео да оствари Еванђеље, чији су живот и дело доживље-
но Еванђеље... То се може видети на гробљима, на сахранама 
тзв. “књижевних великана”... То се може видети и после; кад 
прођу година, две, десет, двадесет... Боже, колико је тих писа-
ца наметаних, величаних, наметаних свим средствима за њи-
хових живота на земљи; који су нестали несједињени са Богом 
Логосом, чија је душа живела ван себе, у вечном лудовању и 
бесмисленом кружењу из греха у грех, из страсти у страст, из 
муке у муку. Академије, награде и нагрде, наметања свих врста, 
све почасти, све су то смислили префригани људи, у свом По-
темкиновом Селу. Књижевност српска 20. века - сва је у боксо-
вима Пакла. Покушавао сам да је извлачим из тих боксова па-
клених са свим његовим страхотама и ужасима; правећи анто-
логије, пишући синтетичке есеје; али није било могуће извући 
оне, који су ушли у Вечне муке, којима Логос није открио тајну 
душе... - Мирослав ЛУКИЋ , часопис Уметност махагонија 16 – 
19 /2005, стр. 60 , чл. Књижевне илузије (стр.59)

НЕПОЗНАТА СРБИЈА. Реаговања 
(....)

Sanda Ristić Stojanović

Poštovani Miroslave, / melanholija je uvek bila deo bića 
umetnika, ali živimo u vreme gde je vidljivost svega što je u 
suprotnosti sa slobodom, talentom, životom neosporna. Još su 
Kjerkegor i Niče ukazivali na lance institucija i institucionalizma 
oko čovekovog bića. Da, umetnik ima krhkost, ali i ima moć u 
stvaralačkoj snazi. Hirurški da budem precizna, odavno je od 
strane zaista umnih glava, pre svega filozofa objavljeno da živimo 
u antiumetničko doba. Svuda oko nas su antislikari, antipesnici 
pa i antiljudi. Svojevremeno sam doživela da ljudi koji se bave 
slikarstvom, umetnošću plaču dok estetičari čitaju svoje radove 
o dobu antiumetnosti..... Sekundarna literatura je narasla do 
čudovišnih razmera. Zamislite nekog ko čita Andrića, okružen 
stotinama knjiga o Andrićevom delu. Lako je zamisliti da se 
ograniči samo na čitanje Andrića, kao kad gledamo Rembrantove 
slike... ne moramo sve da znamo o delu, i kada je nastalo, i koga 
je slikao i zašto.... Porast pseudoeksperata je neviđen, eksperata 
je sve manje... Eksperti su bili velikani... Ima još uvek nekoliko 

https://marijobelakumrijo.files.wordpress.com/2018/01/umetnost-mahagonija16-192005.pdf
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eksperata.... Pseudoeksperti obično slabo prodiru do suštine 
umetnosti. O tome su već pisali čuveni filozofi kao T. Adorno i još 
neki. Sumnjam da je bolja situacija bila u prošlosti kada je u pitanju 
umetnost. I u Rafaelovo doba bilo je na stotine njegovih epigona. 
Svaki autentični umetnik pa i slavni Pikaso, doživeo je otpore 
svojoj umetnosti, napade kritike, prećutkivanje..... Netalentovani se 
udružuju, takođe do čudovišnih razmera, vrlo su spretni i okretni. 
Razni ljudi u kulturi se udružuju, i obrazovani su veoma, dosta toga 
znaju o tome kako bi trebalo da se rade i izgledaju prave stvari. Pa 
se događa da u praksi rade jedno, a za javnost imaju posebnu priču, 
i srce bi dali i sve bi dali za umetnost, samo što ne izvade pare iz 
džepa za jadne umetnike. Naravno, te pare ostaće im u džepu jer su 
nepogrešivo tamo gde se može doći do honorara i para. Siromašna 
smo zemlja, pa se sve napred pomenuto moglo očekivati. Sada kada 
se setim mog studiranja filozofije, kako je to divno bilo. Samo smo 
čitali dela filozofa, i na ista pitanja različito odgovarali. Neko iz 5 
knjiga da odgovor, neko iz jedne. I da li kada kažemo Kant, Hegel, 
Adorno tražimo spisak nagrada koje su dobili? Preporučujem svima 
koji se bave umetnošću i filozofijom da što više čitaju estetičare i 
sve filozofe a bogami i psihologe. I preporučujem da se sete kako je 
Šopenhauer živeo i od čega. Poštenije je otvoriti kozmetički salon i 
od toga živeti, a ako imaš dara pisati, slikati, vajati .....

Pozdrav Sanda Ristić Stojanović

Анониман To je skrivena Srbija, 
skrivena s razlogom višeg cilja

Nepoznata Srbija? To je skrivena Srbija, skrivena s razlogom 
višeg cilja, da ne bi dospela u iskušenje da bude zaprljana. Ponekad 
čuvamo od očiju drugih ono što nam je dragoceno, jer u prirodi 
čoveka je da sve što vidi lepo, odmah mu oči iskoče i dobije 
neodoljivu želju da to prigrabi za sebe, da otme od drugih, od 
prirode, pa čak i od same Lepote. I kad bi mogao, čovek bi sve to 
proždrao, krijući se da ga drugi ne vide, a kad ga obuzme osećaj 
sopstevnog “ponosa i veličine”, onda svaki sram biva prekriven 
odećom lažnog glamura, samozadovoljstva, samoživosti, i samo... 
samo... samo JA. Pred drugim svetom ispoljiti se, pa nije važno 
ni kako. To JA je mesto gde nema drugih ljudi, nema ni ptica, 
gusenica, ni mrava, nema šuma ni livada, reka, ni okeana, nema 
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prirode, nema Boga... 
Kako otkriti taj sram ispod naslaga samoljubivosti? Zar nije 

u tome lek za vidanje rana unutrašnjeg srca Srbije, njene suštinske 
vrednosti koju čine ljudi?!? Priroda nam je već data za džaba. Ni 
to ne vidimo, a još manje osećamo. Pa kako onda osetiti čoveka i 
skrivenog Boga u njemu? Taj Veličanstveni i Premudri se skrio 
od ljudi da bi osetili šta znači čežnja za voljenjem. Iz te čežnje 
izranja onaj osećaj stida sopstvenog vida rita i dronja u koje smo se 
obukli. Tako otrcani šеtamo ovim svetom u beznađu, slepi i gluvi 
za sve ono što se zaista dešava. Pa čak, iako sagledamo stvari, ne 
vredi i jednu reč izustiti, jer svaka bi došla iz prljave posude našeg 
dijapazona znanja kojim samo mislimo da vladamo. Objasniti 
Lepotu nije lako, možda je i nemoguće, a kamoli reč lepote pustiti 
iz sebe. Vidi, pišem reči, a pitam se ko li to iz mene progovara? 
Nisam Ja. Moje Ja bi samo ćutalo i patilo što nema dovoljno dubine 
da izrazi lepotu tog skrivenog, koja i nije sa ovoga sveta, koja nema 
reči ovoga sveta, niti pojavni oblik koji može da se objasni, a kamoli 
rascveta u hiljade boja i utisaka... 

I ta fotografija natrule kruške samo mi budi osećaj kako 
smo mi ovde slučajni prolaznici sa malom misijom, ali velikim 
srcem koje nikada nećemo moći otkriti. I ta kruška nosi lepotu 
ideje rađanja novog bića kad opadne, neće nestati samo će je 
zemljica prigrliti, i pomoći da ispod tog stabla na proleće procveta 
prva ljubičica. 

Kako skinuti te krpe, i obući nove odore dostojne te prve 
ljubičice? To je naš zadatak. Veličina u nama priznaje koliko smo 
mali nad tom idejom nicanja male ljubičice. Mali nad prirodom 
koja skriva od nas svoje zakonitosti i iznova nas, iznova zbunjuje i u 
isti mah očarava. 

Pre neko veče sam mislila na tebe, Miroslave, čak započela 
da pišem neko kratko pisamce, ali me reči nisu htele. Sedim 
pored otvorenog prozora i slušam kako kiša lije. Vlaga klizi niz 
ovu tastaturu, dobuju udari prstiju i ritmu pljuska, ne znam ni 
šta pišem, nije ni važno... neka... Možda neka sila tera i mene na 
ovo činjenje. Još nisam došla ni blizu nečinjenja, gde lepota izvire. 
Ponekad čeznem da popijem sa tog izvora. 

Biće unutar sveta je najosetljivija tačka, malo, kao zrno koje 
traži nađubrenu zemlju, i ovu kišu, da ga natopi milošću Božijem, 
ne bi li počelo da raste i razvija se... neizbežna je trulež zbog crva i 
đubriva za plodno tle... ono što zaista ostaje, ostaje zauvek kriveno 
pred očima sveta. srce nema oči, ono je poseban organ unutrašnjeg 
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vida koje je široko i duboko i nesaznatljivo kao vasiona...

Pozdrav prijatelju
Su

(Реговање на текст Уредника :  
10. јул 2018. ЛеЗ 0015668 )

ЕВРОПА ПОЈМА НЕМА ШТА ЈЕ ДАНАШЊА СРБИЈА

......Неки одлични српски писци су осуђени на ЛАС ВИ-
ЛАЈЕТ (у преводу са турског – анонимна хроника), како несна-
лажењем државе у којој живе, помагањем институционалне 
игноранције, тако и несрећом српске емиграције, како оне по-
сле другог светског рата, тако и оне из шесдесетих, или осам-
десетих. За ову последњу групацију се не чудим, јер је она ипак 
тетовирана титоизмом, али не могу да се начудим оној емигра-
цији после другог светског рата, оној српској емиграцији коју 
је удба, према сведочењима толиких написа из штампе по-
следњих година, физички истребљивала свуда, па и у САД, да 
та иста емиграција додељује високе књижевне награде тзв. пес-
ницима мутантима, камелеонима... Нисмо имали среће са на-
шом несрећном српском емиграцијом, и она никада није била 
на нивоу руске или пољске емиграције...

Овде се толико намножило тзв. писаца и критичара 
стасалих у Необичној лажи да то обичног човека може попла-
шити, али не и заточнике бездане књижевности..… (Видети 
више: Б.Тук., 2011)

https://tzvkulturnidodatak.blogspot.com/p/dnevnik.html
https://tzvkulturnidodatak.blogspot.com/p/dnevnik.html
https://velikazavetina.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
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ОСВРТАЊЕ (2)

Шта је време одузело овим редовима?

Преписано са странице истргнуте из неке свеске 04:27 ч. Пе-
так, 6. новембар 2020.
Сањао да сам добио ауто – прво као хонорар за неку одштам-
пану књигу.
Друго – среће ме Црнац, непознат, и каже ми да будем на од-
ређеном месту у одређено време, - да ли је то у Београду?
Спомиње адресу „Матрикс“. Пробудио се пре 4 ч. Нејасан сан 
„Матрикс“? .…

* * *

ПАНОРАМА (Ракова Бара) 
…

Обично, кад ми, дођу у госте, пријатељи из далека, во-
дим их да посете (у нашем завичају) - Голубац, манастир Ту-
мане, село Кривачу, превој на путу према Кучеву од Криваче 
- Ракову Бару, Турију, Клисуру Јоргована (кучевску), Кучајну, 
Мелницу, Витовницу (село и манастир). Лепенски Вир. Оно 
највредније што Србија има, то је на планинама. Узбудљиво је 
чак и оно, успут, што је наружено зубом времена, као вампир-
ским очњацима; шта и колико држава Србија чини да покаже 
те планинске вредности и лепоте своје, шта приватна иниција-
тива?

(Уобичајена маршута. Уторак, 07. август 2018.)
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.. видети опширније > Уобичајена маршута...

РАДЕНКА 
…

Колико познајете свој завичај? Мислим - онај најужи? 
Па онда и онај најшири? Колико тога не познајете? Колико 
тога нисте стигли да видите, или можда (страшно је и помис-
лити) нећете стићи, никад, да видите?

Рођен сам и одрастао на оној обали Пека на којој су - 
Велико Градиште, Раброво, Мишљеновац, Нересница, али шта 
знам о Пеку у горњем току ове реке, рецимо од Краку Лу Јор-
дана, Бродице, Благојевог Камена, Дебелог Луга и даље? Шта 
знам о путевима који су паралелни (на југу и северу) долинама 
којима кривуда Пек ка свом ушћу у Дунав?

Овог лета сам решио да то поправим у свом животу, и 
данашњи дан сам одабрао, да упознам Пек после Благојевог Ка-
мена, а да у повратку, не идемо оним путем којим смо дошли - 
Мишљеновац (наше имање на Пеку), Благојев Камен, него да 
покушамо да се вратимо правцем Дубока - Раденка - Кривача 
- манастир Тумане - Голубац - и да се преко Војилова и Зеле-
ничког Венца, Вуковића и Српца, вратимо опет на наше имање 
Преко Пека, тј. у Мишљеновац. (Петак, 10. август 2018. Видети 

http://homoljskimotivi.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
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опширније НЕОБИЧНА МАРШУТА... )

* * *

Нисам одолео, прегазио сам реку Пек, тамо где се у њу 
улива један јак поток, и где има пуно камења које светлуца. У 
близини има предивних црних јова, и неко је између њих на-
правио висећи мост. Тај мост још нема степениште, и добро би 
било да човек има реп и крила па да на њега узлети!

Попео сам се некако и заљуљао... Браво, ловци, ако сте 
ви то направили. Ако нисте ви, ако је неко други, нека нам се 
јави! Адреса је знана. Публиковаћемо занимљиве фотографије 
и приче - из овог наизглед познатог дела непознате Србије... 

…

Куће у Бродици, - заборавио сам да напоменем - куће 
успут, деловале су сабласно, пусто, као да ту нико не живи; ве-
роватно је у центру села много боље?, али није било времена да 
и тамо свратимо... Можда неки други пут?

Благојев Камен је деловао сабласно, напуштено; шума 
је напросто (про)гутала куће. Нисмо никог живог видели, али 
сигурно и ту неко живи, у том напуштеном (?) бившем рудни-
ку волфрама).

Долазио сам овде пре више од четрдесет година, прво у 
Босиљковац. Долазио сам шинобусом до Босиљковца, а онда су 
ме чика Перина поћерка и зет возили даље својим аутом. До-
лазио сам неколико лета, и упио неизрециву лепоту тих шум-
ских предела, посебно спрудова на Пеку, на којима смо се ку-
пали (прве године мојих студија). Тад је ту било много више 
живих људи... А данас?...

Али боље погледајте неколико слика моје сапутнице, од 
многих које сам изабрао; зато што су боље снимљене од оних 
које сам ја снимио. Боље, јер је искуснији мајстор фотогра-
фије…

* * *

Према Раденки смо кренули, - иако не познајемо пут 
- према упуству једног љубазног мештанина, који нас је охра-
брио да гурамо даље, јер ако је он могао недавно да прође туда 

http://homoljskimotivi.blogspot.com/2018/08/blog-post_10.html
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својим старим стојадином, можемо и ми фордом.
Какав крај! То је планински пут, пречица, коју су кори-

стили наши дедови, очеви, али која не прати ток Пека.
Пролазили смо кроз засеоке, које никада раније нисам 

видео, иако то од наше куће у Мишљеновцу није даље од 30-ак 
километара (ваздушна линија).

То је онај крај који ми не можемо видети из нашег ме-
ста, од велике Ђуле. Иза Раковбарског виса. У једном тренутку, 
кад више нисмо знали да ли идемо правим путем (према ма-
настиру Тумане), угледали смо камениту литицу, али убрзо и 
улаз у једну пећину. Дубочку пећину. Некада сам у ту пећину 
провирио, пре скоро пола века, али долазио сам другим путем 
из Дубоке, и на то сам сасвим заборавио…

Нисам имао представу колико је то растојање од Дубо-
ке до манастира Тумани - деловало ми је предуго, али … Мо-
жда и није тако предуго? Раније нисам пролазио том тзв. пре-
чицом, само зато, што сам имао стара аута, која можда не би 
издржала толике успоне, и који би брзо прокували, али можда 
и зато, што сам увек имао неке друге прече ствари…

Раденка је, за мене - нешто сасвим ново, драгоцено; по-
себан један свет на висини, посебна једна покрајина; и доказ 
да је оно драгоцено што имамо, на планинама, на планинама... 
На врховима... Охрабрујем људе из овог краја да ми шаљу фо-
тосе начињене у оквирима свога атара, можда и по неки запис? 
Неку причу? Како би све то стигло и до других људи широм 
Србије, Европе и света...

Људи из Раденке су одабрали добар крај да се населе!

* * *

Да ту станем(о). Овом путу треба посветити више вре-
мена (и простора!). Не само једно преподне. Никако не само 
једно поподне. Овуда треба путовати чешће. Можда и пешке? 
Мада би то потрајало, охо - хо...

Необично, али у Раденки, једином од села општине Ку-
чево, немам ни једног познаника. Те људе сам у детињству и 
младости виђао на вашарима (Кучево, Голубац), у манастирима 
(пре свега у манастиру Тумане), али од тог света ми смо били 
одвојени, тј. између нас се испречила Ђула... Можда са Паље-
вина, или из Брезовице, вероватно може да се види више, али 
ни то нисам проверио?...
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Много смо више фотографија снимили, него што може 
да стане у овој чланак. Понешто ћемо публиковати у данима 
што долазе....

У Мишљеновцу, касно поподне...

СНОВИ СУ КАО ДУГЕ, НЕБЕСКЕ ЋУПРИЈЕ

САН

„Ово је све ваше? Ви зидате ову Кућу – кућу свих кућа?“
Непознати ме гледа: са неверицом и чуђењем.
Не сећа ме се, каже
Да ли ја можда њега знам?

Испред куће јела
при врху црвена и модра
као креста ћурана.
Непознати улази у кућу
гледа кроз прозорчиће,
дванаест прозорчића има:
кроз први се види снег,
кроз други јагњешце,
кроз трећи дивља трешња,
кроз четврти пут широк,
кроз пети плавојка
што љуља боковима шуму,
кроз шести разговор;
двосмислени, весели,
кроз седми перуника
горска, саса и грмани,
кроз осми кула,
бандера и облак,
кроз девети лампа,
која увек гори
и дубока бразда,
кроз десети јаје
од камена белог,
раоник и разбој.
Немогући ратар,
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самоука ткаља,
кроз једанаести звезда
падалица с репом,
кроз дванаести Месец,
ноћна плима мора…

Пошао сам уз пусто брдо
Низ које се котрљају
балвани и метеори.

Крај мене је и жена
ћутљива и прсата
коју не познајем…

Скачемо у понор
у дубину помрчине
Над главама тутње
громови, балвани.

Телефонирам неком што спава мртвим сном.
Телефон је мали и црн
црн као чађа из сулундара
без бројева само
плус и минус
Она жена
још увек пада
у дубљу помрчину
у пећински азил
где украдену децу
држе у ћутљивој дресури
као младе лавове
камџијом…

Прилепио сам се
уз камену литицу
као слепи миш.

Кроз димњак
у стени
тече поточић светли.
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На ком сам ово хоризонту?

Балвани се котрљају
И јече
као поворке народа
што се строваљују
у амбисе.

Светлост ме може одлепити
од ове литице,
од бивших људи
и сени.

Пузаћу вођен светлошћу
правцем трачка
кога упознах
у неким другим сновима
и световима…

Буђење има арому
хаоса и пустиње,
гавран негде у даљини гракће
и затим наступа тишина
тежа од тиграстих пећинских када
и ваздуха седмог подземног хоризонта.

Дубраве
Златни Расуденац
Столица
Одазивају се одблесцима неизрецивим, титравим

Разапет сам на великом
Храсту Запису
који се осушио
Нови је никао ту негде у близини.

Једино је у визијама могуће Немогуће

Бели се Кула на врх брда
као кост пљусковима прана и ветровима изрибана
Судбина се оцртава све јасније
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Без престанка понављај диван сан,
као дечак који наглас мисли.
Судбина се објавила јасно,
као редови јабланова покисли…
Анђео је кроз снове послао наговештења.
А буђење и време откривају
тумачење
и тајни узрок мрачних расположења…

Све временом постане нешто друго,
Земља без слуге и без крста
Планина свој реп има,
Престол и локве
И кревет за Немогућег Ратара.

Бог не заборавља добра дела и ни једну бразду заорану
Ни брачни лежај усред њиве
Ни изворчиће са водом зеленом,
водом хладном, са водом слатком…

ОБЈАШЊЕЊЕ? Овај сан и следећи редови заслужују 
извесно, макар и непотпуно објашњење. Постоји простор по-
следњег, апсолутног Ђубришта. За мене је то од најраније мла-
дости био предео између вароши Кучева на обалама Пека и 
влашких села Шевица и Нересница - једна од најчудноватијих 
пешчаних пустиња са динама високим и по тридесетак и више 
метара. Ту су их избацили највећи багери на свету испирајући 
из шљунка самородно злато. У тој пустињи има неколико језе-
ра насталим радом багера. Ту сам у своје време в и д е о Ком-
плекс СПАСОВО. Ту на том пешчаном Ђубришту… А после 
су се наметнули: Дубраве, предели где је одрасла наша мајка, 
Златни Расуденац, имање које је она донела као мираз, и Сто-
лица – имање Лукића далеко од родног села на обронцима Хо-
моља, где су некада биле бачије, од којих су остали само каме-
ни темељи. Ћерамида, шут и шуме липа…

Ђубриште. На таквом Ђубришту сваки отпадак је ко-
начан и не може се више употребити. Предмети овде постоје 
окренути звездама – то је најтачније што се може рећи о томе, 
и то је уочио један од занесењака, који је ушао у Лавиринт и из-
ашао на једну светлу терасу. Снашао се у бројним могућности-
ма и сплету путева који наизглед никуд не воде. Попео се спи-
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ралом пужа на врх Куле, коју сам често видео у сновима. Као 
уосталом и СКЛАДИШТЕ.

Он се попео на Кулу, јер у Складишту не постоји хори-
зонт, не постоји горе и доле, пошто се складиште “слива у вер-
тикалу непросторног, бесконачно продуженог ДОЛЕ. Скла-
диште је обрнута страна пустиње, а као и пустиња, један (је) 
облик лавиринта.

На излаз који постоји из лабиринта Ђубришта указује 
фатаморгана једног ЗАМКА. За Замак је довољно рећи да је из-
лаз из лабиринта, излаз из варљиве слободе пролажења, би-
рања путева у лабиринту. Замак је, можда, острво слободе, 
зоне измирења супротности (медиала), тераса земаљског раја, 
катедрала целовитости душе. Можда ову фатаморгану произ-
води неки демон да би још више замрсио путеве Ђубришта; то 
није битно. Ова фатаморгана има свој реалитет и може се фик-
сирати. Игра, која се састоји у фиксирању, заустављању фата-
моргане, такође је узалудна (игра звана сликање, или писање, 
или ткање, или певање, или дуборез – додао бих ја, играч и 
сневач), али она ствара магијски круг заштите од демона раз-
грађивања…”

Сањао сам како градим кућу – кућу свих кућа – са два-
наест прозорчића, на последњем, апсолутном Ђубришту, а 
када сам се пробудио видео сам само један ЗИД, на последњем 
или апсолутном Ђубришту. Зидао сам га скоро пола столећа.

Тај ЗИД, одваја “унутрашње од спољашњег, или спаја 
унутрашње са спољашњим ( intra + extra), или одваја празнину 
од празнине; као што каже Бекет: “Иза овог зида је други па-
као“. Читао сам ово поново и поново:

“Бескрајност и произвољност обличја у лабиринту по-
казују и КАМЕЛЕОНСКЕ ИГРЕ на Ђубришту, које се испољава 
у различитим видовима мимикрије.

Што се тиче космогонијске шеме CADIS,која је састав-
ни део фатаморгане 3амка, она сугерише тезу супротну ис-
куству и опсервацијама на простору Ђубришта. Наиме, Ђу-
бриште је “рђава бесконачност” простор неодређен, без ко-
ордината и без средишта. Шема CADIS напротив, показује 
да је свет центричан и симетричан, као што је живи орган-
ски облик центричан и симетричан. То је, значи, свет који по-
седује неки пупак, неку осовину, неко средиште. Свет је у зна-
ку броја четири, али се у овој четворини издваја тројство, као 
дизање духа изнад воде, док четврти члан Амен, садржи свеу-
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купност обличја, почетак и свршетак. Сва обличја дугују своје 
рођење апсолутном, белом кругу - јајету и са њиме кореспонди-
рају. Свет је коначан и само четвртина му је продужена у бес-
коначност, а и та бесконачност је обухваћена овом коначно-
шћу. Простор и време су пирамиде, и оне имају свој позитив и 
негатив…”

И Дубраве, и Златни Расуденац, и Столица, налик су 
на шиљак, на пирамиду, као и једна планина, не тако далеко 
(Ртањ, стварни географски и митолошки центар Балкана).

Са њих је долетала фатаморгана Комплекса СПАСОВО: 
Бачија, Музеј Немогућег ратара и пастира, мала црква Вазне-
сења Господњег не већа од оне у Витовници, и Кула од белог ка-
мена, висока, са терасом, са погледом на предео благости. Бла-
гословљена перспектива, руком св. Луке…

Како се уосталом и звао човек који је засновао имање 
на планинама на извору Манастиричке реке, и чије смо име 
претворили у презиме… 

Регистровање толиких предмета Складишта – не само 
оног званог североисточна Србија, Балкан, или Стара Евро-
па, који се могу наћи на напуштеним салашима, или на тава-
нима опустелих кућа, рудника сребра и злата, по џеповима де-
чака, или на огромним ђубриштима сваког већег села, могу се 
обавити под наслонима пространим будуће Бачије, или крај 
ЗИДА, оног који ћу зидати од раковбарског лаког камена, или 
оног црвеног испод рановачког Црног Врха, заједно са једним 
козаром којег је анђео научио како се фиксирају фатаморгане, 
илузије илузија…

Сваки ћемо камен узидати по космогонијској шеми 
CADISА – по плану величанствене метаилузије… За сада могу 
толико о томе да кажем… 

(1993 -1997)

НАПОМЕНА: Опседале су ме фатаморгане и визије 
Completariuma. - У своје време. Сада (26. јул 2013. године) знам 
да је све било прво у визијама. Свака визија упућује на неку 
другу и на нешто друго, што је изнад привремених циљева и 
људског живота, и струје једне генерације. У своје време био 
сам врло близу Божје копче. Закопчано се откопчавало, откоп–
чано се закопчавало. Снови су као дуге, небеске ћуприје…. Не-
када сам додиривао Божје копче, а у последње време - нарочи-
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то ноћу – кошмари потискују снове, да би наступила непобе-
дива коњица не Џингис- кана већ фатаморгана….

ИЗЛАЗАК ИЗ ДУХОВНОГ ЗАТВОРА  
ИЛИ САЗВЕЖЂЕ САНДРАР

....... Само је његова једина “пријатељска рука”, вође-
на тако савременим, нама блиским, ироничним односом пре-
ма високопарној поезији, умела да “кодаком” сними не сам 
предео, већ његов одраз у бујној машти пријатеља Л е Р у ж а. 
Међутим, изгледа да је у прози имао следбенике: у Борхесу, по-
ред осталих.

“То је необично. Твоја рука се управо мења.
 Сијасет линија се брише. Али још увек видим твој за-

твор, ту, те решетке...”

Блез Сандрар: Циганске рапсодије, “Мајка”

Сандрар ће објаснити Манолу о каквом затвору је реч: 
“То је духовни затвор. Уосталом, сви песници које су у једном 
датом тренутку њиховог живота дотакли зраци извесне звез-
де, звезде Дирерове Меланхолије, с његове чувене гравуре, за-
падају у контемплацију; она може постати бескрајно и смрто-
носно очајање које води у самоубиство или лудило, као што је 
то био случај са Жераром де Нервалом, или у необичне боле-
сти пред којима лекари остају збуњени, као што контемплација 
може довести и до највеће радости, а то се, сматрам, мени до-
годило”. (Препорука: Видети предговор књ. Блез Сандрар: ИЗ 
ЦЕЛОГ СВЕТА У СРЦЕ СВЕТА, Београд, 1990., стр. XXVIII)

ЦЕНЗУРА

Цензура мишева, за почетак, и свака друга цензура. - У 
оквиру “Документационо информационог центра Сазвежђа З” 
постоји један велики џак пун исечака, које су, у једној од соба 
Велике магазе, још док су нам оба родитеља били живи, напа-
ли мишеви. У ствари, деценијама смо исецали из новина неке 
чланке, написе који би нам се допали, или нам се учинили за-
нимљиви због нечега (Политика, Новости, Књижевне нови-
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не, Младост, Борба, Видици, Индекс, Студент, итд.), не знајући 
шта би са тим исечцима. Не, нисмо имали намеру да правимо 
сузовска “Цјеломудрија овог света”, можда смо то исецали да 
нас подсети на неко време? То је била нека назовимо је “псеу-
доестетска” цензура. Праву цензуру су отпочели кућни мише-
ви, претварајући многе новине које смо сакупљали и спремали 
за коричење, али и понеку свеску наших бележница, дневника, 
претварајући је у папирну плеву, у којој су савијали гнездашца 
за своје ружичасте младунце, док то није открила са вриском 
наша мајчица Наталија (упокојена 2002). То је значи било пре 
њене сахране. Сигурно пре бомбардовања Србије, значи у про-
шлом веку. Тада смо све те начете и “цензурисане” исечке, уба-
цили у један велики џак и окачили га о клин на зиду, из предо-
строжности. Мислећи да све то једнога дана поново све пре-
гледамо, али… тај дан није долазио... годинама... Када смо ту 
врећу отворили средином лета 2016. запрепастило нас је све 
чега ту има; почели смо да правимо факсимиле, и суочили се са 
чињеницом да су датуми и ознаке где ја шта и када објављено, 
оштећени... Па ипак, и упркос томе, ево понешто из те вреће 
без дна!

..
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ЋИЛИБАРСКА ПТИЦА

ПРЕСЛУШАВАЈУЋИ ПОНОВО САЧУВАНЕ ГЛАСОВЕ 
ПОСЛЕ ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА

Жива књига. Магнетофонски снимци (јануар 1976).

I

Уметност је моћна (могло би се рећи и бесмртна, јер 
све надживи и сачува од пропадања, тоталног уништења и рас-
падања), најбољи лек од заборава.

4. март 1976. Мати вади оџаке на Пеку, пролеће снег, а 
ја роварим по забелешкама - грађи за нешто што ни мени није 
још сасвим јасно.

1

Баба Кадифка из Душманића: 102 године, рођена 1874. 
Никли јој трећи зуби! Испред жутог бившег дома жандарме-
рије у Љешници, док смо чекали аутобус за Голубац у прошли 
петак, - Среда, 3 март 1976.

.... – А бабо, немој бабичко тако да кажеш.
А он наредник, па све има неке црвене врпце, па три 

шипке, сјаје.
- Шта си ти?
- Командир.
- Турим те на мога, па што си турио те врпце туна?
- Па – каже- тако код нас.
Ја велим, „Ви ништа не знате, ви сте Бугари, гори него 

Турци!“. Он турио ону капу црвену, па каже, „Ја сам команди-
ре“. „Ти си мајмундире!“

- Има ли, бабо, што да се је(де)?
- Има.
Сипам му паприкаш у једну порцију – нису имали 

тањире. Супу, остало. Он све то смеша.
- Шта то чиниш, мајмундире?
- Сићка та, то све иде у један трбу. Шта да кусам ово па 

оно?
Цео отаџбински рат сам провела као куварица у Кучеву. 
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Била сам ја и у Мајданпеку.
- Шта си ти?
- Куварица!
- Каква куравица?
- Нисам ја куравица него куварица!
- Ја не знам.
Кад не знаш, не мораш ни да знаш!
Јела сам и са Бугарима и са Турцима и са Арнаутима.
- Шта си ти?
- Ја сам куварица... Јеси ли гладан?... Ајде да једеш...
Прво ја да једем, да пробам, неће он да пипне док ја не 

поједем своје...

2

БОРА ЖИВКОВ; МЕЗУЛАНА. – Многе је занимало од 
кога је Бора Живков, када и пошто купио Мезулану мишљено-
вачку. – Мезулана је била у власништву попа Мијајла из Сене, 
народног посланика, који је умро пред Балкански рат, а насле-
дио га његов заменик Димитрије Лукић, прегледач бобичавих 
свиња. После Првог светског рата, о Мезулани је водила рачу-
на удова покојног Димитрија Лукића, који је погинуо у јесен 
1915. године крај ћуприје на Пеку. А Бора Живков је купио Ме-
зулану од сина попа Мијајла, који је живео у Београду, и звао 
се Радмило Стојановић. - Платио сам 15.000 динара. Двориште 
је било 37,5 ари, и све оно што је било на плацу. Имала је једна 
стара мезулана, 24 метара дугачка, 12 метара широка. Та згра-
да је била у лошем стању, пропала, кров. Срушио сам је, изва-
дио темеље, и са тим материјалом сазидао прву двоспратницу у 
Мишљеновцу. Цела Мезулана је била од камена, само мало око 
врата и прозора цигла. Продавао сам камен, толико је било ка-
мена. А сељаци су ме оговарали – Био Бора у војсци и украо 
неком другу паре и тим новцем купио Мезулану!

Мезулана је на истоку имала три собе, па онда на среди-
ни највећа просторија – коњушница. Она је за једно пола метра 
била удубљена у земљу. На западној страни је опет било три 
собе.

Ту су Бугари у време Отаџбинског рата држали коње 
- педесет коња. Било је четири реда јасала, забијено коље у 
земљу, даске. Бугари су Мезулану затекли покривену, очува-
ну, али је кров већ био пропао 1930. 1932. Те јасле су направи-
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ли Бугари док су ту живели. Та просторија је и пре служила за 
смештај поштанских коња. Кад код Влашких кућа свира труба, 
то значи да стиже коњаник, татарин са поштом, службеник из-
води одморног коња на кога се пребацују бисаге, и делегат јаше 
и јури даље. Кад се врће одонуд са истока, он ту код Љешнице 
свира и ови запослени код Мезулане то чују, припреме одмо-
рног коња, и делегат шиша даље према Раброву и Пожаревцу.

Иначе, Мезулану је прво купио неки Немац, па опра-
вио млин, и поп Мијајло из Сене купио је од тог Немца, звао 
се Шварц Лозен. Тапије ми је дала поп Мијајлова ћерка, жена 
неког Стеве Бесарабића. Значи – само су зидови остали када 
сам купио. Све је то било пропало. Мезулана није била ограђе-
на већ опшанчена. Шанац је био широк два метра, дубок. Био 
је и бунар – то кад је радио млин, за воду за пумпу. Ту циглу из 
тог бунара је извадио Славко Марковић, кад се отварао рудник 
каменог угља Сипаоница – тамо је та цигла однета.

Мезулана је зидана поточарским каменом – белутаком, 
ваљуват, нема лице, топљен у врућ малтер. Зидови су били де-
бели – 80 цм. Не знам у којој је просторији седео управник по-
ште. Не знам ни једног поштара. Знам само једног човека који 
је ту служио. То је био деда таста овдашњег Љубише Тисичиног 
– Тисица Достин, Бугаринко смо га звали. Па му жена доносила 
ручак и изгубила виљушку са три крака, па почела баба да за-
пева до куће – Изгубила сам моем цоеку вилуску са тли клака...

А пошта је радила не до 1904, силом памтим докле је 
радила, чак се једва сећам и времена док је радио млин, чувао 
сам стоку, па сам улазио кроз прозор и купио врпце од џако-
ва. И ту мекиње растурене, брашно. Пред моје рођење је почео 
рад млина (1907). Поп Мијајло није радио са млином, него је 
све то давао у закуп, и млин, и земљиште.

Бугари су за време окупације седели у Школи и у Ме-
зулани, а не по сеоским кућама, бојали су се Шумаца, Остоје 
Тинчиног. Три године су били ту, далеко им лепа кућа......

3

(Поплава 1910.) ...Спавали смо и пробудио нас хук. 
Хучи, хучи злокобно, кад изађемо на врх Старог Гробља, има 
шта и да видиш – све поплављено – мореее! Вода носи пену, 
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греде, дрвеће ишчупано, стоку подављену, подављене људе... 
Тад смо ми са наше ливаде донели пет греда правих преко пет 
метара, избацио то Пек, донео из Благојевог Камена, Нерес-
нице... Донео Пек и бачву неког Вла из Турије, у којој су били 
скривени дукати. Па кад је после поплаве дошла наредба да се 
пријави и врати што је ко нашао, што вода донела, - дошао и 
тај Вла са кесером у зобници. – Бачва теби, пријатељу, а ово 
мени! Бачву ћу ја другу да направим! (Извадио дукате из бачве, 
из скровишта) (Стојан Гроздин)

4

Дотерао Мита из Текије два бурета по 10 акова са ви-
ном, под нашу шупу ону горе. До Голупца су стигли лађом. Уз 
Дунав... И наш Ђока је уставио ту бурад, и то вино попијено 
туна. Долазили људи и узимали. Не памтим, како је дотерао та 
два бурета из Голупца. Често је долазио у тазбину, овде, као тр-
говац, прегледач бобичавих свиња... (Цала Петрилов, 86 годи-
на, Зеленик, 28. 2. 1976)

Поп Горбачов. – После рата (кад је поп Горбачов умро, 
одселили се ови његови), одвезао сам их на мојим коњима и ко-
лима у Крагујевац. Посећивао је поп Горбачов и мишљеновач-
ког попа Николаја Јакушева. Имао је два сина – Бориса и Пе-
тра, и ћерку Тамару. А жена му се звала Наталија.

Пре њега поповао поп Милутин. Причало се: шприцом 
прскао муве и грешком се отровао, пао и Бог да прости! Био 
дебео.

Направили су му сандук велики пошто је био висок и 
крупан Милутин, али поклопац не може да се затвори од трбу-
шине. Па су се двојица попела, газе, а двојица закивају покло-
пац ексерима. Закивају, и тако га некако укопаше.

Био је мало ту, три-четири године. Довео је једну коби-
лицу, мала-мала, па лети кад иде на Пек да се купа, он јаше на 
њој, а ноге му се скоро вуку по земљи. А звао ту кобилицу Љу-
бичица.

Кад сам се ја удала и дошла из Макца у Зеленик 1926. 
године, он није био ту... Није волео да пије...

То је било те године кад су ме довели из Макца у Зеле-
ник. Бабејић и Струјић и Живојин Митровић из Сене, крију се 
ту. У кући Драге званог Кркало. На тавану...
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Народ не говори џабе: Ко са ђаволом тикве сади, о гла-
ву му се обијају. Нема ништа више од те куће Кркалове. Оста-
ла само та Катица, Кркалова унука, нашег Милета жена, и сад, 
ако би ти хтео нешто да упиташ Катицу, она неће да проговори 
о томе, осим оно: “Ја ништа не знам; то било одавно, а ја била 
мала...“

Мати јој погинула, преклао је онај Илија из Кучајне 
- очух Катичин - кад је приметио да се спанђала са ајдуцима. 
Она је са првим мужем родила Катицу и Драгета Џаџу. Па по-
сле преродила још једног сина Бору, са тим мужем из Кучајне, 
што је преклао у врбацима крај Пека, кад су ишли на рабров-
ски пијац да купе креч...

Ја ту Јелену једва памтим. Није била лепотица. Илија 
довео најозлоглашеније хајдуке у кућу, а Јелена се спанђала са 
њима. Јелена је крива што је погинула. Јелена није била тачна.

Нико никог не убија бадава.
А Илију је довео Кркало, Кркало трговао с кравама, 

купи у Раброву, прода у Кучеву, купи у Кучеву, прода у Рабро-
ву. И Илија трговао стоком. А преко зиме био јатак ајдуцима.

Илију су осудили на двадесет година робије. Толико су 
одрезали и Јелениној матери и оцу Кркалу. Али њих су после 
десетак година пустили због старости. А Илија умро на ро-
бији. Умро од чуда, од секирације. Кућа им пропала. Деца Јеле-
нина оду код Кркаловог оца – из те куће се и удала Катица за 
овог нашег Милета. А тај дечко Бора, што га Јелена преродила 
са Илијом, имао седам-осам година, оде код неког стрица у Ку-
чајну...

(Баба Бисена, Бисенија –  
деда Драгутинова жена)

I

ПОСЛЕ ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА. Мајстор   за ћуприје, 
цркве и двоспратнице. - ПОПЛАВА 1910. – Мој отац вуче на 
коњима греде које је донео поводањ, а био тесан онај сокак од 
Шкембара према Лазићима, па оне греде огромне закачињу пло-
тове: то сам запамтио, имао сам три пуне године. Отац до-
лази у наше двориште по палије, да занесу кола, да откаче гре-
де, а ја трчим да видим – шта раде, како раде. Силом све то 
памтим – отац је са Пека довлачио те греде, које је донела река 
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и избацила на спрудове. Кажу да је била велика вода, да се не 
памти таква, али ја тај мутни и огромни Пек нисам видео 
својим очима…

1

ЂУПРИЈЕ НА ПЕКУ. - На Пеку сам највише направио 
ћуприја, поред  таста Станка Лукића, Јована родом из Кучева. 
Он је имао своју дружину. А ми Лазићи своју.

Па, ето, скупимо девет душа, па онда направимо скелу 
и поставимо шип низ скелу, вежемо га, а имамо на скели два 
дрвета овако и имаш овде размак, и ту се зове џемердан, или 
челичан или бронзан, то је тешко око 300 кила, и онда тај џе-
мердан пробушен овде и горе има алку, и ми кад метнемо овде 
дрвен клин и овде зашрафимо, те оно игра по оним диреци-
ма, удара, набија их, и онда за алку вежемо конопац који иде 
горе преко котурића на врх скеле, и скела горе опет над другом 
скелом над водом, и онда нас девет вучемо конопце, сваки има 
свој конопац и клипак на крају и кад један викне „О – рук!“ 
дижеш, на команду „Један, два, три!“ моментално треба да пу-
сте свих девет, не да пусте из руке, него да олабаве, и џемер-
дан удара у онај шип и он буши доле, а ми као мајстори, један 
је доле крај воде док дирек ухвати правац, и ако врда, удари у 
неки тврди предмет, препреку, стену, онда ми направимо скелу, 
користимо ланце и прекрт и не дамо му да иде тамо куд је кре-
нуо, него га цимамо овамо на страну на коју треба да иде, јер 
сви диреци морају да се побију под ленију! И кад побијеш све 
диреке, онда се пободу четири шипа у земљу, па ми после об-
режемо то, направимо кулак, четири рупе ископамо, то се зове 
јарам, поставимо јармове на сваких осам-девет метара, коли-
ко буду моснице дугачке, и са јарма на јарам мећемо моснице, 
доле има папуча једна, овакве све мертеке на јарам који штр-
чи овамо два метра тамо два метра, једна мосница на то (што 
штрчи), са два клина зашрафимо ову мосницу, ону, и после кад 
метнемо четири моснице на те јармове, прво метнемо шипове, 
па редом под једну линију под васер, одма за мосницама тал-
пе, а на сваки метар и по мећемо и по две дугачке талпе, тако 
да вежемо ту косник за филарету кад стока пролази или пијан 
човек да не падне у провалију, у Пек. Кулак, то је оно што улази 
дрво у дрво. Зарежеш ово, а под оно ископаш рупу и насадиш 
га ту. Талпе су она грађа по којој се котрљају точкови. Моснице 
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држе ћуприју, осам – девет метара, од јарма до јарма.
Дугачке ђуприје правиле су се дуже времена.
Ова наша ђуприја на Пеку, између Мишљеновца и 

Љешнице, била је најдужа у Звижду. Тамо у Кучеву, где је Кре-
чана, биле три-четири ћуприје, па их однесе река кад надође. 
Сила воде почупа те шипове, носи их, однесе у неповрат, па су 
људи патили.

Кад смо правили ову нашу ћуприју на Пеку, о, па ради-
ло се коџа, више од два месеца. Нов, исцела смо направили из-
над Српачког Јаза и ливаде хармоникаша Тасе Радојковог - по 
двадесет и пет душа дневно! Два и по месеца!

Сећам се, радио је мој отац Живко, мој брат Живота 
Лазић, ја, радио је и неки Љуба Јовичин, неки Живко Милетић 
из Зеленика, Јанко Васиљев из Љешнице - отац Пере кафеџије. 
И неки Живко и Мија из Кучева.

То је било 1927. године. Мој брат Живота је отишао у 
војску, па на регрутацији оставе мене док ми се брат не врати 
из војске, као привремено ме оставе, кад прође месец дана, пу-
сте и Животу привремено, па онда не одемо ни 1928, него тек 
1929. године одемо заједно на одслужење.

Тако негде пред Божић, није се мрсило пре, па кад си-
шао мој брат Живота доле крај воде није имао снаге да обрне 
шип, и мој отац вели: „Еј, синко, убили те они чварци (брат је 
мало мрсио пред одлазак у војску), човек јео пасуљ, па гледај 
како га обрће!“ Ајде да сиђем ја, ја сам био мало јачи, обрнем га 
ја какогод, јер шип виси, и мој отац после понавља: „Еј, синко, 
убили те они чварци), човек јео пасуљ, па гледај како га обрће!“ 
(за мене)

2

Мој брат Живота и ја смо увече кад је наш отац Жив-
ко чврсто заспао узнемо Књигу примања и издавања, све што 
је ко дао за подизање цркве, и све то ископирамо. Књига је 
била оверена у срезу. И ми ископирамо колико је ко дао, а наш 
отац Живко то није знао. Јер ми смо тачно знали да ће да му ту 
Књигу украду кад отиде у Београд мислећи да је новчаник. И 
кад је отишао у Београд, лопови му окројили џеп у оној гуж-
ви – кад су донели почившег краља Александра из Марсеља, и 
здипили ону књигу мислећи да је табакера пуна пара. И шта 
да ради отац, кад се вратио са сахране из Београда, кука, нема 
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никакво оправдање, рачун, евиденцију, а паре су све ту, у на-
шој кући. „Немо се ништа бојиш, ми смо све то једном ноћу 
ископирали, ево!“ кажемо. И он дохвати тај наш препис, и оде 
право у срез, у Кучево, да му овере књигу, јер није потрошио 
ништа од народних пара него је све то чувао и сачувао.

Тасе Радојковог деда, деда Радојко, био истог дана у Ку-
чеву неким својим послом. Тај Радојко и мој отац лепо жи-
вели, то је било неко претерано пријатељство. Али кад је мој 
отац Живко потражио и од Радојка добровољни прилог за из-
градњу наше мишљеновачке цркве, Радојко опсује цркву, а на 
мог оца се издере:“Будало једна затуцана, богомољачка!“ Истог 
тог дана, кад се враћао из Кучева, повезли га неки људи, кола 
им се преврнула, тешко се повредили, а Радојку је поломљена 
кичма! Три године лежао у кревету и мучио се док није испу-
стио душу... Бог све надзире, брајко, не играј се и не богохули!…

3

ЗЕЛЕНИК, 28. фебруара 1976. год. (У дому Цале Пе-
триловог). | Деда Цала:  – Сећам се, Жику донели мртвог са 
фронта. Новембар 44.... Да Бог сачува... Ај...

Грозда Митина је старија од Миленије. Она је била раз-
умна жена и умела је да се понаша према мужу: Мита је путо-
вао светом, Србијом, Румунијом, Аустријом, у Текији је имао 
ортачку кафану са неким капетаном, али главни приход му је 
долазио од заната лечења бобичавих свиња. Долазио наш зет 
Мита ноћу туна и са једним незнанцем. Дотеривао свиње одне-
куд, из Крајине. И каже за једног од тих момака што су му по-
магали и терали те свиње: „Овај човек што је био овде јесте бу-
дући краљ!“ Па кад су убили краља Александра Обреновића и 
окрунили Петра, и објавили слику, стварно, онај што је ишао 
са свињарима и момцима помагачима нашег зета Мите био Пе-
тар Карађорђевић. Откуд и како будући краљ у то време у на-
шем крају, то нико више не зна. Мртва уста не говоре!

(....)
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Архипелаг БЕЛАТУКАДРУЗ

Ка ЦЕЛОКУПНИМ ДЕЛИМА САБИРАЊЕ ОБЈАВЉЕНИХ 
И НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА

Из МЕМОАРА КЊИЖЕВНОГ ЛЕГИОНАРА

Има ли ишта загонетније, фантастичније од живота и 
судбине?

21. јануара 1976. године вејао је снег, видео сам кроз 
прозоре „Руског цара“ Маестра и Маргариту. У пожаревачком 
Окружном Архиву рађао се Деловођа, који је све подредио пи-
сању Опоруке.

КПЈ је уочи Другог светског рата добила паре, окруж-
ни повереник добио је директиву да се повеже у најдубљој 
конспирацији са већином бивших јатака у читавом округу (са 
богатијим људима) и да их новчано потпомогне значајним нов-
чаним сумама - од 1000 до 100.000 динара (поверава ми шапа-
том човек упућен у ове тајне). Колико и да ли је уопште народ 
разумео последње Исусове речи? Колико ће народ разумети од 
свега онога што сам записивао у најстрожем поверењу? Или од 
свега онога што се сачувало у прашним архивским папирима, 
из којих сам правио изводе? Наслутио сам да се све врти у кру-
гу и да се неке ствари понављају с времена на време под другим 
именом.
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Осана, нека је благословен Онај који долази у име Го-
сподње.

Син Божји је јахао на магарцу.
Народ није разумео последње речи Исусове.
Тог јануара ми је било јасно, у окружном архиву, да су 

растанци привремени. Оставила ме је девојка коју сам заво-
лео; била је далеко. Иако ми се чинило да је никада више нећу 
видети, и да због тога не треба да мислим на њу, нисам могао. 
Враћала ми се у мислима, нека је проклета! И ја сам ронио нос 
у прашну хартију, и записе; али Загреб и наши сусрети су из-
рањали из магле и снега, и опет нестајали некуд. У магновењи-
ма сам видео много тога, можда и оно што ће се догодити у бу-
дућности... Као јарка светлост у сну, враћало се лето проведено 
у Кракову (1974), враћала се она тишина краковских катедрала, 
и шушкав пољски говор. Ана Штука ме је водила у манастир у 
који су сахрањивани пољски песници, и још којегде. О, био сам 
тада млад, умишљен, можда одвећ срамежљив? Анина преле-
па снаха имала је стан испод Вавела... Покушавала је да ме из-
двоји из тог младог студенстког друштва и да ми покаже ре-
продукције Гојиних капричоса... могли смо ми Београђани да 
останемо још који дан у Кракову, а не да отпутујемо по ноћном 
невремену у Праг! Допутовали смо у тај град Рајнера Марије 
Рилкеа у поноћ, и нисмо могли да нађемо преноћиште, па смо 
до јутра шетали обалама Влтаве. ..

Покушавао сам да објасним једној жени, око летњег св. 
Аранђела 1992. године, која је лежала крај мене у поткровљу и 
тихо плакала после љубавне пустоловине, да ништа није из-
губљено, да постоје упоришта у души и сећању, која шикљају 
као вода из прашких јавних чесми.

- Да су нам се путеви укрстили тога лета, када си се 
вратио из Пољске и Чехословачке, пре осамнаест година, каже 
жена и нагло ућути...

17. априла 2006. године, она ми телефонира из Европе 
и каже да је много болесна, али да се не предаје, да је тренутно 
боле леђа и да ускоро иде на још једну операцију, а после...

То је било рано пре подне. Негде око поднева, прегле-
дајући електронску пошту, видим стигло писмо од... оне девој-
ке што ме је оставила крајем јесени 1975. године. Послала је и 
своје фотографије. Сетила ме се после четрдесет година, јер је 
тешко оболела, оперисана је, опоравља се; верује да ће победи-
ти болест. Дај, Боже!
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Има ли ишта загонетније, фантастичније од живота и 
судбине?

* * *

ГОДОВИ. Повратно коло. (Овде су сабрана писма која 
сам писао, и одговори на та моја писма у периоду јун- септем-
бар 1985. године). Увод у двојно књиговодство... Да је моје гле-
дање у будућност потрајало сувише дуго, сигурно би ме огор-
чило, покварило и истрошило… Спасао ме је неочекивани раз-
вој догађаја... Након што ме је писање заморило више од све-
га (пролеће 1983.), окренуо сам се према будућности, али баш 
тада је умро близак члан породице и...

У неком наступу беса, или не знам чега, истргнуто је пе-
десетак страница свеске. Зашто и када?

(„Кад бих могла саму себе је..ти!...“, остао је одломак из 
неког писма,чијег? Не би требало ништа цепати, уништавати: 
ма колико написано нас или неког другог вређало, оптужива-
ло.).…

О ЧЕМУ СВЕДОЧЕ ОВЕ СТАРЕ СРПСКЕ СЕОСКЕ 
КУЋЕ?

Снимљено у селу Војилово, општина Голубац, почетком  
октобра 2019. Снимак Branka Vedder
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Пре неки дан, у Нишкој Бањи...Ћеле кула затворена. 
Јуче у Горњем Звижду. Туга.

Данас, путем кроз Турију, Ракову Бару, Кривачу, кроз 
масу верника испред манастира Тумани, до Голубца. А онда - 
Радошевац, Сладинац, Војилово - села која се још увек одупиру 
пропадању. Али докле?

Погледајте ту дивну стару кућу – слику и прилику Ср-
бије која нестаје пред нашим очима. Већ неколико година је 
обилазимо и снимамо. Погледајте те прозоре, у којима се огле-
да наш српски јад и туга, али и те мотиве аутентичне, незабо-
равне (око прозора); никога нема у њој, као да су њени власни-
ци, или наследници нестали без трага? Чујемо како уздише тај 
накривљени трем који се до следећег лета може срушити...

Возимо километрима, даље и никога не видимо, ни 
људи, ни пастира, само ту и тамо фазани, и усамљени бресто-
ви. Где је народ? Умире ли, нестаје ли? Или се земља отворила, 
па је у њу пропао?- Четвртак, 10.10.2019.

САБИРАЊЕ ПУКОТИНА. НЕОПИСИВИХ ЦВЕТОВА   
СА НЕВИДЉИВИМ ЗУБИМА ИЛИ СЛИКАЛИ СМО 
ИХ, А ЗАТИМ ИШЧУПАЛИ ИЗ КОРЕНА

31.03.2019. 17.40.24

(Нека врста Епилога или увода у Дело које тек треба да 
надође из сасвим неочекиваног правца)
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Наш плот од тврдог материјала (и наш преостали народ) на-
пада ово (невидљив злодух, демон нечињења, подмукла сотона, 
и још ко зна колико тога! Сви то виде и о томе ћуте, власни-

ци, потомци, комшије, родбина!)

...Али колико још оваквих и сличних призора у селима широм 
отаџбине неко подмукло укрива?
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Зна ли се тачан број опустелих села Србије, од краја 
Другог Светског до овог (необјављеног) 3. светског рата у току?

Расли су из заборава, зимске студи, тескобе и јесени, из 
семена претеча и мајстора који су лоше малтерисали, из пуко-
тина родослова, фамилије која се осула, хранећи се малтером, 
влагом, снегом, прашином и заборавом, из корена, који има 
зубе јаче од гвожђа, …

..

Као да су их слали побуњени репати,
или повампирени недавно затртих…
Осмехивали су се осмехом намештеним, надирући праволи-
нијски, али ишчупали смо их
из корена, како би нешто понудили
за вечеру савести
и глади без краја
путника начетих Откровењем...

* * *

...У УМЕТНОСТИ ЧОВЕК ЋУТИ, 
И ПОЧИЊЕ ДА ГОВОРИ СЛИКА…

Ко је, у ствари, Пастернак? Песник без теме, како је пи-
сала Цветајева, упоређујући га са Мајаковским, песник кога 
кад разумемо, разумемо га мимо њега, мимо смисла..., кроз ин-
тонацију која је увек тачна и јасна?
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Не треба буквално схватити Цветајеву; није Пастер-
нак претерано херметичан писац. Он је одабирање. Његово је 
око фино сито. Пејзаж у његовој поезији и прози није објекат 
којим се оперише и манипулише, већ средиште лирског кон-
фликта и лирске динамике.

Понекад је пејсаж прави лирски јунак.
Пастернак се одрекао романтичног манира и тако до-

шао до неоромантичне поетике. То је писац који своје лирско 
“’ја’ потискује дубоко у корене својих песничких слика и прета-
па га, разлаже у низ појединачних елемената природе. Може се 
рећи да из основа Пастернакових песничких слика извире је-
дан општији, шири пишчев однос према животу, његов фило-
зофски став, схватање према којем се суштина егзистенције 
може наслутити само у динамичкој интегралној слици света. 
Ево Пастернаковог схватања уметности:”

„И постоји уметност. Њу не занима човек, него слика 
човекова. А слика човекова, како испада – већа је од човека. 
Она се може заметнути само у кретању, и при томе не у сва-
ком. Може се заметнути само у прелазу од муве ка слону. / Шта 
чини поштен човек кад говори само истину? Док он говори ис-
тину, пролази време, и заједно с временом живот одлази на-
пред. Његова истина заостаје, она вара.

Треба ли да човек увек и свуда говори тако? / И, ево, у 
уметности су му зачепљена уста. У уметности човек ћути, и по-
чиње да говори слика. И испада ово: једино слика не заостаје за 
напредовањем природе...“

Сам песник је написао тридесетих година минулог века 
следеће редове: „Свакидашњицу утискујемо у прозу ради пое-
зије. Прозу увлачимо у поезију ради музике... “Чвршће грани-
цу између поезије и прозе су наметнуте и вештачке. Код овог 
песника је тешко направити неку такву границу. Овакво схва-
тање само је на први поглед парадоксално. Понеки тумачи 
код нас мислили су и писали да је песник Пастернак већи од 
прозног писца, а сам песник је августа 1934. године констато-
вао следеће: „Поезија је проза, проза не у смислу збира нечијих 
прозних дела, него сама проза, глас прозе, проза у акцији, а не 
проза о којој се приповеда. Поезија, то је језик органског факта 
са живим последицама. И, наравно, као све на свету, она може 
да буде добра или лоша, зависно од тога хоћемо ли је сачува-
ти недеформисану или ћемо успети да је покваримо. Али, било 
како било, управо оно што је чиста проза у прекопираном, из-
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ворном интезитету, то је, у ствари, поезија...“
Овде је одабрано неколико проза писаних гридесетих 

година минулог века19. Оне врве од обиља изванредних пес-
ничких слика и могу бити, верујем и надам се, добар пут мла-
дом човеку у приближавању енигми званој Пастернак20. Добро 
би било да у вашем накривљеном реду класика буде и Пастер-
накова књига Заштитна повеља... за почетак...

POST SCRIPTUM

НАКРИВЉЕНИ РЕД КЛАСИКА. - Власници приватног 
изд. предузећа Нова школа одлучили су да покрену нову еди-
цију Најбољи друг (Књига је најбољи друг), као поклон-књигу 
часописа НАЈ, и понудили су ми да будем уредник те едиције. 
Зашто су понудили баш мени? Можда их је привукао формат 
часописа који сам у то време издавао? Припреме за покре-

19 Борис Пастернак ДЕТИЊСТВО ЛИВЕРСОВЕ. Изабране прозе
20 Руски нобеловац, Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960), прожи-
вео је живот у атмосфери упућеној на уметност. Отац писца, Леонид, познат 
је сликар импресиониста, а мајка, Роза Кауфман, пијанисткиња. Као дечак 
уз оца упознаје солидно уметност линија и боја, одушевљава се музиком и 
по сопственом признању, највише је на свету волео музику, највише у њој 
– Скрјабина. Требало је да музици посвети живот, али то није учинио због 
недостатка апсолутног слуха. Путовао је у Марбург да би одслушао курс из 
филозофије код Хермана Коена и Николаја Хартмана. Исте, 1912. године оби-
шао је Италију и Швајцарску. Студирао је филозофију у Марбургу, али се на 
крају окренуо књижевности. Прву књигу песама објавио је 1914. године. У 
изузетној плејади песника, на чијем челу стоје Александар Блок, Владимир 
Мајаковски, Сергеј Јесењин, Марина Цветајева, Борис Пастернак је најдуже 
радио и живео. Његов опсежни стваралачки опус садржи неопходну синтезу 
и на централној је линији развоја модерне руске поезије. Светској јавности је, 
на жалост, постао познат тек поткрај његовог живота, око скандала који су 
избили објављивањем његовог чувеног романа “Доктор Живаго у Италији. 
Код нас је превођен тек после добијања Нобелове награде. Дела. Л и р и к а – 
Близанац у облацима, 1914; Изнад баријера, 1917; Сестра моја – живот, 1922; 
Теме и варијације, 1923; Друго рођење, 1932; У раним возовима, 1943; Земаљ-
ски простор, 1945; Изабрани стихови и поеме, 1945. П о е м е – Деветстопета, 
1926; Поручник Шмит, 1927; Спекторски, 1931.
 П р о з а – Приче, 1925; Заштитна повеља, 1931; Доктор Живаго, 1957. (Ита-
лија).
 П р е в о д и – Грузиски лиричари, 1935; Избор из Петефија, 1948; Фауст Ге-
теа, 1953; Шекспирове драме: Хамлет, Отело, Магбет, Ромео и Јулија, Анто-
није и Клеопатра, Краљ Хенрих IV, Краљ Лир...
 Прави образац прозе коју зовемо пастернаковском – по мишљењу познава-
оца дела овог руског великана – самосвојном и откривалачком, представља 
приповетка Детињство Ливерсове…
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тање едиције трајале су током лета 2005. године. У септембру 
исте године уз београдски часопис НАЈ бр. 31 била је одштам-
пана и прва поклон-књига, књига првог кола. Тако је почело. - 
Објављена су два кола, тј. девет наслова током школске 2005/6. 
Текстови, писани као нека врста предговора или поговора 
књигама које су публиковане у едицији Најбољи друг овде се 
прештампавају, уз извесне напомене, накнадне и неизбежне.

Крајем августа 2006.

И из књиге избора Пастернакових проза из “Заштитне 
повеље”, нека волшебна рука, на путу од уредника до штампа-
рије, исекла је следећи прилог: предвиђен да буде одштампан 
на полеђини корица:

“...Детињство – више него личност једне девојчице, и правед-
није него да се слика личност некога ко тек треба да буде лич-
ност, овде је посреди једно важно раздобље живота: пубертет, 
сазнање о свом телу и издвојености, стицање зрелије самосве-
сти. Реакције у односу са непосредном околином, новости пу-
товања и пресељавања у друго место, нови људи. Акценат није 
на догађајима, фабули, – или у том погледу нема само једног 
акцента; преко евентуалних преломних ситуација, уколико се 
не прелази овлаш, оно као да се обавијају веловима. Поенту у 
очекиваном смислу нећемо наћи. Основна поента јесте не само 
мењање дана у детињству једне девојчице из добре куће негде 
око Урала и њено сазревање, већ много уопштенија и надлич-
нија: пролази ж и в о т кроз нас, мењамо се и развијамо по за-
конима т е л а и п о н а ш а њ а. То је тако природно, то болно и 
слатко струјање које живот изазива у својој персонификацији, 
Жењи Ливерсовој. Целина је нешто разливенија него што смо 
навикли; просто је издвојен један отсек живота, не зна се шта 
је иза и испред њега – и није важно, важно је управо то актуел-
но парче. И у резултату: оваква целина је, свеједно, ближа ве-
роватност, комплексније димензионирана. Ми, истина, не зна-
мо душевни пресек девојчице од четрнаест година, али нас Па-
стернак натера да његовој варијанти верујемо...” (Света Лукић: 
Приближавање Пастернаку – предговор српском издању За-
штитне повеље Б. П., Београд, Нолит, 1958, стр. 22)
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И – ником ништа. Та невидљива рука која је елимини-
сала припремљене прилоге није нашла начина ни да се изви-
ни. Бити даље уредник под таквим околностима није наравно 
пријатно. Нити могуће за мене.

Био сам припремио и предлог наслова за треће коло: 
(Владан Десница ПРОЉЕЋЕ У БАДРОВЦУ. Одабране про-
зе; Александар Лукић МАЕСТРО ПЕР ПЈЕТРО; Иво Андрић 
ПРОКЛЕТА АВЛИЈА; Фјодор Михаилович Достојевски БЕЛЕ 
НОЋИ. Одабране прозе; Виљем Шекспир ХАМЛЕТ), но изда-
вач је умукао (почетком лета) и ћути мукло и почетком ове је-
сени.

Знао сам: готово је са сарадњом са овим издавачем, мо-
жда је то требало учинити још у марту 2006, када су мој пого-
вор из већ одштампаних примерака Горског вијенца исецали!

Са образложењем које не да је било скандалозно, него и 
недопустиво!

У Београду, 11. септембра 2006.

Цензура, дакле! Цензура – мишева! Новопечених издава-
ча, бивших комуниста који су преко ноћи постали капитали-
сти!

ЧИТАЈУЋИ ПОНОВО ЦРЊАНСКОГ, ПО КО ЗНА КОЈИ 
ПУТ, БРАНИО САМ СЕ ОД НАПАСТИ И ЦЕНЗУРЕ 
МИШЕВА, И МНОГИХ ТРАГЕДИЈА МИНУЛОГ 
ВРЕМЕНА

„...Дотле, ја нисам баш нарочито волео маховину шума.
Чинила ми се нека врста паразита, као што их има и у људском 
животу, на човеку, који има судбину храста. У поларним пре-
делима, међутим, тундра је била лепша од најлепшег ћилима, 
а била је прострта меко, пред човека, у свим поларним зали-
вима.
И, не јавља се та лепота наше земље, тек у близини Пола.   Та 
лепота ледена, мирних, чистих, огледала, у ком се види нека 
друга, хиперборејска, лепота, нашег света, јавља се већ у север-
ним земљама Данске, Норвешке, Шведске.
А јавља се у тамошњим људима, чудног, бледог, плавог, ока. Је-
дини ужас, у том свету, остаје: магла.
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Страшна магла, коју су запазили сви путописци, у тим краје-
вима, а која је изненадна, непрозирна, страшна, а јача, бар 
привремено, од сваког, брода, човека, путника, па и Сунца....
Милош Црњански КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА II, Београд, 1966, 
поглавље Кућа која се не миче на ветру, стр. 276. 

Та Кућа која се не миче на ветру, то је кућа, коју су про-
нашли на леду - после 300 година - тамо у Хипербореји. Триста 
година после Баренцове смрти у Хипербореји - пише Црњан-
ски (стр. 285) - “наишли су на остатке те Баренцове експеди-
ције. Наишли су на ту Баренцову кућу тамо, која је још стаја-
ла на ветру и није се ни мицала на ветру. Кад су у њу ушли, 
нашли су, недодирнуте ствари, Баренцове: зидни сат, који је 
био стао, и лежао остављен, међу неким сандуцима, у којима је 
било оружја...”

Упркос тим страшним маглама, маховини, леду, смр-
тима, катастрофама, Црњански својим опонентима у Италији, 
пред Други светски рат, понавља да су и други "у Хипербореју 
ишли, и желели да оду, кад су у Италију дошли - не само ја. 
Многи ће дакле, и после мене, желети да оду тамо, па ће тамо и 
отићи. Сви смо ми, са поларним пределима и поларним Сунцем 
у вези” (стр. 283).

Читао сам Црњанскову књигу ноћу у Хипербореји, и 
тамо на Лапланду, у хотелу. И по повратку, испред Гетеборга. 

Црњански ће, помишљао сам читајући истовремено и   
Перунове веде и пишчев извештај о Хиперборејцима - бити 
временом све  интересантнији. Чак и кад се чини да је сме-
шан својим савременицима причањима и сећањима везаним за 
Хипербореју. И данас има оних који ће га питати, као онај та-
лијански писац књиге о папи - зар су и мамути у леду, и рене-
санса и Микеланђело у вези са поларним авантуристима и ис-
траживачима? Прочитајте Црњансков одговор. Одговор је по-
тврдан.... Црњански подсећа тог писца књиге о папи и на ге-
ографске карте из пређашњих векова; то тражење старих гео-
графских карти  није био ескапизам једног буржуја, дипломат-
ски хоби. “Тражим просто везе између мог живота у прошло-
сти и тих поларних предела (стр. 277). Тражим везе која је моја 
земља имала у свету, са тим, туђим, далеким местима на старим 
географским картама. Осећам да ни то није без смисла...”Наво-
ди како је дуго буљио једне ноћи - пре поласка у Венецију, где 
је ишао да дочека своју жену - кроз лупе увеличавајућег стакла, 
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у карту једне космографије Петра Апијана. Из године 1551. На 
тој карти је видљив, јасно, Рт добре наде. Пише: Bona Spes.

Али има и натпис: Servia.”
Што га то толико радује? Каквог то смисла има данас, 

тј. 1940. године у Риму? 
Дабогме да нема, каже Црњански, и додаје: “али мени 

је радост да је и Данте знао за хладне ветруштине, који дувају 
са Севера и хладе Италију. Каже да се   Италија хлади од сло-
венских ветрова... Данте каже да се гребени планина у Италији 
смрзавају од наших олуја... Снег се од тих олуја смрзава на гра-
нама, у талијанским шумама...” итд.

Гледам у маглу, хиперборејску, шума бреза ми је ис-
пред носа. То се дешава, кад температуре расту, овде у хипер-
борејским пределима. Дижу се магле и наступа нека невиде-
лица, од које човеку може да се најежи кожа. Како ли је овде 
било пре 1900, и још коју деценију пре, кад није било електрич-
ног осветљења? У данима страшне магле? Понекад, све чешће, 
шетајући ободом једне шведске варошице, наравно, са бати-
ном или штапом од храстовине овдашње, које су влага и друге 
околности препарирале, чак и после 22 часа, понекад зачујем 
како у шуми крај пута затутњи топот ирваса, који је туда на-
трчао... Али, мене маховина не плаши, она је на брестовима, 
овде мека и подебља, смирујућа; али су сутони, или сам дан, 
у зимским месецима прекратки. Депримирајући... Црњански 
је у праву кад се супроставља Италијанима, и модернима, по-
нављајући да су Словени били у поларним пределима, то зна 
Вергилије (за Ските), али та прича о томе, није довољно при-
сутна код потомака Словена или Срба.

Код Црњанског она се провлачи кроз обе свеске о Хи-
перборејцима. Црњански се, и при крају друге свеске о Хи-
перборејцима, чак и у сну, овако брани од пецкања оног писца 
књиге о папи када се чуди да није и оно што Гете каже (да се 
осећао као да је дошао кући - када је стигао у Италију) сместио 
у Хипербореју?

“Није потребно, кажем у сну, са осмехом. Гете додаје 
сам, да се ту осећа, као да се ту родио, и као да се у Италију 
вратио, са једног пута до Гренланда, где је био да китове лови” 
(стр.283)
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БЕЗ УВИЈАЊА. О МАШИЋЕВИМ  
“НЕЗАВИСНИМ ИЗДАЊИМА”

Читуље, књиге, године… шта ће од свега штампаног, 
публикованог остати…?

Понекад навали и таква помисао и упије се, у човека, 
смртног, као крља.

…

Када сам купио ову књигу, Велику египатску књи-
гу Мртвих, коју је с немачког превео Марко Вишић? Вероват-
но баш те 1982. године, када је и штампана? На њеном крају 
је, поред осталог, штампан, као што су то наши стари ради-
ли, и Списак „Сталних претплатника Независних издања“ (у 
том тренутку списак је догурао до броја 406!!). Издавач књиге 
и уредник је Слободан Машић. Књига је штампана у 3000 пр. 
У штампарији „Радиша Тимотић“ (Београд). Сви примерци су 
нумерисани. Цена књиге: 200 дин. Обим књиге 132 стр. Прегле-
дајући поново тај списак, видим да су многи стални претплат-
ници, у међувремену, преминули. Променили свет. Преминуо је 
и оснивач Независних издања, Машић, Бог да му душу прости, 
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тиха вода која руши брег. Погледајте ви на полеђини „Књиге 
мртвих“ колико је ствари у том тренутку штампао! Како? Зар је 
могуће? Тако ће се данас упитати многи – Неверне Томе, углав-
ном добар део – данашњих и читалаца и писаца.

Све је то било могуће захваљујући тој чудној симбиози 
Машића и аутора који су имали некакав свој сан о независ-
ним издањима, али и претплатницима. Већина претплатни-
ка Машићевих књига је била из Београда, Србије, али и других 
република ондашње државе, па и оних који су живели далеко 
од Југославије. Нису сви претплатници помрли, не, али кроз 
двадесетак година, имена тих претплатника неће се више нигде 
појављивати, па ни у читуљама.

Зашто нико није наследио Машића? Поготово у време 
уништења и пропадања толиких издавача?

Зато што није било лако бити заиста независтан изда-
вач, Машић.

Остају, ипак, неизбрисиви трагови, попут списка 
објављених НЕЗАВИСНИХ ИЗДАЊА на полеђини спомену-
те „Књиге мртвих“, као имена на каквом споменику. Гробље и 
култура су у непосредној вези (Берђајев).

И ту се можда може наћи одговор на мучно питање по-
стављено у наслову, који је можда и утешан. Донекле…

(Крајем марта 2018)

* * *

Средином октобра 2018. Крај једног шведског језера. 
Многи су моји вршњаци променили свет, чак и неки старији 
пријатељи (М. Милановић, док сам се припремао за путовање 
на Северно море). Морамо се помирити са чињеницом: да јед–
нога дана неће бити никог из наше генерације у животу, ни на-
ших синова, ни унука (ако их буде било). Само оно што смо за-
писали, без обзира - у рукопису, или одштампано. Па ће и то, 
неминовно, нагризати време и деценије, као влага зидове кућа. 
Да, болело ме је то, када су ме издавали тзв. најбољи прија-
тељи; тада, давно, у младости, када су ми, како кажу, неки од 
људи са којима сам био близак, “окретали леђа” - од памтивека 
је тако. Бога су издали, Јуда, зашто би сви други, песници, били 
поштеђени тога? Браниће нас, кад нас више не буде било на све-
ту, само наше речи, крикови и патње, и можда понеко из гене-
рација које ће доћи…
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ПРЕЛИСТАВАЊЕ БЕЛЕЖНИЦА

Јесен 1973. Зар ја? Који Ја? (Шведска, 17. Октобар 2018. 
Поподне - Налазим разне ствари, забелешке у својим свескама, 
у које сам уносио и такве ствари, као горњи извод. Зар сам ја то 
писао, онда? И шта о томе, сада, да кажем?

Можда оно што сам забележио у врху те подебље све-
ске на једној од првих страна (почетком децембра 1973?): „Пес-
ници су, као заљубљени људи, смешни, врло смешни. Нарочито 
они који се баве врло озбиљним стварима, стварајући рефлек-
сије о ткању живота, непролазности љубави, или о тајни смр-
ти. Песници су смешни, за обичне људе. Иначе, то су ретка и 
узвишена бића..?”

Неее! Ништа не поправљати ни додавати накнадно. 
Не тумачити - шта је моје царство, тада било, нее. Понека-
да ми се чини, на обалама шведских језера - оних које сам по-
сетио, и шетао њиховим обалама и спрудова - али и на обала-
ма Северног мора, да знам које су то обале, које море... Али, 
изгледа да није дошло време, још увек, да о томе проговорим... 
Млади људи би требало да путују светом много више, мно-
го више, него што смо ми могли, хтели, помишљам... 
Јер би та путовања, не само расејала наше туге и погрешна от-
кључавања, него би нашем животу, искуству, промашајима, до-
дала оне неописиве и драгоцене сенке сусрета са непознатим и 
огромним, које праве равнотежу и боље изборе, смерове..

12. Х 73. Дух без страсти, без душе, неплодан је и мутан као 
кишни новембар, он је рођак смрти и родитељ привиђења...
Ја исувише поједностављујем ствари, ја се понекад оклизнем 
на кору банане. Није љубав оно што мислим  да јесте. Можда 
је једино она и спас и пропаст? У великим градовима влада 
страшна засићеност и нерад, из којих проистичу опуштеност, 
разврат и куплерајски злодух. Један мој пријатељ тврди да по-
стоји београдска кафана у којој госте забавља цигански орке-
стар састављен од пет голих циганки... још горе ствари се де-
шавају по становима наших интелектуалаца... – Па нису вели-
ки градови манастири, другар! Покушавам да га зауставим... 
Оно у шта ређи верују да постоји – љубав – то је.... Једна моја 
познаница из Студентског Града каже сасвим озбиљно: “Треба 
започети реално, љубави нема, то је илузија...“
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Пре неки дан, кад сам ово прочитао (средина ок-
тобра 2018), видим да се свет дубоко сурвао, до дна, и веома 
се угрувао... Можда ипак треба отићи у неки мали манастир у 
српским планинама, и завијати са вуковима и шакалима?

Ево моје антропозофије: желим да непосредно опажам 
више светове и да општим са њима. Први и други степен пута 
ка тим вишим световима - припрему и просветљење, срећно 
пребрoдих. Преда мном је и трећи, највиши степен - посвећење. 
Виши светови су за мене: звезде, сребрни цветови на плавој 
свили у висини, брегови, врхови планина, далеке непознате 
земље и планете још неоткривене, пријатељи знани и незнани, 
блиски и далеки. Јесте, тело је подложно злој крви наслеђа, а 
душа судбини коју сама створи од снова, од земљасте зељасте 
ивице неког брега уз који се пење стадо оваца, од шума у даљи-
ни, од кристала леда са Северног и Јужног пола и од пене оних 
шумних вода што запљускују обале далеких Полинезијских 
острва...

Дух је господар обнављања; подложан је реинкарна-
цији. Велики дух је неуништив for all seasons....

* * *

...Свега се бојим: и кретања, и разговора, и оних Бодле-
рових проклетница, и радосних мртваца, и трулежи у друштву, 
и љубави према лажи, и охолости, и љупких сутона, и топлине 
породичног огњишта, и болне нестрпљивости, и чудака гроз-
ничавог погледа, или оних загледаних далеко. Пролазим тако 
кроз сумрачни живот без вере, без права на веру, и срљам у 
вечну тишину. Ја знам да ће бити и таквих идиота, који неће 
веровати у ове моје речи и белешке, кад их једном чују или 
прочитају. То нарочито важи за оне који верују да су срећни, 
тј. да су заштићени од болова и папрених зачина судбине, они 
ће увек тврдити: - Ах, то је само краткотрајни очајни грч осо-
бењака!

Страшно је то што ја тако мирно гледам како пропадам 
и не могу ништа учинити да зауставим тај кобни процес и себе 
спасем погибељних последица...

(Из необјављених бележака) (1973)
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ДНЕВНИК МАЈКЕ БИСЕРА  > Ка ЦЕЛОКУПНИМ 
ДЕЛИМА - САБИРАЊЕ ОБЈАВЉЕНИХ И 
НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА

Не, ово није осврт о месечарима. Можда је више су-
очење са судбином, са оним што је хтела да нам поручи, или 
скрене нам пажњу, не једном? Не једном! Да, има их који пори-
чу судбину... Међутим, то су неки посебни људи, посебне осо-
бе, посебне жене - који луче извесну слуз21, кад у њихову душу 
"провали" нешто ново, сложено, фантастично, живот рецимо, 
али, у њима не расте "бисер", већ ђаволска кучина, у коју се за-
плићу тако и толико да се никад више не могу испетљати...

Довољно је и оволико.22 За јутрос, за буђење које су на-
ручили ветар, крај августа и јесен. (27. 08.2019)

Поезија

LAS VILAJET(2010)
MOARA PARASITA (ПУСТА ВОДЕНИЦА) (2012)
ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦА: Наличје (2020)
ГЛАВИЧИЦА, ЛАКОМИЦА, НЕСАНИЦА (2020)
ПОЛАРНА АУРОРА (2019, Заветине+)
(Према првим шт. Издањима – пожаревачком, младеновачком, 
и листа Заветине+)

ПРЕТЕК. Друкчија, непозната Србија. Увод у дијагнозу 
и уметност излечења  (Есеји, огледи, осврти, антологије, 
панораме)

УМЕТНОСТ МАХОВИНЕ: о српској култури и поезији 20. 
века“, студија. (према пожаревачком издању, 2003.)
21 Када унутар љуштуре доспе страно тело које озлеђује меко ткиво мекуш-
ца (зрно пиеска, паразит и сл.) око њега се, ради заштите, ствара слој седе-
фа. Вишегодишњим излучивањем седефа на месту озљеде настаје патолошка 
зрната творевина, код бисерних шкољки позната као бисер. Бисери су пре-
тежно састављени од танких, концентричних слојева седефа.[1] Зато се седеф 
другачије зове и мајка бисера (mother-of-pearl).[2]
22 Не, није довољно! Ово је више од онога него што се човеку учини на први 
поглед. Ово је заиста један дуг и вијугав пут КА САБИРАЊУ ДЕЛА (2019 – 
2023) Белатукадруза. Овај инветар (списак наслова објављених и необјавље-
них а завршених дела писца), публикован је пре скоро две године на веб сајту 
посвећеном сабирањеу дела једног писца, који постоји.

https://sr.wikipedia.org/wiki/Бисер
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Седеф#cite_note-hrvenc-1
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Седеф#cite_note-britanica-2
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УМЕТНОСТ ДИЈАГНОЗЕ И УМЕТНОСТ ИЗЛЕЧЕЊА, 
(2019, Заветине+)
ПРОВАЛИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (2020, Заветине+)
НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ Антологија. Примери бездане књижев-
ности, 1900–2008, трагедије људског постојања и утопија; сфе-
ра мистике (према пожаревачком, 8. сажетом, измењеном, пре-
гледаном – коначном издању, 2009)
СЕБИЧНИ МУЗЕЈ. АЗБУЧНИК трагедије људског постојања 
и утопија. Сфера мистике. – Трансфер из Складишта. Сектор 
1 (поезија, 1900–2001) (према 1. шт. издању у листу Заветине+, 
2020)
НEОБЈАВЉЕНИ РУКОПИС О ЗМИЈИ БЕЛОЈ КАО СНEГ > 
Панорама СУРБИТА Перваз Тридесет четири (ПСАЛАМ 148. 
Христос Космократор) НА ВИСИЈАМА СЛОБОДЕ (према За-
ветине+, 2020)

Шест романа из Циклуса 
УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА. ПРЕТЕК

УЈКИН ДОМ (1997)
У ДРУШТВУ ПУСТИЊСКИХ ЛИСИЦА (2005)
ЦЈЕЛОМУДРИЈА овог света (1989 – 2019) (2020,Заветине+)
ПАСИЈА ПО АМАРИЛИСУ (2008)
ДОКТОР СМРТ (2003)
СЕВЕРЦИ (2011)

Романи ИЗВАН ЦИКЛУСА

ДНЕВНИК ЗА СЕНКОВИЋА (према издању публикованом у 
Сабраним радовима „Вечити чудесни коренови“, 2005.)
ЗБОГОМ ЈУГОСЛАВИЈО РЕКВИЈЕМ ЗА Г-ЂУ ИКС (Завети-
не+, 2020.)
ЗБОГОМ ЈУГОСЛАВИЈО РЕКВИЈЕМ ЗА ЕМИЛИ (Завети-
не+, 2020.)
АНЂУЈКА Немогућа трилогија “Младост без старости и жи-
вот без смрти” (прерађена верзија из 2015. из рукописа)
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ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА

— БЕЗ ПОЧЕТКА И КРАЈА Валтазар Превалез ФАНТАЗМА-
ГОРИЧНА ИСТОРИЈА I - XV (изводи из публикованих члана-
ка, осврта, Архива у оснивању…)
ОДАНДЕ ДОВДЕ. ДНЕВНИЦИ I -III (из необјављених руко-
писа)
ЗАТИМ, ПРЕМА СВЕТЛОСТИ.
Књиге ситног инвентара.
ВИЗИЈА COMPLETARIUMA
КОВЧЕГ БЕЗРАЗЛОЖНИХ УСПОМЕНА (према 19. књизи 
“Вечитих чудесних коренова”, 2006)
КУЛТ НЕМОГУЋЕГ АЛХЕМИЧАРА ДУГ ПОГЛЕД УНАЗАД. 
FINIS OPERIS (према 21. књизи “Вечитих чудесних коренова”, 
2006)
НОВА ОСЕЋАЈНОСТ I (према 22. књизи “Вечитих чудесних 
коренова”, 2006)
ЧИСТА СРБИЈА I (према 6. књизи “Вечитих чудесних корено-
ва”, 2006, са коментарима из 2019.)

БИСТРА ВОДА У КОЈОЈ СЕ ВИДЕ МНОГЕ ЖАБЕ ПОСЛО-
ДАВАЦ КЕОПС I (према 9. књизи “Вечитих чудесних корено-
ва”, 2006, са коментарима из 2019.)
РУШЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ ИЛУЗИЈА (према 7. књизи “Вечи-
тих чудесних коренова”, 2006, —одабрани одломци са комента-
рима из 2019.)
ИЗ ПУШТАЊА ВОДЕ МРТВИМА ЗА ДУШУ (према 2. књизи 
“Вечитих чудесних коренова”, 2006, — одабрани одломци са 
коментарима из 2020.)
БОЛАНИ ДОЈЧИН (према часописном издању „Браничева“, 
бр. 3-4/2020, стр. 5- 123)
ТРЕЋА СРБИЈА. Одабрана места (према часописном издању 
„Браничева“, бр. 5-6/2020, стр. 142- 214)
АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА (према издању листа За-
ветине+ , октобар 2020.)
Ревизија, додавање, током августа 2020.

…
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Листу Заветине+ је потребна новчана помоћ за сабирање и 
штампање Дела Белатукадруза како би те књиге доспеле у на-
род и културу за које су и писане. А преко њих и у свет!
(Овај Апел је публикован на веб сајту   Сабирање ДЕЛА  Бела-
тукадруза  крајем 2019.)

На овај апел јавило се неколико приватних лица, паси-
онираних читалаца, из Србије нудећи своју скромну новчану 
помоћ. Не омаловажавам искрене  и скромне инвеститорске 
иницијативе приватних лица, не. То је можда и лепо. И можда 
сигнал да ће се број таквих особа временом повећавати… На-
метачким издавачима књига у Србији иза којих стоји  дубока 
држава дубоке државе, прљав новац, прљав капитал, није па-
дало на памет да се упусте у подвиг Сабирања ни појединачних 
ни Целокупних  дела…

Наша држава има преча посла но да се бави сабирањем 
или издавањем Дела појединих углавном упокојених писаца.

Што је ПОРАЗНО за државу Србију и њену културу и 
књижевност. Ако неће у то да инвестира, да помаже, онда где 
у ствари новац својих пореских овавезника троши? То хипоте-
тичко питање постављам, записујем, да остане као непореци-
во сведочанство. Није у реду да се приватним лицима препу-
сти инвестиција штампања Одабраних, Сабраних и Целокуп-
них дела српских писаца! Ако та врста инвестиција за државу 
Србију није важна, зашто би та и таква држава била важна и 
постојала?  

НАМЕРА И СУДБИНА. Нисам имао среће са многим 
рукописима својих књига. Понеки од њих беху заточени код 
београдских издавача (доминантних монополских комуни-
стичких издавача, да им не наводим имена, јер би им учинио 
услугу!), као на робији. Као да је те рукописе неко “уврачао”. 
Ако мислите да ја сада, много година касније, све ово пишем, 
како бих покушао да скинем “враџбину” са читавог низа мојих 
наслова који су штампани окаснело, и опет у незгодно време, 
грдно се варате. Не пишем ни мемоаре, ни меморандум. У јану-
ару 1994. године покушавао сам да средим своју сеоску библи-
отеку, али полице су заузели (неколико дужних метара!) днев-
ници и бележнице, које сам водио од најранијих дана... Наго-
милало се... Шта да чиним са свим тим дневницима и бележни-

https://sites.google.com/view/sabiranje-dela-2/arhipelagbelatukadruz
https://sites.google.com/view/sabiranje-dela-2/arhipelagbelatukadruz
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цама, које су већ почели да нагризају влага, године и мишеви, 
понеке претворивши у фину папирнату плеву? Да их бацим у 
старо зарђало гвожђе, као што је много шта одбачено? А мо-
жда да прелистам и читам све то поново? Зашто? Да бих се у 
огњу страдања освестио и засијао као усијано гвожђе? Док сам 
листао не једну бележницу, у којима је било свега и свачега, 
одлучио сам да ускратим задовољство књижевним лешинари-
ма, јер би они сигурно после моје смрти по свему томе рова-
рили не сналазећи се у мору рукописне заоставштине. Ја сам 
водио све те бележнице не да би их објављивао. И тако читаву 
једну зиму прегледао сам безбројне странице, покушавајући да 
сазнам на шта сам протраћио многе дане, месеце, па ако хоћете 
и године, најбољи део живота, тврдо решивши да се стесним, 
напрегнем и освестим, да се поклоним, окадим и запечалим, 
да пођем путем Бога и ковача. Ковач понекад одбацује гвожђе 
које му се не допадне. Узима неко друго и више пута га баца у 
огањ и поново кује, да би исковао од њега нешто сасвим друк-
чије, корисније, можда и лепше? Те зиме ја нисам урадио мно-
го, осим каталогизовања. Верујући да ме Бог није одбацио по-
сле првог жарења него ме је бацао у ватру много пута, да би од 
мене исковао нешто неочекивано, прекаљено…

И обични читаоци, и други независни издавачи, и за-
интересовани, могу се укључити у овај издавачки пројекат који 
обухвата скоро педесетак појединачних наслова…

(….)

21. XI 1973. - Јесен је. Прохладни ветар витла лишће низ 
Булевар револуције. Ја се вучем од излога до излога и повре-
мено се загледам у своје озбиљно лице (одраз на тамном ста-
клу). Не журим. Ја верујем да сам песник и ја то јесам, па шта! 
Облаци који изнад мене промичу светлосиви су, дебели, густи, 
непробојни (као и те београдске књижевне редакције, које сам 
обилазио распитујући се шта је са рукописима које сам им по-
слао пре неколико месеци?)... Данас су официјелни песници, 
извикани, аргати једноумља, режима, плаћеници. Купљени... 
Пролазећи крај једне од зграда, сетих се да у близини станује 
песник, експресиониста, боем. Упознао сам га пре 6-7 година, 
и када сам ја изјавио да ћу живот посветити књижевности, за-
грцнуо се, и само што није заплакао. Рецитовао ми је уместо 
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опроштаја, кад сам полазио из његовог стана, стихове сканда-
лозног руског песника Јесењина... Уопште га не разумем, тога 
песника, који је био много искренији, али ипак бољи од њего-
вих вршњака, извиканих, прецењених, бедних и лицемерних 
измећара нових господара (самоуправног социјализма). Да ли 
да свратим и потражим га? Не. Тада када сам га посетио - на 
његов позив - ја сам био неко други, “усамљеник из плаве бла-
ге магле”, тј. неко ко је решио да “успе”...итд. Успети - по коју 
цени?... Тад сам бар имао снажно осећање поноса и личног до-
стојанства, и веру - веру немогуће! Јесен је…

* * *

Читајући данас, овог лета 2019, све те редове које сам 
записивао пре више од четрдесетак година, док лију неки апо-
калиптични пљускови, које “производе” моћни и богати чла-
нови ђаволове секте, демонове странке, преузимајући неке 
прерогативе Бога, и небеса, решио сам да их учиним јавним, 
пре свега, због тога, да их се не би дочепали мишеви (као неких 
других свезака мојих дневника, или рукописа, пре петнаестак 
година, када су од онога што сам писао годинама, ваљда у не-
достатку хране? или инстикта самодржања? - направили шаре-
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ну папирну плеву, у коју су - у фијокама ормана наше покојне 
мајке - сместили своја гнездашца и голишаву младунчад, налик 
на тек излегле птиће), или неки други пацови, и уништитељи.

* * *

...Кад год ми је било тешко, у животу, док сам био сту-
дент, али и касније, бежао сам од тзв. Познате, официјелне Ср-
бије, тј. пут српских планина, као и моји преци, хајдуци. Не-
позната Србија није у равницама, у Стигу и Мачви, у Срему, 
Бачки и Банату, већ - на планинама. И то оним најзабаченијим, 
најнедоступнијим.

Позната Србија, Друга Србија, извикана и официјелна 
Србија је својеврсни галиматијас свега и свачега, али пре свега 
лицемерство, издаја и гробар Непознате аутентичне Србије. 
Данас се то види мало боље него јуче и прекјуче, то види данас 
много више људи, а посебно то јасно виде они који су из вели-
ких градова побегли на планине и огњишта својих предака.

Ти ређи људи знају одговоре на сва она питања која сам 
себи постављао као младић и студент пре више од четрдесет и 
кусур година: зашто живети, зашто вреди живети, и зашто је 
све тако тужно?

Тако сам писао пре више од четири деценије - онако за 
себе, јер ко би то онда публиковао, реците? - зашто је све то, 
мени, налик на снове болесника?
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Тако изгледају те крушке, које у току ових диригованих 
летњих киша, дозревају. Тако су нападнуте душа и нада, вера. 
Увећајте слику. Да вам се укаже права слика, застрашујућа. 
Болесника који је оболео као плод ове крушке, калуђерке? 
Овде аутохтоне старе сорте воћа искорењују, они исти који се 
заклињу у некакву праведност, демократизам и друге пропа-
гандне небулозе.

Данас, када стварност подсећа на оживљене снове но-
вих технолошких аждаја, и када се климатски ратови одвијају 
из дана у ноћ пред нашим очима, зар је чудно што се враћам 
много година уназад и читам белешке које нису писане да би 
биле објављене? 

На друштвеним мрежама, посебно на Фејсбуку, сасвим 
непознати и незнатни људи, добили су прилику да покажу и 
докажу да на свету уопште нема “обичних људи”, да је такво 
нешто измишљотина. Наизглед, комуникација и нове техно-
логије су омогућиле да се повежу најразличитији појединци са 
разних крајева света - тога се не треба плашити. Али друштве-
не мреже и таква врста комуникација, општења, виртуелна, 
показују, из неких других углова, и наличја таквих комуника-
ција, и посебно преувеличавање делотворности таквих кому-
ницирања...

Апокалипса је у току, грозоморни сан. Многе плод-
не њиве и поља наших сељака, приватна имовина, претварају 
се у парлог, обезвређују; постајући непрегледно склониште 
звериња. Инсеката и гмизаваца. Поплаве нису лоше, погото-
ву ако нанесу литу, и семење дрвећа, брестова, храстова, го-
руна. Шуме много успешније, растући, уништавају бодљика-
во шибље, од људске руке и секире. Поплаве и шуме обнављају 
упропаштену земљу, и уопште планету Земљу.

Непозната Србија, и обнова - то се може видети само 
на планинама, понављам. Зато тамо одлазим(о), кад год ме за-
пљусну оне наслућене још у младићству тужне плиме мора со-
тонског...

Успели су, у Србији, једино они, на планинама, који 
су сачували свој мал и мар, породицу и здравље, извор чисте 
воде. Сви остали су, а да и не знају, награбусили.

Такви ће обновити Србију. (...)
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Хтео сам да напишем роман о нечем непролазном, о 
томе како сам сасвим неочекивано заволео мирис и укус јагода 
са шећером, и предвечерње шетње до врха Јелењске Стене. Ни-
сам тамо ишао као какав занесењак сам, не. Хтео сам да опи-
шем једно бујно пролеће у дубокој провинцији, у градићу на 
Пеку, одласку на Старо и Ново гробље, где смо уместо посе-
те гробова преминулих рођака изговарали речи љубавних песа-
ма у славу оних које је Бог узео пре времена. Али - још увек сам 
осећао да је у романима и уопште књижевности на цени била 
- лаж, књижевна. Измишљање, додавање онога што није било, 
и можда ми је зато било лако да се одрекнем жеље да напишем 
роман о искуствима која сам стицао, пре свега роман о - тако 
сам звао у себи једну лепојку - Лари...

Осећао сам неку чудну, неизрециву носталгију према 
Звижду и Хомољу, и уопште према североисточној Србији, иза 
које је било нешто још дубље од мрачних пећинских понора, где 
су нестајале најдрагоценије ствари и сећања. Постоје читави 
слојеви ризница - заборава, чији је прави власник неизрецив без-
дан...

Шта је време одузело овим редовима?

Стара Турија, Шумеће; клисура, на путу који води 
према изазову мита и  мађији романа „Трговци светлошћу“ 

Будућност.
Блиска и даља.
Немати, И имати.
Будућност може променити - новац.
Где је ватра горела? То јест пламен закопаног блага?
Физички рад. Сутрашњи дан.

Зрикавци.

Капитал - живе традиције. Непознате. Сахрањене.
Сутон. Под сводовима. Наше Велике магазе.
Враћају се легенде о закопаном благу. - Оно што је сањала по-
којна мајка, није било којешта. Напротив. Брат и отац су оду-
стали на двадесетак сантиметара. Копали су и нису нашли 
ништа, осим... парчета ћерамиде. И други су одустајали, или 
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копали на погрешном месту.
Златно Руно - колхидски мит - по њему смо живели и ми скоро 
читав живот. Шта ћемо једног дана ископати, брате, пун ћуп 
или пуне бисаге? Или неку белу змију?

Око 22 ч.
Легао, али нисам могао да заспим, јер сам преко дана 

одспавао сат - два. Устао и дошао у библиотеку... Ноћ. Зрикав-
ци. Изашао под веранду, видим свица који лети високо...

Враћам се да спавам, иако ми се не спава... Србија је на 
путу да постане пуста земља, Боже, спаси!

Србију «репрезентују» градови, веће вароши... Сеоска 
Србија је укоровљена. Дивља. Подивљала: прашума континен-
тална. Србија више нема биолошки доток - село, неисцрпни из-
вор. И сваког дана ће бити све горе... (....)23

23 Белешка исписана ових дана, када сам горње редове прекуцавао из једне 
свеске исписиване током јула месеца 2002. године - пре четрнаест година... 
- Како сам био у праву, и сигурно је да то нисам видео и осетио једини у Ср-
бији. Углавном нисам придавао посебни значај својим бележницама и днев-
ницима, јер је у њима записиван непосредан осећај, без дотеривања и било 
каквих књижевних амбиција. Записивао сам јер сам видео незауставиво на-
дирање пропасти, не само једног села, или на хиљаде других српских села, већ 
читавог једног света, које је погурало бомбардовање НАТОа 1999, али и једна 
фатална унутрашња политика, и сила једноумља. (Уочи Велике Госпође 2016.)
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II

ЈАГОРЧЕВИНА

ДНЕВНИК АВАТАРА

ЧУДО ЈЕДНЕ ЈЕДИНЕ КЊИГЕ

ПРОЛОГ

Непоновљиви сан о неизрецивој лепоти

Понедељак 7 јун 2021, 7:38  
Треће обретење главе  

Св. Јована Крститеља;  
Св. муч. Пивски

Све ређе листам календар. Кроз три  недеље (и који 
дан), напунићу седамдесет и прву годину. Још ређе записујем 
оно што ми се догађа, и оно што повремено сањам. Покуша-
вам да разумем оно што ми се догађа, да проникнем тајну сно-
ва, чудесних и скоро необјашњивих дарова које нам ко зна која 
сила шаље.

Ово није мемоар, нека их пишу политичари, бирокра-
те, празни људи; или нека их пишу унајмљени писци по укусу 
промашених и уображених (заобилазим праву реч). Ово је је-
дан запис за који се плашим унапред да ће остати недоречен.

Изгубио сам прву жену, - пре тридесет и шест година. 
Онда сам, пре пет година, изгубио и жену са којом сам прожи-
вео скоро честврт века. Затим сам стигао до Северног пола, и 
тамо сусрео биће које је после неколико година однео данак 
велике светске ујдурме (корона). И на крају, ушав у осму де-
ценију живота, упознао сам – судбину, о којој ми не знамо до-
вољно.

Што се тиче лепоте, саме по себи, довољне себи, жен-
ске лепоте; … о томе, шта могу да кажем ја – песник, кога нису 
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препознали, савременици, издавачи и свет? И кога би то могло 
занимати? Лепоту газе, понижавају, омаловажавају – силеџије, 
простаци, трговци, подводачи, и она брзо увене… Али… није 
то оно, због чега сам почео овај запис.

Већ сан. Из кога сам се пробудио пре више од једног 
сата и питао се – откуда тај сан? Зашто тај сан?

Ја нисам сигуран да га могу испричати баш онако како 
сам сањао. Покушаћу. Не знам где се налазим; то је можда у не-
ком  граду; пре то може бити Београд, него Штокхолм, или она 
варошица на Пеку у којој сам матурирао. Видим одједном неку 
дивну црнку, не више од двадесет две-три године, која долази, 
иде према мени и осмехује се; у ствари она не хода већ као да 
силази са неба, као да има невидљива крила; и толико је лепа, 
као они крупни ливадски цветови, плави које сам видео пре 
неколико дана док је мој брат косио набујалу траву на нашем 
брду. Као да лебди; осмехује се, и све је ближе… Сећам се речи: 
- Ех, каква сам био будала на Филолошком факултету кад ни-
сам и ја залебдео према таквом једном предивном бићу, налик 
на анђела… Вероватно сам то прегласно рекао да је лепотица 
то морала чути, и онда се још саосећајније осмехнула….И то је 
то.

Сан се прекинуо...Пробудивши се, осетио сам олак-
шање, велико, какво нисам осећао месецима, суштински – 
од мог претходног рођендана, оног од прошле године, годи-
не Аждаје и Антихриста, када је – овде ћу је тако звати – Г-ђа  
фон Б. отпутовала из нашег краја, да је никада више не ви-
дим…

Ако ћемо најискреније, та Г-ђа, по свему судећи, није 
уплетена у ову причу о лепоти, због своје лепоте, коју јесте 
имала, као душе пале на ову планету са Сириуса, као једна не-
срећна грофица, послата опет од неког, да подвуче оно што 
судбина лепоте, сама по себи, не може да открије смртницима 
директно.

Грофицу је однела планетарна пошаст у висине, у ври-
скове Поларне светлости; она је одиграла неку своју улогу, или 
више својих улога.Она је омогућила да подвучем две црте ис-
под досадашњег живота, и да разумем све што је после ње ус-
ледило; сва искушења, па и снове  које су уследили…

Па и тај сан из кога сам се, пробудио, са великим олак-
шањем, како рекох. Елем, може се и без грофица и сензација 
– поларне светлости - живети даље, и преживати оно што је 



177

главни задатак писања.24 Живот, лепота, обнова, коју открије 
лето пре свога почетка на дивним непокошеним ливадама на 
нашим брдима хиљадама различитих неописаних цветова, 
шумских, ливадских, са којима се једино може поредити рет-
ка женска лепота, неописива као ти облаци који долазе са све 
четири стране хоризонта, али понајвише са истока, изнад оних 
венаца брегова где сам као двадесетогодишњак  био дарован 
– посебним типом женске лепоте, који сам дотакао на једном 
другом месту („Дневник за Сенковића“). Лепота ме је пратила 
после тога, дискретно скоро читавог живота. Као да сам јој био 
заветован. Међутим, лепота женска није нешто трајно; напро-
тив. Често лепота неких жена није у складу са њиховим карак-
тером; тако да врло често, не прелепе жене, већ оне за које се 
не бисмо могли сложити да су лепе, имају много лепшу и дра-
гоценију душу. Мали је број лепих жена које су успеле да очу-
вају своју лепоту изгледа и душе, јер су изложене опустошењи-
ма и замкама зверова, грабљиваца. И многе буду растргнуте, и 
њихова лепота разорена…

Али то је већ нека друга прича. Волео бих да млађи 
људи, или барем моји синови и сорта сличних, сањају овакав 
сан, какав сам ја ове ноћи сањао, и да пред лепотом женском не 
клече, не ни да је зграбе, него да је осете и да јој се приближе на 
ону праву раздаљину, на којој таква лепота може да оплемени 
као неисказив и прекрасан  мирис цветова дивљих ружа и тре-
шања,  мирисним прахом, и чистотом  и сјајем месечине...

Ма ко да ми је послао тај сан, Сведенборг, или онај Се-
верни анђео, који ме је водио обалама ванредних шведских је-
зера, можда и Бог, не знам, можда и Света Петка, коју повреме-
но сањам – хвала. Случајности нема, Неко или Нешто ми је чи-
тавог живота слало Лепоту, неизрециву и неописиву, да будем 
окружен њом, као сигурном тврђавом, или тамницом, из које 
ћу се, кад за то дође час, винути у још већу Лепоту, космичку...

…

24 НАПОМЕНА:  Ово је значи глувонемих профил. Мутавко. Ништа. Нул. 
римује се са јул. (Првобитни наслов овог  покушаја.)
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ИЗ ХРОНИКА ЧУКУНБАБА И ЧУКУНДЕДА. 
НАЦРТИ РОМАНА КАКВИ ЋЕ СЕ ПИСАТИ 
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 21. ВЕКА

Све овде касни... деценијама, вековима…
Све има своју стару древну меру. Храст.
Осамстотина годова. Има храстова лужњака
угљенисаних, које је у време великих поводња
наносио мутни Пек на наше имање (аду), који су
се црнели на спруду неко време, као да су купани
у нафти стотинама година. Такви су надживели
не само својих осам векова, него и многе миленијуме.
Питао сам их седећи на једном од њих да ми испричају
понешто о себи, шесдесетих кад су започели
преграђивање Дунава; али угљенисани џинови
попут китова на обали мора беху глуви и неми...
Као што је и највећи део тзв. Познате нам историје.

Госпођа Нула и Нула
римује се са једном влашком
безобразном речи („пула“).

ДУХ БОЖЈИ, ДУХ ИСТИНЕ, БЛАГИ,  
ЖИВОТВОРНИ, СВЕСИЛНИ…

„...утврђујући Цркву Христову и држећи је чврсту против свих 
бура времена и свих злоба адских и људских кроз векове и ве-
кове.
Дух који дејствује на ове и на многе друге сличне начине јесте 
Дух Божји, Дух Истине, благи, животворни, свесилни.
Ни једна реч Христова не противи се Духу Божјем, нити се дух 
Божји противи иједној речи Христовој. Зато кад Дух Божји 
благоизволи ући у срце човеково, он бива живим и нелажним 
сведоком свега свега што Христос рече и учини. И човек онда 
верује радосно и непоколебљиво…“ (Епископ Николај, ОХ-
РИДСКИ ПРОЛОГ, 1999; стр. 377)



179

ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ  

НАШИ ТРАГОВИ

Свуд, свуд се бришу наши трагови
што прашина, што буђ, што пепео,
Времена рђа, злих, прождрљива,
што агресора, силеџије бес,
вешала, пљачка, под кров угарак,
проклета кама брата изрода;
што наследника блудних неразум,
дивљачки плес над свежим ракама
где унук претка жива закопа,
што грубе грабље незахвалности,
отровна пера, лажни језици,
збегова гладних узверен заборав,
што изобиља пјана небрига;
... усалу сузу, сасушену крв,
равнодушности ветар развеје...
- Свуд, свуд се бришу наши трагови

Куд нас одмами и распуди сев
велможа тучен, избезумљен сој?
Умукла наша песма, кукњава,
оружја звек и наковња бат,
у Јаноку, Будиму, Сибињу.
Другима сада бујају, рађају
калеми, сетве древних сараора.

Где су вам кости, ускоци, мартолози
морлаци грешни, пусти граничари?
Којем све нисте непријатељу
дизали куле, бедеме, палисаде,
истурали, од свих зидина тврђе,
очајно храбре, голе своје груди?

А истим, оштрим, убојним железом
крчисте грмље, кротисте вирове,
пустоши дивље упитомисте;
присојно горје незахвалног света
оплеменисте благородном лозом
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Лазове жупе, ресавске мотике.

Ал свуд, свуд бришу наше трагове!

Будим, 1961. г.25

25 Вељко ПЕТРОВИЋ ( 1884 - 1967). Песник, приповедач, есјист. Књиге по-
езије: (...) Стихови (1951), Невидљив извор (1956), Песме (1963), Крилата гру-
два земље (1965) .... - Овде се прештампава песма објављена у КН, 776 / 1989.  
(Овде – дигитална верзија антологије српске поезије о трагизму постојања 
ОПАЛО ЛИШЋЕ, која стицајем околности није ушла у друго издање, ни у ко-
начну објављену верзију НЕСЕБИЧНОГ МУЗЕЈА пре десетак година. Зашто 
и како? Сам Бог зна…)  В. https://wordpress.com/posts/antologijaol.wordpress.
com  . - Видети и моју песму ЈУСТИНИЈАНОВ РИБЊАК

 Знам, знам сву нашу тугу, несрећу и судбину! 
И мука ми је од марама које су нам везали 
преко очију векови, туђин и сеобе.
 Историја Соколу зулум учинила, 
зулум учинила – кућу запалила!
 Јој! 
Јој, Соколе!
 Угасићемо пожар, 
водом са царских извора 
са смарагдних извора испод Радана.
 Још лепшу ћемо сазидати Кућу; 
нек соколићи не пиште, 
а ни ти не куни, 
мој Соколе, историју, 
хиљаду година самоће, 
виђење из другог угла, 
јер ја сам старији од досељеника 
и сваке историје пораза.
 Ја сам двестагодишњи златни шаран 
што има крила 
вичнија од сокола.
 Ја путујем брже од птица (ваздухом) 
и (кроз земљу) брзином 
водотока са Радана!
 Овде да копамо, 
мало дубље 
и мало ниже, 
овде да копамо, чујеш ли ме?
 Не инати се, него ме саслушај! 
Овде да копамо, у воћњаку. 
Овде где нас упућује Клокот.
 Јер кроз клокот говори 
корњача и змија и шаран 
и закопано благо, 
смрека и теме планине.
 Воденица поточара 

https://wordpress.com/posts/antologijaol.wordpress.com
https://wordpress.com/posts/antologijaol.wordpress.com
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Та песма, и сличне, нису баш биле омиљене, ни у моди 

у то време, колективизма и оптимизма. И нарочито у побор-
ницима новотарија и посмодернизма. И то је можда био пра-
ви разлог да та песма не уђе у коначна издања антологија, и да 
временом буде и заборављена, као и многе друге истине које 
боле. (1)

Ми смо имали државу, коју смо повратили од Турака, и 
коју смо одбранили у ратовима од непријатеља, а онда смо ту 
своју државу утопили у заједничку краљевину Срба, Хрвата и 
Словенаца, али не само државу.

Бранили смо ту нову државу, и онда када су је други 
разграђивали и споља и изнутра.

И некако свуда су – како би рекао – брисали наше тра-
гове!

И наше тапије, цркве и манастире. Скоро да су нам то 
радили годинама и пред очима.

Нама, који смо имали краља Милутина и Цара Душана, 
Светог Саву и многе друге Немањиће, Милоша Обилића…

Легенда каже да је ктитор манастира Тумани био 
највећи српски јунак, и војвода, Обилић.

Од наше куће у Доњем Звижду до манастира Тумани 
има приближно колико од нашег имања на Бандери до мана-
стира Витовница. Око осам километара. Пречицом.

До Ждрела и манастира Горњак има да се пође.
Више су за неке наше манастире, временом запоставље-

не, учинили песници, новинари и други. Шта је све учинио му-
тан и страшан поводањ, историјски полом?!

са сојкама и врбама, 
орасима разговара. 
Праћака се испод липа 
сред воћњака златни шаран 
симболима покопаним 
сав ишаран – 
црвен и позлаћен, 
лимунастожут.
 Ту где се завршава, 
мој Соколе, 
баш почиње пут!…

 Све више ми се чини да то нисам написао ја, већ неко други, у неким трену 
цима који су били предодређени. И у којима се можда крије тајна због чега 
Дух Свети шаље некога у овај свет, Сина Божјег, или песника, или пророка и 
визионара.
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ГРОБ НЕЗНАНОГ ИЛИ ШТА ЧИНИТИ СА СВОЈОМ 
ФАМИЛИЈОМ, ЖИВОТИМА, БУДУЋНОШЋУ?

Може се ових јунских дана, после неописивог киш-
ног периода, спавати и до поднева, што је и природно, за је-
дан део данашње омладине по градовима (после бурних ноћи 
на занимљивим местима), али за нас, који смо одабрали тзв. 
миран живот на селу, много је узбудљивије и здравије про-
будити се пре пет и отиснути се на планину, тамо где некад 
беху бачије и манастири наших прадедова, и на врху плани-
не дочекати излазак сунца. И кренути у бербу вргања, по шу-
мама, где поред расцветаних шибова дивљих ружа црвенка-
стих има и цветова белих дивљих ружа. А најбоље је, ако из-
аберете правац, уз помоћ земљака и водича, који свашта знају. 
И много више од вас. То јест, ако кренете оним делом сво-
га завичаја, који једва да познајете, и којим корачате први 
пут, уз неки поток усечен у кланцу, кроз густу шуму, где мо-
жете срести неког слепића, стршљенове, не дивље свиње, које 
су ту риле земљу пред свитање, јер су одмаглиле ко зна где... 
Свашта можете видети у тим планинским селима, које не тре-
ба идеализовати. Нису сви побегли са планина и сишли у своје 
општинске или среске вароши, или су “спас” потражили у бе-
лом свету, где се трбухом за крухом отперјали да се никад и 
не врате на дедовину; има и оних из добрих кућа, који су одо-
лели свим лажима тзв. социјализма и комунизма; и обећањи-
ма запада о некавом њиховом рају. Нема раја - тамо, тамо је 
владајући пакао који вуче као вртлог све дубље у пропаст, -рај 
је можда овде, у овим пространим и неописаним шумама пу-
ним дивљачи и комараца, и печурака које имају одличан укус. 
Били смо у таквом једном месту, у којем се у своје време живе-
ли и ондашњи Римљани; пролазили крај остатака римских ру-
дишта, и камена црвеног од кога су клесали надгробнике. Али 
пут нас је навео кроз посед Страиновића, где је неколико кра-
ва пландовало, баш крај једног надгробника који не припада 
фамилији Страиновића. Ту је био на том имању, чинило се од 
памтивека, и нико ништа о њему не зна; ни прадеда Страино-
вића. То је некада била њива коју су орали, али верујући човек 
је оставио аманет својима - кад орете, не дирајте тај надгроб-
ник!
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Ко ли је био тај коме су подигли такво посмртно обе-
лежје? Неки монах? Племић? Хајдук? Војни заповедник?

На породичном гробљу Страиновића, педесетак метара 
даље, источније, има још два надгробника о којима ништа не 
знају потомци. Без натписа.
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А мало даље - можете угледати на напуштеном кућишту 
у трави парну машину која је била у употреби и шесдесетих го-
дина, минулог 20. века, коју је терао покојни Санда Черкез. Као 
у каквом музеју под ведрим небом.

Овде је, понекад помислим, право место за такав је-
дан музеј о немогућем ратару, где би се могло чувати и сачу-
вати од заборава за неке следеће генерације, много тога, што 
последњих неколико генерација успе да сроза, да се много чега 
одрекне и крене у туђину, верујући да ће тамо наћи нешто мно-
го боље. Где све нису стигли, и Басарци, и Рановчани, и многи 
други; је ли ико пронашао тамо срећу? Смирај?

Европа, тј. иностранство, је, поред политичара који су 
то подстицали или омогућили, завила у црно многе сељачке 
домове широм Србије. Многи су побегли са својих планина и 
од својих кућа у далек свет, где ће и кости оставити; а они који 
су се вратили, и зидали огромне кућерине (промашене инве-
стиције), чинили су када је то било касно и када је надвладао 
чудовишан парлог.

Србији је потребно милион стада коза да своје шуме 
врати у неко нормално стање; у Србији треба начинити рез - 
не по неком политичком концепту наследника комуниста, него 
по правилима по којима су живели наши прадедови.

Берући вргање и сочне дивље јагоде, видим јасније и 
много више, него што сам видео деценијама док сам живео у 
Београду, и заносио се којечим.

Није лак живот сељака, поготову оних који су ино-
косни, или сиромашнијег имовног стања; али су села на плани-
ни, па и она Богу иза леђа, где још увек има оних који се боре 
за живот, живот много достојнији и природнији, чак и онда 
када их нападају, као најезде комараца или крпеља, и мучне 
мисли о будућности и бесперспективности, која је све доми-
нантнија, као и самоубилачке мисли, - тамо се зна шта је шта, 
и ко је ко; и тамо још увек у шумским потоцима има ракова. 
Тамо још увек пламсају оне најдивније легенде о свему које на-
димају плућа, као озон. А трешње и шпањолске вишње имају 
неописив укус...

Тамо се не доносе одлуке преко колена, нити се лако 
подлеже новим модама и лажима свих боја. Тамо се одлуке и 
грешке плаћају видљивим последицама, пропашћу и зати-
рањем и расипањем онога што су мукотрпно стварале не две 
него четири или пет генерација... 



185

Људи који су остали на поседима својих дедова, боре се 
херојски, не само за своја имања и течевину својих драгих по-
којника, него и за праву веру и предање. Они су данас, у овој 
тужној земљи, прави пример, и својој деци, ако имају барем 
мало бибера у глави, и деци других, и оној деци која ће се тек 
родити. Нека их Бог поживи, да дочекају и боље дане, боље су-
тра и прекосутра, унуке и праунуке.

За такве, многе широј јавности незнане немогуће рата-
ре, дижем ову спасовданску чашу шљивовице!26

* * *

Та земља коју смо наследили, или купили - тих пар хек-
тара, - то није само наша земља, то је нешто више од тога. Ту 
област је српској држави припојио један од наших најзначај-
нијих утемељитеља владара, краљ Милутин, тзв. Владар Тро-
морске Србије.

Краљ Милутин је у овим крајевима Браничева, сазидао 
манастире, од којих је најпознатији онај  у Витовници – до кога 
нема ни осам километара од нашег старог имања на Бандери 
(Паљевине).

Последњих година, све чешће обилазим манастир, са 
синовима и пријатељима, али и онај  збрисани, манастир Све-
тог Ђорђа27, о којем је мој млађи брат оставио запис некако у 
исто време када је настала горња апотеоза. Имао сам прили-
ку да лично сретнем и упознам игумана манастира Витовница, 
архимандрита старца оца Тадеја, у своје време, последњих го-
дина његовог живота, и да му предам најновији број једног бе-
оградског књижевног часописа, који је приказивао књигу про-
фесора и доктора Јеротића, о последњим ученицима благопо-
чившег епископа Николаја. У тој књизи ученицима је посвећен 
по један чланак, а само оцу Тадеју два поглавља.

Краљ Милутин није зидао манастире  само у Браниче-
ву, зидао их је и на Косову, велелепне манастире, краљевске. 
А то су наставили да чине и потомци краља Милутина, све до 
тзв. Османске најезде.

Кнез Лазар је у Браничеву подигао манастир Горњак, 
Раваницу, а његов син деспот Високи Стеван  предивни мана-

26 Објављено  https://zavetine1.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
27 Манастир Св. Ђорђа / Александар Лукић https://zavetine1.blogspot.
com/2019/06/blog-post_12.html

https://zavetine1.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
https://zavetine1.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
https://zavetine1.blogspot.com/2019/06/blog-post_12.html
https://zavetine1.blogspot.com/2019/06/blog-post_12.html
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стир Манасију (Ресава), и све је то некако било повезано веза-
ма  органским.

У време деспота Стевана Лазаревића постојао је мана-
стир близу данашњег Кучева на Пеку (потес данашњег села Ка-
она)- тзв. Резервне ратне престоницу Митрополије  у случају 
ратова, окружена прстеном планина), од које су постојали де-
лови темеља до седамдесетих година минулог века, који су ек-
плоатацијом кречњака и небригом, разнети, збрисани28.

Повуците на мапи Браничевског округа линије од мана-
стира Тумани до манастира у Витовници, Горњака и легендар-
ног средњевековног града Ждрела у шипражју, где су на висина-
ма планине и тврдог камена биле и друге цркве. Скоро чита-
ва једна мала Света гора Ждрелска. И ко је о томе пронео глас, 
и подстакао радознале  археологе аматере и верне ентузијасте, 
монахе и монахиње, да чине оно што могу надајући се да ће јед-
нога дана указати прилика да се заустави  то брисање наших 
трагова, тапија и храмова, тврђава и кула, одбрамбених беде-
ма и неизрециве лепоте земље Србије, и посебно Ждрела, моћ-
не заштитне капије Хомоља, која је чувала од упадање туђина 
и душмана. Време је дошло да се позабавимо својом земљом 
и  заштитом непокретних културних добара првог реда, и да 
нашу децу учимо правим вредностима, а не оним опскурним, 
и наметнутим.

Већина наших манастира средњега века подизана је на 
најпогоднијим местима и склоњеним  далеко од путева, за-
клоњених штитом природе од  муњевитих продора освајача и 
душмана и пустошења. Ниједан од тих манастира није прављен 
28 Археолошка налазишта са сакралним садржајем на подручју Подунавског 
и Браничевског округа / Дејан М. Радовановић, стр. 242- 243. - „Каона. / Код 
извора Старе Дајше некада су постојали остаци старог манастира са црквом 
рођења пресвете Богородице и остаци две мање цркве у близини. 103   Неки 
аутори га идентификују са манастиром Св.  Николе који се помиње  у нахији 
Звижд. 104  Манастир су основали, у време деспота Стевана Лазаревића, мо-
наси са Свете Горе, а 1428 године манастир је опустошен и напуштен. 105   У 
историјским изворима је забележено да је тада у манастир Благовештење у 
Горњачкој клисури избегао и монах назван инок из Далше, предводник гру-
пе калуђера, који су започели зидање манастира Дајша. 106 Основу цркве и 
манастирског комплекса забележио је М. Ст. Ризнић  по којем је црква имала 
триконхалну основу. 107  У историјским изворима  XVI  века  помиње се неки 
манастир код Кучајне који аутори доводе у везу са манастиром Дајша. 108  
Педесетих година овог века изградњом фабрике за прераду креча на месту 
манастира читав комплекс и околина сасвим су уништени. (48) (Т.  II-3) (…)
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на брзину. Манастир у Каони, код Кучева, на пример, имао је 
дивно мало језеро  крај железничке пруге, све до краја седамде-
сетих година, минулог века, али је онда јаловина из каменоло-
ма затрпала то језеро, ко од шале. И наравно, да ни наша деца 
ни унуци о томе појма немају, и све је мањи број оних живих 
који се тога сећају…

Манастир у Витовници је имао свој рибњак, али су 
рибу зли савременици потровали! На то нам се пожалио покој-
ни отац Тадеј...

Немар и заборав, незнање и недостатак вере начинили 
су чуда од онога чиме би се сваки други народ поносио!

Простор клисуре чувене из литературе и поезије, веома је мало 
истраживан, а кабинетски стручњаци именом Ждрело обично 
називају надалеко видљиве остатке кула и зидина на голој ка-
меној крести која се стрмо спушта низ падину Вукана до Мла-
ве. Они нису посетили ово тешко приступачно место, обрасло 
бодљикавим густим шипрагом, непроходним када озелени...
РЕПОРТЕРИ "Новости” су га обишли, грабећи прилику пре него 
што вегатација набуја и змије изађу испод стена. Пењући се 
уз литицу кроз бодљикави честар, на само тридесетак мета-
ра од асфалта, наишли смо на прве остатке грађевина а за-
тим и на велики очувани део зупчастих бедема високих десе-
так метара, крај остатака невеликог објекта. Наставили 
смо преко клизавог сипара и стрмих стена, стигли до најви-
ше куле, а затим блажим успоном кроз шуму у којој су понегде 
штрчали остаци масивних зидова. Тако смо стигли до шумског 
пута с необично високим озиданим каменим банкинама који се 
спуштао ка подножју природног амфитетара под литицама 
Малог Вукана…29

Треба кренути овим путевима песника (Јакшића), и пу-
тописаца, новинара, ентузијаста и верујућих, - путем Духа Све-
тог, Истине и обнове, и спасавати оно што се може. И посвети-
ти дужну пажњу нашим прецима, монасима исихастима, црк-
веним великодостојницима и архипеископима српским, и вла-
дарима, који су били пример органског јединства цркве и др-
жаве српске. Треба ту лепоту Ждрела и Хомоља чувати, сачува-
29 Репортажа Б. Суђића - Вечерње новости, 11. 04. 2021.
    Суђић,исто.
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ти и показивати пре свега онима на којима овај свет остаје, на-
шој деци, унуцима; јер свуда би на свету тако нешто било пред-
мет поноса, неговања и очувања. …

Негде сам у новинама, погледао и ово:
 
...Богородица Пречиста, гробна црква племића / Фото Б. 

Субашић

На стотинак метара од пута указали су се остаци хра-
ма Богородице Пречисте, чије је име уклесано лепим словима 
у мермерне плоче на гробовима ктитора цркве, великих чел-
ника и војвода Десисалића, Угљешића и Кувета. Археолог Ди-
митрије Мадас је 1980. открио овај храм сазидан на вештачком 
брегу да би имао што лепши поглед на чудесну клисуру. Овак-
во место могла је да изабере само префињена и продуховље-
на особа, што наше племиће представља у другачијем светлу 
од уобичајене слике сурових ратника. Недалеко од овог храма 
је монументални манастирски комплекс Митрополије, у којој 
је неко време столовао браничевски епископ. Педесетак метара 
даље још већи храм, преко чијег темеља дугог 25 метара је сази-
дана данас напуштена зграда путарске секције…30

И ово:

У МАНАСТИРУ папрено плаћају раднике. Свесни су да је 
мало мајстора који могу да одговоре изузетно захтевном 
пројекту. Њима би, наравно, могли да помогну и они, без зана-
та. Добровољним радом. Мало је оних који се јављају.
- Ми зидамо, свако мало дођу они и питају: видимо зидате... 
Мора да сте нашли неко злато. Шта ћемо, смејемо се - прича 
мати Екатерина.
Хомоље, из кога израња велелепни манастир, одавно је, па и 
сад, велика мистерија. Овде се стално трага за неким златним 
полугама.
- Мислим, када бисмо се у добру ујединили, као трагачи за зла-
том, и помогли изградњу овог храма, можда би свако од нас 
нашао неку златну полугу - говори игуманија. - Није злато 
само оно што имаш у руци. Злато је најсјајније када га имаш у 
срцу и души.

30 Чланак Милене Марковић, Вечерње новости, 31. 08. 2020.
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И ту се, у обнови и изградњи тога манастира у Ждрелу, 
види снага и унутрашњи извор обнове. И Духа Светог, Истине. 
Или како игуманија мати Катарина каже - Злато је најсјајније 
када га имаш у срцу и души.31

Другим речима: Дај, Боже, да Србија уђе у дуго очеки-
вани преображај духовнога и привредног живота, и развој ос-
лоњен на традиционалне вредности српског друштва, упр-
кос томе, што данашња времена, или барем последње две де-
ценије – рачунајући од бомбардовања наше отаџбине и поку-
шаја уништења нашег народа и древне постојбине, упркос све-
му, па и приликама деоба и невоља, које понекад подсећају 
на последњих неколико година живота и трагичне смрти на-
шег најпросвећенијег средњевековног владара деспота Високог 
Стевана; окренути се просвећивању народа и смиривању поли-
тичких и свих других страсти, учити од предака наших, сељака 
пре свега, који су своје салаше са пространим поседом звали 
– у Источној Србији „држава“ - мислите ли да је то случајно? - 
и тако обнављати нашу државу Србију, и сваки наш манастир.

Јер у манастирима српским су биле прве наше књижни-
це и болнице, немојмо то заборавити. У манастиру „Св. Ђорђе“  
калуђери су  - веровали или не, о ви данашњи људи! - одабира-
ли расну стоку, одвајали је и давали народу у замену, бирајући 
добре сорте. Што се то не ради и данас? Као и друге ствари.

Треба развијати поверење између народа и Цркве, на 
првом месту, јер од тога поверења много зависи, скоро све. Јер 
огрезли смо у прихватању туђица у много чему, у потцењивању 
не само  своје старине и традиције, обичаја и историје, језика и 
просвете, наметнутих шаблона и образаца кратке памети. Тре-
ба да спознамо колико смо сапети, смрвљени, скоро ушкопље-
ни тзв. савременошћу и антидухом и антибогом!

Расуђујући као један од наших највећих духовних ота-
ца, после Св. Саве, не молимо се лажним кумирима и не веруј-
мо лажним и пропалим пророцима, Него се молимо Очевидцу 
и Саучаснику32:

31 „Ми смо заточени и сапети у сопственом незнању и непознавању 
земље Србије од најближег окружења до најдубљих слојева древности…“   
Александар Лукић, „ДУБЉАНСКИ  ОБЕЛИСК“. https://zavetine1.blogspot.
com/2019/04/blog-post.html
32 „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“, нав. изд. Стр. 377. Јер то је лек, верујемо, од кога 
ће доћи многе добре ствари и бољитак. Јер Бог помаже. И Свети дух помаже. 
И Бог и Свети дух су лековити и животворни...

https://zavetine1.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
https://zavetine1.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
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Дух Свети и Свесилни, усели се у срца наша, да 
би вера наша постала жива, непоколебљива и ра-
достотворна. О Боже Душе Свети, Душе исти-
не, приђи и усели се у нас. Теби слава и хвала вавек.  
Амин

БОГ НЕ СПАВА ПРЕД СВЕЧАНУ ПРОПАСТ СВЕТА

Или је можда тачније: читав живот може стати у овакав 
један ковчег безразложних успомена? (Наслов једног изгубље-
ног поглавља. - Четвртак,18. Нов. 21. )

ЈАГОРЧЕВИНА, ЛЕП ДАН,  
СВЕТИ АРАХАНЂЕЛ МИХАИЛО

20. новембар 2021,

Окружени смо анђелима,
и арханђелима.
И цветовима јагорчевине
у песку
за које не важе
правила као за друго цвеће.
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Анђео чувар
ћути, стрпљив.
Анђео Северни
каприциозни.

Арханђел Михаило
Слуша разговор
између оца и сина, и ћути...
Овде не седимо само нас тројица,
каже Отац.
Већ Седморица!
Синови га гледају бело
као теле у шарена врата.
- Упаљена је свећа, славимо
нашег Свеца Заштитника.
Може ли без подучавања из веронауке?
пита доктор, старији син...
- Рачунај, нико те не врбује да постанеш верник.
Нас смо тројица за овим столом,
сваком од нас на рамену седи анђео чувар,
плус Светац, кога славимо,
то је седам, најмање, а можда и осам?

Али, ту се разговор прекида,
јер нема смисла улазити у препирке
док гори свећа и док се једе
реш печена овчетина, зар не?

Излазим у двориште,
сунце сија као спролећа,
блистају цветови жути и наранџасти у песку,
сваким даном све лепши,
чаробни на сунцу,
доказ и потврда постојања разлика, јединства, Љубави.  
Бога…
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I

Од неандерталаца и хомо сапиенса  
до Џона Ленона и Салвадора Далија?

Да, у том великом временском раздобљу  свашта се из-
догађало, од померања полова до потопа,  од пећинске умет-
ности до бацања атомске бомбе, тобожњег слетања земаљских 
космонаута на Месец, и других модерних бајки дубоке држ... 
Стотине ратова, изумирања  милиона животињских и биљних 
врста, хиљаде и хиљаде геноцида (читај – истребљивања толи-
ких народа!), и - ?

Је ли се  хомо сапиенс опаметио?
Реторско питање.
Од неандерталаца и хомо сапиенса до Џона Ленона и 

Салвадора Далија – од како је гавран поцрнео, од рђе до рђе, 
од реченог до створеног, човечанство или Земљани - од јалове 
краве млека траже. Неко је људима подметнуо кукавичје јаје. 
Попа и официра.

Митску слику голотиње. Од које нема ружније ствари.
Овај свет  и ово раздобље је као масна кобасица.
Дође до свог краја. Стиже катастрофа да га проба. Као и 

толико пута пре тога!
Помоз‘ Бог!
По мозгу ти тојага!
Помози боже како се може!
Помози Боже лукавоме, јер правоме није до преше…
Потонуле су нам шајке. Јер су нас водали на улару По-

тоњи.
Потоња памет ништа не вреди - магарцу под реп!

НАЈБОЉИ ЈЕ ПАЗАР НА СВОЈОЈ КУЋИ

Не могу да препознам неке људе!
Кажем  на крају једног лепог дана.
- Да ли си их уопште икада и познавао?
- Па ето овај, онај, знаш што нам с времена
на време шаље оне повеће пакете књига,
које нисмо тражили, и које откривају топлу воду,
и данас исто. Могао би и свећу носити.
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Много је основао, не знам хоће ли моћи поткати.
Мотика и лопата! Мотика и лопата!
Остарео, па полудео. Или изгубио цвикере?
Вешти умишљени шпекулант, профа-аматер.
- Наша ће нам земља нашу крв попити!
Е, мој магистре! Моја сјерчана тојаго!
Тојагу хвалиш, партију тојаге.
Твоја мати и његова мати на једном се сунцу
грејале. Мртви се коњи не кују, него раскивају!
Мутиш као риба по плиткој води репом.
Мутав мутавог најбоље разуме.
Нека сте проклети, ви мутави старци
умишљени, мудрији сте кад ћутите.
Кад не штампате оно што сте написали
ишчекујући победу хокус-покуса.
Мука иде по људима, а ви серете ли серете,
увијени у велове мртве авангарде,
јебао вас надреализам, дубока држава
и онај чије се име не спомиње. Мртве
и меркантилне антологије, патетика,
баладе по укусу мудрих будала! Мудре
сте ви зверке, окрећете се како ветар дува.
Мерила паланке шизофреније, лактароша
Земље Недођије,
из које трујете
овај полуписмени народ одоздо, одозго,
с лева и с десна! - Мотика и лопата!
Мотика и лопата!
Књижевност парастоса.
Навалили сте као Турчин на крметину.
Навалили као Вуја на јеванђеље.
Као зима на гола човека.
Као сотона на сиромаха.

Нагорели. Забележени, шарени.
Смрде ко нагорели.
Нагрде једне.

Најгора прасад најбоље крушке добије!
Еј, бре.
Џаба вам све!
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(Ситне душе. Калкуланти,
уредници фолиранти.)

На један пут се храст не посече…

МОЛИТВА СВЕТОМ АРХАНЂЕЛУ МИХАИЛУ

Драга,

код нас Православних, постоји веровање, да у поноћ на 
Сабор светог Арханђела Михаила, значи 20. на 21. новембар. 
(то је наша Слава, кроз три дана) Арханђел Михаило33 спушта 
33 21.новембар (8.новембар) Житије светих из Пролога Св. Николаја Ве-
лимировића. / НЕБЕСНИ АРХИСТРАТИЗИ, ШТО ГЛЕДАТЕ НАС У БРИ-
ЗИ, КРИЛИМА НАС ЗАКРИЛИТЕ, СИЛОМ СВОЈОМ ОГРАДИТЕ. Ангели 
Божји били су празновани од људи још из дубоке старине. Но то празновање 
често се изметало у обожавање ангела (IV Цар. 23, 5).
 Јеретици су свашта баснословили о ангелима. Неки су од тих гледали у ан-
гелима богове; други и ако их не сматраху боговима називаху створитељима 
васцелог видљивог света. Лаодикајски помесни сабор који беше на 4 или 5 
година пре I Васељ. Сабора, својим 35. правилом одбаци поклоњење ан-
гелима као боговима и установи правилно поштовање ангела. У време пак 
Силвестра папе римског и Александра патријарха александријског (из IV в.) 
би установљен овај празник Архистратига Михаила и прочих Сила небесних 
у месецу Новембру. Зашто баш у Новембру? зато што Новембар представља 
девети месец после месеца Марта. У месецу Марту сматра се да је било ство-
рење света. А девети месец после Марта узет је због 9 чинова ангелских, 
који су најпре створени. Св. Дионисије Ареопагит, ученик апостола Павла, 
онога апостола, који се уздигао до у треће небо, описао је ових 9 чинова у 
књизи „О небесној Јерархији”. Ти чинови су следећи: шестокрили Серафими, 
многоочити Херувими и богоносни Престоли, Господства, Силе и Власти, 
Начала, Архангели и Ангели. Војвода целе војске ангелске јесте архистратиг 
Михаил. Када је сатана, Луцифер, отпао од Бога, и повукао собом у пропаст 
један део ангела, тада је Михаил устао и узвикнуо пред неотпалим ангелима: 
вонмемъ! станемъ добрэ, станемъ со страхомъ! И све небесне војске верних 
ангела громовито су запојале: свјат, свјат, свјат Господ Саваотъ исполнъ 
небо и земля славы твојеја!! (Види о архангелу Михаилу Ис. Навина 5, 13–15; 
св. Јуде 9.) Међу ангелима влада савршено једномислије, једнодушност и љу-
бав, а уз то још и потпуна послушност нижих чинова вишим чиновима, и 
свих укупно светој вољи Божјој. Сваки народ има свога ангела хранитеља, 
а осим тога и сваки хришћанин има свога ангела хранитеља. Треба се увек 
сећати да ма шта ми чинили, јавно или тајно, чинимо у присуству свога ан-
гела хранитеља. А на дан Страшнога Суда сабраће се све огромно мноштво 
ангела небесних светих око престола Христова, и пред свима њима објавиће 
се дела, речи и помисли свакога човека. Нека би нас Бог помиловао и спасао 
молитвама св. архистратига Михаила и прочих небесних сила безтелесних. 
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своје крило у гену огњену, и тако заклања све оне које спомене-
мо те ноћи својим моћним крилом;и да се тада ваља помолити, 
прво за своје најближе, рођаке, сроднике по крви до Адамова 
колена  - упокојене, па пошто ћу ја обавезно читати  Молитву 
Арханђелу, молим те – напиши ми крштена имена  твога оца, 
мајке, стрица, брата, деда Ф. И све твоје живе деце…

И то уради одмах и пошаљи ми, овако, на овај начин. 
Не преко воцапа!!

Чувај се...

17.11-21.

Амин.(...)// РАСУЂИВАЊЕ / Да ангели Божји непрекидно опште са овим све-
том о томе сведочи Св. Писмо јасно и непобитно. Које из Светога Писма које 
из Св. Предања црква православна дознала је имена седморице началника 
ангелских сила, и то: Михаила, Гаврила, Рафаила, Урила, Салатила, Јегудила, 
Варахила (уз то неки спомињу и осмог – Јеремила). Михаил на јеврејском 
језику значи: ко је као Бог или ко је раван Богу? Св. Михаил изображава 
се још од првих времена хришћанских као војвода, који у десној руци држи 
копље, којим попире Луцифера, сатану, а у левој палмову зелену гранчицу. 
На врх копља има платнену пантљику са црвеним крстом. Архангел Михаил 
сматра се нарочито чуварем вере православне и борцем против јереси вер-
ских. Св. Гаврил значи – муж Божји, или крепост Божја. Он је благовести-
тељ тајни Божјих, нарочито тајне боговаплоћења, и свих осталих тајни, које 
с оном стоје у вези. Изображава се: у десној руци држи фењер са запаљеном 
свећом унутра, а у левој огледало од зеленог камена јасписа. Огледало озна-
чава премудрост Божју, као тајну скривену. Св. Рафаил значи – исцелење 
Божје, или Бог исцелитељ (Тов. 3, 17; 12, 15.). Изображава се: десном руком 
води Товију, који носи рибу ухваћену у Тигру, а у левој држи алабастар лекар-
ски. Св. Урил – огањ или светлост Божја (III Јездра 3, 1; 5, 20). Изображава 
се: десном руком држи мач против Персијанца, а у левој пламен огњени. Св. 
Салатил значи молитвеник Божји (III Јездра 5, 16). Изображава се са лицем 
и очима погнутим, а руке држећи на прсима као на молитви. Св. Јегудил – 
славитељ Бога. Изображава се: у десној руци држи венац златан, а у левој 
трострук бич. Св. Варахил – благослов Божји. Изображава се: носи у недри-
ма руже беле. Јеремил – узвишење Божје (III Јездра 4, 36). Поштује се као 
внушитељ и побудитељ узвишених помисли, које човека уздижу к Богу.
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II

ЖИВО ПРЕДАЊЕ ИЛИ СРПСКЕ НАРОДНЕ 
ПОСЛОВИЦЕ

Налетео сам рано једног јутра, недавно, на ове подвуче-
не редове, ко зна још када?

Ни у  гори о Турчину (зло) не говори.
Ни у лакомца мјере, ни у пса вјере.
Ни у мртва проговора, ни у мудра поговора.
Ни у тикви суда, ни у Влаху друга.
Мушкатировић каже: у непостојану, мјесто: у Влаху, али 
ја друкчије никад нијесам чуо него овако. Ово говоре 
не само Срби за праве Влахе, него и Турци за Србе, а и 
Срби Римскога закона за своју браћу Грчкога закона. Гле-
дај; С Влахом до по здиле, а од пола њом у главу… (Вук 
Караџић, ДЕЛА ВУКА КАРАЏИЋА СРПСКЕ НАРО- 
ДНЕ ПОСЛОВИЦЕ – Просвета, Београд, 1969, стр.211)

И помислих – нису ли Пословице много више него што 
мислимо, говоримо и пишемо?

Негде сам у своје време прочитао (можда код И. Ан-
дрића) да пословице сахрањују живе људе. То је једна велика 
предрасуда! Можда има и таквих пословица, али овај род је 
– код нас Срба – живо предање, драгоцено искуство пронето 
кроз миленијуме и векове постојања.

Више него тога Тора34 за Јевреје.

34 Тора (хебр. הָרֹוּת — „наук“, “учење“) или Закон, позната и као Петокњижје 
(грч. Πεντάτευχος), обухвата пет књига Мојсијевих, које представљају темељ 
јудаистичког правног и етичког учења.[1][2] Термин у целовитости се односи 
на основне јеврејске законске и етичке религиозне текстове. Када се не кори-
сти одређени члан обично се односи на „Сефер Тору” (הרות רפס, „књига Тора”) 
или Тора свитак, писан на пергаменту на формалан, традиционалан начин, а 
писао га је посебно оспособљен писар. У прве четири књиге Библије ова реч 
се редовно користи да би се указало на неку посебну поуку или наук.  - виде-
ти опширније https://sr.wikipedia.org/sr-e%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0

https://sr.wikipedia.org/wiki/Хебрејски_језик
https://sr.wikipedia.org/wiki/Петокњижје
https://sr.wikipedia.org/wiki/Грчки_језик
https://sr.wikipedia.org/wiki/Мојсије
https://sr.wikipedia.org/wiki/Јудаизам
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Тора#cite_note-1
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Тора#cite_note-FOOTNOTEBirnbaum1979630-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/Јудаизам
https://sr.wikipedia.org/wiki/Етика
https://sr.wikipedia.org/wiki/Пергамент
https://sr.wikipedia.org/wiki/Библија
https://sr.wikipedia.org/sr-eТора
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ИЗВЕШТАЈ ИЗ ПЕПЕЛА

...Умро сам, ко зна који пут, и - оживео. Јутрос. Прве 
мисли: убоди жаока. Одавде до Стамбола, од моје постеље, рад-
ног стола, до краја Истока: траг копита; дејство Влашке мађије. 
Видео сам смрт. Видео сам сенку која је прошла кроз воду не-
удавивши се. Женама је дато да рађају, али оне су повезане 
са смрћу злом. Видео сам мајку која је сахранила своју ћерку 
у најбољој младости, снази. Видео сам - гробље, непреглед-
но. Видео сам ватру која све сагорева. Видео сам како копају – 
раке. Што више узимају - више остаје, што мање узимају- мање 
остаје. Наслутио сам своју, и многе друге судбине. Смрти би, 
ипак, смртни људи требало да се боје. Сваком зло чини, никог 
се не боји, сваком над главом стоји. Убоди жаока. Куртизана. 
Приговори. Кучине. Отац. И син. Резигнација. Рачуница. Зло 
ништа не ради у пола. Влашка мађија. Иако си ми сестра, по-
кри се! Код кума и сир је скуп. Курвар и курва имали би ћеиф 
да буду сви људи такви. Мртви живима очи отварају...

Од судбине се не може утећи. ЖЕНА ОБУЧЕНА У 
СУНЦЕ И ЦРВЕНА АЖДАЈА. РОЂЕЊЕ МУШКОГ ЂЕТЕТА. 
РАТ МИХАИЛА И АНЂЕЛА СА АЖДАЈОМ. АЖДАЈА БАЧЕ-
НА НА ЗЕМЉУ. МЕСЕЧИНА

* * *

Ко све језике на свету зна? Дудулија, Танкосава. Дуду-
лија свира, Танкосава игра. Олуја и прашина.

* * *

Чам чами на чаминим вратима, мртве гледа, живе чека. 
< Стонога. Младић, загњурен у прошлост; хрид морски у маг-
ли. > Постепено закржљавање, усамљеност тела и душе, нису 
учинили да изгубим разум у толикој мери да бих почео мрзе-
ти оне које нисам престао да волим: троструки оков који ми 
је стезао врат. Успео сам да лукавством поново задобијем сло-
боду! Згађен на становнике копна који, иако су се називали 
мојим ближњима, нису ми ни у чему никада били налик (ако 
су они сматрали да сам сличан њима, зашто су ми нанели то-
лика зла?), ја кренух ка белуцима жала, чврсто решен да се 
убијем, ако већ и море мора да ми буде сећање на један несрећ-
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но проживљен живот. > Греје ме и опет ми ладно. Иде поп пла-
нином, огрнуо се сланином. И сведочи свакоме који упија речи 
из ове књиге: ако ко дометне овоме, Бог ће на њега наметнути 
муке написане у ОТКРИВЕЊУ ЈОВАНОВОМ. И ако ко одузме 
од речи ове књиге, Бог ће одузети његов део од Дрвета живота...

ХОЋЕ ЛИ БИТИ ШТО НА БУБАЊ?

ЗАШТИЋЕНИ САЈТОВИ/БЛОГОВИ, И ОНИ ЈАВНИ. - 
"Ови блогови су отворени само за позване читаоце. Из-
гледа да нисте добили позивницу за читање ових блогова? 
Ако мислите да је у питању грешка, можда ћете желети 
да се обратите аутору блога и да захтевате позивницу."
Да ли сте добили овакву поруку последњих месеци 2017. 
године? Када сте хтели да посетите и читате неки од бло-
гова/сајтова Портала | Сазвежђа З.35

Да ли сте се обратили аутору и власнику «Сазвежђа З» 
и захтевали позивницу? Неки су се обавестили – мали 
број, и схватили, практично, шта та порука значи. То 
значи – баш то, што пише. Јавни сајтови, свима доступ-
ни годинама, месецима – пре тога, постали су заштиће-
ни, приватни. Да би неко могао да посећује те – колико 
до јуче слободне интернет локације, данас, треба да буде 
позван од Портала «Сазвежђе З», или да постане прет-
платник.- Другог начина нема... Тренутно, Портал је до-
пустио, посете, на око тридесетак локација, и могу их по-
сетити и читати – сви. То ће потрајати, најкасније, до 
краја фебруара 2018. године.Тада ће бити заштићено 2/3, 
тог јавног дела Портала, међу којима ће, можда бити 
баш оне странице, које радо посећујете? Понудили смо 
разне могућности претплата на Портал Сазвежђа З, и 
ону основну - годишњу претплату ЈЕДАН ПЛУС ЧЕТИ-

35 Сазвежђе З у свом склопу садржи преко стотинак интернет-локација, 
албума слика, архива, библиотека, које после десетак година постојања на 
светској интернет мрежи садрже на хиљаде хиљада публикованих страница, 
вести, књижевних прилога, књига, фотографија, идеја и иницијатива, пре 
свега, стваралачких и издавачких иницијатива, које разбијају балканску и 
српску официјелност, затвореност, жабокречину, подстичући како савреме-
нике, тако и оне који долазе у свет културе и књижевности да у њему пронађу 
смисао и испуне живот, отварајући оне прозоре на Балкану, који су или обич-
но затворени, или зазидани...
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РИ, што значи да претплатник, ма где се налазио, уз је-
дан блог или сајт на који се претплати, добија још четири 
(по свом избору), дакле укупно пет.
… ЛеЗ 0013660

04.01.2021.

Нисмо били доследни и испунили до краја, оно што смо 
говорили и писали 2017. Неколико година је потрајала та си-
туација са претварањем 95% интернет локација Портала у за-
штићене, приватне. Позивали смо, поново и поново, с време-
на на време, посетиоце Портала да се претплате, одазвао се, 
не скривам, веома скроман број.  (Портал Сазвежђе З, садржи 
преко сто четрдесетак веб локација. Јавни и доступни су, тј. 
бесплатни, око двадесетак. Да би заинтересовани, читаоци из 
Србије, или бивших земаља СФРЈ, или из света, могли да при-
ступе неким од осталих, тј. приватних и заштићених, блого-
ва, или сајтова, постоји један једини начин: ЧЛАНАРИНА, го-
дишња, на неки од тих блогова или сајтова...“)

Да ли смо претерали са висином годишње чланарине 
(2000,00 дин)?

Како смо смањивали број јавних интернет локација, 
тако су повремено стизала и писма појединих посетилаца тих 
локација, која су била испуњена љутњом; или пуна неумесних 
питања36, ироније и нескривеног разочарања, на која нисам од-
говарао. А требало је, уважавајући коректност општења, да на-
пишем кратко: Да више неће бити ништа на бубањ!

Што ево чиним управо овог јутра, остављајући као јав-
не само неколико локација доступних свима на свету, од Бо-
жића 2022 до краја децембра 2030. (ако дотле овај свет буде 
постојао)... Најупорнији ће их пронаћи, међу којима и они 
млађи људи, којима ПоРтАл може бити подстрек, и сутра и 
прекосутра...

Било ми је непријатно да одговорим одмах и изричито; 
ево то чиним сада када је све отишло доврага!37

36 Ја се, наравно, нисам љутио због тога;  зашто бих се, ма коме правдам 
због своје иницијативе, одлуке — да већину локација којима управљам, ства-
рам и испуњавам — претворим у приватне, затворену за све на свету осим за 
ауторе-сараднике? Или позване? Гадим се тих «вечних гладница», гребатора...
37 Објашњење уз народну пословицу у наслову: „Хоће ли бити каква добит-
ка или поклона, као што се даје бубњарима?“ - Вук Караџић, Дела Вука Ка-
раџића, Српске народне пословице, Београд, Просвета, 1969, стр.300.
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КОЛО ЗАВЕТИНА (Група ПРИЈАТЕЉИ)

Група КОЛО (пријава) … у колу смо сви једнаки и док 
играмо коло, превазилазе се све границе… У ову Групу 
се могу пријављивати, овде, прави и стварни, блиски и 
далеки, пријатељи „Заветина“, без обзира на своју боју 
коже, верска и политичка, и естетска убеђења. За разли-
ку од „Новог Друштва СУЗ“, где су чланови примани, не 
само на основу једног свог талента, већ зато што су има-
ли још неколико, чланови Групе ПРИЈАТЕЉИ ЗАВЕТИ-
НА могу бити сви добри и заинтересовани људи широм 
планете. Да бисмо направили Регистар свих пријатеља, 
који ће остати тајна чланова и Заветина заувек, моли-
мо, када се пријављујете, да напишете своја права име-
на, и надимак, ако га имате, и праву кућну адресу, као и 
електронску. Оно што можемо да обећамо пријатељима, 
то је: да ћемо им слати (без надокнаде сваки нови број 
НовиБуСура), као и – најмање једном годишње – поклон 
„Заветина“ – књиге и часописе… Исто тако, могли бисмо 
да оснујемо и једно Коло (круг визионара), које би вре-
меном заиграло своју концентричну игру широм плане-
те. Нисмо далеко, чини ми се, и од једног Култа визио-
нара? Можда бисмо могли, временом, да организујемо, 
у Србији, на Балкану, али и на другим тачкама Земљи-
не кугле, сусрете Групе ПРИЈАТЕЉИ ЗАВЕТИНА, макар 
једном у три године, јер сусрети обогаћују и шире хори-
зонте? … (М. Л.)

МРАВИ ИЛИ БЕСТРАГА МУ ГЛАВА!

Да је наша мајчица жива, помислих, пролазећи крај 
склепаног грдила од бетона званог успутна сеоска аутобуска 
станица, где су излепљене одштампане умрлице недавно пре-
минулих и руком исписане љубавне безобраштине локалних 
празноглаваца, и да то све види, одштампано и написано, шта 
би рекла? — Бестрага му глава!

— Видим да чекате аутобус, већ скоро сат времена? Из-
вините, неће доћи! Онај у пет и нешто је прошао, онај око де-
вет вам је измакао пре него што сте стигли.

—А где су остали?
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—Укинути. Због короне. Остао само онај из Београда за 
Зајечар, А у њему кад наиђе, нема ни десет путника.

—Али шта је са овим линијама окружним и општин-
ским?

— Нема путника. Већина иде аутима. Морам да кроз 
неки дан региструјем и ја свој ауто. Бестрага му глава!!

— Коме?
— А ти си мислио Ономе? Не, корони…
Вратим се, наравно, кући. На радном столу у кухињи 

црни се пруга мрава. Они су се појавили при крају ванредног 
стања – незвани гости. Моја коронска сапатница, осетљива на 
све, а посебно на инсекте, покушавала је да их отера содом би-
карбоном, сирћетом од рибизли, јабука… Ја као да то нисам 
видео.  Наша мајчица да је жива, сигурно би закукала: — Бе-
страга им глава!

Кад су отворили границе ЕУ, Она је, отперјала према Ге-
теборгу,  чак стигла до Кируне  - од најезде мрава у нашој кући, 
пожелевши ми сву срећу овог света. И поновивши да ће тужи-
ти онога који је хтео да је убије, њу која је више времена про-
водила на путовањима и у аутомобилу, него прикована за једну 
собу, или једно двориште.

— Какви сте ви то, бре, народ? Накриво насађени? Што 
трпите? И докле?

Скоро месец дана је прошло од тада. А мрави су – бе-
страга им глава ! – наставили своју најезду. Ма колико ја прао 
површину радног стола, судоперу, посуђе, мрави су навирали 
у колонама и кренули у праву окупацију куће. Будио сам се са 
мравима у коси, у кревету. Поливао их сирћетом. Скупљао их 
сунђером и поливао врелом водом! - Слаба вајда.

Или како би наша мајчица говорила – нечиста посла.
Приметио сам да су права напаст у време кишних 

дана. Таманио сам их и питао – одакле више навиру?! Ко им 
наређује? Мора да имају вођу, који је гори и од нашег, чим их 
тако шаље у акцију, жртвује на хиљаде хиљада!

После киша, трава би набујала за неколико дана. Не-
знам колико сам до сада пута косио траву у дворишту. Расте 
брже од моје браде! Видео сам да је наша кућа, као и две ка-
маре песка, северни део дворишта, окупирана територија под 
влашћу мрава. Тримером сам косећи растурао њихове мра-
вињаке, који нису велики. И уочио сам  да су мрави, још док је 
покојни отац био жив, и упркос бетонском прстену – стази око 
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куће – они нашли начина и пукотине да се увуку у кућу. После 
очеве смрти уочио сам разне отрове у кухињи против инсеката 
– тиме се он борио против најезде мрава, али нам о томе није 
причао... Имао је обичај да нас поштеди напасти…

Прошле године је исто била најезда, некако у исто време 
– оних повремених, неприродних олуја и провала облака. Одка-
ко су престале кише, ових дана, и мрави су се повукли. Неста-
ли.  Као да су на нешто хтели да ме упозоре? На неку непри-
родну ствар, сотону? Нечисте духове? Бестрага им глава…

III

ДРЖАВА У ДРЖАВИ

Читајте биографије писаца, филозофа, политичара, 
припадника разних тајних ложа, чувених лекара, извиканих 
научника, свеца који су делили благо, надуваних публициста, 
богаташа,  бирократских чиновника са јаким књижевним ам-
бицијама, итд., итд.  - између редова – и ово је нарочито бит-
но – три деценије после њихове смрти, најмање три деценије 
после! И, кад се заморите и посумњате, листајте старе новине, 
оне најутицајније из времена када су живели или чинодејство-
вали -  тај или та, па ћете видети, ако ништа друго, а оно чи-
таву шуму недоумица, нисам рекао лажи, празнине у биогра-
фијама, које су најчешће (у енциклопедијама, на пример) так-
во срање и таква монтажа, штимовање, по укусу који немам 
намеру да коментаришем. И ко је све то монтирао, дириговао, 
уређивао, штимовао – држава у држави. Постоји таква синтаг-
ма у српском језику. Немам намеру да је посебно објашњавам. 
Пробудио сам се, око два, па онда око четири, покушао да спа-
вам, сањао кошмарне снове, снове које не разумем, - снег је па-
дао читаве ноћи да учини видљивијим траг врагова, или  онога 
што се дешавало претходних дана и ноћи после Бадње  вечери  
2021. године у Америци.

Жалим те, свете, помислих ујутру, и вас, који уместо 
истине, трукујете лажи у милијардама примерака  и тако по-
мажете да се сваком од нас на овој Земљи намакне улар око 
врата или ам за коња, теглећу марву!

Моћна је – држава у држави! Ако то нисте знали, хвала 
Богу, сазнаћете у месецима нове године која наступа…



203

1

На тзв. Друштвеним мрежама (на твитеру, фејсбуку) – 
и с т о,  и с т и.

Прича без краја?

Прича без краја!

На ФБ профилу Власте Младеновића 05.01.2021. године 
у 22. 47 минута, шерована је објава Милорада Дурутовића, од 
05.01.2021. године, у 20.32, минута, као својеврсно подсећање 
поводом годишњице смрти песника Васка Попе.

«ПОСЛЕДЊА ВЕСТ О МАЛОЈ КУТИЈИ

На данашњи дан 1991. године преминуо је Васко Попа. 
Бригу о сахрани преузело је Удружење књижевника Ср-
бије. Сахрана је одржана без велике помпе. Али у колони 
која је испраћала пјесника били су много великани: До-
брица Ћосић, Борислав Михаиловић Михиз, Дејан Ме-
даковић, Стеван Раичковић, Борислав Радовић, Светлана 
Велмар Јанковић и многи други. На челу колоне ношен је 
крст, али без присуства свештеника. Па ипак, када је коло-
на пролазила поред гробљанске капеле владика Амфило-
хије Радовић наложио је да звоне звона.
Смрт Васка Попе уздрмала је читав књижевни свијет. 
Међу првим, телеграм стиже од Јосифа Бродског: „Мис-
лим да је Васко Попа био једна од најмаркантнијих пес-
ничких фигура у овом веку”. Телеграми су стизали и од 
другог нобеловца Чеслава Милоша, од америчког пјесника 
Марка Стренда...
Попа је преминуо у зениту своје славе, као један од најпре-
вођенијих писаца свијета. Објављене су му 52 књиге на 
страним језицима: 11 књига на енглеском језику, шест на 
њемачком, три на грчком, три на шведском, по двије на 
француском, пољском, румунском, чешком и словачком, 
а по једна на бугарском, холандском, мађарском, норвеш-
ком, португалском (Бразил), руском, шпанском (Мекси-
ко), турском, бенгалском и хинду језику. У Енглеској и 
Америци штампане су Попине сабране пјесме, што није 
доживио ниједан пјесник с југословенског простора.
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ПОСЛЕДЊА ВЕСТ О МАЛОЈ КУТИЈИ 
Васко Попа

Мала кутија у којој је цео свет
Заљубила се у себе
И зачела је у себи
Још једну малу кутију
Мала кутија мале кутије
Заљубила се и она у себе
И зачела је у себи
Још једну малу кутију
И тако је то у бескрај ишло
Цео свет из мале кутије
Требало би да буде
У последњој кутији мале кутије
Ни једна од малих кутија
У малој кутији заљубљеној у себе
Није последња
Нађите сада свет"

  

2.

Шта кажете?
Какав пригодни хвалоспев – каква галерија на сахрани 
једног песника, члана ЦК КПС, уредника најутицајније 
издавачке куће  државе у држави, чији је директор био 
један од пуковника чувене Удбе, а један од уредника до-
веден из Загреба да соли памет Србима с ову страну Дри-
не – осредњи преводилац, човек према аршину државе у 
држави. Само је анђео  или светац, у тој издавачкој кући, 
био, аутор недовршене Последње књиге и песме из ње 
цитиране, у пригодном подсећању. Код нас (православ-
них) Срба, дакле, постоји разборитост, и она се огледа 
и у томе, да се о покојнику прва три дана, или неколико 
дана по укопу, о покојнику говори све најбоље, а пола го-
дине после тога, све са обзиром на истину. А погледајте, 
шта и како пише, тај, тзв. Пригодничар, после 29 година! 
Човек је млад (млађи је четири године од мога старијег 
сина, доктора који не може да нађе посао у Србији де-
ценијама!) Очигледно је да он са књижевном историјом, 
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биографијама и чињеницама, и тзв. Општим местима, 
бирократском књижевношћу, вредновањем и превредно-
вањем, има онолико везе, колико труло дрво са диреком! 
Али нека, нека гура, нагледао сам се у животу сличних, 
успешних. Успешни су овде НАЈНЕУСПЕШНИЈА СО-
РТА.

3.

Такве глупости које се објављују на друштвеним мрежа-
ма, али и по часописима које финансира официјелна др-
жава, не читам више. То се пише и трукује да би и нама 
старијима али и млађима који појма немају бацило пра-
шину у очи!
Али, да ово не заборавим: Новости су штампале пре две 
године фељтон  А. Петрова , који је хтео да буде песник, а 
писао некакве романе (одломке из његовог «романа»(?), 
сећања), који ако се чита између редова (а како би друга-
чије?) пружа не један пример за скидање позлата са хаги-
ографија писаца државе у држави (видети фрагменте ....
Александар Петров, Пророчке слутње Васка Попе Оста-
ли чланци, Novosti.rs) Тамо има довољлно – понављам 
«грађе» подстицајне за доказе зашто су постојали уред–
ници, сви, нема изузетака, у Титово време – зашто су 
били плаћени. А тек како су и зашто добијали све могуће 
и немогуће награде, или како су примани у академије и на 
друга места. Како су били фаворизовани.
Ко би ти људи били – та, тзв. Држава у држави –  да једну 
минорну политичку бољшевичку скупину није избацила 
снагом поводња крајем Другог светског рата?! «режија» 
Дубоке Државе? Да ли сте о томе размишљали? Млади 
људи о томе морају да размишљају све чешће са ослон-
цем на здрав разум, на архиве Дубоке Државе, Великих 
сила и Ватикана,  а не на пристрасност и «бајке» које су 
дириговале катастрофално васпитање  генерација  после 
Другог светског рата у Југославији...

https://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:774761-Prorocke-slutnje-Vaska-Pope
https://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:774761-Prorocke-slutnje-Vaska-Pope
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4.

Пре неколико ноћи, телефонирао ми је тзв. Стари књи-
жевни пријатељ, након четири године нејављања, и уме-
сто уобичајених честитки за добро здравље и боље дане 
у новој години засуо ме оптужбама од којих сам зинуо, 
на првом месту, да сам као антологичар грешио и погре-
шио што сам, између осталога, свога млађег брата пес-
ника «некритички гурао», дајући му више простора него 
другима. Итд. Итд. Итд. Срећом веза се прекинула, и он 
није поново звао. Да јесте, питао бих га – што се није по-
следње четири године јављао (да ли му је маца одгризла 
језик?); јер знао је минулих година, до 2016. да ми шаље 
своја писанија неколико пута месечно. Штампао сам му 
више рукописе него било ком другом, него и свом брату! 
Што он, који се уз то бави и некаквом "немуштом" књи-
жевном критиком не седне, напише и објави све то што 
је покушао да ми саспе у лице недавно? Па да му одгово-
рим ред по ред како заслужује?!
Просто је невероватно, да тај човек, са душом у носу који 
тешко говори, због бољки које га сустижу, да је скупио 
снагу за тај неочекивани ... како да то назовем? Шта је 
то?
Зашто му сметају млађи песници Александар Лукић, Дон-
чић?!
Чиме га то повређују, нервирају?
Чињеницом да стреме истини, да су се побунили?
Али ни ти песници нису више млади, као што нису ни 
каријерни Срби, ни припадници неких ложа, модерних 
или некаквих посебних секти...
Шта човек да уради са неким таквим? Ружним покушаји-
ма и острашћеношћу која би да се представи на неки 
бољи начин него што у ствари јесте?
Да заустави лажно представљање, и у четири ока, тј. у те-
лефонским разговорима, али и јавно.
Што и чиним.
Ево овако. Објављујући поезију на коју сам се, као анто-
логичар, «кладио».
Започињем, у ствари.
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АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ

УЗ ВИТОВНИЧКИ СТОСЛОВ* ИЛИ ЕПИЗОДА ИЗ 
РУМУНИЈЕ ПРЕД ПАД ЖДЕРОЊЕ

За Мирчу Динескуа  

У време владавине Николаја Чаушеског -
средином лета, месеца јула 1989 године,
док је вечити председник жестином бесног
пса кидисао на богобојажљиве Румуне
ударајући по слепоочницама слабиће – око себе:
неколико месеци пре но добри Господ умеша прст
у земаљска збивања, узимајући брачни пар Чаушеску
к себи на себи својствен начин: тврда реч – тврда
вера, преки суд а потом стрељачки строј;
полутан од писца у Београду, знано мудо,
познат и признат,  уреди сам зна ради ког севапа
да будем гостујући писац у Букурешту.
Никакве заслуге нисам имао, у односу на остале писце –
који су се врзмали око српског Удружења писаца тад,
вероватно задуженог између осталог,
и за међународну сарадњу, да отпутујем мечки на рупу,
осим можда укрштенице будућности,
рачунице да бих могао бити од помоћи,
за случај да мечка заигра своје коло и код нас.

Покушаћу да дочарам некако то време страшног
боравка у Румунији, из које ме испратише окруженог
најстрожијим мерама безбедности, искусни оперативци
секуритатее распоређени на седиштима око мене у купеу –
пре бих рекао бункеру, где су вероватно ради остављања
утиска на моје песничко биће, приредили представу
са стварним улогама и реквизитима:
испадање службених револвера на под.
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Био је то, сад знам, завршни час
мог семинара румунског језика.

У оном ноћном возу од Букурешта до Темишвара,
мој јебени дипломски испит трајао је до зоре:
пред комисијом лепо избријаних кобајаги
професора средњих година, и публиком компањона -
стражара подбоченим о врата за сваки случај
да нико не омета планирану свечаност.

Завршни час личио је
на коцкарску сеансу:
играња барбута, или...
Како је време одмицало,
у ситне сате није се разазнавало
ко је ту играч, а ко кибицер.

Били смо на ивици живаца
због висине улога, да се не лажемо
и крајњег исхода: ко ће добити,
а ко изгубити неизвесну партију
на железничким шинама.

Испит секуритатее конципиран је не толико
на знању колико на мом исцрпљивању успут.

Ја сам био у незнатној предности
јер сам (а да то они не знају)  говорио влашки језик
научен у влашкој махали, од детињства,
тако да сам разумевао потезе противника.

У Букурешту, например у оном тзв. Савезу
румунских писаца тражио сам да ми омогуће
сусрет са песником Мирчом Динескуом
кога нисам познавао, али чије сам стихове читао
на кашичицу, због чега сам песника ценио,
а још више што беше часник да по сваку цену
издржи живот мимо остатка света изолован
у кућном амбијенту.

Вредело је посетити особеног, сужња.
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Знам да се секретар румунског савеза писаца,
коме саопштих жељу за сусретом са песником -
извесни ако ме сећање не вара, друг Хобана,
од кога пак нисам ништа нажалост прочитао,
на театралан и куртоазан начин правио да не чује
предлог, да упознам Динескуа. Није време!

Администрација савеза румунских писаца
накнадно ми је организовала познанство,
сусрет са дамом – славистом: целом гором
неокресаном.

Поверих јој чиста срца како ме је
румунско удружење пустило низ воду.
А она ме позва да не размишљамо о томе,
колико да наздравимо нашем познанству.  
Добићеш следовање, пијмо!

Славни да су преводиоци, помислих.
Они свуд стижу. Путујући лако из језика у језик,
спремни да гину.  Добих недуго затим,
округло: два песничка наслова.
Захваљујући познанству слависте
и таште песника, чињеници да је свет
тако мален, и свеобухватан, и да свако
о сваком зна шта треба, кад устреба.

Углавном верзија преводиоца о саботажи,
несвакидашње таште, приликом посете ћерки
и зету налик је заплету каквог крими романа:
ташта је надмудрила полицајце
изневши књиге из тамнице стана
сакривене у доњем вешу, о – хо – хо!
Каква храбра ташта, колико ризика
због анонимног српског писца.

Не знам зашто ми је та дивна дама
у ресторану Дома румунске армије,
предала опаке књиге – ту дозу страха.
Узнемирена беше мојим сумњама,
над верзијом: реченице о доњем вешу.
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Прилику да покажем колико ценим
труд за сав учињен напор, беше узалудан
на том сурово милитарном месту.

Ипак, пред моју ненадану одлуку
да прекинем боравак у Румунији
на Институту за румунски језик
сувоњави професор: прилично утучен
и неухрањен човек, настојао је да
провери на неформалној приредби,
докле смо стигли са учењем румунског језика.
Знајући, да ћу већ сутра путовати
што даље од Ждероње, замолих
професора да рецитујем стихове
једне влашке успаванке за децу.

Почех свечано стих по стих:
Казивах је наизуст, без измена
и накнадног дотеривања.

ПРИЧА БЕЗ КРАЈА

Живели баба и деда
и имали су колибу,
и у колиби клупу
и на клупи куцу.

Једног дана је куца угинула.
Шта да раде баба и деда?

Узели су куцу и сахранили
у градини под оскорушом,
између калопера, и мирођије.
И куци су подигли споменик.

Написавши на њему
за вечита времена:

Живели баба и деда
и имали су колибу
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и у колиби клупу
и на клупи куцу.

(...)

Тако се та тужна успаванка
могла рецитовати у бескрај.
Док сан не дође на очи да обузме
и последњег будног човека.

Професор ми приђе влажних очију.
Но, ја се не усудих да признам
како не разумем чему у ретким
приликама служе људске сузе.

Неки пар младих јапанаца недвосмислено
хладнокрван и пословно љубазан клањао
ми се из клупе као навијене лимене лутке.
Мислим баш тако: реда ради.38

IV

ПЕСМА О СВЕЦИМА,  И СВЕТОЈ МАЈКИ 
ПЕТКОВИЦИ, ПРАВЕДНИЦИМА И ВЕЛИКИМ 
ГРЕШНИЦИМА

Улетела и зуји. Та. Мува.
(01:03 ч. 23.01.2021.)
Пробудио се после поноћи.
Мачак у ногама заспао. Замотан.
Ставио дрва у фуруну.
Скувао кафу. Размишљајући о
плановима, боље рећи Жељама,
прелистао Списак. Помислио
на Свињску даћу. На нашу браћу.
Влахе. Из Рашанца, Влашког Дола,
38 „89. Књижевност је често последица лажи палих духова.Такви романи и 
књижице нису хришћанска дела, него у њима има сатанизма, лажи. Чим је 
човек фантазер, чим је расејан, он је у сатанској мрежи. И онда ђаво каже: ево 
ти си сличан као ја“ - Старац Тадеј ВИТОВНИЧКИ СТОСЛОВ -Духовни луг, 
Крагујевац,  књ. 2, 2018, стр. 29
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Турије - Старе. Ракове Баре. Криваче.
И сетио се. Пијаног. Светог Илије.
Како гони, ђаволе.

Грми, трешти на западу.
А убија на истоку.
Све ђаволе тамо доле
Илија је истребио, осим једног
Сатану најстарију:…
Под корење се сакрила;
Са кочева око пакла,
У јаз дубок ускочила.
Сва космата и рогата -
Седам беба у стомаку.
Не би нико реко, боже,
да је трудна, проклетница,
Ал‘ је била ђаволаста,
Успела је да утекне,
и где јаз је препун лома
ту се она добро скрила.
А Илија шта ми ради,
Више пута ту опали,
Ал је пијан не погоди...

Навалила су сећања од памтивека,
и она од јуче и прекјуче. Та. Мува.
Која зуји. И од које не могу да се
окренем на другу страну. И заспим.
Него се преврћем. Вадим дуг Списак
испод јастука. И мислим на Наше Брдо,
и на стару трешњу (Запис, заветован
Светој Мајки Петковици, која се
умешала у наш породични мит
преко наше Родитељке, рођене на њен празник).
А онда и на западни пут око нашег имања,
и њиве изнад гробља где су укопани
сви наши – и мајка и отац наш – и оних
пре њих … шест колена. И једног
старог винограда, упарложеног, који
се јавља заједно са легендама и  предањима,
о којима сам мислио не тако давно,
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претходних ноћи, које су сви други заборавили.
Осим несанице једне старовремске бабе!)
И долазим до снова, које сањам све чешће
последњих година: Жену у црнини, која иде
према мени, и спречава једно дете, које никад
пре видео нисам, које хоће да ми покаже
неко место где је закопана велика тајна.
То је можда Света Мајка Петковица,
коју је прво сањала наша покојна мајка,
па онда покојни отац, па мој млађи брат.

Шта то не смемо да сазнамо на овом свету?
Какво је то благо или проклетство скривено
од нас и у нашим најупорнијим сновима?
Шта нас то задржава на самим почецима?

И свеци су грешили, и промашивали,
не само наши преци, осуђени на сеобе.

Све се расипа, све трули и нестаје, у магли,
боје пепела. Све се враћа у пепео и ниче
из пепела. Као она митска тица. Нешто нас
је закључало у кавез, као птице певачице -
дубок вир, породични мит? То је та м у в а,
која зуји, и због које морам устати. И ухватити
је, откуд она усред зиме, на самом крају
овог првог месеца наступајуће године?
То је та мува, коју треба да умлатим,
као и тог паука што мили уз зид као комарац
са Нила. Крупна мува пред Светог Саву!

И ово што нема имена, што ме узнемирује,
то није само та мува, инсекти, смрт која вреба,
из ваздуха и са неба,
то је можда и помисао да су и свеци имали
своје грехове, и потврда да је Сатана
нешто страшно учинила!

...Са дна јаза искочила,
У кукњаву ударила,
На сав глас је лелекала
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Какво зло је дочекала.
Ходала је, вајкала се,
На колена бацала се.
Господ Бог се смиловао,
Ђаволицу пригрлио,
И у недра своја слио,
Ко  сироту сажалио!
Ал космата и рогата -
Са седморо у стомаку -
Није рекла Господ Богу,
да је трудна, проклетница!

Сатана је и Бога преварила!…

Све је више потврда о томе,
и у животу влашких лаутара
који прешавши седамдесету годину
свога живовања, певају,
на свој начин и својим речима
арију коју им је сила небеска открила:

… - Чуј, Господе, шта ти велим,
Џаба сам на слави био -
Знам да сам те наљутио!“
Тада Господ, без по муке,
У недарца тури руке,
Ђаволицу он извади
И Илији је показа!
Овај, како љутит беше,
Оном мотком подебелом
Тресну Бога, обори га,
До костију повреди га,
Јер Илија слабић није,
Тад се Господ наљутио,
Па је свеца ударио:
Откину му руку, ногу,
Ослепи му једно око,
И тако га оставио,
Ал‘ га није усмртио!
Зато овај светац може,
Ослепљен на једно око,
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Оним другим да нишани,
Па да грми на све стране –
Ал‘ и много да омане39….

....

ИСПРАВКЕ

ИСПРАВКЕ (1)

Ако је могуће…

У праву си што си ми послао ово да погледам. Има гре-
шака, које сам запазио, и то

- стр. 186 , други параграф одоздо 6 ред , пише Богочо-
век, ту реч подићи горе иза речи васкрсли, треба васкрсли Бо-
гочовек.

- стр. 187,  избацити ова три параграфа, исећи их, од: 
„Бетоњерци критикујући Д Ћосића...“ до „Но превредновање је 
процес мало дужи и сложенији“.

Зашто то исећи? Зато што се понавља на крају књиге – 
тачније на стр. 210. Тамо има смисла.  Понављања има у књизи 
– код Антонића, али нека остане, не смета.
39 Када смо за сунчаних дана ове зиме ишли на планину, на наше кругове, да 
извадимо саднице ранки, читловака, дивљих крушака и дивљих јабука, дота-
као сам један свој доживљај, од пре педесетак и нешто година, када смо на-
товарили пуна кола сена, и кренули да уз једну падину изађемо на пут према 
нашем селу. Тад је започела таква грмљавина и пљусак, добро смо покисли. 
А што је још важније, ја бих требало да славим сваке године тај дан, јер је 
гром ударио испред мене на неколико метара у трави- направио удубљење ду-
бине мањег лонца – промашио ме Св. Илија, вечна му слава, сачувао ме – Да 
сачувао те, комшија, вели нам наш пријатељ древни лаутар; треба овде да 
предузмеш нешто!
 Помислих: Споро сам себи улазио у трагове, можда и зато што нисам до-
вољно побожан био?
 Наша мајка није волела то наше имање на планини (мање од хектара- бра-
ник, шума, стари храстови, липе, дивље тополе…)  зато што је знала да ту Св. 
Илија лети лудује, као да је пијан. И гађа, ништа не бренујући, па ни старе 
горуне и храстове, липе и дивље тополе. У нашем бранику извире реке, једна 
река, којој су наше комшије дале назив Кукавичја…
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- стр. 189. - фуснота, 5. ред одоздо, реченица почиње 
малим словом „његове“, исправити, велико Њ!

- стр. 200. Седми ред одоздо. Исећи реченицу: „Ако је 
желео да забави фукару вицевима, није у томе успео, јер то о 
чему шкраба нису чак ни јефтини вицеви.“ Избрисати у це-
лини, јер је прегрубо. Могуће да буде краће, преформулиса-
но: „Ако је желео да забави фукару вицевима, онда је у томе 
успео!“

То није грешка, али је истина речена уљудније…

- стр.207. Није грешка, али прилика да се исправи. На 
самом почетку ове стр. Брисати: УВОД У МОЈУ ЕЛЕУЗИНУ И 
МИСТЕРИЈЕ.

Лепо звучи, али би боље било на неком другом месту.

На истој страници, поднаслов: ДРУКЧИЈА. НЕЗНА-
НА. Србија? - обрисати

… и  то би било све.

-  Код Томашевића сам приметио грешку, песма ПО-
НОС, последњи ред пише ођека, сигурно треба одјека?, стр. 
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- стр 220. песма „Изложба васкрсења“, стих 4. Почиње 
овако нада * .,

мени се чини да треба избрисати тачку испред запете.

- стр, 221  - беузрочних, претпоследњи ред, треба безуз-
рочних

-  стр. 222  - рашилрила, треба раширила

И то је то. - Стихови су врло добри. Коначно, Томаше-
вић налази себе. Можда су његове песме, овде40, иако на крају, 
симболични увод у неки нови почетак, у  васкрсења неких писа-
ца – прво овде у овом часопису, у последњим објављеним броје-
вима, а онда и у озбиљнијој српској књижевности 21. века кроз 
време?
40 Реч је о књижевном часопису „Браничево“, бр. 5-6/2020.
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ИСПРАВКЕ (2)

Бранислав Петровић (7. април 1937., Бјелуша - 26. 
септембар 2002., Београд)

ПОВОД: БЕЛО, ЦРНО, ЦРВЕНО, СОТОНСКО…

Петровића сам, као антологичар, вредновао, тј. уврстио 
у неколико издања „Несебичног музеја“, али – нисмо се виђа-
ли ни дружили по кафанама, морам признати. Не знам да ли је 
видео ту књигу (антологију); можда и није? Писао сам о Петро-
вићу,  белешке, и друго, али – временом  се све то негде затури-
ле; покушавао немогуће, да скупим, све те белешке, осврте, и 
онда сусрео Баксуза, Комедијанта (којим руководи Сотона – ко 
би други?), који се потрудио да ме убеди у то да је мој труд про-
налажења узалудан; нашао сам нешто мало од свега онога што 
сам писао последњих година, припремајући панораму „НА 
ВИСИЈАМА СЛОБОДЕ. ПРЕТЕК. Псалам 148. Христос Космо-
кратор“ (ЗАВЕТИНЕ+, Београд, бр 28, нај 2020, спасовдански 
дар). И овде ће то, што сам нашао крајем 2022, бити пренето…

01.

„ПРЕДОСЕЋАЊЕ БУДУЋНОСТИ“. — “Дивљаци што 
никад нисте тамо где сте!”, каже песник Брана Петровић  у 
песми из циклуса “Предосећање будућности”,  која почиње 
наизглед театрално и патетично: “Анђели и људи бог и друга 
олош / у мојој кући пијанче и ждеру / све су појели само још / 
мене да прождеру // Виљушке чаше и тањири звече / чорба се 
пуши ко дете у смоли / свеци нижег ранга туку ме и черече - / 
бога боли // И сви ће бити кажњени жестоко / што туку мене 
право божје дете... “ итд. Књига у којој је то штампано (Бранис-
лав Петровић О ПРОКЛЕТА ДА СИ УЛИЦО РИГЕ ОД ФЕРЕ 
- Просвета, Београд. 1970, Ед. Савремена поезија, стр. 19) не 
беше по вољи утицајним књиж. Критичарима; мало је фалило 
да је етикетирају као боемску, сомнабулну, кафанску поезију, 
али песник Петровић није писао за критику, даље је гледао и 
даље видео, дубље.

“Сад више нема таме у коју нисам сишао по своје злато. 
/ Наг и сиромашан падам у провалију...” Вероватно је предви-
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део и своју будућност и релативно рани одлазак са овог света.
Али, Бранчила Петровића, бог да му душу прости, сетио сам се 
због неке друге ствари - споменута његова књига стоји на рад-
ном столу у мојој спаваћој соби, поново је прелиставам, после 
много година, и наравно, друкчије је доживљавам. Ти “дивља-
ци” што нису никад тамо где су, у ствари су - особе - “Без ро-
дитеља, отаџбине и других лажи!”. Будуће доба - баш такве - “за 
водиче тражи”!

Зар? Сећам се водича мечака, који су у детињству про-
лазили кроз наша села, како смо се радовали - као да је конач-
но циркус стигао и у наш забачени крај. Пролазак јутарњег и 
вечерњег локала (железничког воза на прузи Кучево - Београд 
- Кучево) био је редован, према њима смо одређивали време. 
Водиче мечака смо памтили, зато што су ти непознати аван-
туристи дивљачког изгледа, осим мечке носили на рамену и 
мајмуна, дресираног. А оне друге, наметнуте, лажне водиче; 
па шта да кажем? Ако већ треба да се сећамо прошлости, зар 
није боље да то буде нешто друкчије, светлије, радосније?

На пример - плаже на Пеку, те 1970, у Мишљеновцу, и 
околини. Било их је неколико на потесу од Турског вира и мо-
стова на Пеку, све до Белила.

Најпопуларнија је била дуги низ година плажа на на-
шем имању, тј. салашу, то јест на спруду нашег острва испод 
некадашњег Српачког јаза... Домилеле су и неке црвеножу-
те змије, као да су се укрстиле са даждевњацима; поскоци су 
почели да се укрштају са другим змијама; милели су уз врбе! 
Хиљаду деветстотина деведесет шесте то није било могуће, јер 
је још увек било довољно стоке, која је чувана уз реку, где је и 
најбоља трава...

Некада је у селима Звижда, и уз Пек било на хиљаде 
крава, оваца, свиња, коза; али данас се све ређе виђају... Влас-
ници и сељаци су изгледа презрели земљу по којој ходе; они који 
су иметак стварали и увећавали, углавном су помрли. Али, ако 
мислите да се земља продаје, да је олако и у бесцење продају 
наследници и унуци, варате се. Земљу у ствари окупира парлог, 
небрига државе и друштва. Највећа фабрика у Србији - она из-
међу неба и земље - препуштена је стихији, која се толико за-
хуктала, да неки крајеви Србије данас изгледају језиво и много 
горе него пре двеста година, под Турцима, и чини се, да Срби-
ма и сељацима нису потребни неки други душмани -довољни 
су сами себи…
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Све до бомбардовања Србије, те плаже су биле живе, 
посећене, - уз и низ Пек су пролазили купачи и пецароши, од 
села Сена до Српца; било је страсних пецароша, и рибокра-
дица... Постојале су утабане путањице и на једној и на другој 
обали Пека... А данас? Ехеј, дивљаци!Дивљаци што никад ни-
сте тамо где сте! Данас је све то прогутала права континен-
тална прашума; власници су, веровали или не, запустили, своја 
имања, ливаде и баште, воћњаке и топољаке. А од риболоваца, 
ни трага ни гласа. Као ни од купача. Изгледа да су изумрли.

Поводањ на Пеку је током пролећа 2014. однео све са-
лаше низ реку у нашој околини, и наш; однела га је водена сти-
хија, иако је имао камене темеље и био зидан циглом.Али пра-
ви салаш се не прави у близини реке која зна да полуди једном 
у веку... Ево наше плаже, убудуће - “Вилин коњиц”. Нигде ни-
ког. Али довде смо се пробили у дубоким гуменим рибарским 
чизмама. Моји синови и ја.

За двадесетак и нешто година, врбе су и јове толико из-
расле, тару се и испуштају неке чудне звуке, као да реже неке 
непознате звери бачене из авиона, са других упоредника, екс-
перимента ради, рецимо, што да не? Све је данас изгледа мо-
гуће? Али понели смо секиру, крчили себи пут кроз шикару до 
обале…

* * *

После бомбардовања Србије, 1999, пустош и пораз су 
се приближавали и нашим селима, чак и оним која нису била 
бомбардована. (Звижд, Хомоље; део Браничева.) Земља је 
појефтинила и продавала се у бесцење; или је полако све за-
хватао парлог. Шума и звериње су надирали, од обала потока 
и река, па даље. До дворишта запуштених. Полако је долазила 
и смена генерација; све је мање било оних који су последњим 
снагама обрађивали део имања, њива, воћњака, ливада и вино-
града, башта и кромпиришта... Вуци су сишли на брегове изнад 
села, дивље свиње још ближе. Појавила се и нова животињска 
напаст - шакали (коте се у рупчагама по ракитарима уз Пек!)

* * *
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Иако је други део нашег дворишта покошен —пре две-
три недеље, трава је поново порасла, као покрај Пека. Али и 
врежа белих бундева. Неки плодови су већ и порасли. Треба 
сејати и по дворишту, у коме се не живи стално, већ с времена 
на време (током пролећа и лета, јесени). Боље бундеве него ко-
приве и други коров.

Данас смо били да обиђемо имање на Пеку, да можда 
уредимо плажу, јер Пек тече између наших ливада. Те ливаде 
нико не коси после мајчине смрти (2002), нити ко скупља шљи-
ве. Лопови покраду орахе и трешње, крушке илињаче, дивље 
свиње су изриле део ливаде - видели смо да су нешто риле пре 
месец дана. Као да смо у Бразилу, на неком рукавцу Амазона, 
само што срећом нема анаконди!

До наше старе плаже “Вилин коњиц”. На овом дрвећу 
изнад воде, и на гранама изнад воде има пуно вилиних коњи-
ца, као и некада.

Овде је некада био леп не баш дубок вир; ловили смо 
рибу ронећи испод лагума. Не бојећи се водених змија и воде-
них пацова.

Шта све Пек не доноси! Погледајте какву позадину има 
наша Лукићска плажа “Вилин коњиц” - винову лозу!

Пек доноси стабла ораха, која се примају. И рађају. 
Вишње, трешње и дудове. На обали, у шикари, двадесетак ме-
тара јужније, стојао је велики бели дуд одмах иза салаша, који 
је покојни отац називао “Станко”. (Зато што га је посадио наш 
покојни деда Станко. - У оца ми не дирајте, говорио је Михаи-
ло. Дирнуо је поводањ, и душманка - пролазност.)

Овамо нико не долази, већ годинама, ни лопови, само 
дивљач, фазани, јазавци, дивље свиње, шакали... Ливаду с ову 
страну Пека - до нашег села - четрдесетак ари, треба “отреби-
ти” у рано пролеће, и косити у јуну, да би се могло пролазити 
до обале, која је драгуљ, драгоценији од рукаваца амазонских... 
Отац и мајка су у своје време посадили липе, израсле су на де-
сетине, крушка илињача није родила, или су је птице обрале? 
Требало би још ораха посадити обалом реке, исећи старе бе-
лошљиве и орахе који су надрасли крошњате тополе а рода не 
дају. Тишина је на том бившем салашу тако дубока, лековита...
Требало је да дођемо око један, и да останемо до шест поподне, 
када наступа најезда комараца...

Иоле вредан сељак ни под најгором владом не може 
бити гладан! Помислих док смо се враћали Просјанским путем 
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кроз кукурузе порасле као шума!
Један део Просјанског пута иде паралелно са желез-

ничком пругом Пожаревац - Кучево, и делом аутопута; беде-
ми пруге издигнути изнад равнице обрасли су толико да то да-
нас не би могле да очисте за неколико година ни тзв. омладин-
ске радне акције. Возови цивилни више том пругом не пролазе, 
само теретни, они што возе сировине из Звижда за железару 
у Смедереву. Рампи на пругама нема, чувара пружних прела-
за ни за лек; све делује неописиво запуштено... Држава је диг-
ла руке од железнице, од оног што спаја људе и крајеве. Како се 
свет и народ радовао завршетку железничке пруге Пожаревац 
- Кучево пред Други светски рат!... А ето, после Нато бомбар-
довања ова пруга је напуштена, или препуштена пропадању, 
што је сулудо. Макар су две парне музејске локомотиве могле 
да вуку по 3 вагона и саобраћају од Пожаревца до Зајечара!

Песник Бранчило Петровић имао је дубоко предо-
сећање “будућности”, коју ми живимо и човек уопште није био 
ни пијан ни јуродив кад је писао “Анђели и људи бог и друга 
олош / у мојој кући пијанче и ждеру / све су појели само још / 
мене да прождеру /” Народу североисточне Србије су “узели” 
ту пругу под чудним и глупим изговорима, тј. направили су од 
те пруге мртав пут. Што слике и показују, и овај зарђали Ан-
дрејин крст...

Србија нема политичаре-визионаре. А и да их има, били 
би прождрани, отровани, убијени у сачекуши.

Дошла је та неописива будућност пустоши, неописиве 
голотиње, сиромаштва и просјачења и строваљивања у про-
валију, чије је дно толико дубоко и страшно, горе од најгорег 
пакла. Ех, да можеш да устанеш, Бранчило, и дођеш овамо у 
Звижд, на спрудове обрасле пелудом, ракитом и бујном пави-
ти, да на ушћима неких речица што се уливају у Пек, одвајамо 
плаво злато од шљунка и шодера, “враголана века”, тзв. “рефор-
матора васионе”, и промашених политичара, које су прождрале 
чудовишне анаконде и пре него што су се испилили!…

(петак, 05. август 2016. - Видети више >>>>>> )

„Оно што Бранислав Петровић чини у песничком језику пре-
вршује сваку меру и немилосно, попут гладног орла, обруша-
ва се на списак катедарски сортираних књижевних резултата. 
Ма колико сваком песнику импоновала антологијска фиока у 



222

којој је свечано сабран његов животни резултат, овде свако на-
стојање што пледира на сведен рачун нема засад шансе. Пое-
зија Бранислава Петровића претерано је жив духовни мате-
ријал који тек треба објашњавати и доводити у ред спрам ње-
гових савременика којима је, неретко, преурањено додељиван 
ловоров венац...“ (Ненад Грујичић: ПЛЕС У НЕГВАМА. Есеји и 
критике – Београд, Просвета, 1998, стр 119. Уводни есеј  „Маг-
ма једне судбине“, 3-7)

Грујичић је, овог пута непретенциозан, и у праву. И 
зато не треба пропустити прилику, ако  се укаже да се поно-
во штампа тзв. панорама „НА ВИСИЈАМА СЛОБОДЕ. ПРЕ-
ТЕК...“, као књига, што би било сасвим природно и добро, да се 
број песама Петровића повећа ( у односу на прелиминарну ча-
сописну верзију) на најмање десетак одабраних песама!

БРАНИСЛАВ Петровић

***

Да ме сутра растргну ко жену
горки себри пред лицем Дечана
ти остани чувај васељену
ти остани мудра и свечана

Кад конопце донесу и даске
и принесу кљешта и ексере
путујем ти без срца и маске
путујем ти без наде и вере

У пределе са очима змије
у пределе са шапама лава
у пролеће иза погибије
где Нирвана с Ништавилом спава

Коња јашем коњ ми поиграва
а звекећу звезде на прсима
мога дора чувена је слава
он се зоба будућим људима
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У гриви му сто громова ноћи
из ноздрва модар шакал суче
мога дора чувене су моћи
њега муње ко азбуку уче

Мог дората по беспућу лове
и туку га књижевници хули
да открију наше тајне нове
које но смо у Бихаћу чули

Знаш ли драга у Бихаћу сада
у Бихаћу на дну старог света
мене туку старешине града
у Бихаћу кад багрем процвета

Мене туку пивом и челиком
мене туку ватром и пчелама
а видају циганком великом
што тргује отровним стрелама

Чопор нових растрже ме чуда
ни пролеће без оружја није
ти си моја задужбина луда
прави разлог моје погибије

У Бихаћ ти падох као вече
звона звоне а џамије горе
на Цетињу после страшне сече
драга моја презире нас море.41

41 Бранислав Петровић *** — Песма којом се завршава први циклус Пре-
досећање будућности књиге О ПРОКЛЕТА ДА СИ УЛИЦО РИГЕ ОД ФЕРЕ 
- Просвета, Београд, 1970, стр. 23- 24.
 Кратка НАПОМЕНА: Када из дана у дан публикујете нове текстове, не може-
те избећи сучељавања, па и она најтривијалнија. Објављујући у последње вре-
ме поједине песме из Петровићеве књиге, изазвао сам неочекивану реакцију 
и код старих пријатеља. - Шта си запео са Петровићем? Ако је баш толико 
значајан, што му ниси дао више места у антологији “НEСЕБИЧАН МУЗЕЈ“?
 Шта сам могао да одговорим? Одћутао сам. У мом личном примерку, овог 
издања Петровићеве књиге, уз ову песму стоји мојом руком записано:”У 
ствари, ово су две песме”. У оригиналном штампаном Петровићевом тексту, 
нема курзива - ја сам га додао. Тако сам тада мислио, када сам први пут чи-
тао Петровића, седамдесетих. Није баш добро прошао, ни тада, ни годинама 
касније. Некада сам мислио да у Петровићевим песмама има непотребног, за-
лажења у непоетичне, тривијалне појединости. Замерао сам песнику естрад-
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МОЛИТВА ВОЛУ НАШИХ ЗЕМЉАКА

Оче,
Анђеле,
Наш Орачу!

Приче и каже
више знају
од ових брбљиваца
савремених
што дромбуљају
и умишљају
да њихове будалаштине
и речи и лажна наука
могу помоћи.

У неким причама
преко Дрине реке
помињу да читав свет
на једном волу стоји!

И данас понављају
неки да је Земља
равна плоча
јер има довољно
слепаца, блента
да слушају
модерна драмбуљања!

Цела Земља је, четвртаста
и држе је на леђима четири бика
(верују моји земљаци у Хомољу:
тако им је приповедано
ко зна када).

ност, боемску преопширност и разводњеност... Али накнадна читања, скоро 
пола века касније, побунила су се и устала у одбрану и ове књиге и овог пес-
ника. Је ли могућ такав одговор, кога би задовољио? Ова Петровићева песма 
стоји на крају споменутог циклуса, тј. испред Чистилишта, кроз које је овај 
песник прошао дословно и заиста, за разлику од многих других, а пре свега, 
за разлику од свих његових вршњака. Петровић је одлично разумео порно-
графију историје и проговорио је о њој храбро, док су многи други труковали 
књижевну порнографију, еротске купусаре, и друге свињарије…  - ЗАВЕТИ-
НЕ+ , Број 49 – 50 - Београд, април 2021. Година VII, стр.3)
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Један је бик црн
други плав
трећи црвен
четврти бео.

Сваки од њих држи
на леђима по један део света.
Црни држи Запад,
плави Југ,
бели Север,
а црвени Исток.
Сва четири бика стоје
у жутој и густој води.
Коју пију и којом се хране.

Сваке године један бик
мора да се протресе једанпут
па се онда и цела страна коју он држи
мора протрести.

Наши земљаци верују
да су бикови из дана у дан
старији и слабији и да  
мора доћи једном дан
када ће клекнути
и тада ће се већ и Земља распући!

Кроз пукотине прокуљаће она жута вода
и цео ће се свет подавити…

И зато кад се Земља затресе
Наши земљаци обично седну
они старији седну и прекрсте се
и гледају која се страна затресла.

Ако се сложе да је земљотрес дошао са Запада
онда  се прекрсте трипут и кажу:
- Подржи, Гароњо, за нашега живота!

Ако се затресе од Истока,
онда помену име Црвенка.
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Ако је с Југа, онда помену Плавчу.
А ако је  са Севера, онда помену име Белоња.

Коњ се сматра за демона, углавном рђавог.
И треба испричати све те приче о коњима,
нарочито о оном што шест ногу има,
и коњску главу а змијско тело.

И присетити се свих наших магараца,
свих наших кобила и коња, и мешања раса,
свих мазги, свих мула…

Магарац је хришћанско божије створење,
на магарици је Син Божји, ујахао у Јерусалим на Цвети.

Слава теглећим  трдоглавим створовима
и нашим брђанским воловима!
И оном нашем чукундеди што је видео
уочи ослобађања Једрена да се свет
мора вратити НА ПОЧЕТАК...

ПОЛАЊСКЕ ГОДИНЕ

....Вук је ишао, гледао, слушао, бележио, спремао за 
штампу, штампао, сакупљао претплатнике и при-
сталице, организовао сарадњу слепаца и светских 
писаца, примао наук од неучених и немоћних и да-
вао наук ученима и силнима, соколио савезнике и 
тукао противнике. Наше књижевнике - “дилетан-
те” и “фушере”, како их је назвао 1834 - упућивао је 
не само на европске узоре него и на српске народ-
не песме...

...Како их отворити? Уз помоћ резерве духа, учења, Во-
венарга? Вук је био хром, као и покојни отац једног од мојих 
најбољих приповедача. Звали су га Криви, и личио је на Лава 
Толстоја. Последњи пут сам га видео на једном брегу изнад 
клисуре са бројним унукама и стадом оваца у тежињавим гаћа-
ма... Вука сматрају обновитељем српске књижевности, рефор-
матором; а он је дошао кад је већ све речено, дошао је и суви-
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ше касно, после више од хиљаду година откако су Срби зако-
рачили у хришћанство, свет и откако мисле. Што се тиче на-
чина живота Вуковог, његових загонетки, мана, можда и под-
вала, и осталог, од свега му је уграбљено оно што је најлепше 
и највредније. Вук је само пабирчио после претходника и нај-
способнијих од савременика... Историја која почиње са њим и 
траје после њега, историја је пабирчења... Ту историју су обли-
ковале душевне страсти, разум, два такмаца, два лажова, две 
варалице... Страст и разум узвраћају ударце једно другом, фор-
мирајући обману која је иста, дуготрајна…

.... Међу онима који су се бавили одгонеткама, 
остављајући о томе писане фрагменте, нема ни једног сведо-
чанства које је оверено печатом величине човекове узвише-
ности. Јер су у овим парохијама на југу Балкана одвајкада из-
бегавали да се суоче са упознавањем своје ништавности. А 
своју ништавност треба упознати коначно и до краја. Дрво не 
познаје своју ништавност: знати за своју ништавност, значи 
бити велик. Сва беда овог света само сведочи о човековој ве-
личини. То је господска беда, беда свргнутог владара (Паскал). 
Нашао сам расковник, тамо где га нико овде није тражио. Па-
скал је био сјајан расковничар; видео је достојанство до кога се 
вреди узвисити. Према човеку је био благ и истинит. ...Каква 
је химера човек? Каква новост, какав хаос, каква противуреч-
ност? Врховни судија, глупак, црв, чувар истине, збир неиз-
весности, слава и загонетка природе; ако се хвали, ја га пони-
жавам, ако се понижава, ја га уздижем, и увек му противуре-
чим, све док не буде схватио да је он једно несхватљиво чудо-
виште…

   уторак, 08. април 2008. — Мирослав Лукић: 
Посвећено дрво: ЗАВЕТИНЕ, 1-2 — Београд: 
Мобаров нститут: ЗАВЕТИНЕ, 2002, Дела, 

књ. 29, стр. 37-38

I

Митолошки ликови: Мр Тик Ван. „Геџа“... Увод у ми-
стерију Богомољка — Госн Тре Ска Вац. Из разних фасцикли. 
(ВИЂЕНО ИСКОСА)

Све ове дрангулије испливавају из хрпа фасцикли, које 
су успеле да се одрже у неким кутовима и заборављеним про-
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сторима, и – ево, уместо у контејнер, или на жару ватре, завр-
шавају овде. Чему?

Исечци из истог броја «Политике» 42

... Имам утисак да је Добрица Ћосић, који је био демијург 
четири времена - смрти, зла, власти и обмане желео да 
овим последњим временом наметне врсту романескне по-
коре...
...Испада да је код нас већи литерарни безобразлук лите-
рарно поигравање с разним вождовима или лицемерним 
клером него вулгарности у Скупштини, псовачка култу-
ра свакодневнице и порнографска топика масмедија. Ту 
и јесте суштинска граница утолико што уметност не 
признаје границе и табуе.

(Сава Дамјанов)

II

РЕНЕГАТИ ИЛИ ПОРНОГРАФИЈА ИСТОРИЈЕ

БЕЛО, ЦРНО, ЦРВЕНО, СОТОНСКО наслања се на Докумен-
тарне филмове Сандрара43, на њихову стваралачку тајну, на 
први поглед. А у ствари -.…

42 Наставак са треће стране. Очарања Жоржа Ниве ИСТОРИЈА КАО ПОР-
НО - ДИВА, КЊИЖЕВНОСТ И ТАБУ. Разговор Весне Рогановић са профе-
сором Савом Дамјановим - ПОЛИТКА, субота септембар 2008, култ. додатак, 
стр. 04
43 Проза је потиснула поезију, превасходну уметност, затим је то учинио и 
филм. Поезија је врло дуго била у затвору, из кога је покушала да изађе уз 
помоћ Сандрара, коме је и посвећен БелаТукадрузов случајно нађени руко-
пис.
 “То је духовни затвор. Уосталом сви песници које су у једном датом тренут-
ку њиховог живота дотакли зраци извесне звезде, звезде Дирерове Мелан-
холије, с његове чувене гравуре, западају у контемплацију: она може постати 
бескрајно и смртоносно очајање … (итд.) а може довести и до највеће радо-
сти, а то се, сматрам мени догодило “. (1916)  - (Поново прочитано, петнае-
стог дана Кућног притвора илити пошасти тзв. пандемије КОРОНE, 30. марта 
2020. )
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III

МИСИЈА КЛ44 
Покушај изласка из духовног затвора

1

Поводом књига које нису изашле и књига које су 
штампане али их штампа и критика игноришу

(Увод) Разговор са Бела Тукадрузом, забележио Вал-
тазар Превалез

Превалез: Пишете: „Седећи сатима у нашој сеоској би-
блиотеци покушавао сам да листам дневнике које сам водио 
пре пар година (иначе ја дневнике водим с времена на време,ско-
ро четврт века, али и то ме је одбијало. Одбијао ме је, пре све-
га, оптимизам са којим сам водио те забелешке, а затим и из-
весна површност. Можда и то: осећај као да пред собом имам 
двеста година живота. А ја,зар не, немам толико?

Сама та чињеница враћала ме је на размишљање о вла-
ститој судбини. Тужан сам био и због свега онога што се збива-
ло на територији некадашње друге, бивше Југославије. Мучила 
ме је и неизвесност: шта ће бити са првом књигом ПУШТАЊА 
ВОДЕ МРТВИМА ЗА ДУШУ? Да ли ће је објавити у СКЗ?

Или и они неће моћи да је објаве (као што није ни “Про-
света”,”Књижевне новине”, “Рад”,”Универзитетска реч“, БИГЗ.)

Већ је шеста година како тај рукопис чека да буде обе-
лодањен, а за то време се догодило толико тога. Све те проме-
не, ма колико биле добре, моме рукопису нису помогле. Вероват–
но је и то део судбине?

Нисам једини који кубури са објавиваљем рукописа. Не 
кукам.

Нисам члан ниједне странке. Не припадам ни једној гру-
пи, ни клану. Секти. Ни владиним, ни невладиним организа-
цијама. Нисам сигуран да припадам сасвим ни самом себи.

Не мислим да ће тзв. „демократске промене“ ићи онако 
како одговара народу, напротив. Чак се бојим да ће се догодити 
на крају крајева фарса, да ће у првим редовима новокомпоно-
ване демократије кроз пар година када се нови властодршсци 
стабилизују у првим редовима опет бити они који сада к о ч е.
44 Књижевног легионара (одломци из недовршеног мемоара).
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(Волео бих да ме живот демантује!)“ (ПИСЦИ СА ДО-
БРОМ АДРЕСОМ. -30. јуна 1992. године, на свој 43. рођендан 
нисам помишљао о властитој судбини... СУРБИТА Сазвежђе З 
http://zavetine.simplesite.com/420193165)

П.: То је нека врста вашег осврта, на веб локацији која 
има велику посећеност,који сте публиковали недавно – дваде-
сет и четири године доцније. Као да је време стало, као да се 
ништа није променило, осим – популарности - планетарне – 
вашег „Сазвежђа Заветина“? Та популарност „Заветина“, то је, 
зар не, неочекивано: живот вас је демантовао тиме?

БЕЛА ТУКАДРУЗ: Мислите? Недавно ми је био рођен-
дан, десет дана после смрти моје друге жене. И тај текст који 
сте цитирали настао је у тим ноћима несаница, у атмосфери 
реквијема, неизрецивој атмосфери сличној у месецима и го-
динама после смрти моје прве жене, мајке мојих синова. Оти-
шла је са овог света у најбољим годинама, када се живот запо-
чиње, и то још под околностима које су остале неразјашњене 
(барем за мене и моју породицу!) Моја друга жена се разболела 
изненада, гледао сам како копни и нестаје пред мојим очима, 
како је подмукла болест претвара у нешто друго и невероват-
но... Није ме живот демантовао, напротив, многе околности 
ми нису ишле на руку, јер сам рођен у погрешно време и живео 
у околностима које су ме спутавале. Промене режима су биле 
козметичке, народне и моје личне наде и очекивања не само да 
су изневерена, него се догодило нешто још горе, транзиција која 
је народ завила у црно... У тим променама у последњих четврт 
века, продавали су нам маглу и богатили се, они који су олича-
вали власт и били блиски власти, не презајући ни од чега, ни 
од злочина...

П: Како да разумемо то о чему сведочите? Као причу 
човека и писца који није савладао бол и страх од смрти?

Б.: „Ко савлада бол и страх од смрти, биће раван богу“, 
говорио је Достојевски. Не, нисам постао раван богу, упр-
кос популарности коју спомињете. Румунски песник Динеску 
је могао постати први тзв. демократски председник Румуније, 
после Чаушескуа, али - није постао то (кажу да су га издали у 
одсутном тренутку „његови“ , ма шта то значило), - постао је 
издавач једног од најтирaжнијих књижевних листова у својој 
земљи – „Академија Кацавенку“ је излазила у 100.000 приме-
рака. Ја, разуме се, никада нисам имао ореол дисидента, у по-

http://zavetine.simplesite.com/420193165
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литику се нисам упуштао (можда и зато што нисам био за то, а 
можда и стога што сам видевши ко је све ушао у политику био 
згађен?). Режим нас је натерао да се одрекнемо нашег приват-
ног издавачког предузећа – да не бисмо изгубили запослења - 
у корист нашег оца Михаила, пензионера – покојног Михаила 
(преминуо почетком фебруара ове године...), па смо наше ру-
кописе и књиге штампали и објављивали као ауторска издања, 
као неку врсту самиздата. То је био пакао малих тиража штам-
паних издања, књига и часописа, нека врста резервата за Ин-
дијанце, из кога сам морао смислити начин евакуисања. Али 
та евакуцаија није дошла брзо, потрајала је скоро деценију, док 
нисам покренуо „Сазвежђе З“, штампане и електронске часо-
писе, искористивши могућности нове технологије и интер-
нета као медија. 2015. године „Сазвежђе З“ је достигло преко 
15.000.000 посета, прегледа, нешто што је било незамисливо 
крајем деведесетих и почетком новог миленијума. Упоран рад 
и препознавање онога што радимо, смеле стваралачке иниција-
тиве, можда и Бог, дали су – много, али не и све. Бог је правичан 
и кад не даје све!

(Наставићемо са објављивањем делова овог разговора) 
- ЛеЗ 0007520

тзв. официјелна српска књижевна критика

* Када сте започели, написали и објавили прву књигу? … Шта 
је истина?

- ... Ево прилике да објединим одговоре на неколико ва-
ших разнородних питања. Шта је истина? Да ли су “Хомољски 
мотиви”, објављени у пролеће 1969. године у 800 примерака, 
прва моја књига? Нису. То издање више личи на некакав тури-
стички водич, него на књигу. То је једино издање, међу бројним 
које сам током протеклих четрдесетак година написао и обја-
вио које се не прештампава. Распродато за три дана; претпо-
стављам да су га посетиоци велике истоимене смотре н а р о 
д н о г  с т в а р а л а ш т в а  у Кучеву куповали више из радо-
зналости, можда из заблуде? Па ипак, то је једино издање које 
је тако брзо распродато. Ко зна зашто људи купују књиге; не 
зато што оне вреде, него из незнања, често из тривијалних по-
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буда?…
Годину дана пре тога, већ сам имао рукопис “Покислог 

цвећа” (са пуних 18 година), и понудио сам да га СКЗ објави 
(почетком јуна 1968. године), када Киш пише свој есеј о Бодле-
ру. Кишу се не може оспорити истинољубивост, осим када твр-
ди да је Бодлер био лош версификатор, да је “најчешће неспо-
собан да одржи дах и ритам песме”. То је могао написати пес-
ник који није био раван Бодлеру, један кастриран песник.(Де-
таљније сам о томе писао у антологији НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ.)

Пио сам са богатог извора пишући “Покисло цвеће” 
(није то био само сатанизам, понор и зло – бодлеровско); 
враћајући се мистеријама Елеусине, игноришући религију про-
греса, као и актуелну државну религију титоизма…

Борхес је написао песму “Митско оснивање Буенос Ајре-
са”; да би Маркес могао, можда, написати “Сто година самоће”. 
Други је добио Нобелову награду, првом су је ускратили… 
Борхес је написао “Елегију капија”, и ја сам написао  “Капију 
прекопута”… (Капију заборава).

Хоћете ли да вас проведем кроз ту капију? -Почео сам 
да пишем стихове врло рано, као и многи други, то јест пре пе-
тог разреда основне школе, а прве стихове објавих крајем ше-
стог разреда. То што сам тада писао, 1963. године, или 1964, 
или касније, 1967 – 1969. године, чини ми се незграпно, недоте-
рано, у поређењу са стиховима мог ондашњег пок. пријатеља 
С. Трујића.

Још док сам био ученик основне школе, било је посла-
то чудо у облику старијег младића, песника сонетних венаца, 
родом из Мораве (налик у много чему на песника Јагличића), 
који је у Пек доносио пакете са књигама и своје одушевљење. 
Његови сонети беху старински, музикални, као песма Бранка 
Радичевића (Путник на уранку )… Он је умро не објавивши ни 
једну књигу. Ништа од онога што је писао, или цртао, није са-
чувано! А то је као да није ни постојао, као да сам га измис-
лио. Али, С. Т. је постојао, и његово постојање је било несумњи-
во као дубок вир, или високо дрвеће Преко Пека, где ми је поне-
када диктирао своје катрене и терцине… С. Т. није никад пот–
врђивао да је Песник потврђујући своју вештину препорукама 
професора књижевности или уредника, или потурајући под нос 
некакве часописе који су објављивали његове песме, него ства-
рајући их у дугим летњим поподневима…
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Као средњошколац гутао сам криминалистичке и кау-
бојске романе, шунд; Бодлера, Адија, српске народне песме…
Књижевни часописи су заобилазили Звижд, Кучево; а ако би и 
залутао ипак неки број “Браничева”, “Књижевности”, “Багдале”, 
“Поља” или “Студента” , “Видика”, онда је то било чудо. Могао 
сам се надати да ћу у мом завичају срести пре Исуса Христа, 
него неког уметника, песника.Они који су симулирали некакве 
уметнике, подсећали су на Христа, својим изгледом, али нису 
имали чудотворачку моћ. “Исус Христос није никад потврђи-
вао да је Месија потврђујуђи своју науку Светим писмом или 
пророчанствима, него увек својим чудима” (Паскал, Мисли, 
Београд, Култура, 1965, стр. 359).

У песми “Фрагмент отет од ветра”, испричана је, по-
ред осталог, једна историја, па и историја изгубљенога рукопи-
са “Покисло цвеће”. Та историја никада не би била забележе-
на да не беше Случаја Комедијанта, тј. читања књиге КЊИ-
ЖЕВНИ АРХИВ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ 1892 – 1970, 
1982.Нећу да препричавам ту песму, потражите је у мојим Де-
лима, тј. у књизи “Бршљан око младости” (Београд, 2002, стр. 
136 – 137).

Понешто је, од тих стихова из младости, делимично са-
чувано. Сачувана је плакета“Лакомица” (1965,Мишљеновац), 
“Хомољски мотиви” (1969, Кучево), “Зукванско јеванђеље” 
(1975, Пожаревац). Није сачувана збирка песама “Покисло 
цвеће”. То јест, сачувана је само једна песма из те збирке. Како 
је нестао невелик обимом рукопис “Покислог цвећа”, преписан 
читким и не китњастим рукописом у једној свесци за писмене 
задатке из математике? Можда би о томе могао да проговори 
неки радознали поштар? Рукопис је нестао негде у пошти. СКЗ 
је пре 44 године, лета 1968, одбила да објави “Покисло цвеће”, 
користећи дипломатски изговор, и (иако јесам српски песник 
по рођењу, кад смо већ код полагања рачуна) ево, СКЗ није 
објавила ни једну моју књигу, ни песама, ни есеја, ни романа, до 
данашњих дана…

Када сам недавно прочитао одлично документовану 
књигу “Ломача за Сенса” младог професора Пузића (о начину и 
околностима ликвидације Свет. Стефановића), било ми је јас-
но какви су елементи запосели и окупирали СКЗ, након тзв. ко-
мунистичког „ослобођења 1944“. Та “окупација”, изгледа, још 
увек траје …
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Сачувано је што је сачувано. Али и оно што је прогутао 
заборав, није пропало сасвим. Чини ми се, понекад, да је по-
нешто од онога што сам објавио, рецимо, у “Бршљану око гим-
назије”, “Златном Расуденцу”, или донекле, у “Вратима Звижда”, 
резултат превођења – изгубљенога. Јер могућности преводиоца 
и песника су огромне…

Почео сам да пишем, дакле, пре четрдесетак година, и 
многе од тих ствари беху стихови, више слободни, него везани.

Елем, ни “Лакомица”, ни “Зукванско јеванђеље”, ни “Хо-
мољски мотиви”, нису прве моје песничке књиге; већ “Судби-
на раба Мирослава”,“Бршљан око гимназије” (писане првих го-
дина мојих студија) и “Преображења”и“Домаћи паук” (писане 
крајем студија). Понуђене су ондашњим издавачима (београд-
ским, Просвети, Нолиту), нису примљене.

Објављене су безмало четврт века касније (Алманах за 
живу традицију, књижевност и алхемију, I, 1998, Београд, стр. 
120 – 129; 415 – 434).Написао сам есеј “Савест”, проговорио о 
неким истинама о којима већина ћути…

“Преображење и друге песме о краљици Маб” укључе-
не су у књигу “Архив у оснивању, 1- 2”, Београд, 1996, у оквиру 
књиге “Златни Расуденац”…

Читав низ мојих књига објављен је као библиофил-
ско издање, у симболичном тиражу; тешко су, дакле, доступ–
не. Многе од тих наслова не поседује ни Народна библиотека 
Србије. Зато је добро консултовати следеће књиге: Мирослав 
Лукић: РАЈСКА СВЕЋА. Опус Мирослава Лукића, 1968 – 1998, 
Заветине, Београд, 1998, 339 стр.; 24 цм. И прве три књиге Опу-
са Уметност махагонија, тј. Дела М. Лукића: “Бршљан око 
младости”, “Архив у оснивању, 1 – 5”, “Повратно коло”…

Одмах да додам, са пуним правом – да не би било илу-
зија, споменуте књиге актуелна и официјелна српска књижевна 
критика није ни – отворила. Понаша се – као да не постоје…

Овај текст је више пута штампан, али - ништа се није 
променило. И данас, 5. септембра 2015. године стање је исто, 
то јест горе, много горе. Књижевност која гуши истине, у чему 
јој официјелна критика здушно директно и индиректно пома-
же, никаква је и биће после неког времена заборављена, потис-
нута у заборав. Иначе, кад бих другојачије веровао, не би ни 
било овог осврта. - ЛеЗ 0006915
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ХОМОЉСКИ МОТИВИ 
Посвета једном песнику

То је прошлост: сифилис и сир.
Песниче„прелома“,то није
Зелени речни вир,
Већ обичан трик: ироније.

То је прошлост: краљ Хомоља,
Напрати, сифилис и сир.
Јесење злато од Дубодоља
До Дубоког Потока, и жир.

Мотив: јабланови, јабланови,
Непрегледни двореди, који
На запад у свет нови
Воде: чуђење, не-своји

Несаницом савладани,
Што као црни врисак пара
Јутро, маглу. Мотив који
Упорно измиче, као стара

Заборављена песма,
Као неразговетни смисао,
Свега онога што сам као младић
Покушавао, избегавао, писао.

Поново, поново, поново
Из празнине јечи ли, јечи,
Све оно што нисам написао
Проклетством горчине речи.

Не само сифилис и сир,
(како старији песник рече,
И написа - на купусовом листу секте),
Него и пролећне ватре, Пек предвече.

Из сећања се стропоштава, јара,
Ко изненадни клокот феномена,
Као љуљашке сликара Фрагонара,
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И мирис осушеног сена.

Из мене јече светови, ритуали,
Лепота брегова у даљини, изузетак,
Све што мишљах да сам одболовао,
Оклевање и иза њега, исконски почетак45.

Требало је не само хтети
Него и моћи,
Тунелом кртице у мрак поћи46,
И, као шаман, летети... лее-тети!

31. март 1985.

45 Све ми се гади, све што помислим. Све чега се сетим (а у вези је са тим 
песницима, који око главе имају не некакав ореол светости и успешности, 
остварености, већ неки бели завој повезан који скрива – рану оних који су 
рано и јефтино купљени за ситне паре, хлеб и кров над главом). Боли ме 
глава. Узалуд сам покушавао да преспавам најгоре. Главобоља је, ипак, добар 
знак –нешто је почело да се крчка испод темена, неки процес у мозгу. Ничу 
из рушевина – јорговани, и пупе. Из те каљуге у души, из непрегледне мочва-
ре и магле, чују се крици и лепет крила слепих мишева хомољских пећина, и 
крикови птица што су се вратиле из Африке. Из далека. Будимо захвални 
безобзирном свету што нас је снашла неиздржљива главобоља. Јер то је добар 
чернозем за побуну, плодни и спори раст.
46 ...“Завист је бесна животиња, немоћна када је мала, а страшна кад ојача. 
Зависност је само наизглед различита, али чим престанемо бити зависни од 
некога, искажемо ту болесну опсесију да се због зависности другом светимо.“ - 
ПОЧЕЦИ / Драган Бишевац - Пожаревац, 2020, 268 стр. - стр. 258.
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ВЕЛИКА ЗАВЕТИНА47

Све је бајато, труло,
Сумњиво, прескупо,
Осим ове јагњетине,
Мириса јоргована –
Упозорава ме шесто чуло.

Ехеј, све је кисело, прокисло,
Душе савитљивије од прута!
Хвала ти, Боже, што си ме
Зауставио на широком путу
Што у смрт води сваког трута!

47 Спасовдан (мишљеновачка и београдска Слава, из које извире и Наша 
„ЗАВЕТИНА“, србски древни обичај ЗАВЕТИНЕ.) (Све ово је било написано, 
датирано, у периоду 1984 - 31. март 1985. У поводу изругивања са душом јед-
не вашарске циркуске представе и многих награда установљених не за ствар-
но самосталне, инокосне и независне уметнике, већ за овејане гребаторе, јеф-
тине агитаторе тзв. модерне уметности, и кобне политике) ЛеЗ 0007438
 ПС - „Заветине” нисам случајно покренуо. У једном тренутку осетио сам да 
треба да се појави после толико векова, у римској провинцији Горњој Мезији, 
нешто друго, друкчије. Неки други. Јер нисам, наравно, једини књижевни ле-
гионар; верујем да нас има још, барем десетак; но, чак и да нас је неколицина, 
могли бисмо, реално гледајући на прилике наше савремене књижевности, по-
нешто и да променимо, пре свега - д е л о м , затим и као писци-критичари. 
(…) (Додато накнадно, у време поста пред нашу Славу -  Св. Арханђела Ми-
хаила 2021.)
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2

Десна рука Св. Јована Крститеља

Вратите све три светиње
ономе Којему су дароване,48

његовим унуцима и праунуцима!

Честицу Часнога Крста,
чудотворну икону Пресвете Богородице Филеримоса
и десницу Св. Јована Крститеља!

Вратите их, ви који сте их запленили
у име Велике лажи (државне религије, Самозванца)!

Опомињем да вратите, одмах!
Одмах!!

48 Три велике светиње: честица Часнога Крста, чудотворна икона Пресвете 
Богородице Филеримоса и десница Св. Јована Крститеља су прешле дуг исто-
ријски пут до данас: од Јерусалима, преко Цариграда су стигле у посјед кр-
сташких витезова Св. Јована Крститеља који су их приликом крсташких по-
хода заплијенили. У почетку су се налазиле на Родосу, а затим од средине 16. 
вијека на Малти. То је разлог што су витезови Св. Јована прозвани Малтеш-
ким. У вријеме Наполеонових ратова генерал Малтешког реда је предао све-
тиње на чување православном руском цару Павлу Првом Романову. Свечани 
пренос светиња са Малте на Царски двор обављен је 20. октобра 1799.г. по 
старом календару. Чуване су на двору Романових у Петрограду одакле су по-
времено изношене у царски љетњиковац у Гатчину све до Бољшевичке рево-
луције у Русији 1918, када их је из Русије изнијела Марија Фјодоровна, мајка 
Императора Св. Мученика Николаја Другог у Копенхаген (она је била Данска 
принцеза). Пред своју кончину предала их је знаменитом руском Митропо-
литу Антонију Храповицком који је светиње преко Берлина донио у Београд.
 Тада су предате на дар Краљу Александру Карађорђевићу у знак благодарно-
сти руског народа и Руске цркве за пријем великог броја избјеглица из Русије. 
Светиње су чуване у краљевском двору на Дедињу до 1941, када их је Краљ 
Петар Други са Патријархом Гаврилом Дожићем, оставио Управи Манастира 
Острога на чување. Из Острога светиње су заплијењене од Републичких вла-
сти Црне Горе 1952. и пренијете у државни трезор. Рука Св. Јована Крститеља 
и дио Часног Крста Христовог су из трезора предате тадашњем Митрополиту 
Данилу Дајковићу у Цетињски манастир, а икона Пресвете Богородице Фи-
леримоса 1978. је предата Државном музеју на Цетињу гдје се и данас налази. 
Рука Св. Јована и дио Часног Крста су у почетку биле похрањене у ризници 
Цетињског манастира, а од 1993. изнијете су на јавно поклоњење вјерницима 
у кивоту са моштима Св. Петра Цетињског а касније у параклис (капелу) по-
свећену Св. Јовану Крститељу, такође у самом Манастиру.
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Нека буде воља твоја и на земљи као на небу (Мат. 6, 10)
 
Благо Јовану Крститељу, јер испуни Јеванђеље пре Је-
ванђеља!
Отишавши у пустињу, он се предао беше потпуно вољи 
Божјој, и телом и душом.
И воља Божја вршила се и на земљи његовог тела као и 
на небу његове душе.
Ни глад, ни звер не повреди му тело у пустињи кроз мно-
ге године,
нити му душу повреди очајање због самоће, нити гор-
дост због небесних виђења.
Он не потражи од људи ни хлеба ни знања.
Све му Бог даде што му беше од потребе, јер се беше пот-
пуно предао вољи Божјој.

Ви, што се крстите Левом руком49,
вратите!

Јер је дошло време да вратите!

Спасавајте и душу и тело.
Задњи је час.
Ако одоцните,
тешко вама,
од Бога!
и деснице Јована Крститеља…

49 РАСУЂИВАЊЕ. / “Човек није нешто видљиво”, рекао је св. Василије Ве-
лики. Као што кућа личи на кућу тако спољашњи човек на спољашњег чове-
ка. Но кући се одаје част према ономе ко станује у њој, тако и човеку према 
духу који станује у њему. И телесном виду јасно је да кућа није домаћин но 
само кућа у којој станује домаћин; али само духовном виду јасно је да тело 
није човек но само кућа у којој станује човек.
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КРАЈЕМ 2021. ИЛИ О ПОШАСТИ  
КОЈА ЈЕ И БОГА ПРЕВАРИЛА

I

Из ХРОНИКЕ АВАТАРА 
Уместо увода, фрагмент из бележнице

Више од пола века је прошло без тих поплава, а онда 
дође поводањ. Што долази једном у сто година, и од те године 
смрт поче да плови Печком долином на Хароновом чамцу, као 
у пролеће 1910. године.

Појавиле су се праисконске змије, поред поскока и 
риђуша, у бучини. Започело је преображење у синове и кћери 
земље. Жена која је убила змију у летењу, (када је љоснула са 
крова), рече: Ја сам ћерка земље до њених крајњих граница, Та 
змија коју убих је сан који сањам дуже времена, који ме мучи. 
Бојим се да је дошло најгоре, и да умирем сваког дана...

Али, прво се преобразио у сина земље Отац - наш отац,
Устао је са столице, усправио се, и око њега се у магно-

вењу обави невидљива змија - која паралише у секунди.
Неколико месеци касније, та змија од чије моћи Лека 

нема, успавала је лепу и тужну жену, што је наслутила свој Не-
очекивани преображај. Харонов чамац је пловио низ долину 
Печку у сутон, претворену у пурпурно језеро, и превозио мно-
ге, у правцу заласка. Пратиле су га сенке крокодила големих 
гмизаваца, као у вртлозима Нила.

Гледао сам, са нашег брда узвишеног, преображење бо-
жанског сокола у Бога.

Ја прворођени син, нашег оца преображеног.
Не овим очима које сада имам. Јер тада нисам имао ове 

очи,
Ни главу. Гледао сам ушима које сам имао на раменима.
Није ми била одрубљена глава, не, али као да се повукла 

као рогови пужа: Пусти, пужу, рогове! Видео сам белину про-
цветалог багрења. Које ме је подмлађивало, уздизало, изнад 
мрачне поплављене долине, изнад високих храстова на којима 
су ноћивали паунови, у друштву феникса...

И Божје тле, где нису одсецане људске главе, већ само 
Трње, глог, да би престоница дивљих птичијих трешања пру-
жила мир на стазама којим понекад прође жена у Црнини, мо-
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жда Света Петка? Не нека од суђаја...

(Пре неколико дана, после операције.  
Крајем марта 2018.)

Неки су покојници наслутили велико зло, које је до-
шло на Земљу почетком пролећа 2020. Усисала их је не ле-
пенска него сотонска мат(р)ица! Међутим, многи други ши-
ром ове планете, није узнемиривало ништа, ни поплаве, ни 
земљотреси, ни легенде племена Догона, ни ОТКРОВЕЊЕ ЈО-
ВАНОВО, ни приче о Беп Короротију50, - бленули су у своје те-
50 За ово  предање сазнао сам напунивши седамдесет лета,
 и кад би искрсле две могућности, или -или,
 или да добијем нобелову награду
 или да отпутујем у бразилску прашуму  на две године
 и упознам неразјашњена предања и обичаје племена
 Каyапó Индијанаца,
 онда бих изабрао ово друго.

 Због чега?
 Због  необичне легенде
 о небеском учитељу Беп Коророти,
 који је живео међу њима,
 претходно их победивши,
 научио их многим добрим стварима,
 оженио се и добио потомство са Индијанком,
 и онда се вратио – тамо одакле је и дошао. …

 У спомен на  овај догађај
 бразилски Индијанци
 једном годишње обележавају
 ритуалним плесом
 сећање на небеског учитеља, ванземаљца

 Због тога  што бих  волео  да заиграм у том плесу
 и да под старост научим језик  ових Индијанаца,
 да разумем…
 Потомке богова…*

 Беп Коророти. Дошљак је био обучен у „бо“ - одело које га је по-
кривало од главе до пете. У рукама је држао полицајца, оружје 
грома. Када је ово створење ушло у село, становници су се ужас-
но уплашили и сакрили. Међутим, било је смелаца који су почели 
да нападају странца. Али нису успели да нанесу штету „гласнику 
неба“. Њихови палице и копља једноставно су се срушили кад су 
додирнули бо. Испоставило се да је Беп Коророти „добри бог“. 
Да би људима показао своју снагу, подигао је „полицајца - оружје 
грома“, усмерио га према дрвету, а оно се претворило у прашину, 
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веекране, у ријалитије, или у екране свог компјутера, понирући 
у тренуцима неописиве досаде у најмрачније лавиринте све-
опште порнографије….итд. Не схватајући планетарни домет 
преваре, фазе51 пошасти, најављене апокалипсе...

уперило га у камен и он се срушио. Беп Коророти је остао у селу 
и тамо провео много година. Научио је становнике да броје, пока-
зао како се зарастају ране, побољшао је методе лова и унео многе 
промене у живот племена. Међутим, док је ловио са свима, никада 
није „јео храну са кајапом“. После неког времена, „гласник неба“ 
се оженио, одабравши за жену младу девојку из племена, а убр-
зо је Беп Коророти добио децу… итд.  (Преузето са једног руског 
сајта.)

51 НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК. Фазе
 (Преузето са ВК - мреже, где још не цензуришу)

 Vesna Radojlović
 25. окт. у 16:17

 Кокан Продановић: Нови светски поредак ... 
 Фаза 1: 
 Симулирајте претњу и створите страх. (Децембар 2019. - Март 2020.) 
 - Покренути пандемију у Кини. 
 - Убијте десетине хиљада старијих људи. 
 - Повећати број оболелих и умрлих 
 - Од почетка вакцинисање поставити као једино решење. 
 - Усмерите сву пажњу на Kовид-19. 
 Резултат, (готово) општа паника 
 Фаза 2: 
 Сејете раздор и поделу. (Март 2020. - Децембар 2020.) 
 - Увести више непотребних, либертицидних и противуставних мера приси-
ле. 
 - Парализирати трговину и привреду. 
 - Проматрајте покорност већине и отпор бунтовне мањине. 
 - Стигматизирати побуњенике и створити хоризонталну поделу. 
 - Цензура вођа дисидента. 
 - Кажњавати непослушност. 
 - Генерализовати ПЦР тестове. 
 - Направите збрку између случајева, заражених, болесних, хоспитализира-
них и мртвих. 
 - Дисквалификујте све лековите третмане. 
 - Надам се вакцини за спашавање. 
 Резултат, (готово) општа паника. 
 Фаза 3: 
 Донесите подмукло и смртоносно решење. (Децембар 2020.- Јун 2021.) 
 - Понудите бесплатно вакцинисање за све. 

https://draft.blogger.com/
https://draft.blogger.com/
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 - Обећајте заштиту и повратак у нормалу. 
 - Успоставите циљ имунизације стада. 
 - Симулирати делимично опоравак привреде. 
 - Сакријте статистику нуспојава и смрти од вакцинисања. 
 - Пребацивање нуспојава вакцинације као “природних” нус појава вируса и 
болести. 
 - Обновити појам варијанте као природне мутације вируса. 
 - Оправдати одржавање мера присиле непримењивањем прага имунитета 
стада. 
 - Казнити здравствене раднике за незаконито обављање неге и лечења. 
 - Резултат, сумње и осећај издаје међу вакцинисанима, малодушност међу 
противницима. 
 Фаза 4: 
 Инсталирајте Апартхеид и QР код. (Јун 2021.- Октобар 2021.) 
 - Добровољно планирајте несташице. 
 - Наметнути пропусницу за вакцинисане (QР код) да наградите вакциниса-
не, казните невакцинисане. 
 - Створити апартхејд привилегованих против осталих. 
 - Невакцинисанима одузети право на рад или учење. 
 - Повуците основне услуге за невакцинисане. 
 - Наметнути ПЦР тестове плаћања за невакцинисане. 
 Резултат, прва фаза дигиталне контроле, осиромашење противника. 
 Фаза 5: 
 Успоставити хаос и војно стање. (Новембар 2021. - Март 2022.) 
 - Искористити недостатак робе и хране. 
 - Изазвати парализу реалне привреде и затварање фабрика и продавница. 
 - Нека незапосленост експлодира. 
 - Нанесите трећу дозу на вакцинисане (појачиваче-бустер дозе). 
 - Почните с убијањем живих стараца. 
 - Наметнути обавезно вакцинисање за све. 
 - Појачати мит о варијантама, ефикасности вакцинисанима и имунитету 
крда. 
 - Демонизирајте антиваксере и сматрајте их одговорним за мртве. 
 - Похапсити противничке антиваксер челнике. 
 - Свима наметнути дигитални идентитет (QР кôд): крштеница, лична карта, 
пасош, возачка дозвола, здравствена књижица ... 
 - Успоставити војно стање како би се победили отпораши. 
 Резултат, Друга фаза дигиталног управљања. Затварање или уклањање про-
тивника. 
 Фаза 6: 
 Откажите дугове и дематеријализирајте новац. (Март 2022. - Септембар 
2022.) 
 - Окидач економског, финансијског и берзовног колапса, банкрота банака. 
 - Спасити губитке банака на рачунима својих клијената. 
 - Активирајте «Great Reset». 
 - Дематеријализирајте новац. 
 - Откажите дугове, кредите и зајмове. 
 - Наметнути дигитални портфељ. (Дигитални новчаник) 
 - Одузмите имовину и земљиште. 
 - Забранити све глобалне лекове. 
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Милиони и милиони нису схватали да је зло већ стигло, 
огромно, и да је пред  вратима свих живих...

1

Поштовани,

Шаљем вам ово52 што сам нашао на друштвеној мрежи 
 - Потврдити обвезу вакцинисања полугодишње или годишње. 
 - Наметнути меру хране и дијету темељену на ,,Kодеkc Алиментариусу’’. 
 - Проширити мере на земље у развоју. 
 Резултат, Трећа фаза дигиталног управљања. 
 Проширење. 
 ... 
 KOMENTAR SLIKE: 
 SAMO TREBA USTATI, I NJIHOVA IGRA JE GOTOVA.
52 »3 DANA TAME», NEĆETE VJEROVATI ŠTO ĆE SE DOGODITI! - 
pripremite se odmah!
 NE PROPUSTITE I DIJELITE! MISLIM DA SU INFORMACIJE JAKO VAŽNE 
(Zapis je prijevod videa na hrvatski by Žarko Lesjak, preveo sam je zbog važnosti)
 Draga braćo, s velikim nam je zadovoljstvom doci ovim kanalom kako bismo 
dopunili informacije koje nedostaju kako biste razumjeli što se događa na razini 
planetarne tranzicije i takozvana «3 dana tame».
 Ove informacije koje ćemo vam pružiti bitni su svjetlosni kodovi za dijeljenje i 
širenje.
 Oni su svojevrsni protuotrov za neutraliziranje neizvjesnosti i energije straha koju 
stvaraju tolike zablude o pogreškama “tri dana tame” koje kod određene većine 
izazivaju paniku. Što pak proizvodi gušću energiju. A to nije dobro.
 Pa razjasnimo kakvi će ti dani biti i zašto su potrebni. 
Dakle, umjesto straha, probudite se i imajte jasniju viziju. Ovo će zauvijek 
promijeniti tijek života na vašem planetu. Znamo da su se mnogi od vas pitali o 
ovoj temi.
 Prije 156.000.000 godina, a ne prije 320.000 godina ili nešto slično, vaša je vrsta 
stvorena. Ljudska vrsta. Izvorni čovjek koji dugo živi na Zemlji.
 Zemlja ima portale za različite dijelove svemira. Za Sirijus, Arktur, Andromedu, 
Plejade, Orion i mnoge druge koji različitim civilizacijama olakšavaju pristup 
planetu Aghart, kako se ovaj planet zvao do vremena Lemurije i Atlantide, koji je 
nakon pada ovih planeta preimenovan u Gaia za buduće civilizacije.
 A sada se zove planet Zemlja. Međutim, za nas je izvorno ime vašeg planeta još 
uvijek Agartha. Budući da ima tako lako dostupno mjesto, za druge civilizacije 
u svemiru, Agarhta je odabrana kako bismo stvorili novu vrstu bića, vrstu koja 
bi mogla slobodno ulaziti u druge dimenzije i posjećivati druga područja kroz 
međudimenzionalne portale. Odnosno, vaše tijelo je poput tipa vozila koje možete 
koristiti za ove portale bez potrebe za drugim vozilima ili uvjetima.
 Među genetičarima, znanstvenicima i drugim stručnjacima koji su radili na 
razvoju ove savršene vrste (ljudi) bili su i Drakoni, koji su namjeravali ukloniti ovu 
vrstu s izvora i smanjiti njezinu povezanost sa središnjom sunčevom svjetlošću, 
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koja je već bila relativno udaljena.
 Znajući kako bi ova vrsta evoluirala da smo uvijek povezani s izvorom, ne bismo 
mogli znati kako bi se vrsta ponašala daleko od izvora ili što bi se dogodilo da 
putujemo daleko izvan središnjeg sunca i ako se izgubimo ili bi bili prekinuti od 
izvora.
 U početku se činilo kao dobra ideja za plan. Nagađaju da bi vrstama koje su 
evoluirale i stvarale nakon toliko rada, tehnologije i energije trebalo više sigurnosti 
jer nisu znali što ih čeka u beskonačnosti, odnosno u svemiru.
 Plan je dakle bio stvoriti još veću «zaštitu» (čitaj: okupaciju), koja bi također 
spriječila ulazak na planet, ali bi ta zaštita spriječila i napuštanje planeta.
 Svjesni smo da bi to moglo biti nešto nepopravljivo da su svi uhvaćeni u ovoj sferi 
(Zemlji). Pokušali smo preokrenuti situaciju u Vijeću (Galaktičkoj skupštini), ali su 
Drakoni shvatili da su dobili veću moć nad ovim kvadrantom, pa su zahtijevali da 
svi slijede njihove sugestije, vjerujući da imaju veću vojnu moć i veću kontrolu nad 
„stvaranjem ” sa svojim tehnologijama koje su razvili uz pomoć svih nas i stoga 
zaslužuju istaknuto mjesto u Vijeću.
 Jasan savjet, s tim se nikad ne bih složio. Nešto slično dogodilo se milijunima 
godina nakon pada Atlantide i Lemurije. Oni koji su bili pod stvorenim velom 
zaštite odlučili su otići prije nego što bude prekasno. Ali ostali su ostali. Kao i u 
slučaju 12 svijesti, žrtvovali su se da bi ostali živi u srcima svakog bića.
 Ljudska bezuvjetna ljubav prema izvoru, bez obzira na sve, čak i ako je veza s 
kozmosom potpuno prekinuta, na taj način će zadržati plamen ljubavi u njihovim 
srcima. Ova svijest je rezultirala 12 kristalnih lubanja.
 Prije 66 milijuna godina, Arkonti su također promijenili magnetske polove jer su 
znali da će to područje učiniti gušćim, jer sve što se rotira u smjeru suprotnom 
od kazaljke na satu stvara gustoću, a sve što se rotira u smjeru kazaljke na satu je 
suptilnije. 
 Agartha se trenutno vrti protiv prirodnog toka cijelog kozmosa, pa se školjke, 
biljke i sve u svemiru vrte u smjeru kazaljke na satu.
 Kako bi zadržao ovaj obrnuti položaj, Mjesec je bio strateški postavljen i uvijek 
okrenut u istom smjeru. Tako su sačuvane promjene koje su napravili. Stoga su 
Arhonti bili uvjereni da se Zemlja neće vratiti na svoju normalnu os.
 Ali sve su te promjene napravljene iznenada, brzo. To je dovelo do izumiranja 
«dinosaura». Nakon ove epizode, Agartha je imala i druga «ponovna pokretanja» 
- upada, od kojih je jedan bio uzrokovan «poplavom» koju je namjerno izazvala 
ova nesvjetleća vrsta koja je pokušavala kontrolirati planet i izazvala globalnu 
katastrofu kada je mjesec udario u ocean. Vode oceana su se podigle i tako prekrile 
cijeli planet.
 I danas se znakovi ovog šoka i kretanja (podizanja) vode mogu vidjeti na vrhovima 
brda u Portugalu, Africi i također na površini planeta gdje je prije bio ocean.
 Vidljivo s utjecajem na Himalaji. Najviša planina na planeti, smještena između 
ravnice, južne i tibetanske visoravni, je transformirana.
 U dubinama oceana biološki sedimenti sastoje se od školjki nekoliko vrsta 
planktonskih organizama, vrste sedimentnih stijena biološkog podrijetla 
sastavljene u potpunosti od fragmenata školjki. Udarom Mjeseca o Zemlju, te su se 
školjke prenijele na vrh planina i formirale žućkaste kalcijeve stijene.
 Preokretanje Zemljinih magnetskih polova na njihov izvorni položaj počelo je 
2009. Godine 2013. divovski meteorit bio je na putu da se sudari sa Zemljom i 
izazvao bi ogromnu globalnu kataklizmu. Meteorit koji je razbila Galaktička flota 
pogodio je samo mali dio Zemlje. Pogodio je Zemlju na području Rusije, gdje je 
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ozlijeđeno samo nekoliko ljudi, a nitko nije stradao.
 Zemlja je već regulirana flotama, pa polako skreće udesno bez veće katastrofe ili 
izumiranja ljudske vrste. Kada bi se zemljini polovi iznenada okrenuli naopako, to 
bi opet izazvalo razaranja zbog velikih potresa i plimnih valova.
 Dva velika svemirska broda su u pripravnosti i približavaju se Zemlji od 2009. Jesu 
li oni poput žive zaštite, brod arkanđela Mihaela i brod Atena iz Arkturijanaca? Ti 
su svemirski brodovi sastavljeni od svijesti i unutar njih postoji još jedna svijest. 
To su ljudi u svom izvornom obliku, koristeći 100% svog moždanog kapaciteta, 
ta bića mogu poprimiti bilo koji oblik, kao u slučaju arkanđela Mihaela, mogu 
personificirati ili oblikovati brod, baš kao i svijest “hymus” arkanđela Miguela.
 Zemlja ima gravitacijsku silu, baš kao i Mjesec, koja je postavljena tako da ove 
interakcije između gravitacijskih sila drže Zemlju u položaju suprotno od kazaljke 
na satu kako su postavili Arkonti. Dakle, da bi se Zemlja vratila u prvobitni položaj 
potrebno je djelovanje drugih gravitacijskih sila. Svemirski brodovi ometaju 
Zemljinu rotaciju, a kako se ova dva broda približavaju Zemlji, usporavaju je dok se 
potpuno ne zaustavi.
 Po završetku ovog procesa, dvije letjelice će se polako udaljavati, tako da će se 
Zemlja ponovno polako rotirati u smjeru kazaljke na satu. Dakle, nema velikih 
pomaka. Svaki će biti postavljen na jedan kraj Zemljinih magnetskih polova kako 
bi se usporila rotacija planeta dok se potpuno ne zaustavi. U posljednjim trenucima 
ove intervencije, jedan od brodova bit će postavljen ispred sunca, gdje će se također 
zaustaviti i početi se polako kretati kako bi ponovno okrenuo Zemlju u smjeru 
kazaljke na satu.
 Ovo putovanje će trajati tri dana, što će rezultirati 3 dana mraka. Ovo je vrijeme koje će 
brod trebati za putovanje. Ona će ostati između Sunca i Zemlje i vratiti se istim putem. 
Električni, elektronički uređaji i sve što sadrži električni elektromagnetizam prestat 
će raditi zbog približavanja ovih brodova.
 Nekoliko dana prije toga sva bića na planeti Zemlji čut će signal koji će 

ih upozoriti što će se dogoditi. Posljednji poziv Majke Marije, koja će 
govoriti na uho svim svojim sinovima i kćerima, koji će bez sumnje 

ostati, a posebno za „probuđene“ koji će jasno razumjeti znak.
 Na današnji dan će se sva ljudska i neljudska bića, svako biće s mozgom, 

bilo čovjek ili životinja, smrznuti zajedno s planetom Zemljom i 
nastaviti svoje motoričke aktivnosti tek kada se Zemlja ponovo počne 

rotirati u smjeru kazaljke na satu.
 Tog dana svi će biti svjesni svega što se dešava oko njih, ali se neće moći 

pomaknuti. Ovo može biti zastrašujuće, ali ne treba se bojati, jer kada 
se rotacija Zemlje vrati u prvobitni smjer, svima će se vratiti sposobnost 

i motorička koordinacija.
 Kad če vaša tijela na Zemlji biti paralizirana, sve dimenzije paralelne s 

trećom dimenzijom će se ispreplesti. Neće biti razlike između živih i 
mrtvih. Sve dimenzije će biti vidljive. Tijekom ovog prijelaza, napravit 

ćete kratki prijelaz u četvrtu dimenziju. A kada se Agharta vrati na svoju izvornu 
os, bit ćete u petoj dimenziji. Treća dimenzija će prestati postojati, jer je gušća 
dimenzija, gustoća koja je namjerno stvorena promjenom rotacije Zemlje.
 Nakon tri dana tame, imat ćete kontakt sa svim bićima već u petoj 

dimenziji i Zemlja će biti u potpunosti povezana sa središnjom 
sunčevom svjetlošću na svojoj izvornoj osi. To će biti uzrok trodnevnog 

mraka. Imaj povjerenja, ljubavi.
 Vrijeme je za prakticiranje meditacije u radu bezuvjetne ljubavi, jer ćete se bez 
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(ВК)*. Молим вас, да то прочитате, погледате, да будете 
приправни.

001211 “3 DANA TAME”, NEĆETE VJEROVATI ŠTO 
ĆE SE DOGODITI! - pripremite se odmah! „3 DAYS OF 
DARKNESS„ You won’t Believe What Will HAPPEN, 
Prepare Now! https://alajbegovaslama.

straha glatko kretati do prijelazne točke. Samo vjerujte da će sve biti u redu i da je 
potrebno da se sve vrati na prvobitni plan.
 Ne otvarajte vrata svojih kuća tijekom ova tri dana. Držite sve prozore i 

vrata zatvorene i ne dopustite nikome u vašoj obitelji da napusti kuću. 
Jer njihova tijela mogu biti paralizirana u bilo kojem trenutku. 

Poduzmite potrebne sigurnosne mjere kako biste se u to vrijeme osjećali ugodno u 
svom domu. Zrakoplovi mogu pasti s neba, mogu se dogoditi i druge nesreće, 
uključujući fizičku paralizu. Kada se to dogodi, znat ćete što se događa. Vi i vaši 
najmiliji također ćete računati na pomoć vaših kozmičkih obitelji, obitelji duša, 
mentora i vodiča, koji će vam u ovom trenutku biti prilično blizu zbog sjecišta 
dimenzija. Čak i oni koji nisu budni.
 Vaši ljubimci također će biti paralizirani, ali će napraviti vrlo prirodan 

prijelaz jer se nikada nisu odvajali od Agharte.
 
 Bića koja još uvijek vibriraju od mržnje, boli, straha, koja vibriraju u 

vrlo niskofrekventnom uzorku ili su još uvijek jako vezana za 
ograničavajuća uvjerenja, neće napraviti prijelaz u fizičkom tijelu. Ova tijela će 
prestati postojati zajedno s trećom dimenzijom, a njihove duše će prijeći u druge 
sfere (planete) koje su kompatibilne s njezinim vibracijskim frekvencijama. Nema 
prostora ni vremena za duh, pa kada sanjate jednostavno ste negdje drugdje i 
nećete moći putovati putem. Za ove ljude to će biti kao san. Oni će se probuditi u 
drugoj sferi kako bi mogli nastaviti svoj ciklus evolucije.
 U trenutku kada ste paralizirani, nikako ne otvarajte vrata svog srca 

sumnji. Zadržite vjeru do kraja, pogotovo dok prolazite kroz ovaj 
trenutak prijelaza. Vjerujte u božansku mudrost kako ne biste snizili 

svoju mudrost. Vibracije, sve što još vibrira u trećoj dimenziji, prestat će postojati. 
Samo duše i bića koja već vibriraju u petoj dimenziji i oni koji prolaze kroz prolaz 
će se inkarnirati. Imat će mogućnost nastaviti neko vrijeme, a zatim će imati opciju 
nastaviti sa svojom izvornom obitelji, svojim izvornim planetom ili slijediti 
evolucijski proces, što je ono što biraju jer je već određen izvorom.
 Ako tijekom prijelaza postane teško ostati usredotočen, usredotočite se 

na veće vibracije. Ponovite ovu mantru:
 “Ja sam svjetlost». (I am light.)
 «Slobodan sam. (I am free.)
 “Ja sam jedno s izvorom. (I am one with source.)
 To može otjerati sve osjećaje niske vibracije koji bi vam mogli smetati. Bez obzira 
što drugi kažu, iskoristite ovo vrijeme za samostalan rad. Uvijek ostanite sigurni i 
živahni. Sve će biti u redu.
 Više informacija slijedi.
 By Ricardo Trair gratitude, the cats of Sirius A and team Starlight.

https://alajbegovaslama.blogspot.com/2022/01/3-dana-tame-necete-vjerovati-sto-ce-se.html
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Шаљем вам и текст превода, доле спајалица, то обавезно 
прочитајте53.

Драга Ј,

Хвала Вам на добрим намерама, добронамерности. И та-
кође, и ја вама желим свако добро, и боље дане у месецима 
који су пред нама.
Пандемија и уопште светска криза изазвала је у људима, у 
многима, немире и забринутост и страх. Као поводањ, ве-
лика вода, мутна која свашта носи, муљ. Као мој завичајни 
Пек, источна Србија (где сам рођен, и где последњих годи-
на проводим најпретежнији део године - јер Београд је, у 
коме сам провео највећи део века као проф., постао место 
у коме бих полудео да морам живети и даље у неком со-
литеру). Хвала Богу и мојим покојним родитељима што су 
нам оставили кућу и имање, није велико, али је запарло-
жено. Понешто смо раскрчили, ... јер, откуд знам(о) каква 
времена и шта долази.
ПЕК једном у сто година направи невољу кад надође. За-
памтио сам многе приче о томе, истините; (нарочито о по-
плави из 1910. године, која је однела многе жртве). Исто 
такву сам својим очима гледао 2014 са нашег имања на 
брду. Ми имамо добар комад имања на самом Пеку и на 
једној и другој обали. Био је зидан салаш са јужне стра-
не, до нашег села... Изнад тога салаша је једно пар метара 
куљала водурина неколико дана; однела све до темеља, али 
не и обор, од дрвета испред зиданог дела салаша... То није 
била природна стихија, већ изазвана, али ко је тада, не 
овде у Звижду и Србији, знао о харповима, и дејству Тес-
линих тамних зракова, и многим другим стварима?

53 Послао сам то на двадесетак адреса. Јавили су се само двоје.
 Хвала, знам за ово, прича се већ од пре две три године о томе, а да 
вас обавестим за ову с., она је са још двоје људи црномагијаша или су 
под утицајем тамне силе тако да имате опрез од ње. А ви просудите 
сами. Ова друга се зове Д. (?) и тај мушкарац је ваљда Др. има неко 
презиме компликовано И дугачко. …. Хвала на свему. А ово троје се 
представљају као позитивни. И да преносе виђења од бога, од бога 
њиховог тамног. Опрости али морала сам да реагујем јер знам. Ок а 
остало је на теби хоћеш ли прихватити или нé….

 Други човек је само одмахнуо руком, и зачудио се да трошим време и на 
„такве ствари“…
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Овамо у Звижду постојао је обичај Русаља, падања жен-
скиња; бунцања и прорицања у трансу уз обредну музи-
ку. Као што постоје и особе које се баве црном магијом, 
далека им лепа кућа! Есотериа се тиме бави и поједини 
људи; радознали, али и они који за то имају склоности. 
Источна Србија је богата не само рудама бакра и зла-
та, него на њеној територији лежи преко 1000 градова, 
о којима ми данашњи, појма немамо. Значи ли да не по-
стоје, зато што ми не знамо?
Одувек су постојали култови тамни; узмите елеусинске ми-
стерије, које су овамо донели Јелински рудари, фигуратив-
но ловци и трагачи за Златним руном. Рецимо, она Руска 
фигура Елене Блавацки, која је у своје време стигла да за-
вири и у Србији због чега - због обичаја Русаља, та иста 
се удала за једног америчког високог официра, не случај-
но... Полако се откривају многе тајне... ту особу СБ, не 
познајем. Не би ме обрадовало, чак напротив, могућа ис-
тина, да је то што мислите... Ја објављујући, као објављи-
вач, увек наведем извор, где сам и шта нашао, кад ми се 
учини да је вредно да то погледа већи број људи. То сам 
вам послао, једном врло узаном кругу људи, из бојаз-
ни, да у томе, мислим у преводу испод тога клипа са ен-
глеског, постоји и могућност да у томе има истине, и 
сазнања која су далеко од милијарде људи... Рецимо, мо-
гуће да о та три дана не обавесте људе на време и да их 
тама затекне изван куће, итд. Међутим, ако је то тлапња, 
ширење панике, лаж над лажима, онда, преносећи то, чо-
век прави штету, јер узнемири људе којима ту вест по-
шаље, зар не?
На друштвеним мрежама, као и на жутим медијима, 
појављују се невероватне и немогуће ствари. Ако сам вас 
и нехотично узнемирио, извињавам се.
Треба бити опрезан према свима онима које лично не 
познајемо а прихватили смо као “пријатеље”, да, и посеб-
но према особама које се представљају под другим име-
ном, псеудонимом, када објављују некакву “истину”, јер 
то није исто као кад неки уметник штампа своја дела под 
псеудонимом из неког посебног разлога. Ја сам свој умет-
нички псеудоним, под којим штампам своје књиге после 
2007, разрешио, да не бих људе збуњивао.
Свако добро и благослов...
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2

СУДБИНА СРПСКЕ КЊИГЕ УОПШТЕ

Црњанског су назвали фашистом пре другог светског 
рата зато што се побунио против доминације стране књиге; да 
је жив и да може да напише шта се догађа са српском књигом 
данас, и овде у земљи Србији, и у свету, сигурно би закукао! 
И сасвим је извесно да би га и његови Банаћани, али и оста-
так Срба, и разноразне невладине организације и монструозне 
креатуре у црном, поново назвали потоњим фашистом.

Ко одлучује и данас о судбини српске књиге и српске 
културе?

Лоши ђаци? Нечитачи? И умишљени ауторитети, мрзи-
тељи српске књижевности и културе?

Волео бих, драги пријатељи, не ви који живите само у 
Србији, или расути у расејању, него разбацани свуда, од Ко-
сова до Републике Српске, Хрватске и Словеније, Македоније 
и Румуније, Аустралије и Америке, - обе Америке, Кине, Тун-
гузије, Јапана, Аљаске, по Европи, у Шведској, Великој Брита-
нији, и другим делова света, одакле се понекад јавите кратким 
дописима, углађеним, признајем, мада бих више волео да су 
ваша писма обојена и моронским бојама, и предапокалиптич-
ним акцентима, да су ближе Истини, са којом покушавамо сви 
да се суочимо. Волео бих да и ви напишете по нешто о српској 
књизи и понорима у којима нестаје…

Што нас други гуше, или покушавају да минимализују 
судбину српске књиге, издаваштва и културе, на коњуктуру, 
хајде де; али, зар нису присутне и друге околности за које смо 
ми одговорни, свако према свом положају?

Јутрос ми је прекинуо доручак – поштар; помислих, ве-
роватно ми неко од познаника или пријатеља шаље нови број 
часописа, или сопствену нову књигу? Јер у последње време, по-
следњих година, писци не само да су хендикепирани чињени-
цом да морају да издају своје најновије рукописе у симболич-
ним тиражима, академским рецимо, што је мало за једну књи-
гу! Него и да бесплатне примерке шаљу на разне адресе, и да 
ти примерци коначно завршавају у огласима, на разним интер-
нет страницама за продају књига, по ценама које су троструко 
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ниже од штампарских трошкова. Не и поштанских…
То је несхватљиви суноврат и хоризонт бувљака!
Пре десетак дана одаслао сам низ пакета књига неколи-

ко српских писаца (као поклон-примерке, што „Заветине“ чине 
повремено, на крају године) и ван земље, и по Србији, и бив-
шим републикама СФРЈ (националним библиотекама, акаде-
мијама), и то данас кошта! Поготову када се шаље изван Ср-
бије. У пакетима је било по три књиге, око 1,2 кгр. тежине, и 
авионом би то коштало до три хиљаде динара (ако би се посла-
ло као препоручена пошиљка – као тисковина је коштало, на 
пример, за Македонију 2100,00 дин) (за Србију је, за исти та-
кав пакет, поштарина износила 175,00 дин – скоро десетостру-
ко мање!) Па, сада ви будите издавач, зар не, и још уз то „неза-
висни“, онај који не „пере туђе паре“!

Од свих послатих примерака, вратила се само једна по-
шиљка! И замислите одакле: из Новог Сада!

Србима не требају други непријатељи и душмани – ре-
као бих – довољни су сами себи!

Не, нећу да шпекулишем – зашто се та једна једина по-
шиљка вратила, на такав чудан и мистериозан начин.

- Потпишите овде, ако примате враћену пошиљку, и из-
бројте 225,00 дин.

- Чекајте, а шта ако нећу да примим?…
- Ништа, пошта то комисијски уништава…
Те књиге, које су биле у пакету, три књиге, коштају – уз-

мимо цену штамања тих књига – преко хиљаду и петсто дина-
ра; сасвим су нове, очуване, извађене из пакета пристиглих у 
своје време из штампарије.

Пошта не може бити одговорна за поступке примаоца, 
који враћају пошиљаоцу поклон-примерке.

Пошта гледа своја посла, наплатила је своју услугу 
(укупно узев 400,00 дин), а цех плаћа, на крају крајева, писац / 
издавач.

И како онда неко може и сме да прича како у земљи Ср-
бији постоји брига за књигу, културу уопште и књижевност?

Постоји велика брига за ботове, и тзв. Писце наметну-
те на овај или онај начин.

Какве ми издаваче у Србији данас имамо?
Има ли и једног, који је био - до чланака - покојном Геци 

Кону, који је завршио само гимназију, колико знам, али је за 
српску књижевност и просвету учинио много више од свих 
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других (нећу више да им наводим имена и да лицитирам).
МРААААААК!
Какве институције?!
Каква министарства?!
Какве академије?!
Какви уредници, какви директори.
Књига је одавно спала на два слова!
Боже, погледај шта се дешава и са народом који нестаје 

и са књигама које се још увек ту и тамо објављују – узимајући 
у обзир и оне никакве купусаре које се намећу уз помоћ пар-
тијских котерија – све се сурвава и иде доврага, док баба вуну 
чешља!

3

ДА ПРЕЦРТАМ СВЕ ТО?

ПОДСЕЋАЊЕ. Видео сам  шта преслушава крајем ко-
ронске 2020. Скоро пола године након што је напустила  Ср-
бију и вратила се у  стан окружен брезовим стаблима, и швед-
ским језером, мрачним. Као што је њена душа, понекад уме-
ла да буде, у најдубљем очајању, које се не једном завршавало 
пијанством, и богохуљењем.

Две-три зиме провели смо  заједно, били смо свако-
дневно заједно, осим кад би је ухватило некакво њено нерас-
положење, и кад је сама одлазила аутом и лутала крај језера 
и по шумама сатима. Када сам помишљао  ишчекујући је – ко 
зна где је, шта јој се догодило? Покушавао сам да је назовем те-
лефоном, али она би мобилни искључила. Понекад се враћа-
ла касно, ћутљива, и пуштала своје нумере до зоре, док је не би 
савладао умор, алкохол. Најусамљеније биће на свету, најне-
срећније – чинило ми се – али и врло агресивно, неувиђавно 
– не само према мени него и према суседима, али никада нису 
покуцали на врата да замоле да престане  са музиком, јер имају 
малу децу. Музика коју она слуша буди, нервира. … Музикал-
на каква јесте, преслушавала је репертоар не само севдалинки, 
већ и оних песама које је слушала са покојним првим и другим 
мужем, оперске арије, итд. Не једном ми је долазило да уста-
нем, оденем се, спакујем своје ствари,  назовем такси, и одве-
зем се на аеродром и  првим авионом одлетим што даље. На-
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рочито онда када би по ко зна који пут преслушавала, ове исте 
нумере, које је слушала и крајем 2020...  

Amira Medunjanin - Što te nema (8. kat - uživo) , Andrea 
Bocelli, Céline Dion - The Prayer, AMIRA MEDUNJANIN 
Pjevat ćemo šta nam srce zna, Amira Medunjanin - Čula 
jesam da se dragi ženi, AMIRA MEDUNJANIN - MOJ 
DILBERE ft. Zagrebački Solisti 

То као да је била нека манија, ридање, крик севдалин-
ке, начин да повређује и себе и друге – сатима слушати једну 
песму, потонути у неку трагичност, којом је био обележен чи-
тав њен живот. «Читавог живота нико ме није хтео, ни отац, 
ни мајка, само очух», једном рече. У некој другој прилици ис-
причала ми је као да прича о неком другом такве ствари, које 
нису за понављање.... Да ли је жива?

Да ли је докрајчила корона?
Или очај?
Или – потпуни губитак вере, у све?
Свима је све опраштала – помислио сам – зато да би 

опростила и себи, а онда, када су долазили такви тренуци лу-
дила, музичког лудила или преслушавања, не само наших бо-
санских севдалинки, него и других тужних арија, помислио 
сам не једном, да је више ништа од тога лудила или маније не 
може спасити, ни љубав, јер су је многи повредили (говорим на 
основу онога што ми је, с времена на време, испричала, не све; 
нисам наиван; то су биле такве страхоте, таква једна морбид-
на хроника; молио сам је да ми не прича никад више о томе,јер 
нема смисла, јер не може да се поправи, јер је све то требало за-
боравити... То нису више биле приче за друге, осим за Бога, и 
за Молитву...

(.....)
Да прецртам, и спалим то?
Или ово?
Све чега бих се сетио, било је мутно, магловито, почев од 
пола два  после поноћи, па до пола седам изјутра,
када сам изишао из куће и угледао небо на североистоку, 
облаке од пепела обасјане одоздо огњем зимског сунца.
Читао сам књигу тога Влаха, Србовлаха, даровитог пис-
ца и сведока много чега, који издаје  себе што више фило-

https://www.youtube.com/watch?v=7o1wugftvdU&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qt_OkgSOrkU&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qt_OkgSOrkU&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0mnXEUbCXZ0&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0mnXEUbCXZ0&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aeFEAe3ik98&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aeFEAe3ik98&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aeFEAe3ik98&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=WTXeRRVcs7M&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=WTXeRRVcs7M&list=PLi7UTorrbb1YmHLfPij3-2rIWeu-rlflu&index=6
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зофира над гробом језика, свога  и заблудама православ-
не браће своје, комшија, настављајући се на гнусну про-
паганду аустроугарску од пре два столећа, тако да сам 
престао да читам - оно чему је дигао споменик, мајци 
својој, блискима и земљацима, и једном племену које је 
умело да чува себе док је чувало свој језик, и своју веру 
православну, и судбину горку….

Раширио си се, бре, брате, као – што ми кажемо понекад 
-  „Вла на помани“ - паметујући…
И одбио си ме да читам даље, већ на самом почетку. 
Штета, за твоје срце, душу и таленат...

 

II

28.12.2021.  08:55 ч.

Сањао покојну мајку. Како излази из Дрикине куће. Без 
речи. Жива. И друге ствари. Као допутовао сам у посету по-
којном Владимиру Јагличићу… Много мутно... Боли ме гла-
ва. Дува ветар. Ватра се угасила. Потпале – нема. Леден ветар. 
Нема снега. Али као да се припрема да падне. Ставио да кувам 
бундеве. Синоћ пекао. Нису слатке. Да ли су измрзле?

Чини ми се да ће ми пући глава, ако не седнем и почнем 
да пишем.

После толико година сањао покојну мајку као живу. 
Излази из Дрикине куће. Шта је она тамо тражила? Ми тамо 
нисмо одлазили, ни улазили.

Видим је у тренутку пре но ће изаћи. Не види ме. Гледа 
– учинило ми се – изнад моје главе.

Због чега се појавила?
Ујна је умрла недавно. Сви су тамо, код Ујкиних, доби-

ли морону.
Да ли је … не смем ни да помислим. Ако је покојни 

Дрика симболизовао, у њеним очима, власт – све је симболич-
но, наравно, - да ли је ишла да протествује; да моли; или да зах-
тева?

Брат ми рече после Ујнине сахране да треба да опрости-
мо, свима, док су живи; и Ујаку… Брат је на земљи, разуман и 
побожан. Има добро сећање. И понекад сања такве ствари, као 
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прексиноћ… Сања у наставцима... Кроз те снове пробијају нај-
дубље слутње. Срушио се свет који смо познавали до јуче, про-
шле године. Боже, помози!…

* * *

НЕ РАЗУМЕМ!… ...Пробудио се у три. Устао око 
пола четири. Пробудио сам се сећајући се једне жене коју су 
уништиле њене емоције, које сам касно почео да разумевам. 
Убијали су је они које је највише волела, најрођенији… И онда 
сам, иако је прошло више година од њеног укопа, пао у неку 
стање које не волим. Њен рак је ницао као прво цвеће испод 
снега; и то нико није видео; ни ја, ни најближа родбина. У 
кратком року су јој преминули најближи, маћеха, отац, стриц, 
мајка… Када смо се упознали, и почели да се виђамо, пре ско-
ро три деценије, видео сам је како на гробу једног комшије, на-
риче као сељанке у нашем крају. Васпитавале су је бабе и суров 
живот; одрасла је на трагичним сећањима…. Не знам како сам 
успео после кафе да заспим; видео сам шта је игубљено, тек 
сада, не само за мене, за њену децу, него за читаву ту фамилију, 
у којој је она била оно најдрагоценије. Нека јој је лака земља!…

Пре неколико дана опет сам је сањао, али нејасно, први 
пут после пар година, као живу; разговарала је, водила те-
лефoнски разговор са мојим пок. оцем. - Када сте стигли? …

Емоције некога очврсну; а другога разболе, униште. 
Јављало ми се оно брдо изнад села у којем је рођена и одрасла; 
на којој је њена баба, удовица по други пут, излазила понекад 
пред залазак сунца, и гледала дуго у даљину  према селу у којој 
су јој остала деца да о њима брину њене јетрве…

Пред буђење, пре осам, опет сам се пробудио из неоче-
киваног сна: сањао сам извор на нашем имању, на брегу. Крај 
мене је била покојна мајка, као жива; показивао сам јој ивицу 
брега, окомиту. Зидове; као неку поцрнелу тврђаву; онда сам 
је повео  у неку дворану, чија је таваница била високо, и где 
је мрак био густ као врела смола…Показивао сам јој таваницу, 
грлио је, али ме је она одједном одгурнула… То није била моја 
мајка, већ Северни  анђео. Покушала је да се удаљи од мене, да 
побегне; као од авети коју докусурава куга...

Не разумем… (18:53)
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III

УОЧИ РОЂЕНДАНА. Шта да ти поклоним за сутрашњи 
дан? Да си крај мене, или ја уз тебе, тамо, вероватно бих 
те само загрлио, свом снагом, и љубио. Али пошто си да-
леко, ево нешто што је толика истина да је хоћу подели-
ти са тобом. Ништа ми не знамо, обични, и неверујући 
или недовољно верујући. Значи да смо горди, умишље-
ни, удаљени од истине. И – смирења. Са тобом је дошло 
смирење, иако ти ту силу ниси осетила, до краја. Или 
јеси у понеким тренуцима. Смирење је велика благодат, 
мени је дошла кроз наду, молитву, и тебе, кроз милост 
Божју. Значи, верујем, нема смирења за човека без љуба-
ви. Ко је нашао љубав, нашао је најважније. Шта му тре-
ба више? То је највише овде на земљи. Обично, где има 
смирења, има и љубави. Где нема љубави, нема ни сми-
рења. Јер је човек или жена без љубави налик на звер 
дивљу, или ловца, који мисле да ће уловити смирење, 
кроз лов, кроз крв и плен….
И тако даље…...

Устао раније. Око пола четири. Нешто радио. Ватра се 
није угасила. Чим има довољно пепела, ватра у пећи траје 
по сву ноћ. Додао дрва у шпорет, раџарао жар. Вратио се 
у кревет, и исто чинио склопљених очију, уз врућ цреп. 
Твоје је тело понекад било вруће више од црепа. Схва-
тио сам колико ми недостајеш. Ја никад не бих дошао 
до смирења да те нисам срео такву каква јеси. Са свим 
добрим особинама, и манама које може истиснути сми-
рење, и љубав која је прати. … А онда када сам се поново 
пробудио око осам и поново видео да има довољно жара, 
додао нова дрва да  ватра запуцкета, нашао сам следећи 
прилог и одслушао га до краја. (Тајанствена сила. Сми-
рење https://alajbegovaslama. ).
И те недовољне јасне мисли почеле су да делују, као ве-
дро небо зимско на мене, прелепо зелено плаво на виси-
ни, и јако као Јарило (Сунце). Обасјала ме истина, бље-
сак, суштина истине, смирење! Нека Бог и Богородица 
дају да се и теби то догоди! А да, на ВК сам нашао неки 
прилог о оним креветима медбед медицинским, што ће 
многе људе који то дочекају излечити од свега, јер су по-

https://alajbegovaslama.blogspot.com/2021/12/blog-post_47.html
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клон и дар наше космичке браће. Не знам о томе много, 
али сама та помисао да би такав један кревет могао да 
помогне и нама, и да те грешне лекаре широм света по-
шаље у пензију на вјеки вјеков у мени је упалила лампи-
цу: Каква би то била срећа и за нас двоје, да нам се тела 
регенеришу, што кажу, врате на ниво тридесетпетого-
дишњих људи!
Љубим те, и желим да сутра, када је твој рођендан, будеш 
срећна, смирена, испуњена икром живе тајанствене силе 
и благодатном вером, и да на време које долази погледаш 
радосно својим лепим и дубоким очима, који сјаје као Ја-
рило (за мене; не могу дуго да издржим гледајући у њих, 
као што знаш, већ се сурвавам у њихову дубину не дота-
кавши дно понора). ...На многаја љета, драга!

ПРОСЈАНЕ

Пробудио се после четири; устао; скувао себи кафу; 
млађем сину чај од шипка. Помишљао на Просјане; реч је сама 
дошла, ко зна од кога и зашто дозвана? За мене је то стари тур-
ски пут зарастао травуљином, који води преко нашег имања у 
Лакомици, на Пек, где је некада била ћуприја, дрвена, од које 
су остали само стубови који су вирили из спруда шесдесетих 
година, минулог века. Пут је у то време, макадам водио према 
Љешници (суседном селу преко Пека, тамо где се улива (Љеш-
ничка река у Пек -  испод данашњег моста); и тамо је у мом де-
тињству и дечаштву била дуга дрвена ћуприја која је избијала 
крај садашњег запуштеног млина на Туферанову кућу….

Потражио сам и нашао на интернету следеће:

ЗЕЛЕНО, БЕЛО, ЦРНО, ЦРВЕНО. - Увек ме је тај предео 
- Просјане, притискао неком неизрецивом тугом. Кисон, 
или железнички мост, блистав на сунцу као нова змијска 
кожа, подсећао ме је на многе немогуће и неостварене 
ствари. Вода, крај које сам одрастао, и река у којој се не-
колико пута замало нисам удавио, имала је такође неки 
магнетизам. Све је било неизрециво. И густо као раки-
та, крошње врба. А док смо снимали ту печку прашу-
му, из које су полетале повремено дивље пловке, које су 
ту можда имале своја гнезда, долетало је и нешто што 
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је било понајближе раним успоменама моје покојне мај-
ке, којих сам се сећао, зато што ми је недостајала. Више 
од десет година је припадала оном свету са кога се нико 
није враћао... А отац је лежао на свом кревету у нашој 
кући, где смо га довели из града, после операције кука и 
повратка са рехабилитације, која је постојала на речима 
али не и у збиљи... Отац је углавном лежао, дремао, по-
времено гледао тв програм... или излазио испред куће, 
ако је било сунца, да се огреје и да заспи у столици, као 
сасвим мало дете...54

POST SCRIPTUM

Молитве чувају овај свет!

(…………………………………….)

Добро јутро. Бог те благословио. Новорођена дјево!  
Плачеш ли као већина новорођених, јер ти сиса није 

близу? Мајчина је високо на небесима, а напољу је магла, зи-
могрожљивог јутра. Загрејао сам пећ. Пуцкета пламен, то ме 
греје. Пијем кафу. Скувао сам и чај од дивљих јабука, шипка и 
матичњака.
54 Фуснота уз фотку или кратки филм који смо снимили (2016? Ми, Завети-
не; мој млађи син и ја)  (27 приказа 15. 2. 2016) (Песма у овом видеу: En-Dust. 
Извођач: Shaunna Hall. ) (Ел. адреса: https://youtu.be/gpNvrepkns8 )

 И ово:
 Просјане, у Црној Гори, окружено Заградском шумом, топонимом 
Дапсићи, Раздоље, Тмушићи, Медоњска главица, Мокве, Заграђе, Јан-
ков До*, Делевићи, Гаошки крш… Мишљеновац су обновили Црно-
горци, Срби и Власи крајем 17. века. Сећање је сачувало спомен на 
Црног Стоку (може се наћи више о њему, и у „Хроници Мишљенов-
ца“, нашег пок. Оца Михаила, и у мојим књигама…
 Беране су један од највећих градова североисточне Црне Горе и не-
кадашњи административни центар Иванградског округа. Беране се 
налазе 5 км западно од Јанковог дола. (Фотографија: Бојан7Б, Јавно 
власништво…) - Колико мишљеновачко Просјане подсећа на беранско 
Просјане? Или Зуква – поток који протиче кроз Мишљеновац, - где 
се на српским подручјима може наћи топоним са истим називом? У 
Херцеговини? Поток који долази од Жутог Брда са југа, на самом ула-
зу у данашње село М. Насељен је потомцима Црногораца, Аћимовића 
и Милића… али порекла се временом забораве, потисну, и на њих 
указују називи потеса које су донели са собом они који су обнављали 
Мишљеновац крајем 17. века...

https://youtu.be/gpNvrepkns8
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Синоћ сам се окупао, касно око један, можда у сати-
ма твог рођења; сада се купам у мислима на тебе, док момци 
спавају. Нека. Надам се да и ти још спаваш, сном одојчета… 
-  08:58

*

Dobro jutro,
Lepo si ovo napisao.
Da, i ja pijem. Kafu, priprema se za sutra, za J-in 
rodjendan,... Dolaze ovamo i svi cemo biti zajedno 
kod B. i slaviti... Sada vozim u kupovinu... Za 
mene i decu da nabavim neke stvari..
Cujemo se u toku dana kad mozemo. Pozdrav 
momcima i tebi. 🙏

*

(…)
Hvala Bogu, dosla kuci.... Imala saobracajnu 
nesrecu..... Auto slupan.... Uletele su mi dve 
devojke u kola sa strane..... Ali eto, Bog me je 
sacuvao..hvala mu.

...Надам се да ниси повређена.... Молим Бога да је тако. 
И да ћеш моћи ове ноћи да се смириш. Ја кад не могу, попијем 
пиво, или неку добру љуту. М. нам је направио руску салату, уз 
гибаницу. Попићу још пива. Чувај се, ко Бога те молим! Од лу-
дака и манијака, од хаоса и бесмисла... Ако будем могао купићу 
коња, макар брдског; то је најсигурније превозно средство...

Боже благи. Ја  сам пре сат времена испричао сан А.. 
Сањао сам тебе. … али није важно... Надам се да си добро и да 
ћеш бити боље...Хвала Богу...

Sta si sanjao?

Тебе и мене, нас. Најкраће на нашем брду смо. Тамо где 
су оне врбе где има воде. Показујемо ти место где мислим да 
копамо бунар. На стрмину изнад тих врба. Показујем ти ли-
тицу, које ту нема. То је као део неког старог утврђења. Ка-
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жем да уђемо унутра, враћамо се јер је као улаз у оном воћња-
ку или шибљу ниже врба. Али ти сад више ниси крај мене, то је 
моја мајка. Улазимо у неку мрачну дворану, и ја грлим у мраку 
мајку... али она се опире, и опет си то ти, а не мајка... и ја тебе 
грлим... ништа не разумем... и тако се будим са осећањем  неиз-
рецивим...у ствари, ништа не разумем... таваница те подземне 
грађевине је високо... Први пут сам у сну пре извесног времена 
ту видео Жену у црнини, Свету Петку... не знам...

Cudno

Можда ми Бог и Свеци кроз замршене снове шаљу по-
руке које не разумем?

Neko mi  je spasio zivot. Hvala mu...

Имао сам утисак у мраку да те губим да те грлим у по-
мрчини и да се отимаш, да бежиш у мрак гушћи....

[21:32, 31.12.2021.] : Da
[21:33, 31.12.2021.] : Danas нa raskrsnici nesrece..... Nisam 

znala da li da idem ili ostanem
[21:33, 31.12.2021.] : Ostala sam...

Други пут како сањам мајку после много година. Први 
пут пре пар дана. Излази из Дрикине куће, где никад није ула-
зила, ја гледам како излази, али она мене не види ... Помислио 
сам да је и Ујка умро, кад сам се пробудио, да је зато дошла... да 
ме припреми...сачувај Боже. Ујаку треба да опростим... Док је 
време...

Али, јеси ли ти добро; имаш ли повреда?

[21:39, 31.12.2021.] : Nemam, samo tuga teska tuga
[21:39, 31.12.2021.] : Proci ce sve, på i ovaj zivot.... Bilo 

kåda...

Имаш ли пива у кући?…

[21:40, 31.12.2021.] : Raduj se novoj godini, ja nisam bas 
radosni sagovornik....

[21:41, 31.12.2021.] : A i spava mi se.... Imam piva... Svega.... 
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Ali mi sada ne treba
[21:41, 31.12.2021.]: Duboko sam potresena. I u dusi 

povredjena.....

(…….)

Легао сам пре поноћи и заспао. Пробудила ме фронтов-
ска ноћна артилерија пука који је у пуцњави налази себи оду-
шка… (У народу има много више оружја, изгледа, него што сe 
претпоставља….)

Двехиљадедвадесетипрва се завршила рафалима…
Овако почиње за мене ова тзв. Нова 2022… (06:22)…
Уобичајено. Склековима. Размрдавањем. Паљењем ва-

тре у шпорету, кувањем чаја од матичњака и кафе...Чекањем….
Чекам да се јави. Северни анђео. Ако не више са Овог 

света, онда подврискујући из облака и фатаморгана поларне 
светлости…

УМЕСТО ЕПИЛОГА. У ишчекивању среће или 
апокалипсе. НИСУ ТО ПРИЧЕ, КОЈЕ БИХ ВОЛЕО ДА 
ИСПРИЧАМ, АЛИ...

НИЈЕ СВЕТ РЕШЕТО каже српска пословица (него је 
простран, може човек куд хоће). Како је разумети?



262

Тако бих могао да закључим једно од својих познанста-
ва последњих година. Г-ђа (да изоставим ипак име), одмаглила 
је после окончања ванредног стања (2020.) - од чега је бежала? 
Може ли се од тога побећи? Ко је успео да умакне од коби и не-
ког проклетства? Од куге и порекла? Порекла?

Од лепе земље несрећне као и многе друге по свету? 
Или од нечег што је себи увртела у главу (што се дешавало по-
времено)?

Али сва њена бекства беху као и она прва: иако је свет 
био простран, ипак се није могло свуда, и куда би жена хтела, 
већ тамо где се могло...

Итд. Не, то није та прича, она прича коју бих волео да 
испричам....

1

Читаоци овог рукописа постављали су ми најчешће пи-
тања: Зашто сам овај рукопис оставио у траљама (недоврше-
ним)? Ко се крија иза «Северног анђела?» Да ли је дотична пре-
живела саобраћајку? Итд.

Стоструко је било више питања, него правих читалаца. 
Већина је читајући тај рукопис читала себе.

Могао сам и ја да поставим нека питања, врло умесна, 
али сам одустао, од тога.

Међутим, изненадило ме је једно питање — да ли је, у 
ствари, на ту загонетну госпођу нека тајна служба, из неких 
својих разлога, покушала атентат? Баш на њен рођендан?

Откуд вам то? Питао сам. - Делује као сфинга, енигма. 
Можда је нешто знала, сазнала што не треба, па зато?

- Није ли она страно тело у том рукопису? Зрно песка у 
седефној шкољци?

Врло занимљиво питање. Заиста, ко је ту Госпођу уба-
цио, или послао у мој живот? Бог, анђео или сатрап (можда са-
тана)?

Можда би одговор на та питања могао довести до приче 
какву бих волео да испричам?

*
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ЈАГОРЧЕВИНА

Још увек цвета у песку, у кругу нашем, твоја, наша јагор-
чевина, драга моја.

Упркос мразевима, мећавама, јесењим кишама, леденим, 
и арлаукању шакала око нашег имања, и брундању авиона сеја-
ча отрова.

И чини се да ће то тако бити и до оних најстуденијих 
мразева око Светог Јована, од - чини ми се - овог јутра до про-
лећа, и све чешће помишљам и почињем да верујем - до Вечно-
сти.

Шта то држи тај цвет?
Неизрецива тајна.
Бог, молитва и анђели.
Космос - видљиви и невидљиви.
Савршена мера. Пехара који се пуни одоздо до рубова 

својих преко којих се напуњен прелива енергијом необјашњивог 
аутомата у све остало и шири се Горе... До савршенства и бес-
коначности...

До Трећег неба...

 (17. децембар 2021 ,09:33 ч.)

2

Можда је ту Госпођу довео неки небесник, анђео, да 
подвуче нешто у мом животу, да подвуче црвеном линијом, 
како се никад више не би поновило?

3

Она је, може бити, неко прерушено биће, не анђео, ни 
онај чије се име не спомиње; нешто између тога?

4

Племе наше, сном «мртвијем спава»; већи део. Дроги-
рани не лаким дрогама, него оним посебно справљеним, чак и 
кајганом од Квочке, народа од кога су производили не усуђујем се 
рећи праву реч. Нама није поврх свега потребна хистерија, вак-
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цина која мења наш ДНК. Већ нам је потребно ТРЕЖЊЕЊЕ 
од разних подметачина, фалсификата, испирања мозгова.- До-
ста нам је лажних удб. канала, произведених «слободара», «ви-
зионара», «пророка», тиражних писаца (лисаца), ражалова-
них јањичара, превејанаца... Нама су потребитије речи Стара-
ца православних - попут пок. Оца Тадеја, или песника српских 
који су у себи спојили немогуће - Његоша, на првом месту. До-
шла су Последња времена. А не дани и ноћи губљења време-
на на друштвеним мрежама, поготово не оним дубоке држа-
ве - фејсбуку, воцапу, инстаграму. - Ево, јављају се разни ра-
дознали и узнемирени људи, или гласила у којима се тврди да 
најпознатија друштвена мрежа на свету распродаје личне по-
датке својих залуђених чланова, који су се толико разуларили, 
да чак и фотографије својих једногодишњих миљеника, деце, 
објављују где им није место! Ако се све ређе будемо оглашава-
ли, и овде, не замерите. Боље да нас тражите у нашим лагуми-
ма и лавиринтима, књигама. Оним објављеним. Оне необјавље-
не, необјављени рукописи, остају за нека друга времена... Све 
је проиграно, све је опробано, многи су опоганили најсветије 
ствари мислећи да чине добро, обелодањујући што није за обе-
лодањивање, што треба да остане тајна.... Овде стајем јер ме 
упозоравају да је препоручени обим прекорачен за 1228 знако-
ва!!!...

5

22. октобар 2021. - ПРЕ НЕГО ШТО САМ ОДЛУЧИО ДА 
ОБРИШЕМ СВОЈ „ПРОФИЛ“ НА ИН. ПРЕЛИСТАВАО САМ 
НЕКОЛИКО ДАНА ТАЈ ОБИМАН АЛБУМ СЛИКА 

Шта је све то? Збирка од преко хиљаду слика снимље-
них последњих десетак година?

Мој живот? Дискретно место за прављење или допуња-
вање досијеа?

Нека врста дневника, хронике у сликама, са коментари-
ма, тзв. „легендама“ не дужим од врапчијег кљуна?

Сачувао сам два лика из тога албума - анђела и арханђе-
ла - бића са Сиријуса и Хипербореје, која не припадају овом 
свету…

Крхка и рањива, али предивна, попут цветова јагорче-
вине.
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Ево како све свршава пред снегом, ледом, катастрофом. Љубав, 
Вера, Нада. Јагорчевина. Има ли смисла одговарати на закасне-

ла писма? (22.децембра 2021.)

Зима. Кошава. Као 2016. Тресе се и повија на леденом 
ветру, али и даље цвета! Да ли има нешто на овом свету што се 
са тим може упоредити? То ипак нису хризантеме.. потпалио 
ватру. Да нешто скувам и да се згрејемо…

[12:41, 17.11.2021.] : To Sam ja zasejala?
[12:42, 17.11.2021.] : Шта моја рука засеје то је вечно.
Све вене или увенуло, опало лишће, а то цвета... Можда 

је то нешто озбиљније и више од нас... божја суштина, љуб.(ав).
………………...

ДОДАТАК: ЊЕГОВА РАБОТА, I

ДАН ТРЕЋИ

Пех са мобилним телефонима. Хакерски напад. Разма-
жени мачак. Гнездо у крошњи једне шљиве (у опустелом сусед-
ном дворишту); мала тврђава; веверичји "замак"? Снови, које 
сања мој млађи брат. И снови које сањам ја. Разлика.

Открића А. Н. у Ватиканским архивама, оним доступ-
ним. И појава једног новог научника и проналазача, који не 
крије да иде Теслиним стопама. Који је изумео, открио ствари, 
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које ће променити свет и раздобље које почиње овог децембра. 
Повлашћени смо да живимо у овом времену - због тога. Јавила 
ми се једна од оних особа, којој сам послао копију Писма напи-
саног 1254. И оптужује ме, наводећи фрагменте из наше пре-
писке, пре неколико година. Ништа није разумела. Понаша се 
као тужилац! Шта ако бих ја, поступио исто тако?

Сачувај нас, Боже, од тих тајних моћника - тзв. Црног 
племства - који управљају овим светом вековима, и који, скри-
вени у тами повлаче све конце?

Каква историја! Какви злотвори и нељуди владају овим 
светом? Каквим средствима.

Ти што воле људско месо и људску крв.
Што не бирају средства да би остварили своје циљеве.
Какви монструми.
Чему су нас учили предајући нам тзв. историју - осим 

лажима и укривању трагова?
Да ли је Америка нови Вавилон (мисао која се јавила 

када сам на једном од прилога јутуба налетео да извесна г-ђа 
у Њујорку има фарму људи величине сто хиљада људи. Еј - не 
фарму свиња, него фарму људи!!

Због тога Нови Вавилон мора да пропадне, и та је про-
паст почела...

Наши покојни нам долазе у снове. Наш покојни отац. 
Брат га је сањао ових ноћи. Похвалио је што је «купљено то 
земљиште» (тамо на нашем брду), да је то био добар «потез», 
брат је одговорио «али ту нема извора!», на шта му је Михаи-
ло - у сну, узвратио, «идемо узбрдо - тамо где је наш виноград». 
«И кад тамо будете копали бунар, да буде круг већи, пречник 
око 5 метара, и да се поставе бетонски стубови, кад се иско-
па, 4 бетонска стуба и онда озида", а онда би као имали "вечно 
воду..."

Недеља, 13. децембар 2020. Око 20:01.

ШТАМПА

Мућак. Смрди као мућак. Зато не читам више «Ново-
сти», «Политику»... и тд.

Написао о томе на вебу два велика ступца. Онда је за-
блокирао комп. Обрисао написано. Покушао сам да повратим 
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записано...
Није могуће!
Убудуће, да не пишем директно на вебу, него да написа-

но, смештено у фајл, само прекопирам.
Нисам сигуран, да ли ми се накачио неки хакер, или то 

GOOGL зафркава... Краду ми време и идеје...
Ишао сам да потражим мачка. Нема га у штали, ни у 

оближњој помоћној просторији. 07:16 ч. Није ваљда да се вра-
тио на неки од тавана суседних кућа, у чопор?

Све је могуће.
Доћиће, кад огладни.
И мотаће ми се око ногу док не добије своје скувано 

јаје. Једино га је томе научила мајка која га је пролетос одбаци-
ла. Људи се слично понашају. Вођа неуспеле Литије за слободу 
Србије, слушао сам пре неко вече, отац Никодим, изјавио је да 
Срби више воле ропство од покајања, и да су запустили веру и 
покајање, и да их зато чека Божја казна. Испаштање.

Глад од људи направи животиње.

ПС. - Запамтио сам оно што су обрисали, или слу-
чај, или хакери. Допало ми се то што сам био написао јер ми 
се чинило истинито. Све се сводило на то да у последње вре-
ме више не читам српску штампу и књижевну периодику из 
разлога духовне хигијене, и уопште хигијене. Смеће је заразно. 
Штампа више није, да извинете, у овим оскудним временима 
кад нема довољно или уопште ни тоалет папира, ни за замену у 
пољском нужнику. Tолико о срозавању. Гора је него у најгорим 
временима Агитпропа и оних несрећника Ђиласа и Ћосића... 
Ој, Србијо, шта си дочекала! Да те у здрав мозак зајебава Мр 
Тик Ван!

ПИЈЕ КРВ НА ПАМУК ИЛИ  
ЛАЖ СЕ ПРЕЂЕ ПРИМИ НЕГО ИСТИНА

Каже једна од седам-осам пословица које је забележио 
наш најпознатији сакупљач народних умотворина.

Зашто је то тако?
Зашто само осам пословица о лажи? Зашто их нема 

мало више? Зато што овај народ воли лажи, нарочито шарене 
политичке, и друге?
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Обичних лажова, наравно, има хиљадоструко више 
него пословица о тој склоности. А није ни број Великих лажова 
код нас за потцењивање.

Ко велике и мале лажи раскринкава?
Лажов лажова брани - чуо сам негде успут.
Зато има много више примера, очигледних, и мање очи-

гледних, и јуче и данас.
У овој књизи, штампаној у Приштини, 198055 - одличној 

у много чему - узалуд тражим пословице о лажи.
Нема их! Зашто?
Има других, изврсних: Ћар и зарар браћа су. Фали село 

а живи у град. Човек је без жене јетим. Човек се бије сас лакр-
дију, а во сас ступац. Или: Пијаница пијаницу тражи.Код Вука, 
опет, више има пословица о пијаном и трезном. (Пијаној сна-
ши мили ђеверци. Пијаном човеку не метну ласно локота на 
уста... У Звижду, Срби добеглице са Косова кажу: Што ти 
трезан мисли, то ти пијан каже!)

Наивни се чуде, данас, што народ, иако пишти као гуја 
у процепу, све више се повлачи у себе, ни да бекне.

(Не може од Маски!)
Шта народ може да види, Српски, последња два века, 

или од памтивека? Монструма, вампира, старог или новог 
јањичара што - како забележи Караџић - пије крв на памук? 
«Кад ко лијепијем ријечима забашурује оно зло што чини; осо-
бито се говори за поглаваре и управитеље» (Српске народне 
пословице - Просвета, Београд, 1969, стр. 229) .

Је ли то одговор на питање из наслова?

СЛИКЕ ИЗРАЖАВАЈУ МНОГО ЈАСНИЈЕ И ВИШЕ

Небо се затворило страшно осим изнад северозападног 
хоризонта где је некад било Панонско море... у том правцу небо 
је постало потпис ишчезлог океана одраз новог раздобља Водо-
лије отуда нама долази све

Шаман из свог угла говори тако.

55 У НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ СРБА НА КОСОВУ - Говорне народне 
творевине - приредио Др Владимир Бован - Јединство, Приштина, 1980 - од-
лична књига у много чему - узалуд тражим пословице о лажи.
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Оглашава тајну првог симбола (Сурбите56).

Песник га испитује:
Одакле нам долази Све?
Одоздо?
Одозго!

Наставите. Ако кренете у висину,
стижете где стижу све душе*,
на звезде,
од којих смо ми Земљани
састављени.
А све те облаке
што затварају небо,
стварају
Црни потомци
расе која изумире...
Они што се хране страхом
деце, девица и нишчих.

Наше тело је
састављено, понављам,
од елемената звезда.

56 ...Сурбита се увек односи на живот са својим извориштем. Универзум је 
потопљен у океан основе живота и све што се манифестује чини принципом 
холограмског закона, на начелу хенотеизма у коме један Бог има безброј об-
лика. Било какво испољење настаје појавом „рога“ тј. изворишне тачке, ши-
рећи своју манифестацију до одређеног сегмента и стварања сурбите. Тако, 
свето дрво Запис и литијски круг, заједно чине сурбиту коју одређује тро-
струки ретроградни опход крстоноша или литије. Запис је у овом случају 
аналоган тачки, док литијски круг означава границу дејства које дрво треба 
да пружи. Аналогно томе, пинеална жлезда код човека је сурбитална тачка и 
означава извориште, односно контакт с извориштем док је лобања саобразна 
кругу. Да би се разумеле планетарне сурбите, треба прихватити чињеницу да 
су планете шупље и да свака унутар себе крије централно унутрашње Сунце. 
За разлику од планета, где је унутрашње сунце аналогно тачки у кругу, а мак-
сималан утицај гравитационог и електромагнетног поља планете са централ-
ним унутрашњим Сунцем чини сурбиту, звезде представљају тачку активног 
космичког изворишта, што значи да је звезда аналогна тачки која са звезда-
ним системом чини сурбиту. Није онда за чуђење, што су у српском предању 
звезде на небу душе људске а душа ћерка Неба....

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpudinadolina.wordpress.com%2F2014%2F07%2F21%2F%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2598%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3-%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIFl_04KuSJcKLwDZinnykKAda0g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpudinadolina.wordpress.com%2F2014%2F07%2F21%2F%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2598%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3-%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIFl_04KuSJcKLwDZinnykKAda0g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpudinadolina.wordpress.com%2F2014%2F07%2F21%2F%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2598%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3-%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIFl_04KuSJcKLwDZinnykKAda0g
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САЧУВАЈ, БОЖЕ!

Све је више тих маски. Маскираних.
Не можете ући без маске ни у пекару, ни у месару…
Испред месаре, чекају господин и госпођа, можда муж 

и жена?
Могу да уђу само по двоје.
А оно двоје унутра никако да изађу.
- Не носи се тако маска!
Одједном се окрену госпођа - испред мене. Рекао бих: 

не више од 72 године,
- Ја од вас нисам тражио никакав савет. А и не познајем 

вас!
- Пусти човека - каже јој господин…
Срећом оно двоје изађоше из месаре са торбама пуних 

кеса са месом. И тај пар старијих људи шмугну у месару.
- Лепо вам госпођа каже, што не ставите маску преко 

уста и носа! Знате ли ви колико људи тренутно умире?…
Каже ми неки непознати човек за главу виши, први у 

реду иза мене.
- Одакле сте ви? Упитам.
- Одавде (наведе назив места).
- Читате ли новине? Гледате ли телевизију?
- Само ово друго.
- Знате ли шта удишете? И шта издишете?
- Па нисам ја ђаче да ви мене испитујете?
- Ако кажем да се мени чини да ви не знате шта уди-

шете и шта издишете – кисеоник, а избацујете угљендиоксид и 
бактерије и друго – дакле, како вам маске не засметају?

- Ааа, и на другим телевизијама, по Европи и свету, 
кажу да маске штите. Сви их носе. Лекари специјалисти…

- Ха ха ха! - неко се гласно смеје иза тог мог несуђеног 
опонента.

И започиње расправа између тога старијег господинa, 
сигурно преко садамдесетак година, и непознатог ми млађег 
човека, црномањастог, иза. И расправа испред месаре би могла 
да се настави да не изађоше онај господин и госпођа, и ја уђох 
да купим добро одимљену сланину, и димљене кости, а кроз 
главу ми се враћала помисао: Све је више маски у овој вароши-
ци, као и у околним селима. Пропаганда је преко телевизијских 
екрана обавила неку врсту хипнозе, демонског ритуала….
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Шта да причам више? Сачувај Боже Србију, не кажем 
само ону верујућу, него и ону другу маскирану...

Све је више маскираних, који су се већ навикли на те 
проклете маске које их уопште не штите, помишљам улазећи у 
међуградски аутобус. Него их више трују, нажалост. И за то не 
треба бити доктор, довољно је знати шта удишемо и шта изди-
шемо.

Те маске тим маскираним савршено приањају, као да су 
им срасле са лицем, које је наравно обезличено. Наши градо-
ви и наше паланке су пуне маскираних. Шофери су маскирани, 
грађани у аутобусима и возовима су маскирани. Сви су изгле-
да успешно хипнотизирани. Дубока држава их је хипнотизира-
ла преко посебних пропагандних ритуала, који трају нон-стоп 
више од пола године...

Причам то пријатељу, који ме позвао телефоном када 
сам се вратио кући; а он ме прекида:- Шта те брига, бре, па, пу-
сти нека се трују, ако им је до тровања!

- Ма људи су престрављени! Незнање је огромно, испи-
рање мозга читавог народа је још веће. .. Али ти ниси просве-
титељ, и ниси одговоран за то. Одговорна је .... зна се ко! И ако 
и најнезнатнији човек не види ко га зеза у здрав мозак и не ос-
лони се на своју памет и свој разум, онда га пусти... Нека про-
падне... Чувај се таквих више него бесних паса...

(.…)

Крајем 2020.

Истргнут. Фрагмент. Извор

Ово - како да га назовем? Спруд? Али спруд није. Ав-
лија? Или можда Мираз? Мајчин мираз - Три дуката велика 
цара ФЈ? Колико ће још бити ствари које ће се наметати, заузи-
мати простор који је намењен стварном постојању, које је пре-
шло у непостојање?

На ово место, авлију или алију, реке са планина су нане-
ле муљ, шљунак, злато, волфрам, семе и фамилије, родитељке 
заобљене и уобличене попут тикава.

Али, мајку је овде зауставило нешто сасвим друго, о 
чему једва да ишта слутим.

Света Петка?...

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fvaltazarprevalezx%2Fpogledaj-dom-svoj-nepomenice%2Fnatalijinetikve&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHWbzSASmh8nAizckIBHYHs_NvGA
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Споменике преминулима подижу, најближи, својта, си-
нови, унуци, изузетно праунуци. Од камена или мрамора, од 
сувог багрема, од забетонираних белутака. До Малих капела. А 
после четврте генерације наступа заборав, зова, орах или шљи-
ва, трњина у понеким случајевима, и ређе - јазавци, лисице, 
анимално и васељенски распрострањено несећање, друга смрт, 
испод које могу само мрави да чепркају и да донесу на видело 
неописиви и неподношљиви задах непостојања…

24.05.2019. 10.02.10 Наше брдо. Кућа Лукића

СЕВ

Често смо седели око ручка
или поподне,
за време несносних врућина
у дебелој хладовини
испод сводова Велике магазе,
ми укућани,
причали,
ћутали,
читали,
или јели диње и лубенице,
кајсије, крушке и грожђе.
А онда су почели да одлазе
Богу на исповест
жене које су ми заиста нешто значиле
- мајка мојих синова,
наша мајка,
наш отац,
сестре од стрица,
рођаке из фамилије.
На само неколико корака
земља је подрхтавала,
у винограду,
бетонска стаза
усијана
сваког часа је могла да плане,
а температура се дизала
скоро до четрдесетог подеока
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у термометру.

Умукли су и славуји
и гугутке и голубови,
само је неки пар летео
високо по небу,
и чуло се високо високо
у чивитном простору
кликтање орла кликташа.
Двориште је било поплављено
светлошћу
која се одбијала
са бетона,
и са фасаде Велике магазе...
А онда помислих,
седећи сам у столици
под сводовима,
након једне
бесмислене
и апсурдне поруке
преко воцапа
из Шведске,
како ће доћи дан
и лето,
када више нико неће седети
на тој столици на којој седим сада,
осим неке птице, царића
или славуја,
или моје душе
невидљиве
која ће се ту враћати
и кад више никога у животу
од мојих ту не буде било,
као што су се повремено враћале
душе наших дедова и баба
некада давно када сам био дете.

И шта ће видети моја душа
из ове удобне столице под сводовима?
Напрслине на зиду? Пукотине?
Кајсије сазреле?
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Трешње сочне, црне, птичије?
И гроздове на које насрћу осе?
Вињаге под стрехом?
И све обрнуто наглавачке,
читав живот, све чланове фамилије,
споменуте и неспоменуте,
трагедије и руј процветао,
и крупне очи туге,
неизрецивост саму и огромну?

19.07.2020. 05.22.11

* * *

(Размишљајући о свом Тестаменту, уторак, 16. март 2021.)

Не остављај ништа иза себе НЕЗАВРШЕНО, осим у случају ну-
жде...

* * *

Јао оном народу, кад у фотељу владара заседне неко 
коме је пре место у лудници (као Нерону, или Калигули, или 
Адолфу Хитлеру...) Kолико је уопште таквих сподоба било 
имајући у виду да смо ми данашњи, живи људи на почетку дру-
ге петине 21. века после Христа, како кажу зналци пета циви-
лизација која се стрмоглављује и клизи према свом нестанку?

(Помисао која ми је пролетела кроз главу док сам поно-
во прелиставао КЊИГУ О ЕНОХУ)

Посвећено нашим родитељима - Михаилу 
и Наталији; деда Станку и баба Богдани; прадеди 
Мити и прабаби Грозди; чукун деди Станојлу и Јо-
вани Пудиној; бећар Рајку кога Турци обесише близу 
његове кафане на рубу понора у који се стропошта-
ва Рајкова река у истоимену пећину; и свим другим 
нашим пређима до Адамова Колена…

И ОТРЕЖЊЕЊУ. Буђењу, несаницама.
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Непоменик нам поставља замке и кучине, да се у њих 
заплетемо, све чешће; и у време Узлета.

Боже, помози!

(Уочи Светог Јована Крститеља 2022.)

Бела Тукадруз, 2019.
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УМЕСТО ЕПИЛОГА

ДУШМАНУ КУЋА 
НА ГРМАНУ!

...Што се тиче лепоте, саме по себи, довољне себи, жен-
ске лепоте; … о томе, шта могу да кажем ја – песник, кога 
нису препознали, савременици, издавачи и свет? И кога 
би то могло занимати? Лепоту газе, понижавају, омало-
важавају – силеџије, простаци, трговци, подводачи, и 
она брзо увене… Али… није то оно, због чега сам почео 
овај запис.

Већ сан. Из кога сам се пробудио пре више од једног сата 
и питао се – откуда тај сан? Зашто тај сан?

Ја нисам сигуран да га могу испричати баш онако како 
сам сањао. Покушаћу…57

...Упоран рад и препознавање онога што радимо, смеле 
стваралачке иницијативе,  можда и Бог, дали су – много, 
али не и све. Бог је правичан и кад не даје све!...58

Генерација наших очева
заборави Молитву,
али беше и оних, ређих,
који то нису,
понављајући је од речи до речи
како у молитвеницима
староставним, пише,
а на Славама
су додавали,
уз чашу препеченице,
као здравицу-амајлију верујућих
на крају и:

Душману кућа на грману!59

57 Преузето  из рукописа ЈАГОРЧЕВИНА. Дневник Аватара. Чудо једне 
једине књиге“, поглавље „ПРОЛОГ. Непоновљиви сан о неизрецивој лепоти“
58 Из истог рукописа, поглавље „МИСИЈА КЛ. Покушај изласка из духов-
ног затвора“.
59 Белатукадруз: АНАТЕМА. С-и Србија, средином фебруара 2022.  (Из 
Молитви против бесмисла, превејанаца, издајника рода и вере, јањичара-ду-
шегубаца,проклетника, непоменикових аргата - 8.03.22. Касно ноћу.)
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БЕЛЕШКА УРЕДНИКА УЗ ОВАЈ БРОЈ

Цитирајући самога себе, на крају овог обимног руко-
писа, двокњижја, „БЛАЖЕНЕ ДУШЕ ЧОВЕК Бела Тукадруз 
(грађанско име Мирослав Лукић, рођен 30. јуна 1950. у селу 
Мишљеновац, општина Кучево - подручје Пожаревац), један 
од агилнијих сарадника ч. “Браничево”  почев од његових гим-
назијских дана, па до данас, не чини то случајно на једном од 
повлашћених места сваке књиге, на њеном крају. Не чини то да 
би поентирао, него да би подвукао двема црвеним линијама тај 
простор који покривају наведени цитати, уместо епилога. А то 
су две ствари – лепота и карактер Бога, или судбине.

...Бавећи се поред других књижевних ствари и реал-
ном књижевном критиком, и инсистирајући на превредно-
вању, Бела Тукадруз је навукао на себе књижевну омразу тзв. 
Књижевне чаршије и каштиговање уредника, оних најистакну-
тијих наше књижевне бирократије. Српски писац који је о 
свом трошку два пута издавао своја ДЕЛА, као независна из-
дања, или издања „ЗАВЕТИНА“, која у јавности као да не по-
стоје, из разлога невероватних и несхватљивих. Сам је у НА-
ПОМЕНАМА, тј. у два аутоцитата, понудио одговор на неиз-
бежна питања  – зашто је то тако? Зашто су послератни српски 
издавачи, државни и приватни, игнорисали његово обимно 
и плодно дело, да се на крају свог живота, суочи сам са поку-
шајем прибирања и објављивања свога ЦЕЛОКУПНОГ ОПУ-
СА. Распет између неизрециве лепоте и Бога, Бела Тукадруз, 
овако завршава свој осврт:“Ма ко да ми је послао тај сан, Све-
денборг, или онај Северни анђео, који ме је водио обалама ван-
редних шведских језера, можда и Бог, не знам, можда и Света 
Петка, коју повремено сањам – хвала. Случајности нема, Неко 
или Нешто ми је читавог живота слало Лепоту, неизрециву и 
неописиву, да будем окружен њом, као сигурном тврђавом, 
или тамницом, из које ћу се, кад за то дође час, винути у још 
већу Лепоту, космичку...“  Та два ауто цитата, на крају књиге 
„БЛАЖЕНЕ ДУШЕ ЧОВЕК“ су наравно у директној вези, која 
овидљава, повезницу карику и копчу - спону између апсурда и 
трагичности наше савремене литературе (и културе), претрпа-
не наметним људима, наметним писцима, и Беле Тукадруза и 
његовог Дела. Потврђујући неодрживост такве позиције овог 
српског писца који је одавно успео да се сопственом снагом и 
духом извуче испод оног корита које је у српском предању зла 
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маћеха (читај - политика) користила за своју пасторку Пепељу-
гу... Хвала Богу и Истини!

Објављујући ово двокњижје, ја немам илузија да ће 
српска култура и књижевност, таква каква је сада или таква 
каква је последњих четврт века, брзо и лако изаћи из наметну-
тих оквира и хоризоната, и наметних људи. Али за оне издава-
че у Србији, ако као држава буде постојала и даље у веку који 
тече, овај тематски број  и ово двокњижје, могу бити добар во-
дич или подсетник, када дође на ред и време да се објаве Бела 
Тукадрузова Сабрана или Изабрана Дела… Ово двокњижје је 
путоказ и увод у један велики издавачки посао који је потре-
бан српској књижевности...

 
Уочи Васкрса 2022. У Пожаревцу.  Ур. А. Л.
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Напомена уз ново издање

Потреба за објављивањем репринт издања текста „Бра-
ничевски превод Лествице Јована Синаита“ у новом броју ча-
сописа „Браничево“ 3/6 (2022) указала се због потражње за 
овим текстом од стране научних радника из земље и иностран-
ства. Након претраживања фондова јавних библиотека у Ср-
бији  константовано је да се поред пожаревачке Библиотеке, 
часопис „Браничево“ из 1956. године чува само у Народној би-
блиотеци Србије, Универзитетској библиотеци „Светозар Мар-
ковић у Београду и Народној библиотеци „Вук Караџић“ у 
Крагујевцу.

Сагледавајући значај и реткост наведеног текста, зајед-
но са Александром Лукићем, уредником часописа „Браничево“ 
дошло је до договора о новом издању чланка Светозара Душа-
нића „Браничевски превод Лествице Јована Синаита“ објавље-
ног у часопису „Браничево“. Год. II, бр. 4 (1956), уредник Војис-
лав Живковић.

На овај начин би се омогућила доступност овог зна-
чајног рада професора Душанића научној и широј јавности и 
истовремено дала могућност будућим истраживачима и новим 
генерацијама да се упознају са учењем Светог Јована Лествич-
ника.

Татјана Живковић,
дипломирани библиотекар саветник
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