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Зона источникауметничког неофицијализма.
КОВЧЕГ БЕЗРАЗЛОЖ НИХ УСПОМЕНА Шејкин?

Или мој? Или твој? ИлиСвечовеков?Или сваког
уметника што се запутио према неофицијализму,

богочовечанскомреализму?
... О илузијо нојева! Шта помаже скрити главу у

песак, а цело тело предати забораву и опасности?
/ Шта сте мудрији од ноја ви, о бели људи? ....
Како ћете доћи до истине само мозгом, када се

мозак радије да водити, него што сам води?
И гњурајући у анализу, не гњурате ли у бескрајни
тунел, што води у све безизлазнији мрак, што се
дуже и знојније њиме ходи? / Кажем вам, ко не
унесе собом светлост у тунел, неће је наћи у

тунелу... - Н. В.

Главни уредник и издавач

Мирослав Лукић

Гл. уредник прима средом и четвртком
од 13 - 15 ч. у Библиотеци Ош Мика Алас

Београд, Јованова 22
ТРЕЋА СРБИЈА излази најмање 6 пута годишње у

свескама до 7 шт. табака. Годишња претплата
700 дин. За правна лица 1200 дин. За

претплатнике из Европе 30 евра. За претплатнике
из Америке 35 долара. Књижарска цена овог броја
130 дин. Директна куповина од издавача (СЦГ) 90

дин. (......)

У стоваришту ЗАВЕТИНА постоје нови бројеви
часописа УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА

16-19, 20 -23, 24 -27/ 2005., које препоручујемо
због две занимљиве студије објављене у наставцима

НЕЧИСТА СРБИЈА и КЊИЖЕВНЕ
ИЛУЗИЈЕ >>>>>

_________
Фотографије из фото архиве Заветина.
Пејсаж са југа Србије, детаљ села Ивања. 
Аутор Мир. Соколовић.
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ДА САМ ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ...

Главни проблем наше такозване политичке елите је
у томе да је она неспособна да народу каже истину
у очи. И не само што је неспособна да се суочи са
истином, и да се обрачуна са прошлошћу, она нема
смисла за нове изазове времена и новог века. Наши
политичари стално су у неким препиркама и
заборављају да кад будемо ушли у Европску унију
неће бити могуће да се понашају како они хоће, већ
какоевропски закони и разум налажу.
Највећи проблем нашег народа после октобарских
промена 2000. - те године је спорост у спровођењу
друштвених, економских, политичких и културних
реформи. Велика препрека стоји пред нашом
земљом до евроатлантских интеграција због
бројних слабости. Ми смо кроз целу последњу
деценију били таоци култа "вожда" и једне погубне
и анахроне политике која је цео наш народ завила
у црно. Највећи број младих и високобразованих
људи напустио је ову земљу зато што су видели да
овде нема мотивације и могућности да се успе, што
је наша национална трагедија, брука и срамота.
Не види се у нашој земљи радикални заокрет у
односу на бившу политику, ону тобож поражену, и
на друге земље, наше суседе, рецимо.
Да ли се данашњи најутицајнији политичари могу
мерити са најбољим људима које је наш народ
изнедрио кроз време? Као што су : Карађорђе,
књаз Милош, краљ Петар Први, краљ Александар
Први Ујединитељ ... Њихов рад и залагање учинили
су да српски народ задобије дивљење, славу и
невиђен углед и поштовање у свету.
Међу политичарима данашњега времена, једино је
покојни премијер владе Србије др Зоран Ђинђић
био узор, пре свега младим људима, нама. Како и
шта треба да радимо да бисмо успели и постали
што бољи и компетентнији људи. Његова влада је
својим натпросечним радом учинила да Србија за
три године од најомраженије тачке на земаљској
кугли постане стожер радикалних промена и лидер
овогдела Балкана. Ова влада и њен преседник
лично давали су велику наду грађанима Србије,
охрабрујућ и их да постоји боље сутра...
Као председник владе, наставио бих трагом
покојног премијера Ђинђића.Настојао бих да се сви
проблеми - велики и мали, решавају на најбољи
могући начин. Радикално бих раскинуо са остацима
бившег режима и политике, зато да се никада више
не понове деведесете године минулог века...
Чешка је деведесетих година донела закон о
денационализацији и реституцији; у Србији, ни
после петнаест година, нема квалитетних и
неопходних закона. Грађане, који су у време
једнопартијског система власти били лишени
основних људских, грађанских, политичких и
економских права и слобода, треба материјално и
на други начин обештетити и помоћи. Ако се то не
уради сутра или прекосу сутра, ми никада нећемо
постићи национални и политички консензус и
помирење, који су нам неопходни, да бисмо се
оснажили духовно,економски и политички. Због
следећих нараштаја и генерација треба убрзати
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оздрављење наше државе и нације. Свет остаје на
млађима, које треба научити да познају
информатичке технологије и стране језике, без
којих се данашња међународна комуникација међу
народима не може замислити. Мој мото(р) као
председника владе био би: што можеш данас, не
остављај за сутра! И веруј у себе, и никада немој
дозволити да те обесхрабре небитне ствари.
Посебну пажњу бих посветио развоју модерне
пољопривреде, јер Србија има изванредне услове
за производњу најквалитетније здраве хране, која
ће у веку који долази бити велики извор прихода
и област која може упослити велики број
људи.Пошто Србија има много незапослених људи,
и пошто су њени градови пренастањени, док је
највећи део земље опустео, па и најплодније
житнице, попут Баната, Стига и Мачве (да не
спомињемо брдске сасвим опустеле пределе) 
подстицао бих разумно расељавање појединих
пренасељених градова, не силом владе, него силом
интереса незапослених... Србија би могла постати
један од највећих извозника хране у региону
захваљујући пре свега изванредним климатским
и другим условима....
Србији је потребна и демократизација, и да засуче
рукаве како би изгубљено време надокнадила и
вратила се у друштво успешних и радиних
европских и светских народа. Србији су потребни
предузимљивији и некомпромитовани министри и
председници; људи без мрља у биографијама; и
флексибилни диригенти великог оркестра промена
у свим деловима друштва и живота...
23. април 2005.

Иван Лукић*
_______
*ученик III/12; Трговачка школа, Београд, Хилендарска
1.Један од радова на конкурсу Савета Европе.
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НЕПОЗНАТА УЛИЦА

... Тек касније сам схватио
да је та улица туђа,
да је свака кућа велики свећњак
у коме животи људи горе
као усамљене свеће,
да сваки наш непромишљени корак
пролази голготама.

Х. Л. Борхес



ДУХОВНИ ЖИВОТ >>>

Дух је феномен даљине; оно што је најближе
проналази на крају. (Мартин Кесел) 

Човеков дух може истртунути као што могу
иструнути јетра и бубрези. Мора да постоје велике
моралне епидемије, као што постоје епидемије куге
и колере. (Андре Шамзон)

Ако се ја растопим на божјем огњу, бог ће отиснути
свој лик на мени. (Ангелус)

Душа је стакло. Бог је светлост која пролази кроз
стакло. (Толстој)

ДРВО ЖИВОТА

(Избор)

С И М Б О Л  Ж И В О ТА

Разумљиво је што је широко распрострањено
веровање да Запад није успео да понуди праве
духовне стазе. За Хришћанство се посебно сматра
да је пуританско и кривицом-оптерећено учење,
које не садржи никакво мистична или духовна
упутства. Али Симбол Живота баца ново светло на
ово древно веровање. У срцу Исусових учења се
налази богат и потпун мистични пут, који нуди
бескрајна упутства у духовним настојањима, и
делању у свакодневном животу. Подизање нашег
крста је покрет из подсвесног живота у стања
веће свесности. Као што је Мајстер Екхарт говорио:
Одрекните се себе и понудите свој крст!
Учитељи кажу то је патња: пост и остале муке. Ја
кажем да је то уклањање патње, јер ништа осим
радости не чини ову праксу.
Хришћански Симбол Живота, такођер познат као
Дрво Живота или Хришћанска Кабала, је први пут
откривен човечанству у древном Египту у доба
Анкхенатона (1400.г.п.н.е). То је било доба великих
друштвених немира у Египту, и исто тако први
покушај човечанства да обухвати Једног Бога;
Творца Који Воли и Даје. За многе је Симбол
Живота увек био један од основа Езотеријског
Хришћанства. Симбол, и Хришћански мистицизам
уопште, вуку добрим делом из многих великих
традиција; од архетипских трудова Грчког хероја
Херкулеса до вечне мудрости Буде. Али тек
уласком у Симбол можемо боље разумети
скривеније и плодоносне размере Библије, само уз
помоћ Библије се Симбол може у потпуности
разумети. Покорна тврдња Херметика "Како
изнад, тако испод" и запањујуће уверавање из
Постања, да смо ми створени по Лику и изгледу
Бога, излази на видело када себе применимо на
Симбол. Кроз Симбол, које је најскорије подучавао
Даскалос, ми постајемо свеснији смисла и
деловања инкарнације; Учимо да се изразимо
потпуније и искреније као емотивна и разумна
бића, док доводимо наше мисли, наша срца, наше
емоције и жеље у здраву и динамичну релацију.
Изнад свега, Симбол Живота има моћ да нам јасно
прикаже одакле смо дошли, где се сада налазимо,
и куда идемо.
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А К А Т И С Т
Чесном и Животворном

Крсту Господњем

(одломци)

кондак први

Ходите христоимени људи, да саставимо
похвалу Чесном Крсту, на коме
је Цар славе драговољно раширио руке и
узвео нас на прво блаженство из кога
смо испали змијином прелешћу. Ти пак,
о пресвети Крсте, који имаш Теби својствену
силу Христа Распетога, спасавај и
чувај од свих беда оне, који ти са
љубављу кличу:
Радуј се Крсте Часни, сверадосно знамење
нашег искупљења.

икос први

Анђеоски ликови као Божје слуге, опколивш
и Крст, прослављају драговољно
страдање Христа Аивотодавца. Ми пак,
који смо од вечне смрти, његовим страдањем
избављени, следујући Горњим
силама и радосно кличемо:
Радуј се, Крсте, јер на Теби, Христос
Бог наш драговољно рашири руке своје и
изврши наше спасење;
Радуј се, јер се Распетим на Теби
Христом, поништи преступ Адама и
Еве, који су били пружили руке према
забрањеном дрвету.
Радуј се, јер се, уздизањем на тебе
Законодавца међу преступнике, стара
клетва, бачена на нас уништи;
Радуј се, јер се страховитим таинством
на Теби, род људски ослободи од
трулежи смртне.
Радуј се, јер се Пострадалом и
Умрлом на Теби, уништи жаока смрти;
Радуј се, јер се ради тога страдања
Бог са људима помири.
Радуј се Крсте Часни, сверадосно
знамење нашег искупљења.

кондак други

Видећи пале људе, Господе, Ти си се
очовечио, крст и смрт си драговољно у
мење нашега спасења, због тога Ти вапијемо:
Радуј се, Крсте, снаго православних
хришћана и њихова необорива оградо;
Радуј се, светитеља украсе и свих
подвижника у вери и благочашћу, сило и
укрепљење.
Радуј се, Крсте, ограђуј нас, на свим
животним путевима, од колевке до
гроба, и по смрти, на ваздушним митарствима
штити нас од духова злобе;
Радуј се, јер умрли у вери и благоча-
шћу који почивају под твојим знамењем,
васкрснуће у живот вечни последњега
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дана.
Радуј се, Крсте, јер ћеш се појавом
својом на Небесима јавити пред славни
Други Христов долазак;
Радуј се, јер ће Те тада видети они,
који су Христа распели и сви неверни и
заридаће горко а који љубе Господа, видећ
е те и веома ће се обрадовати.
Радуј се Крсте Часни, сверадосно
знамење нашега искупљења.
Радуј се, светих храмова Божијих
украшење и благочасних домова ограђивање.
Радуј се, поља и винограда благослове;
Радуј се, свих стихија освећење.
Радуј се Крсте Часни, сверадосно
знамење нашега искупљења.

кондак дванаести

Даруј нам Господе Твоју свемоћну
благодат, да следујемо Теби, Владдару
нашем, узевши крст наш,на који нисмо
приковани клинима, но трудом, уздр-
жањем и смирењем, да тако будемо
причасници страдања Твојих, из којих
проистичу потоци вечнога живота, који
напајају све правоверне који Ти благочесно
поје: Алилуја.

икос дванаести

Певајући, свечесни Крсте, о величини
Твојој, опевамо Те сви, победоносни
скиптре Цара Небесног и сверадосно знателу
за род наш претрпео, да се од вечне
смрти избавимо, исповедајући Тебе,
Сина Божјег и вапијући Ти: Алилуја.

икос други

Разум људски Христе, није у стању
да схвати велику тајну Твога оваплоћења
и добровољног за нас страдања: како
си Ти безгрешни Бог, као човек претрпео
крсно страдање и ово оружје смрти Твоје
учинио источником живота и спасења
свију, који благочесно у Тебе верују и
хвалебно поје:
Радуј се, Крсте, на коме се сврши тајна
предопредељена од почетка времена;
Радуј се, јер се кроз Тебе изврши
наше искупљење које је многообразно у
прасликама, и преобразима наговештено.
Радуј се, јер умрли на Теби Животодавац,
крв и воду изли, чиме се омивају
греси наши;
Радуј се, јер се капљама најсветије
крви Његове, очишћују греховне ране
душа наших.
Радуј се, Крсте, Ти си, као дрво живота,
у сред Божјег раја, Хришћанима
даровано;
Радуј се, јер нас бесмртним плодовима
умно храниш, и надом на живот веч-
ни малодушје наше ободрујеш.

8

Трећа Србија



Радуј се Часни Крсте, сверадосно
знамење нашег искупљења.

кондак трећи

Крст Твој, и ако по природи видљиво
дрво, оденут Божанственом силом и у
чулном свету мудро пројављује наше
спасење, онима који се труде да Ти певају:
Алилуја.

икос трећи

Имајући пред очима нашим пресвети
Крст, као светињи Му се клањамо и
Њега поштујемо ради Распетога на њему
Спаса Христа и целивајући га, кли-
чемо:
Радуј се, Крсте, послушањем и Христовим
страдањем прослављени:
Радуј се, подизањем на Тебе, Сина

кондак једанаести

Свеумилно пјеније приносимо Ти,
свачасни Крсте, и смирено се молимо на
теби распетом Христу Богу нашем, Који
нам те дарова на радост и утеху у тузи
и жалости, да нас страдањем својим
избави од страдања душевних и научи,
да му благоверно певамо: Алилуја.

икос једанаести

Светом благодаћу Божијом која ти
је је тајанствено дарована, пресвети
крсте, просвети наша душевна чувства,
да тобом озаривани и упућивани не спотакнемо
се о камен саблазни, но да узмогнемо
путем заповести Божијих, врлински
ходити у све дане живота нашег
кличући Ти овако:
Радуј се, непрестаних чудеса Христових
весниче, и милосрђа Његовог према
роду људском проповедниче;
Радуј се, крсте, рода људског обновљење
и Новог Завета Христовог печате и
утврђење.
Радуј се, торжество хришћанске велица,
коме невидљиви борци не смеју
приступити, бојећи се погледати на
силу Твоју. Тога ради са вером се
ограђујемо светим Твојим знамењем и
весело кличемо:
Радуј се, пречасни крсте Христов, од
нападаја духова злобе наш заштитниче;
Радуј се, јер нас од различних стрела
њихових чуваш неповређене.
Радуј се, јер од знамења твога, које с
вером благочесно чинимо, као дим од
ветра исчезавају све силе адске;
Радуј се, јер се Тобом, као восак од
огња, топи сва сила њихова.
Радуј се, јер свети мученици, знамењем
твојим и призивајући име Христово,
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сваки вид мучења мужествено
претрпеше;
Радуј се, јер преподобни оци, помоћу
Божанске силе, која је својствена знамењу
Твоме, бесовска страховања и буђење
страсти победише.
Радуј се Крсте Часни, сверадосно
знамење нашега искупљења.
Божјег увеличани, Који сав свет од Адамовог
пада исцели.
Радуј се, јер од ужасне тајне која се
догодила на Теби, земља се устраши и
задрхта, као да је хтела прогути законопреступнике;
Радуј се, због закланог на Теби, Јагњета
Божјег, завеса се на храму расцепи
и старозаветна се жртва поништи.
Радуј се, Крсте, јер се под Тобом камење
распаде, каменосрдни родови јеврејски
ради неверја од Бога отпадоше и
лишише се благодати свештенства и царства;
Радуј се, јер помрачењем сунца за
време страдања Христовог, ноћ многобош
тва прође и светлост вере засија.
Радуј се Крсте Часни, сверадосно
знамење нашег искупљења.

кондак четврти

Дишући буром злобе и покренути
завишћу, првосвештеници јудејски сак-
рише у земљу Крст Твој, Христе Боже,
да не буде изобличено њихово безумље,
али Он, као драгоцено благо, из недара
земаље засија, пронађен трудом благо-
честиве царице Јелене, и на радост целом
свету се објави, са богопредивном
песмом: Алилуја.

икос четврти

Видећи тада људи хришћани обретење
Часнога Крста, прослављаху Распетог
на Њему Христа Бога, узвикују-
ћи: "Господе помилуј". Ми пак, следујућ
и им сада, прослављамо Његов свети
Крст, овим похвалама:
Радуј се, Крсте, у земљу скривени,
Који си оскврњену гресима нашим, природу
земаљску осветио;
Радуј се, јављањем својим из недара
земље, посрамио си хулитеље овапло-
ћења и Божанства Христова.
Радуј се, Онај који је телесно пострадао
на Теби, примио је сваку власт на
небесима и на земљи да све и сва Богу
Оцу приводи;
Радуј се, јер умрли на Теби као човек
силом Божанства Свога довратке Ада по-
Пострадалог на Теби прослављају;
Радуј се, јер Га, као Бога и Владаоца
Југ и Север величају.
Радуј се, јер и Тебе, као подножје
Христово узвисујући, прослављају сви
верни;
Радуј се, јер од Тебе као од непресу-
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шивог извора, христоимени људи црпе
обиље вечних блага.
Радуј се Крсте Часни, сверадосно
знамење нашега искупљења.

кондак десети

Нама, који желимо спасење пресвети
Крсте, буди помоћник, и који прибегавамо
под сен твоје заштите; сачувај
нас од свих зала силом на теби Распетога
Христа, коме као Богу и избавитељу
нашем благодарствено и хвалебно појемо:
Алилуја.

икос десети

Стена си нам, Свачесни Крсте, која
нас ограђује од невоља и напасти, и
чврсти стуб против непријатељских
Радуј се Крсте Часни, сверадосно
знамење нашега искупљења.

кондак девети

Од свих невоља и вражјих замки
избави нас, треблажени Крсте, јер си
примио благодат и силу од прикованог
на теби Христа, Коме као Богу и Избавитељу
нашем благодарствено и хвалебно
појемо: Алилуја.

икос девети

Свако беседништво земнородних није
у могућности да колико треба прослави
Твој Крст, Господе, на коме Си сочинио
наше спасење; због тога смо у недоумици
како да га достојно похвалимо (..............)   
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МИШЉЕНОВАЦ

Што знаш запиши да се не заборави.
Што не знаш, читај, да знаш!

СЕЛО

Село је на добром месту. И са добрим саобраћајним
везама, на путу има аутобуску стајалиште, а на
железници железничку постају за превоз путника,
ушорено је, тридесетих година прошлог века имало
је 204 домаћинства, а има и засеок Дубоки Поток са
16 домаћинстава,удаљено од села 2,5 - 3 км.
Мишљеновац налази се на североистоку Србије, на
падинама Хомољских планина, на путу Пожаревац -
Неготин. С леве стране реке Пек, кроз атар а поред
самог села, пролази железница Београд - Зајечар.
Мишљеновац окружују села, са источне стране:
Љешница и Сена, са северне стране Српце, а са
западне стране Мустапић. Сва та села су влашка.
Кроз село протиче поток Зуква, тако да село дели
на Горњу и Доњу Малу. Гробље Горње Мале је на
Старцу, а гробље Доње Мале у Поточићу.
Грађанство се бави земљорадњом,сточарством,
село спада у сиромашнија насеља у долини Пека.
Конфигурација атара мишљеновачког дели се
1. на планински део
2. потпланински
3. равничарски.
Осамдесет посто атара лежи на камену и стенама,
само је 20 % равно и плодно. Од Мишљеновца се
отвара богата печка долина, где су врата Звижда.
Планински део почиње од Пека источно од села,
атари се са Сеном, Каоном и јужно до Рановца,
преко Дубрава, Чипавица, Брложина, Церја, Камите
Главице и Паљевина, и јужно до Рановца. Завршава
се Сипаницама, Крајњим Потоком, Јовином Дољом,
Зечјим солилом и Рајнином страном до села.
У том делу поред приватног власништва била је, и
данас постоји, државна шума звана Бучина
величине 320 хектара. То је користила  мишљеновачка
општина све до 1945. године, када је припала
држави, утрине Раскрсница, Велика долина, Жути
брег, Зуква, Прљак, Дрење, Нерезине и Голастрана.
Утрина Жути брег и Раскрсница су 1938. године
разоране и посађен је орашчар, општина давала
сељацима у закуп све до 1940. године. Прљак,
Нерезине и Голастрана то су биле чисте голети;
није било ни трна ни грма,после другог светског
рата, доласком нове власти, пошумљене су 1947.
године багремом тако да данас постоји огромна
багремова шума.
Обрадивог земљишта има, али је неквалитетно;ту
су земљишта сиромашна и спадају у 6. и 7. класу,
приноси су били лоши, али радило се.
Водосливи у атару постоје, два: 1. млавски и 2.
печки. Млавском делу припадају Река и Дубоки
поток - Река извире у Паљевинама у имању Лукића,
а у њу се улива Брдарски и Кошарски поток.
Дубоки поток, као и Река крећу се правцем исток -
запад, спајају се на крају Басара; ту им се
придружује поток који долази из атара Рановца и
скупа теку на запад поред села Манастирице и
уливају се у Витовницу, Млаву. Терен који се
налази између Реке и Дубоког потока зове се
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Басаре.
Печки водосливу припадају потоци - Буков поток,
Средњи поток, Крајњи поток, Зојачки поток,
Калајџијски поток и Русин поток.
Буков поток потиче од Церја и креће се правцем југ
- север; спаја се са Средњим потоком испод Чукаре
и продужава до Саставака.
Крајњи поток потиче испод Сипаница; у њега се
улива поток Јовина доља, продужава до Саставака,
спаја се са Буковим потоком и чине поток Зукву.
Зуква тече кроз село и улива се у Пек.
Зојачки поток потиче испод Чипавица, улива се у
Пек.
Калајџијски поток из Мекота улива се у Пек. Русин
поток потиче испод Шумања, граничи се са
мустапићским атаром; протиче испод Умке;врло
богат са травом; улази у равничарски терен,
нерегулисан, и чину штету.
Терен између Буковог и Средњег потока зове се
Чукара и Средње Нарце.
Терен између Средњег и Крајњег потока зове се
Крајње Нарце.
Терен између Крајњег и Русиног потока зове се
Шумање, Ледине, Старац и Међа.
Терен који се налази између Зојачког и
Калајџијског потока зове се Зојак, Греда, Дубраве
и Мекота.
Терен између Зукве и Зојачког потока Пожаревине,
Бојни поток, Гај и Дрење.
Потпланински део је западно према атару села
Мустапића, сав је на камену. ту је све 6. класа.
То су Шумање, Ледине, Старац. Ако је година
кишовита, буде приноса; ако буде суша, све изгори.
Боља места су где нема камена Летиште, Над
Међом, Међа, Пивница и Умка.
Равничарски део је у долини печкој. А то су
Милатковац, Ливаде, Јасење, Врбак, Шљивица,
Кључ, Белило, Просјане и Бара.
У планинском делу сејан је кукуруз, пшеница, раж
и овас; приноси пшенице и кукуруза, као и ражи,
били су слаби, а приноси код овса,одлични.
У потпланинском делу засејавано је, као и у
шумском; приноси су били мало бољи, нарочито су
ту били засађивани виногради.
У равничарском делу приноси су били одлични;
сејани су кукуруз, пшеница, детелина луцерка,
репа, сирак и баште.

Рудници и каменоломи

У планинском делу постојала су три рудника и три
каменолома.
Рудник каменог угља у Сипаоницама.
Рудник графита у Бојном потоку.
Рудник каменог угља Рајнина страна,ранијег доба.
Каменолом Зечје солило.
Каменолом Лешјански поток.
Каменолом Рајнина страна. Приватно власништво
Мите Рајковића, бившег.

Воде

Између два светска рата, тридесетих година, у селу
је било само двадесет бунара; то су били јавни
бунари, које су користили власници и комшије за
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пиће и појење стоке и друге потребе.
Природни извори, кладенци или стублине у селу
били су, а и сада су - Јојићска стублина, у Горњој
мали на западном делу села; на њој постоји спомен
плоча са натписом "Богдан Марковић", прозвана је
Бокина стублина.
Ракина стублина је у селу, у подножју Старца, на
раскршћу путева. Оба та пута иду узбрдо, где се
спајају под Старцем и воде за Ледине.
Точак - два кладенца.
Кладенац или стублина поред потока Зуква,
напуштен, прича се да је та стублина или кладенац
била у поседу мишљеновачког субаше, јер ту му је
био и хан са двориштем. Двориште се граничило -
пут - поток - раскршће - поток до Чуртиних - поток
дуж до пута.Коњушница му је била у дворишту
Станка Башића (данас власништво Славе
Радовановића).
Две стублине испод Црквишта, једна покрај пута
који води Зуква - друм. Вода јој је најквалитетнија
у селу, одржавају је комшије.
Друга стублина зове се Среда стублина; каптирана
је и користе је комшије.
Њоњин кладенац у дворишту каптиран за потребе
породице потомака Њоњиних.

Кладенци у атару

Чесма у Међи је имала стално воду, без обзира на
природне услове, низводно од чесме биле су баште,
више их нема; задруга је каптирала и спровела
воду у своју Економију.
Кладенци у Лешју. Ову воду, у селу народ сматра,
лековитом, сваке младе недеље долазе да траже
лек; ту када се дође или прође може се видети
ситан метални новац бачен у воду и цвеће; кажу да
вода лечи и помаже онима које боле очи.
Кладенац у Зукви, обновљен и намењен за покој
душама његове фамилије, обновио је Тома Ракић
Милутиновић.
Кладенац у потоку Јовина доља, напуштен.
Кладенац у Крајном потоку, звани Лејкин, напуштен.
Кладенац у Занога, у камену, напуштен.
Кладенац у Церју, ту се служе Игњатовићи. Тај
кладенац је богат са водом ; њега су ископали
монаси манастира Каона, који су ту живели и
склонили се од мађарских упада. Мађари су
каонски манастир запалили. Објашњење за ово је,
да је Жарко Тозин - Станојевић пронашао,
манастирски печат од жутог метала на коме је
угравирано Манастир Каона, вадећи неки пањ.
Жаркова колиба била је уз Игњатовиће.
Кладенац у Дубоком потоку. Ту су се напајали
Живковићи, Перићи и Ранковићи, напуштен.
Кладенац у Дубоком потоку, где је била бачија
Стојана Миловановића, напуштен.
Кладенац у Камитој главици, у бранику Славка
Милуновића, бившег. Напајали се салаши
Станисава Ђокића и Бранка Николића, напуштен.
Кладенац на Паљевинама. Напајали су се Перићи и
Лукићи, напуштен.
Кладенац у Буковом потоку, у камену, звани Живе
Радојевог кладенац, напуштен.
Кладенац у Брложинама, у воћу Маре Илијине,
напуштен.
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Кладенац у Буковим ливадама Спасоја Рајиног,
напуштен.
Кладенац У Буковим ливадама звани Јојићски,
напуштен.
Кладенац у Средњем потоку. Напајали су се салаши
Милића Христифора, и Косте, напуштен.
Кладенац поред пута Жуто брдо уз Велику долину
звани Богичин кладенац, напуштен.
Каблина у Средњем потоку. Напајали су се
Радивојевићи. Каблина није зидана каменом уместо
тога уграђен је у виду чабра без дна.
Покривена каменом. Камена ту има у изобиљу.
Напуштена.
Кладенац у Зојачком потоку, звани Миланчићев
кладенац, напуштен.
Кладенац у Дубрава, Ранисављев, напуштен.
Кладенац Под Голастраном, звани Миленкићев
кладенац, напуштен.

Пек

Река је удаљена од села 250 - 300 метара.Протиче
кроз мишљеновачки атар у дужини од 1 километра.
Оба моста на Пеку су у мишљеновачком атару. То
је мања шумска река. Великим падавинама киша,
или отопљавањем снега надолази, излива се и
плави. Тим изливањем чини грдне штете, наносећи
шљунак и то у огромним количинама, а мења и
корито, тако да оставља спрудове.
1910. и 1940. године, тих година било је великих
киша, а наравно изливи и поплаве.
Направљени су такви спрудови, који и данас
постоје, и неплодни, а то су Кључ, Преко Пека,
Спрудови, Лакомица, а делимично и Бара. 1910.
године услед великих киша и надоласком воде
оборен је дрвена ћуприја нересничка, која се
зауставила на кучевском дрвеном мосту, тако да је
проток воде био делимично заустављен. Од
притиска воде попустила је и кучевска ћуприја,
тако да је вода плавила и начинила огромне штете.
1940. године набујали Пек излио се и поплавио
оранице, доносећи шљунак, копао рупе - те рупе и
данас постоје.
Изливањем Пека много су допринеле и јазови на
Пеку, ти јазови су коришћени за рад воденица; они
су задржавали шљунак, те су обале умањиване и
на тај начин изливање је било жешће, обале су
биле толико ниске да се је могло са запрежним
колима на више места прећи на другу обалу.

Риболов

Река је била чиста као суза, незагађена, а од стране
власти вођено је рачуна да до тога не дође. Као
чиста река била је богата са рибом ;било је разних
риба, набројаћу неке: мрена, клен, кркуша, бака,
вијуни, скобаљи... Риба се ловила на разне начине,
пецањем, хватање решетком од прућа, кошићем од
прућа, наметима летњим од камена, зимским уз
обалу ограђено набацана сува трава и храни се ;
приликом хватања употребљаван је кошић, и код
камењараца и код зимских намета.
Лесом од прућа камењарац се огради и остави се за
кошић, избаци се камен, рибе све оду у кошић.
Риба је хватана и на чекање, прављене су сеђе;
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прегради се Пек; најмање се побију кољи и поред
коља стави се грање, на средини је отвор,
направљено и седиште, употребом черенца, тако
да риба ноћу излази из вирова на бршток да се
купа, наилази на грање, иде низ грање и право у
черенац. Тако су се хватале мрене ноћу и друга
риба.
Најкрупнија риба била је мрена, тежине до 3 кгр, а
најслађа кркуша.

Воденица

У Кључу била је сеоска воденица -прокопана је
јаруга, од јаза све до испуста. Јаз је био на Пеку
испод Голастране узводно од железничког моста
250 м. Јаруга и данас постоји;ширина јаруге је 8
метара, 4 метара водоток, а по два метра обале -
обалама јаруге избациван је материјал приликом
чишћења водотока. Јаз је од набивених колаца
багремових или храстових, преграђен Пек, уз то
коље стављено је грање и слама. На тај начин
заустављан је проток воде Пека и скретан у јаругу.
Воденица је била са 4 витла, тј. камена, 2 камена
млели су кукуруз, један пшеницу, 1 прекрупу -
јарму, имала је два одељења, одељења где се
вршила мељава, пространо за смештај џакова, и
амбара, и собу за воденичара и помељаре, амбар за
кукуруз, амбар за пшеницу и амбар за јарму.
Воденица је имала сталног воденичара, као
мајстора за подешавање мељаве и ковање
воденичних каменова, плаћан је у натури,
приликом деобе ујма од стране ортака -
смесничара.
На плацу воденичном била је штала за крупну стоку
помељара и бунар за воду.
Водениоца била је подељена на 6 орталука,
приликом делења ујма на један ред долази по
4 мерице, и тако редом. За чишћење јаруге исто се
дели на 6, око припреме материјала за јаз кољи,
слама, знало се по реду, а тај ред водио је уредник
воденице, који је плаћан у натури, по 1 мерицу на
реду у деоби.
Власници воденице
Стојан Стокић и Љубомир Вељковић,
Невена уд. Станка Стојадиновића,
Радојко Лукић и Јовица Кузмановић,
Драгољуб Јовичић,
Станко Лукић и Кузман Кузмановић,
Милентије Ванић и Тихомир Дамјановић
(стање из 1930).
Воденица је преживела други светски рат; ортаци
воденице поштовали су наредбе немачке
окупационе власти, које су забраниле рад
воденица, све воденице из суседних села нису
поштовале наредбу; попаљене су - љешничка и
српачка, после рата обновљене, али су напуштене.
Доласком струје шесдесетих година воденица је
стала и пропала; више не постоји.
Воденица у Љешници зове се Миленковчићска. Ту
воденицу направили су и прокопали јаругу, пустили
у рад - 1. Ђорђе Миленковић из Мишљеновца и
његов брат, 2. Лазар Миленковић, 3. Дражило
Пауновић из Сене. Турчин их је приморао да и њега
приме у ортаклук, што су и учинили.
Љешница село у то доба није било, ту где је сада,

16

Трећа Србија



било је увучено дубоко уз Реку према Црном Врху,
касније су почели да се насељавају према
данашњем друму.
Први Љешничани су се населили а то су Попићи.
Турска воденица била је у Бари испод главичице
спрам пута за Дубраве, и данас постоји видно место
где је била, јаз био је на месту где се улива Зојачки
поток у Пек, то место се зове Турски вир.

Сеоски путеви

Мишљеновац је повезан путевима са свим селима
са којим се атари.
Пут за Ливаде продужава преко Пека за Вуковиће.
Пут за Шљивицу, или воденични, продужава преко
Пека за Српце.
Пут - друм за Љешницу.
Пут - друм за Мустапић. После другог светског рата
просечен је нови пут за Мустапић, Умским путем
преко Падине.
Пут Ледински, који излази из села поред гробља
Старац иде уздуж целога атара, повезује
Мишљеновац са Рановцем. Тај пут повезан је са
Дрењским путем, са Умским путем, и путем Зуква -
Жути брег. Са тог пута десно одваја се пут за
Дубоки поток и Влашке Нерезине.
Сваки Мишљеновчанин уз запрежна кола морао је
имати коченицу дрвену или гвоздену за кочење јер
су велике низбрдице, без тога се није могло.

Општина

Између два рата и за време рата била је општинска
управа са председником, 2 кмета, деловођом, и два
служитеља, све до октобра 1944. године.
Општина имала плац, зграду општине са 3
одељења, апсану, кош са шупом, 12 - 15 метара,
нужник, звонару. Звонара је пренешена у црквену
порту 1936 године, на плацу су била два дуда и
један брест, све је то порушено, данас је ту сеоски
дом.

Занатлије

Тридесетих година 20. века у селу су били мајстори
за потребе и услуге грађанства, без њих се није
могло, а то су :
Душан Милић, качар
Иван Рајковић, кројач
Љубомир Цветковић, столар
Лука Доброта, зидар
Петар Шоргић, зидар
Светозар Сандуловић, ковач
Јован Сандуловић, ковач
Добросав Страхиновић, ковач
Милојко Жикић, ћурчија
Цветко Станимировић, ћурчија
Љубомир Марковић, ћурчија
Било је неких који су били подучени разним
занатима и обављали су посао, највише их је било
дунђера и дрводеља ; они су били потребни
грађанима ; без њих би било теже.
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Дућани

Живота Лукић, дућан бакалска радња Остоја
Стоиловић, дућан мешовите робе Зем. наб. потр.
задруга - дућан мешовите робе.

Гостионице и крчме

Живан Перић, гостионица на друму Остоја
Стоиловић, крчма у селу 

Задруга

Земљорадничко набављачко потрошачка задруга,
основана 1928. или 1929. године, регистрована као
организација за одбрану сељака од зеленаша,
учлањивањем у задругу плаћало се по 100 динара
као удео, стварањем увећавањем капитала задруге.
Оснивањем задруге, задругари нису имали локал за
продавницу, тако да су били приморани да
продавницу - дућан држе по кућама у прво време,
код Милорада Гајића, Михајла Милојевића и
Станисава Радивојевића.
1932. или 1933. године задругари су купили плац са
зградом од слабог материјала за 2000 динара на
лицитацији коју је водио суд за наплату судских
трошкова и повраћај узетог новца од стране
државе на имовини Станоја Сандуловића због
фалсификата на плаћање главнице и судских
трошкова продајом некретнина (осуђен на годину
дана затвора, у овој работи учествовао је и осуђен
Живан Перић, деловођа из Мишљеновца).
Задругари одмах по куповини извршили адаптацију,
променили врата на згради и наместили дућан.
Одржана је скупштина задругара, донета је
одлука да се на купљеном плацу сазида зграда од
тврдог материјала са 3 одељења, продавницом,
канцеларијом и салом, одмах је изабран
грађевински одбор, за председника одбора изабран
је Станко Лукић, за благајника Љубомир Вељковић.
Одма се приступило припремама материјала за
изградњу; цигла је прављена и печена у црквеној
порти на Старом гробљу, која је пребачена на
место градње, онда шљунак, камен, дрвна
конструкција, цреп, креч, као и просту радну снагу,
дали су чланови задуге.
Мајстори зидари били су Лука Доброта и Петар
Шоргић, погођено да се зграда сазида, покрије,
измалтерише изнутра и фасада за 2000 динара,
столарију је радио неки Дана из Раброва, као и
патосање сале.Зграда је завршена 1937. године
онако како је одлучено, сала је била прилично
велика, уређена, продавница смештена, задругари
су својим радом и залагањем направили зграду која
ће бити власништво задруге.
Завршетком објекта задругари су одржали
скупштину у новој сали, констатацијом да село до
сада није имало овакав објекат, кроз дискусију
донели су одлуку да задруга узме за славу сваке
године други дан Ускрса по обичају православном.
Да се настави са омасовљавањем чланства задруге.
Да се по завршеном рачуну за календарску годину
добит дели на чланове задруге. Да се наручи лепо
направљен сандук са преградама и бројем члана
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задруге, тако да има отвор где ће се стављати
цедуље висине пазара, када члан задруге пазари.
Тако скупљене цедуље се ваде крајем године
понаособ, израчунава се пазар члана задруге и то
се примењује за дељење добити.
Задруга је имала свој управни одбор. На челу
управног одбора председник, благајник и
књиговођа. Књиговођа је био учитељ Тихомир
Давидовић, обављао је посао књиговође без
надокнаде све до премештаја, заменио га је други
учитељ Живојин А. Поповић, све до премештаја,
заменио га је Љубомир Вељковић, све до 31. 12.
1959. године.
Задруга је преживела рат, тако да је за време
другог светског рата и после рата била једина
продавница у селу.
Задруга је престала да носи свој назив, јер се 31.
12. 1959. године утопила у новоосновану
Земљорадничку задругу " Златан Пек ", Мишљеновац.
Књиговодствено зграда је вођена као управна
зграда и основно средство, услед недостатка
канцеларијског простора, новооснована задруга је
дозидала још три одељења са подрумом, сада је ту
месна канцеларија Мишљеновац.

Мезулана и сеоски дом

Пошто се новоснована задруга " Златан Пек "
уселила у салу бивше набављачко потрошачке
задруге Мишљеновац, где су одржаване после рата
конференције и зборови, више тога нема.
Размишља се о градњи дома сеоског јер за
конференције и зборове нема погодног простора.
Тадашњи управник задруге Драгослав Лукић, као
члан МЗ, организовао је градњу дома, градило га
је село, тј. мештани села, посао је водио око
изградње Живота Лазић. Ту је и задруга нешто
помогла, сала је направљена, као и једна
канцеларија за МК. Пошто је стара општинска
зграда срушена.
Доградња дома - продужетак, тј. наставак изграђен
је осамдесетих година. Сада имамо као село вишак
сала за конференције и зборове, али несрећа је у
томе, систем се мења, у овом систему тога нема.
Мезулана је турска реч, преведена на српски
поштанска станица. Тридесетих година 20. века,
постојао је плац са деловима напуштене зграде, та
зграда била је Мезулана, на путу Пожаревац -
Неготин, и на сваких 40 км постојале су мезулане.
У то време пошту је вукла коњска запрега са 4
коња, то се звала дилижанса. Носила је пошту и
путнике, у Мезулани мењана је запрега, испрезани
су уморни коњи, а упрежу се одморни коњи који
настављају даље. Када је реч о мезулани, ко је
наредио да се мезулана гради у Мишљеновцу и због
чега баш у Мишљеновцу ?
Наредио је кнез Александар Карађорђевић 1857.
године зато што у Мишљеновцу има камен и биће
јефтинија градња. Рабровци су се жалили кнезу да
је боље да мезулана буде у Раброву, имају
слободан један плац, међутим, кнез их је упитао да
ли у селу имају камен, они су рекли да немају, па
онда ће се градити у Мишљеновцу.
Пошто у Мишљеновцу није имао плац, купљен је од
браће Ракића, Тије Грујића и Величковића за
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ћесарске дукате. Градња је отпочела; прво је
ископан бунар за воду.
Мезулана је била велика, имала је канцеларије,
пекару, кујну, собе за преноћишта, штале за коње.
Зграда је сачињена од врућег креча помешаног са
шљунком, каменом из потока Зуква.То је био камен
ситнији; шаловање даском, па пуњење. Била је
покривена ћерамидом.
Као власник плаца и пропале зграде био је неки
Николајевић из Пожаревца, и продао је 1933. или
1934. године Јовану Лазићу - Бори, сину Живка
Лазића овдашњег, који се ту населио и данас ту
живе његови потомци.

Засеок Дубоки поток

Тридесетих година прошлог века у засеоку живело
је 16 породица, насељени су били фамилијарно на
својим имањима, готово сви су били сиромашни,
имали су стоку за вучу, гвоздена воловска кола и
пољопривредни алат, орали, сејали, били су то
вредни људи, али - не вреди.
Приноси су били никакви, али морало је да се ради,
нема друге.Сви су имали ситну стоку, овце, козе,
свиње, бавили се и продајом дрва за огрев и тако
се издржавали.
Било је два домаћинства која нису имала крупну
стоку ни кола, једино су имали само ситну стоку,
овце - то је била толика сиротиња да боли глава,
помоћ ниоткуда, нису имали, патили су се, а то су
Јеремија Живковић и Стојан Ранковић.
Остали: Живота Живковић, Милан Срејић, Славко
Перић, Живко Перић, Станисав Перић, Вељко
Игњатовић, Дине Игњатовић, Љубивоје Срејић,
Јован Ранковић, Радисав Перић, Богдан Живковић,
Љубомир Живковић, Милан Ракић, Драгутин
Ранковић.
Од 1980. године почели су да се исељавају и
пресељавају у село, сви су направили куће и
помоћне економске зграде, накуповали земљу
близу села, и данас живе у селу.
Дубоки поток је напуштен, она зиратна земља што
су је обрађивали напуштена, сада су ту шикаре.
Једино се није иселио Милан Срејић, умро је код
неког у Мустапићу, није био жењен и није имао
потомство.

Школа

У селу је постојала основна четвороразредна школа
која је саграђена негде 1880. године; школа је
имала две учионице и стан за учитеља, летњу кујну
за учитеља, шупу за дрва и пољски клозет за ђаке.
Школа је смештена на лепом месту са великим
двориштем, учитељ је ту имао башту и виноград.
У школу су долазила деца из суседних села Српца и
Љешнице све до 1936 године, када су Љешничани
и Српчани саградили школу у Љешници и од тада
деца из ових села не похађају школу у
Мишљеновцу.
1931. године учитељи Тихомир Давидовић и жена
му Ружицу дошли су на службу у Мишљеновац, а
отишли су учитељи Гојко Жарић и жена му Милена.
1932. године на службу у Мишљеновац долази
учитељ Живојин Поповић, општина закупљује
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крчму Живана Перића за учионицу јер је велики
прилив деце. 1936. године број деце се смањио.
Доласком нове власти саграђена је нова школа,
садашња, опет са две учионице, учитељским
станом, и завршена је 1949. године. Касније, када
је постала осмогодишња школа, дозидано још
неколико учионица, прво парно купатило у Србији.
Од петог разреда долазила су деца из околних села
Мустапића, Српца, Љешнице,и Сене.
За време другог светског рата учитељи су били
брачни пар Шундић, Васа и Милена. Одмах по
ослобођењу дошао је учитељски пар Миодраг
Милић и Јелена - Јела. Реорганизацијом школа на
територији општине Кучево, укинута је
осмогодишња школа у Мишљеновцу и отворена је
нова у Турији.
Данашња школа у Мишљеновцу постоји као
четвороразредна, а обновљена је и опремљена уз
помоћ Норвешке владе. На месту некадашњег
школског винограда и баште изграђено је
игралиште за ученике и омладину.

Црква

Са источне старне села општина Мишљеновац је
имала парцелу вел. 1, 75 хектара - Старо гробље,
то је парцела на брежуљку који има поглед на целу
печку долину, е ту је саграђена црква. Старо
гробље је интересантно са југозападне стране
постојали су надгробни споменици, на тим
споменицима јасно су се видели записи, тадашња
општинска управа донела је одлуку да се
споменици поруше, ту не могу остати јер се гради
црква, по народном - наређено учињено.
На тој парцели југоисточно и северно постојали
су велики каменови, названи самци од 10 - 30 тона,
било их је више, интересантно је одакле толико
велико камење на земљи? Тај камен су поцепали
после другог светског рата педесетих година
Мишљеновчани за градњу сопствених објеката.
Око планирања за подизање цркве било је
нагађања са околним селима Мустапићем, Српцем
и Љешницом. Договорили су се да учествују у
градњи цркве сви на месту званом Умка,
средокраћа Мишљеновца и Мустапића, од тог се
одустало, накнадно је доворено да се на Старом
гробљу приступи градњи.
Старо гробље било је општинско земљиште, а не
црквено, законом је било забрањено да се на
општинском земљишту подиже црква, тако се
одустало.Шта да се ради, подизањем цркве треба
плац где је земљиште убаштињено на добро цркве
а то није. Почеле су молбе и уверења свим
надлештвима у земљи да се одобри пренос
општинског земљишта на црквено добро и да такав
докуменат служи за убаштињење. На крају
удовољено је захтеву општине Мишљеновачке да
се изврши пренос и убаштињење у корист цркве.
У то време био је председник општине Живота
Лукић, а председник грађевинског одбора Живко
Лазић.
Мајстори за градњу погођени су Лука Доброта и
Петар Шоргић, Далматинци који су се приженили у
Мишљеновцу. Да цркву сазидају, поставе кровну
конструкцију и покрију за 2500
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дин без хране.
Столарију за цркву и иконостас радио је Тома
Лекић, столар из Мустапића. Црква је завршена и
освећена 1937. године.
У селу се причало да је јужно од Старог гробља на
једној заравни постојала црква пренешена из
Бошњака - црквиште, али је уништена вероватно од
Турака. Прича се да је у Лешју био манастир, где су
оне воде лековите. Црква је освећена, али нико
није хтео да долази у цркву. Свештеници обављају
редовно службу, али у цркви неће нико да се венча,
по сујеверју бојали су се да неће имати порода,
настао проблем; општина је пронашла решење,
понудила је да се у цркви први венча Арсеније
Зупков и Џана; венчали су се, имали су кћер Љубу
Зупков; награђени су нешто новцем и комадом
земље од утрине на Жутом брегу.
У то време био је свештеник Николај Јакушев,
руски емигрант, ту је и умро 1946. године,
сахрањен источно од цркве...

Бучин гроб

У Милатковцу, поред друма, на атару са
Мустапићем, налази се Бучин гроб. По запису
Живана Перића, бившег деловође општине
мишљеновачке. У Мишљеновцу је у 19. веку била
породица Грбићи; то је била најбогатија породица
у селу. То су били два брата Ђурађ и Ђорђе. Ђорђе
се није женио и није имао потомство, имали су 100
кошница, 150 брава оваца, 100 комада коза. Ђорђа
је на салашу испекао за паре Мијајло Цветин, отац
Стеве Милојевића и нашао 2 гроша. Ухваћен,
затворен, на суду признао дело, осуђен на смрт
стрељањем у Мишљеновцу, где се и данас налази.
То место се зове Бучин гроб.
Мијајло на суду није хтео да ода саучеснике у тој
прљавој работи, те су исти избегли судбину
Мијајла, а то су : Јован Мићин, деда по мајци,
Добросав и Богосав - браћа Страхиновићи, и Марко
Јовић звани " Цоћа ".
Касније се сазнало и сви су били осуђени и
издржали по једну годину у пожаревачком затвору.

Неке (не)природне појаве 

Причају се разне приче. Те овако, те онако -свашта
се прича, али нешто је и могуће.
Прича се са озбиљношћу да се у Бојном потоку,
који се улива у Зукву а наспрам Лешја ноћу
појављује женска особа обучена сва у белом,
пролазећи Зукву, улази у Лешје, гласно
запомажући, Јао, и вришти, задњи пут виђена је
седамдесетих година прошлог века. Такву причу
испричале су ми жене које су се касно враћале са
жетве.
Исту причу, док сам био дете, тридесетих година,
испричала ми је моја бака, враћала се са копања из
Паљевина, било се смркло, био сам дете, али сам
упамтио тако кад су ове жене причале, сетио сам се
бакине приче и поверовао сам им. Бака ми је исту
причу испричала, што су и ове жене потврдиле.
Испричаћу причу - што се мени десило.
1949.године, или 1950. био је петак ; на тај дан
умрла је Мике Мишиног прва жена; он је био у
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војсци на одслужењу војног рока; после подне
падала је киша, ми смо пре подне трунили јечам и
спремали за мељаву, нисмо имали више кукуруз,
чиме да се прехранимо ми и стока. Кукуруз нам је
узела власт, те смо били принуђени да трунимо
сушени, покошени јечам и то на њиви, натрунили
смо за две мерице, а кад стала киша, упртио сам
џак на раме -право у љешничку воденицу. Нашу
воденицу узела је СРЗ, тако да нисам ни хтео да
идем у своју воденицу; мрзео сам их.
Стигнем ја у Љешницу, воденичар био је Коста,
Георгинов деда, спустим џак, а он ме пита шта је у
џаку. Кажем јечам. Вели Коста, одвежи џак ! Да
видим, кад је погледо, вели, Па ти си Станков.Бре,
ово не може да се меље, мокро није, него је сирово
! - Молим те, деда Коста, нема шта да једемо, ми и
стока. - Па зар Станко нема кукуруз ? Велим,
немамо. Узели су нам. - Добро, вели Коста, донесе
своју простирачу са кревета и рашири је, вели,
сипај то из џака, изврнем џак, онај јечам као кад
се повратио, није више онакакв као кад смо га
струнили. Коста узе мерицу, ту су били једно пет
шест џакова несамлевени, одреши један по један,
и напуни мерицу кукуруза. Исипа преко оног нашег
јечма и вели мешај. Ја сирома измешам, вели
Коста, сад можемо да мељемо, јер овај кукуруз
ће завршити посао.Напуни мерицу и сипај. Идем
да пустим воду. Подигао је камен, да не полепи и
завршили смо, покупим оно брашно и хоћу да идем
кући. Вели Коста, немој да идеш ноћ је, ујутру ћу
да те пробудим, стићи ћеш на време. Таман ми то
разговарамо пролази воз локал за Кучево. - Лези
ту на те џакове и спавај, послушам ја Косту и
заспим. Пробудим се, сматрам да не закасним,
беда. Узимам џак, Коста виче немој да идеш,
спавај, пробудићу те, велим, не, хоћу да идем.
Устао Коста, отвори врата и за мном затвори. А ја
пругом преко железничког моста, таман сам
изашао из моста, осећам да је џак много тежи и
стиска ме, таман о томе размишљам, чује се нека
велика крмача, грокће, ко кад јој неко дира прасе,
размишљам, пази, пустио крмачу по њивама ноћу
да се наједе, свиње су пир на пасуљ млад, море, ја
идем пругом, та крмача се чује све јаче. Мене онај
џак стисно, журим, месечина. Онако после кише,
све мирише. Нисам се ни најмање надао да ће да
ме снађе несрећа. Стигао сам тачно где пут скреће
десно окука за Голастрану, с леве стране пут, а
преко пута њиве са малим кукурузом. Она крмача
грокће толико јако, мене поче да се диже капа на
глави. И још кад чујем да излази уз пругу пред
мене, ја бацим онај џак и сматрам да побегнем.
Међутим, она је преда мном. Капа с главе испаде
ми ; док ја да дохватим капу, крмача позади мене,
и грокће ; остави ме и оде према мосту. Дигнем
онај џак, он је много лакши чини ми се, као перо,
онако узбуђен долазим до пружног прелаза ; иду
двоја запрежна воловска кола, имају фењере ; то
су били кречари из Ракове Баре ; продавали креч у
Пожаревцу, па се враћају. То ми се десило тада, па
није лоше да се запише, да се не заборави.
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Бумбеш

Друга породица у селу у 19. века била је богата -
кућа Ђурђа Грујића. Имао је једног сина Стојака
званог " Бумбеш" , а Стојак је имао сина Миту. Мита
кад је одрастао постао лопов и разбојник, својим
работама зарадио је двадесет година робије, Стојак
као отац видевши да му је кућа посрнула, наљутио
се на сина Миту и почео распродају стоку и земљу,
тако да је продавао све што је имао, земљу до
последње бразде, кућу и покућство ; умро је као
просјак у Брезовици Рановачкој, а сина Миту убили
су Бугари за време првог светског рата, и данас се
говори о " Бумбешу ", сваког пијанца називају "
Бумбеш".

Бачије

Бачије су традиције сељака у овом делу света, оне
се одржавају од маја до августа сваке године.
Бачије се одржавају у шумском делу на салашима
који су припремљени да се на њим бачијари.
Бачијари су сељаци који имају овце који не желе да
их чувају у јеку највеће сезоне око пољских радова
и хоће да бачијаре.
Салашар, власник салаша, преко зиме тражи оне
који хоће да бачијаре, и до априла он прибавља од
150 - 200 брава оваца, обезбеди чуваре који ће са
њим заједно да чувају и музу овце.
Сељаци који хоће ба бачијаре од марта месеца
почињу да добро припремају овце за бачије,
испаша мора да буде добра, појачано зобљење са
кукурузом и пшеницом, све због тога да би овце
имале доста млека приликом смере бачије.
Смеривање и мужа млека и мерење млека врши се
сваке године трећег дана Ђурђевдана, на св.
Марка, тад сваки бачијар музе своје и помужено
млеко мери на кантар, један литар млека 4 ведра, а
ведро је десет литара. Колико килолитара пута
четири записује се на дрвени рабош.То је лесково
дрво одељано у четврт и колико ведара толико
урезаних рецака.
По завршетку мерења власник салаша наплаћује од
бачијара по једном браву пашарину, со, и десет
посто на име чуварине и услуге. Млеко се издаје
прво онима који имају највише ведара, па све
наниже. И тако редом, док не издају свима млеко.
Када се изда млеко бачија се растура, сваки
бачијар узима своје овце, плаћа чуварину.
Власници салаша Александар Перић, Стојан
Миловановић, Мита Рајковић, Љубомир Живковић,
Станисав Ђокић, Бранко Николић и Радован
Радивојевић.
У Мишљеновцу су се одржавале бачије од
памтивека до шесдесетих година прошлог века, од
тада се више не одржавају. Држава је отпочела
пошумљавање општинске шуме, бучине; засађено
је младо дрвеће по свим пропланцима где су овце
испашаване, бачије се одржавају у околним селима
где има услова, у Љешници, Рановцу. Наши
Мишљеновчани ако хоће да бачијаре одлазе тамо.
Воћарство и виноградарство Мишљеновчани (откад
памтим) нису били одлични воћари и виноградари;
нису имали услове, као остала села у Пеку.
Мишљеновачки воћњаци сви су у планинском делу,
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а виногради у потпланинском. И у том делу
земљиште је лоше. Све до рата 1941. године било
је винограда у равничарском делу, али мало, испод
села. Можда од укупне површине под виноградом
било је свега 5 %. И тих 5% уништени су 1941.
године јер није било средстава за заштиту лозе.
Виногради испод села - имали су лозу која је
тражила заштиту, црна тела и калем ; ове лозе су
прскајуће, и тако су уништене.
Умка и Поточић - ту је било највише винограда, и у
Пивници, али и тамо је била лоза којој је требала
заштита, па и тамо су уништени виногради.
Ове сорте уништаване, друге су засађиване,
нарочито хибриди - липарка, црна и бела, и бела
тела, и још на лошијим земљиштима, такви
вигоради су се одржавали све док комунисти нису
завели таксу на чокот лозе, тада је дошло до
масовног уништавања винограда, од тада па и
данас, нема уопште заинтересованост за подизање
винограда. Данас од укупне површине која је била
под виноградима тридесетих година минулог века
нема ни 5 % винограда...

Воћарство

Тридесетих година, па све до шесдесетих година
прошлог века, воћњаци су били махом у
планинском делу атара раније засађивани тако да
су их власници само одржавали, чишћењем
воћњака и кошењем траве, друга заштита није
била, а није ни било потребно, сорте које су гајене
нису тражиле посебну негу, то су ранка и читловка
и црношљива, а у селу и око села, белошљива.
Приметно је да су сељаци засађивали више
белошљиву, ова шљива је неквалитетна за ракију
јер слабо има шећер више киселину, роди сваке
године, ове друге сорте које су поменуте у пет до
шест година једном. Ето то су такви воћњаци у
селу.
Између два рата и после рата ретко су засађиване
наше сорте тако да они воћњаци који су одржавани
а много раније засађени, пропали, и такви стари
воћњаци више не постоје, то су сада шикаре.
За друге сорте шљива није се ни знало, знало се
само за наше сорте. А када се сазнало шесдесетих
година почели су поново понеки да засађују нове
сорте, па када се видело да нове сорте траже
одржавање, прскање и окопавање слабо има
интересената за сађење. Потврдило се старије
понашање. ДОБРА ЈЕ БЕЛОШЉИВА ! *

Михаило ЛУКИЋ ( 1925 -   )

________

* Наставља се у наредном броју!
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Владимир ЈАГЛИЧИЋ

НОВИ МАРТИРИ ИЗ ДОСИЈЕА
ИНСЕРТИ СА ДОЖИВОТНЕ

(наставак бр. 2 )*

Ђука и Јана

ДУШАН: У Лужницама је, у то време, живео један
човек на кога смо ми, млађи, гледали већ као на
старца. Данас смо двадесетак година старији од
њега, а онда нам је изгледало да никад нећемо
остарити као он.
Звао се Радован Галовић, звали смо га Јана. Пре
рата је имао криминални досије, неко време је
хајдуковао по околним селима, а онда је одслужио
своје, оженио се и примирио, или, као су тада
говорили - повукао се. Ништа није наговештавало
да би се он могао одметнути. За време рата
јатаковао је четницима, али то су радиле скоро све
куће у селу.
Јана за време окупације није био у оружаним
четничким формацијама, јер се рачунао као старији
човек, педесетих година. За време окупације је,
отуда, имао задатак да чува жену и децу капетана
Ђорђевића, тако да је свуда ишао с њима, превозио
их од куће до куће, од села до села. Немци су
породицу капетана Ђорђевића уценили и његова
жена је морала да се крије по месец дана у једној,
па у другој кући, редом. Пошто су новачка лица
његове жене и деце свугде по селима брзо
постајала сумњива, стално су их сељакали.
Понекад их је чувао и наш отац Петар. Ђорђевић је
родом био из Македоније, где су га ловили Бугари,
па је овде четниковао с Ацом Милошевићем.
Са четницима је Јана пред лето 1944. одступио за
Босну, и отуда се вратио, преживевши заседе и
обруче. Вратио се заједно са Ацом Милошевићем,
командантом групе корпуса Друге шумадијске. Кад
су, на повратку из Босне, били негде око Чачка, Аца
Милошевић је сакупио преосталу војску и испитао
их.
- Браћо, има ли међу вама оних који су нешто
скривили комунистима? Да је, рецимо, био у
казненој тројци, или учествовао у борбеним
акцијама против њихових јатака?
Пријавило се њих неколико. Осталима је
Милошевић препоручио да се пријаве новим
властима.
- Нема се куд, браћо. Ви никаква рђава дела
немате, требало би да будете поштеђени, ако они
познају икакав суд. Али, да ће тако бити, не могу
да вам гарантујем. Победници кроје законе. Надамо
се да неће довека, да је на њихову страну претегло
за кратко. Али се ви ипак пријавите, јер је на
терену опстати, у овим приликама, кад су на земљу
ударили и Руси, и Бугари, и Шиптари, и комунисти,
и Енглези, кад нас се и краљ одрекао - немогуће.
_______

* Настављамо објављивање занимљиво писане књиге В.
Јагличића, убудуће, овде, јер, нажалост, за издавање
часописа “Дрво живота, нема материјалних могућности (М.

Лукић)
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Народ је толико осиромашио да не може ни своју
сиротињу да прехрани. Зато се треба притајити,
што је могуће тише, легализовати се и бити
спреман... Што се нас, осталих,тиче, за чију
активност комунисти знају, ми се морамо крити на
терену. Уздамо се у Бога и у наш народ да ће нас
сачувати од злотвора...
Јана је послушао савет команданта и пријавио се,
по доласку, у Лужнице. Крајем четрдесет пете њега
су дуго држали у апсу и ислеђивали, али пошто
није имао никаквих рђавих дела, пошто је читав
рат преседео у Лужницама, морали су да га пусте.
Под којим су га условима пустили, данас више не
можемо да знамо. Ипак је Јана био познати
равногорац и сигурно су га обрађивали да им
поткаже нелегализоване четнике којих је у околини
било подоста. Удба је, наравно, знала да је Аца
Милошевић негде у близини, али није знала где.
Вероватно су од Јане захтевали да успостави
везу са Милошевићем и да га преда Удби. Могуће
је да је Јана, наоко, пристао, само да би изашао из
затвора.
Чим се дочепао куће, наравно, заборавио је на
обећање, ако га је уопште и било. Што је на
обећање заборавио, можда би му и прогледали
кроз прсте, али он је тајно успоставио везу са
Милошевићем који се тада налазио у Горњим
Јарушицама, заједно са својом групом. Преко својих
доушника Удба је сазнала да Јана држи везу са
Ацом, а да не јавља оно што је обећао. Схватили су
да их је изиграо и кренули су, негде средином
четрдесет шесте, да га ухапсе.
Сам Јана нам је причао да је тог дана орао њиву у
Каонику и да је издалека приметио полицијску
патролу како се приближава. Кад је схватио да иду
по њега, искошкао је краве и побегао. Полицајци су
затекли само две краве, подвезане испод једног
шумара, како лењо преживају траву.
Од тог трена, Јана је третиран као одметник.
Пошто је наша кућа од старине с Јаном била у
добрим односима, пошто смо се поштовали и
пријатељили, он је код нас, као одметник, често
навраћао - узме хлеба, ракије, добије информације
шта се по селу ради и оде.
Ускоро се Јани придружио Ђука Радовановић из
Доњих Грбица.
Он је био у групи гружанских четника, заједно са
Љусом и Тромоторцем из Вучковице. Неко их је
откуцао док су били у једној кући у Вучковици,
кријући се у подруму. Полиција их опколи и у том
обручу су погинули Љуса и Тромоторац, као и један
полицајац. Ђука је, међутим, успео да се извуче.
Прешао је, потом, на лужнички терен и придружио
се Јани.
Ако ћемо право, од Лужничана, најистакнутији
четници су били Воја Павловић, командант летеће
бригаде, предратни официр, и Бога Јоксимовић.
Обојица су били при Врховној команди, на Равној
гори. Али, да се одметну, било је суђено Ђуки и
Јани.
Ми смо, за то време, живели нормално, колико се
могло - углавном у граду, учећи, а за време ферија
у селу. Тако и остали сељаци, без обзира на своје
политичке симпатије: радили су земљу и гледали
своја посла.
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Говорим то да не помислите да смо одиста чинили
неку снажну завереничку организацију. Нисмо,
него нас је тако третирала Удба, можда и зато да би
себи подигла значај. Ми смо, у ствари, помагали
Јани и Ђуки, као изгнаницима, не само као истомиш
љеницима, али, наравно, ни удео истомишљеништва
није био без значаја. Сви који су били болећива
срца у селу, помагали су им, а у оно време,
веровали или не, таквих људи није било мало. Тако
смо и ми постали део равногорске везе.
А кад смо их упознали као људе, постали су нам и
дражи. Били су то чврсти, јаки људи.

Начини ишчезавања

РАЈКО: Кад смо приспели на територију Словеније,
рат је већ био завршен. Моја јединица смештена је
на терен Бохињске Беле, Бледа, Радовнице -
углавном, према аустријској граници.
У то време нисмо знали за Кочевски рог, где су
недељу дана трајала стрељања заробљених
четника и усташа. Али смо знали да је подоста
војника из наших редова одвајано и слато у
Кочевје: мислили смо да иду на неки специјалан
задатак, али се они са специјалних задатака нису
враћали.
Примећивали смо и да се из наших редова понеком
војнику изгуби траг, а да пре тога није спомињао
прекоманду.
Нисмо обавештавани да су премештени, да су
демобилисани, да су отишли на одсуство: само би,
преко ноћи, нестали.
Почело је да се шушка да из наших места
становања долазе подаци, извештаји и налази из
партијских комитета, о томе ко није подобан да се
враћа кући.
Завладао је страх, сви смо се бојали шта ће нас
снаћи. Код куће си, ипак, био колико-толико
сигуран, међу својима. Али овде, међу мучаљивим
Словенцима, на страном терену, није имао ко да те
заштити.
Ко зна, можда си се некоме, још пре рата, или за
време рата, замерио због неке ситнице, сад је тај
Бог и батина, па те негдашња свађа може и главе
коштати!
У таквим околностима настрадаше два моја
пријатеља.
Један од њих је био резервни официр,поручник,
радио је у цивилству као чиновник у Пошти. Звао се
Танасије. Сазнао је да је на некаквом црном списку
и питао ме да ли да бежи преко границе. Нисам
знао да га посаветујем шта да ради, јер сам се и сам
за свој живот бојао.
Ускоро је нестао. Куда и како, не знам. Кући се
никада није вратио.
Други је сељак из Крчмара Бранко Срећковић, из
наше кумовске куће. Бранко је једне вечери позван
у канцеларију свог старешине, где је добио папир у
коверти и где му је речено:
- Узми све своје личне ствари и наоружање, и
одмах крени, добио си премештај у другу јединицу!
Бранко је свратио код мене који сам радио на
телефонској централи, да се поздрави пред пут.
Посаветовао сам му да не креће по ноћи, да сачека
јутро како год зна и уме
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- Ја се, Бранко, бојим за тебе.
Бранко ме није послушао. И да јесте, ко зна да ли
би му било спаса! Кренуо је на пут и од тада се за
њега ништа не зна.
Отац му је ухапшен чим су партизани стигли на
територију Крчмара и одмах стрељан у Капислани.
Убили су, дакле, и оца и сина.
Па и после тога, трудили су се да у кући
Срећковића празне не само кошеве и амбаре, него
и наћве! Нека имућна, угледна породица је била
принуђена да иде код комшија и пријатеља, да
тражи помоћ, како би исхранила децу.
Први пут се о томе јавно проговорило тек
деведесетих година прошлог века, кад је један
Крчмарац организовао опозициони антисоцијалистички
збор. Ја сам устао и дуго говорио о судбини
Срећковића, али нисам стекао утисак да је
тадашње опозиционаре то питање много
заинтересовало.
Они су гледали да се попну на власт, а не да
исправљају криву Дрину од пре педесет година.
Протекла вода, лањски снег!
Тешко ономе кога нема.
Попеше се они, убрзо, на власт. Брзо се попеше,
још брже падоше.
Тешко и ономе ко остаје, а за истину не мари!
Нема лако на земљи, само под земљом.

Ровац

МИЛУТИН: Наша сарадња са одметницима сводила
се на снабдевање храном и обавештајни рад. Тако
је бивало четрдесет шесте, седме, па и осме.
Организовано је подоста озбиљних потера за њима,
али ниједна није могла да их ухвати. Свему дође
крај, па и конспирацији. Поготово кад се ствари
подуже не мењају набоље, или кад отпочну да се
мењају нагоре. Тешка је ствар изостанак бољитка.
У ваздуху се осећало да читава та завереничка
ствар мора некако да претегне, да од табања у
месту више нема вајде ни нама, јатацима, ни
одметнутим хајдуцима.
Једног дана, средином лета четрдесет седме,
Јарушичанин Радоје Домановић, имењак и унук
великога писца, дошао је код Драгољуба
Максимовића, нашег деде из фамилије, брата од
стрица књижевника Свете Максимовића. Радоја су
у околини знали као поштеног и паметног човека.
За њега су говорили - уметнуо се на деду.
Драгољуб је цепао дрва у свом дворишту.
Радоје се поздравио с Драгољубом и рекао му да
има нешто с њим да продивани. Драгољуб га је
увео у кућу. Кад га је послужио ракијом и упитао
којим добром је потегао из Јарушица, Радоје је
испио мало љуте и рекао:
- Чује се да овде, код вас, има на терену преосталих
четника.
Драгољуб ништа није одговорио, а Радоје је
наставио:
- Ако је тако, има неких могућности да се они
пребаце у иностранство, на сигурно. Видиш и сам
да су услови за скривање на терену све тежи.
- Знаш шта, Радоје - рекао је Драгољуб, кад га је
саслушао. - Ти рече једну тешку ствар, па за њом
одмах и другу. А та друга је басамак за неку трећу,
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још тежу. Ја са тим шумцима немам никакве везе.
Ако сам понешто и знао за време рата, ја сам то
после рата заборавио, па гледам своја посла. Кажи
и сам, шта си видео кад си дошао код мене, у
авлију?
Како си ме затекао?
- Цепаш дрва на дрвљанику.
- Ето! Цепам дрва на дрвљанику. То и даље
намеравам да радим.
- Немој, Драгољубе, да си толико сумњичав.
- Нисам сумњичав. Истину ти говорим. Не знам о
шумцима ништа.
- Има ли неко у селу ко зна?
- Ни на то питање не могу ништа поуздано да ти
кажем, Радоје.
Драгољуб одиста није знао ништа конкретно, али је
прекршио нека од основних правила конспирације -
бескрајну процедуру провера, прећуткивање,
завођење на погрешне путеве, оклевање,
предомишљање.
- Види за ту ствар од Периних синова - рекао је. -
Можда они нешто знају.
Упутио је Радоја Домановића на "Перине синове",
мене и мог брата. На тај начин, судбина нам је била
запечаћена.
Не због Радоја Домановића.
Због Горице Шајатовић.
Касније нам је Радоје Домановић, тек на робији,
испричао да је преко до тада поуздане везе, код
њега дошла Горица Шајатовић, студенткиња родом
из села Драче која је, тада, становала у
Скерлићевој. Шајатовићка је уживала известан
углед међу равногорцима јер је њен рођени брат за
време рата био један од виђенијих четника на
Равној гори. Отац јој је био свештеник. Она је
Домановићу испричала да има своју организацију
која је повезана с Београдом и која ради на
на пребацивању преосталих четника у иностранство.
Пре тога, добро је познавала Миодрага
Пауновића, Крчмарца који се у то време крио
испред Удбиних потера баш код Домановића.
Заједно су ишли у гимназију, а неки тврде да су се
забављали, да је чак Пауновић помишљао на
брак са њом. Да ли је то тачно, не знам. Оно што
знам је да је Пауновић Радоју потврдио да је у
Горицу потпуно сигуран и то је Радоја преварило.
У ствари, Горица је већ радила за Удбу.
Становала је у једном поткровљу иза данашњег
кафића "Бахус". Њу су заврбовали преко једног
удбашког официра који јој је био момак. Као и
увек кад је у питању жена, постеља се показала
одлучујућим фактором.
Удба се у то време интересовала за Јану, Ђуку,
Миодрага Пауновића и Раду Божић... Раду Божић
су, рецимо, чували Јарушичани који су, потом,
суђени - Радоје Домановић, Душко Лазаревић,
Рајко Мирчетић, Драгиша Ђоковић, Бранко Томић,
Лепосава Радовановић, као и Драчанин Љуба
Васиљевић. Рада је била кћи свештеника Андре
Божића. Једном су је већ били ухапсили, одмах
после рата, па пустили, а кад су запретили
поновним хапшењем, она је прешла у илегалу.
Велико Крчмаре је чувало Миодрага Пауновића.
Миодраг је боравио углавном код Душка Срећковића који му
је био ујак. Пауновић је за време рата био дете, као
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и ми, али се после рата замерио колегама
гимназијалцима, у школским свађама. Рекао им је,
неопрезно, да верује у демократију, да је против
пролетерске диктатуре,да су совјетски писци
досадни. Кад су дошли да га ухапсе, побегао је кроз
гимназијски прозор и од тада се крио у родном
селу. Удбаши су претпостављали где се ко од
одбегника налази, али без доброг ровца нису могли
да продру унутра. Српско је село глуво, поготово
ноћу. Треба се завући у земуницу, мечки на рупу,
вуку на легало, за шта нису баш увек имали воље.
Зато су грозничаво тражили издајника - и нашли
су га.
Упознавши Домановића, на врат смо себи
натоварили, у ствари, Горицу Шајатовић, јер је она
већ била дошла до њега. Домановић је Горицу, и
несвесно, упутио на лужничку нашу групу. Наиме,
Домановић није имао везу са Јаном и Ђуком, него
само с Радом Божић и Пауновићем.
Горица је, сада, стекавши поверење и Лужничана
и Јарушичана бирала с ким ће сарађивати, то јест
ко јој је у обавештајном смислу кориснији, па је
мање сарађивала са мном и Милутином, који смо,
ипак, били омладинци са школским обавезама, а
више са онима који су могли да јој дају више
података, а то је међу нама био најпре Милоје
Лазић, наш комшија из Лужница који је скоро
свакодневно виђао Ђуку и Јану. Милоје је долазио
на виђење с Горицом у једну кафаницу у
Скерлићевој улици, преко пута данашњег "Бахуса",
звала се "Три багрема". И ја сам, више пута, био
присутан на тим састанцима. Горица би, увек, као,
дошла носећи неку нову информацију "одозго" и
распитивала се како да утаначи наводно виђење
са, како је говорила, "нашим шумским јунацима".
Милоје је сусрет стално одлагао, јер је био врло
опрезан. Но, и она је била лукава. Не би
досађивала, него би, успут, поменула могућност
одласка преко границе, или извођења неке
диверзије, а онда би прелазила на питање
снабдевања хајдука, што смо, у ствари, једино
могли и да радимо.
Донела би по неко пакло дувана, наводно за борце,
а ми смо те дарове примали и односили у шуму.
Јана се у то време скривао по појединим кућама,
рецимо код Трише Вељковића, или код Драгољуба
Максимовића, онда у кући Марка Ђорђевића и тако
редом. Исто и Ђука.
Прилике у шуми су постајале све горе. Предуго је
то хајдуковање трајало, а без видљивог разлога и
конкретног учинка. Од бораца који су устали
против комунизма, хајдуци су се претварали у
гоњену ловину, јер су били онемогућени да
предузму икакву озбиљну акцију. Народу је било
доста ратова.
Зна се: рат траје годину, две, пет. Ако за то време
не урадиш оно што се мора, после је касно.
Да Удба појача претраге и крене у завршни обрачун
с противницима, утицала су два трагична догађаја,
један у лето четрдесет седме и други у зиму
четрдесет осме.
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Први трагични догађај 

ДУШАН: Састали смо се једне септембарске ноћи
четрдесет седме, у кукурузишту, недалеко од куће
једног нашег другара кога смо звали Зевзек. То
место је на Рајцу, на тромеђи Лужница, Пајазитова
и Грбица. Дошли смо на састанак у уобичајеном
саставу:нас двојица, Ђука, Јана, Марко Ђорђевић и
Милоје Лазић. Разговарали смо о томе шта има
ново, већали шта ћемо и како ћемо.
После извесног времена, из даљине је нешто
засветлило. Са пута, као две жућкасте трачице.
Заћутали смо и упиљили се у светлост, схвативши
да су то фарови. Приближавало се неко возило.
Ђука и Јана су се, као људи стављени ван закона,
узнемирили и поскочили. Марко напомену да је
негде, тог дана, видео откупљивача жита Милинка
Срећковића који је био један од главних
функционера среза за принудни откуп. Помислили
смо да се то Милинко однекуда враћа, да је
окаснио. Тада је Марко устао и на сва уста изгрдио
Јану и Ђуку:
- И ви сте ми неки борци! Као да ни живи нисте!
Комунисти купе што имамо и што немамо, отимају,
долазе, одлазе. Помислиће сељаци да вас џабе
хране!
Ђуки и Јани је, изгледа, такође било прекипело.
- Неће се, богме, овуда тако лако шеткати!
Ми смо остали у кукурузу, јер оружје нисмо ни
имали, а Ђука и Јана истрчаше на друм и залегоше
у сачекушу. Фарови су били све крупнији. Ноћ -
блага, чиста, благословена. Пред нама пукао друм,
као да је нека џиновска ноћна змија исплазила
кривудав језик, а из даљине јој светле, уместо
фарова, све крупније очи. Заједно са светлошћу,
ускоро се појача звук и ми препознасмо брујање
војног џипа. То је трајало само још један тренутак,
а онда као да наста некаква празнина.
Ја сам, после, често мислио на то како пред пуцањ,
онај одсудни, расте тишина у околној природи која
као да нешто ишчекује. Готово да ми се чинило да
џип стоји, да машина не ради, да мили безвучно
као онемела звер. Сад знам да сам то вежбао слух
за будући пуцањ. И он је одиста одјекнуо. Тамо се
нешто скрца и одби од метала, зачу се неки шупљи
звук и срча ломљеног стакла.
Џип се нагло заустави, а онда се зари у обронак
крај пута и остаде тако да стоји као да премишља
хоће ли се преврнути или не.
Иако је светлила бистра месечина, ја сам видео
само како две чудновате прилике претрчавају
простор из заседе, до џипа, са упереним цевима.
Јана је имао карабин, а Ђука машингевер. Тек кад
су се приближили џипу, они се узмуваше и Ђука
поново испали шаржер, овај пут у ноћ, ка њиви,
преко које се такође видела силуета човека који
је безглаво трчао ка шумици, натраг, из правца из
којег је дошао џип, држећи се околног растиња.
Трчао је колико га ноге носе, у цик-цак и убрзо се
изгубио из видног поља. Нико није имао воље, а ни
намере, да јурца за њим. Одахнусмо - добро је да
нико није погинуо.
Већали смо мало шта да урадимо, а онда одлучисмо
да запалимо џип. Но, уместо да просто бацимо
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шибицу у резервоар, потрчасмо да прикупљамо
околну шашу, тако да смо га само нагаравили. Није
нам, у хитњи, пало на памет једноставније решење.
Пошто шаша букну, распршисмо се свак на своју
страну. Нас двојица ударимо на заселак Секулиће,
па право у Чумић, где је било комишање. Онда је
комишање било друштвени догађај: окупе се
младићи и девојке, старци и старице, људи и жене,
па разговарају, пеку печењаке, шале се, певају и
играју. До Чумића има пет-шест километара, а за
нас двојицу је то тада била раздаљина коју смо
претрчавали за десетак минута. Било је важно да
нас виде на комишању, због алибија.
Тамо смо се специјално мајмунисали, како би нас
сви запазили. Направисмо, замало, изгред с неким
поднапитим момком коме се учинило да се превише
удварамо његовој изабраници.
По повратку с комишања увек се, путем, певало.
Нас двојица ударисмо гласно у песму, да је читава
ноћ одјекивала, како би сви приметили да смо ту.
Сутрадан је Удба блокирала читав крај,
истраживали су и хапсили људе из Пајазитова, јер
је место на којем се десио инцидент најближе
Пајазитову. Том приликом ухапсише и поменутог
Зевзека, као и Ранка Радовића, чије су куће биле
најближе лицу места. Они су признали неке друге
ствари, невезано за нас, па су их стрпали у затвор,
иако с нашим случајем нису имали никакве везе.
После неколико дана сазнадосмо још једну ствар
због које сам читав случај и назвао трагичним: да
напад на џип није прошао без непоправљивих
последица. Онај који је бежао преко њиве није био
једини човек у џипу. То је био сувозач, неки
партијаш.А возач, Жика Петровић из Пајазитова је,
још док је био у џипу, рањен у стомак, али је успео
да се неопажено извуче из џипа и сакрије се у
оближњој врзини. Тамо се ућутао и нико од нас га
није опазио.
Кад су га удбаши сутрадан нашли, већ је био
искрварио, тако да је пренет у болницу у
безнадежном стању, тамо је и умро.
Пао је, дакле, човек. И то човек кога смо
познавали. Нисмо се с њим добро гледали, али,
ипак, знаш некога од малих ногу, а он је сад мртав.
Ниси ти пуцао, али си био у друштву са оним ко
јесте, а то је већ један терет. И тај Петровић из
Пајазитова има ближње. Радио је свој посао,
зарађивао за живот.То је било јуче, а данас се
распада у земљи.
Овде где се сад налази мењачница, преко пута
"Просвете", био је некад фризерски салон.
Неколико дана после напада на џип, ишао сам на
шишање. Тада је обавезно шишање за ђаке била
неприкосновена дужност. Чим пустиш мало дужу
косу, одмах те два девера хватају под руку и воде
на шишање. Дај, рекох себи, да то избегнем... Уз
то,требало је да идемо на екскурзију у Херцег Нови,
пошто сам већ похађао осми разред гимназије. Та
ми се прилика није пропуштала и због тога си
морао да будеш уредан, јер је време било такво:
очас те елиминишу због наводног непристојног
владања. Док сам седео у берберској столици и
подшишивао се улази један човек с фластером на
темену. Ја га не познајем, али видим да је у
берберници познат, јер се сви за њим здраве,

33

Бр. 16-20 / 2005



траже му место да седне, указују му пажњу. Пита га
берберин Твртко:
- Откуда ти, Мишо, тај орден на глави?
- Зарадио сам га ту, код тебе, у берберници.
- Не зезај, озбиљно питам.
- И ја ти озбиљно кажем.
- Добро, ако не желиш да причаш старим
другарима...
- Чуо си за пуцњаву од пре неки дан?
- Чули смо нешто, прича се по граду.
- Кренемо ја и покојни Жика Петровић за
Крагујевац, задржали се на партијској
конференцији.
Мислили смо да преноћимо, али су из Крагујевца
јавили да је хитно. Код Пајазитова нас сачека
заседа.
Брадоње.
- Колико их је било?
- Тридесетак. Припуцају они, а Жика се паркира,
отворимо свак по једна врата, заклонимо се
вратима, па удри ми, удри банда. Наваљују они,
али ми им не дамо да се приближе. Како који
притрчи, Жика само цакне фарове, фарови га
осветле, а ми бијемо. Побисмо их као зецове.
Лопатама су их купили. Тако ће да прође сваки
непријатељ револуције.
Гледам ја испод ока слушаче, а они - не трепћу.
Знају да овај лаже, али нико не сме ни да се
нашали, сви, као, верују.
- Искочим вам ја из џипа, па кренем фронтално. А
испред мене - мрак. И само шиште меци. Како
севне цев у мраку а ја - хоп! Па се сагнем. Зујне
као осица, али тај што је на мене опалио нема
више чему да се нада. Његова је мајка, људи,
закукала...
Кад исприча оно са сагињањем, он устаде, па на
сред бербернице причучну, као да се склања од
метка. А берберин подгуркује помоћника, па ће
јунаку рећи:
- Дедер још једанпут, нисам добро видео..
- Овако, овако... Изађем ја, севне цев, а ја - хоп! па
причучнем.
Људи у берберници уздржавају смех, само што се
не офирају, али не смеш да се смејеш, мора се
власти јавно веровати, поготово кад лаже...
- Па како изађе са толиким бандитима на крај?
- Што је много много је. Ипак је било њих
тридесетак бандита на нас двојицу. Докачише Жику
машингевером, паде он, ја га понесох донекле,
али нас они приметише и почеше да звижде меци
око нас. Оставим Жику испод једног грма, па
пожурим по појачање. И окрзнуше ме два метка.
То је одиста био човек из џипа који је побегао Ђуки
и Јани. Очито, Ђука је добро нишанио и човек је
имао срећу што је преживео само са окрзотинама.
Слушам како измишља, али мени није смешно, јер
схватам: ако нас ухвате, ово што овај сад прича
као ловачку анегдоту постаће судска званична
истина. Зато пожурујем берберина да заврши
посао, журим шатро на аутобус, гледам да ме
пусти што пре, па да клиснем колико ме ноге носе.
Заврши берберин моје шишање, ја једва дочеках,
платих и замакох за први угао.
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Други трагични догађај

МИЛУТИН: Јана и Ђука су заједно хајдуковали све
до јануара четрдесет осме, а онда се раздвојише за
зимовник. Ђурђев данак хајдучки састанак, Митров
данак хајдучки растанак. Јана је остао у својим
Лужницама и ми смо га те зиме сачували. Но, Ђука
се вратио у Грбице, али га је неко, изгледа,
потказао. Ко, нисмо успели да откријемо. Удба је
преко ноћи блокирала фиксирану кућу и почела је
пуцњава. Ђука је био вешт борац, успео је да се
извуче, али је рањен. Потом је потрчао уз
Угљешницу, па уз брдо Видрово, али је у шуми пао
и није могао даље, јер је погођен у ногу. Они су га
сустигли и опколили, после чега су га позвали да се
преда. Ђука је добро познавао шуму, боље од свих
њих и стално их је звао:
- Дођите, ту сам ја, никуд нећу...
- Предај се, боље ти је.
- Ви знате шта је за мене боље?
- Предај се и идеш одмах на лечење.
- Само изволте, дођите по мене.
Нико није смео да му се приближи. Потом су
одлучили да, просто, сачекају. Здрав човек
времена има колико хоћеш, а рањеноме време
истиче свакога секунда. Поготово кад нема наде у
помоћ. Причало се, после, да су га убили у борби,
али се Ђука највероватније, убио сам. Тако су он и
Јана увек говорили: ако их опколе, пресудиће сами
себи. Ђуку су потом покупили из шуме и отерали
пред Задругу у Кутлову, где се два-три дана
распадао да га се сељаци добро нагледају. Уз то,
Удба је пустила буву да су код њега нашли списак
свих људи код којих је залазио, па је, неко време,
код нас владао поприличан зорт да ли је то тачно.
Како је време пролазило, схватили смо да је у
питању блеф. Али, да смо, после ових догађаја,
били уверени да је најбоље решење, и за хајдуке и
за јатаке, да напусте земљу, у то више није било
дилеме.
Ту општу решеност је Удба једва дочекала: да сами
изађемо из легала.

Растанак са Јаном

Кад нас је Горица Шајатовић уверила да одиста
припада равногорској организацији, састали смо се
са Јаном и закључили да је, обрни-окрени, најбоље
решење да он крене за Београд, а отуда за
иностранство, преко америчке амбасаде.Јер, било
је све теже опстати на терену, било је јасно да је
питање дана кад ће га ухватити.
Јана је био трезвен човек старог кова, сељак чије
су ноге, чинило ми се, биле срасле с нашом
земљом.
На помен иностранства би се увек нарогушио и
јогунасто тврдио да му је место овде. Ђукина
погибија, сад, убрза његову одлуку.
О тој одлуци известимо Горицу која је, наводно,
припремила план за одлазак у Београд. Наш део
посла је био прост. Требало је само да изађемо на
договорено место.
Састанемо се ја, Миливоје Ђорђевић и син
лужничког попа Рајко Вељковић и кренемо на
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договорено место - да испратимо Јану.
То место се налазило на београдском друму, на
тачно сто шестом километру, негде око Ристића
шуме и Крупника.
Глува четрдесет осма, ноћ пролећна, ведра, мало
оштрикава, девет-десет сати увече.
Окуписмо се и кретосмо ка друму.
Шта да учинимо с Јаниним оружјем? Јасно је да на
пут не може са оружјем. Сакријемо оружје у Тутину
кошару, ван села и продужимо даље, ка друму. На
договорени знак - светлост батерије (ако се деси
да батерија не ради, требало је препречити друм
храстовом граном) - зауставља се џип. И мига
фаровима. Ми седимо подаље, у заседи, за случај
да се догоди нешто недоговорено, али сви знамо да
је наша предострожност сада неделотворна, да је
Јана, што се даље његове судбине тиче, остао ван
наших руку и домашаја.
То је и он осећао. Пиштоља и ножа није хтео да се
лиши, него их је, скривене, понео са собом. Горица
је више пута истакла да он мора да буде без
оружја, јер ће на путу до Београда сигурно бити
контрола и претреса, али се Јана није дао
подговорити на то.
- Ако ме преваре, ја ћу себи метак у грло или нож
у стомак!
Мирује џип на договореном месту, мига фаровима
да пожуримо (било је договорено да нико из џипа
не излази, него да Јана сам приђе), поста јасно да
је ово преломни тренутак, да се одавде, од Ристића
шуме, креће у слободу, или у смрт.
Схвати и Јана да је дошао тренутак растанка, да
се можда више никада нећемо видети.
Само се једном окренуо и све нас, заједно,
погледао. Само једном, али сам видео да су му
очи креснуле, као на зејтину, да су постале некако
благе. И то ме уплаши. Хтео сам нешто да му
кажем, али се грло стисло, дошло суво, нисам знао
шта бих рекао. И боље што нисам рекао ништа, јер
бих сад и то морао да памтим. Овако, памтим само
онај последњи поглед мог старијег друга, звук
опроштајних пољубаца, стисак чврстог загрљаја,
његово бешумно, мачкасто, комитско кретање у
ноћи.
Тамо, на путу, сад су се виделе само сенке, чуло
се отварање и затварање врата, блесак фарова
који нас је још једном осветлио, дрндање руског
мотора, споро окретање возила и замицање у ноћ.
То је требало да буде та београдска, Горичина,
веза. У ствари, Јану су сачекали удбаши и ми га,
потом, више никада нисмо видели, нити смо
сазнали шта се са њим догодило. Добро, знали смо
да је мртав, нисмо могли једино да сазнамо да ли
је одржао обећање: да ли је стигао сам себи да
пуца у грло, сам себи да распори стомак, или су га
убили метком у затиљак, изненадно, на кварно,
како су и иначе у сличним ситуацијама чинили.

Бекство Аце Милошевића

РАЈКО: Ја сам демобилисан крајем четрдесет
шесте године, пошто сам одслужио војни рок.
Дошао сам у село и видео какву је беду, за кратко
време, проузроковала нова, такозвана народна,
власт. Пљачка, отимачина, затварање, пребијање,

36

Трећа Србија



претње, уцене.
Чим сам дошао у село, позван сам у општински
одбор. Вратио сам се из Словеније жив, значи да
сам, на неки начин, процењен као подобан и
потребан новој власти. Они који нису, нестали су
занавек.
Позвао ме председник општинског одбора Горњих и
Доњих Јарушица. Био је то поштен човек: у то
време само село је бирало председника одбора, па
је, у овом случају, изабрало понајбољег.
Председник ми каже:
- Рајко, позвали смо те као писменог човека који је
пре рата био књиговођа. Писмених људи увек
треба. Да идеш да радиш у општини, да водиш
администрацију. Ти си, вероватно чуо, да је Јован
Обрадовић који је радио на том месту ухапшен и
осуђен. Тренутно се налази у Забели.
Направим се ја мутав, па велим, нисам ништа о
томе чуо. То јест, начуо сам, али не знам тачно о
чему се ради.
А Обрадовић је осуђен због четничког команданта
Аце Милошевића. Аца је био способан командант,
али прек и непромишљен. Улето четрдесет четврте,
на Копаонику, убио је из пиштоља, на моје очи,
једног момка који је нагнао да бежи с бојног поља
пред комунистима који су надирали из Босне.
Слично се догодило и при повлачењу четника кроз
Босну на које је Аца повео своју вереницу. Пришао
им је један нижи официр, протестујући што
повлачећи се под борбом кроз гудуре морају да се
старају и о Ациној жени. Аца је опет из футроле
извадио револвер и на месту га убио. Тешка су то
времена била, времена расула и издајства, али се
ипак тако не може поступати. Ја сам Ацу срео после
шездесет година, полуслепог, скоро одузетог,
поново у завичају. Дошао је, каже, да се опрости.
Он зна шта је урадио, каже да је и књигу написао о
тим временима, у књизи је све потанко изложио.
Но, како му је на души и како се бори са анђелима
смрти, не знам.
Знам да се по повратку из Босне неко време крио у
Јарушицама и Крчмарима, са својом групом.
Обрадовић је Аци и његовој супрузи обезбедио
фалсификоване личне карте и они су прешли
границу у Македонији.
Да је само то, ни с по јада. Али, Аца Милошевић се,
Удби пред носом, у Јарушицама четрдесет пете и
венчао са својом вереницом Верицом. Била је то
повелика свадба, у најлепше доба године, у мају, са
подоста званица, а кад је Удба за свадбу сазнала,
Аца је већ био у иностранству.
Његову групу су, поред супруге, сачињавали
ађутант који је имао надимак Скобла, затим
свештеник Лаза Попче и још два пратиоца. Кад је
Аца добио лажна документа, ухватио је везу с
родбином капетана Ђорђевића који је током рата
био на овом терену, а чији су родитељи живели у
Македонији крај манастира Свети Наум. Они су
обећали да ће га пребацити преко границе. Аца и
Верица су до Јагодине дошли запрежним колима, а
од Јагодине су за Македонију путовали без
проблема, аутобусом и возом. На пут су кренули
сутрадан по свадби. Био је то свадбени пут у
слободу.
Од Светог Наума надаље пролаз су обезбедили

37

Бр. 16-20 / 2005



родитељи капетана Ђорђевића, подмитивши
граничаре да дана тог и тог, у толико сати,
не буду на том и том месту. С обзиром на то да су
границу и иначе често прелазили шверцери и
Македонци који су бежали из Егејске Македоније
и враћали се инкогнито у Грчку, граничари су
мислили да је у питању нека од тих тура, и не
слутећи да пропуштају једног од најтраженијих
људи у земљи.
Власт за то никада не би сазнала, али је један из
Милошевићеве групе, неки Босанац, изненада
одустао од преласка границе, одбегао и вратио
се кући у Босну.
Тамо се пријавио властима, ови су га испоручили
крагујевачкој Удби, овде су га притегли и он је одао
не само како је Милошевић пребегао, него и све
његове сараднике који су га на терену чували и
обезбедили му фалсификоване исправе.Тако је мој
претходник, општински ћата Обрадовић, кад је већ
мислио да је цела та операција завршена, допао
затвора, па су на рад уместо њега позвали мене.
Одговорио сам да ћу размислити, али да су шансе
да прихватим понуду мале, јер код куће имам
доста посла.
- Како хоћеш - рекао је председник. - Али, оваква
понуда се не одбија. И поготово ти не би требало
да је одбијеш.
Знао сам шта је хтео да ми каже. Понуда за рад
била је моја једина улазница у ново друштво.
Одбијао сам сваку помисао да бих у том разбојнич
ком поретку могао да нађем своје место. Хтео сам
да радим на неком месту које није имало политич
ку боју у позадини, али је такво место тада било
тешко пронаћи. Убрзо сам се суочио са још једном
препреком. Мој отац ме, наиме, присиљавао да
неизоставно прихватим понуду, јер му је већ било
доста плашње за мој живот. Он је био искусан
човек и добро је процењивао да ће комунисти
остати дуго да владају. Уосталом, и најбољи људи
у селу су ме салетали да прихватим понуђено
место. Али, тек кад је једног дана код мене,
кришом, дошао Радоје Домановић, један од
најпаметнијих и највиђенијих људи које су
Јарушице уопште имале, ја сам се преломио.
- Нама треба човек у њиховој администрацији -
рекао ми је Радоје. - Да прихватиш понуду све
петом у дупе!
Радоје је дуго чувао Ацу Милошевића, а док сам
био у војсци покушавао је да ступи у везу са мном.
Једном му је то пошло за руком: питао ме да ли
могу, некако, да омогућим Аци Милошевићу прелаз
у Аустрију. Одговорио сам да је то за мене, обичног
војника, немогуће извести.
Ја и Радоје смо се сложили да је сваком храбријем
и поштенијем човеку дужност да се против ових
разбојника бори на сваки начин.
Тако смо створили један круг симпатизера, наших
пријатеља који су били спремни на борбу. На
борбу, до које није ни дошло.

Покушај мирног грађанског живота

ДУШАН: Што се нас, школаца, тиче, после Јаниног
одласка са терена, ми смо, искрено речено,
одахнули.
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Јана је сад у Београду, наше учешће у комитским
пословима није откривено, ваљда неће ни да буде.
Нема потребе за утајени рад, треба наставити
школовање и мирни грађански живот.
Но, није било тако, пре свега због Горице. Она је
настављала да нас тражи и позива. Неколико пута
је од нас тражила да је повежемо са четничким
командантом Марком Музикравићем, јер комунисти
у то време нису знали да је он погинуо на
Зеленгори.
Сумњали су да се крије у околини, плашили су се
његове популарности и терали нас да, како знамо,
ухватимо везу са њим.
Било нам је сумњиво Горичино наваљивање, али
увек кад би се поново јавиле сумње, превагнула би
њена породична равногорска карта: њен брат
Мијат је био судија, капетан у Врховној команди на
Равној Гори, уз то погинуо у Босни. Неко је,
додуше, у некој споредној уличици Крагујевца
запазио Горицу у друштву једног удбашког
официра, поручника, али она је била девојка:
можда јој је тај пришао као удварач, а удварача се
не можеш увек лако отрести. Да смо само знали!...
Мислим да се касније и удала за тог официра. Било
је и иначе сумњиво што није радила, него се
водила као студент у Београду, а овде у Крагујевцу
плаћала високу станарину и доносила на састанке
разне, тада не баш јефтине стварчице за поклон
одметницима у шуми.
Она је говорила да јој то омогућује наша
организација, али смо ми, на терену, добро знали
какве је стварне моћи та наша полуфантомска
организација.
Но, кад год бисмо о том питању расправљали, неко
би од нас рекао:
- Неће, ваљда, сестра на тело мртвог брата
пљунути?
О даљем нашем илегалном раду није могло бити ни
речи, јер се стање свакодневно погоршавало. Власт
је проналазила начина да допре до најудаљенијих
кућа у селу. Престао је откуп, почела је
електрификација, прогласили су паролу о
описмењавању, градили су порушено, а народу је
рата било преко главе: само да буде мир, да може
да се дише.
Илегалног рада под тако отежаним условима и
нама је било доста. То смо више пута напоменули
Горици, тражећи од ње да то наше теренско
мишљење пренесе вишим командама са којима је
она, наводно, била у вези.
МИЛУТИН: Тог пролећа смо, којекако, остављени
на миру. Завршили смо средњу школу. Душан је на
феријама у Лужницама и припрема се за факултет,
а ја сам декретом, у марту четрдесет осме, као
учитељ, постављен у једно село на Голији, где сам
остао до распуста. О Јани нисмо чули ни реч, а
иста, нама непозната судбина, задесила је Раду
Божић и Миодрага Пауновића, који су пут Београда
кренули преко исте везе. Додуше, о Ради Божић
имамо сведочење тадашњег ухапшеника
Станислава Пантића који је с њом накратко
разговарао у затвору београдске Удбе и то је
последњи жив човек који је с њом успео да
проговори неколико речи. Она је жива, везаних
руку и ногу, с каменом о врату, бачена у Дунав.
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Станислав Пантић је председник Удружења
политичких затвореника и жртава комунистичког
режима и о тим страшним данима је пре неколико
година објавио књигу.

Рада и Миодраг

РАЈКО: Рада Божић је дошла у Јарушице, унапред
знајући коме ће да се јави. Јер, са њом је, одмах
после рата, неко време робијала и Рада
Радосављевић из Горњих Јарушица, зато што је
јатаковала Аци Милошевићу. Нису могли да докажу
кривицу, па су њих две пустили, али их нису
остављали на миру. Тако је Рада опет морала у
илегалу и јавила се пријатељици са робије,
тражећи склониште. Ова је могла само да је
накратко прими, нахрани и упути даље.
Лутајући од немила до недрага, Рада Божић је
дошла до нас и затражила помоћ. Потом је бригу о
њој преузео Радоје Домановић који јој је
обезбеђивао склоништа. Она је боравила у три
јарушичке куће: код Бранка Томића, па код Душана
Лазаревића, а понајвише код Лепосаве
Радовановић која је била старија бездетна удовица
с кућом на осами и са којом се Рада лепо слагала.
Моји сусрети с Радом Божић су били веома ретки.
У једном разговору она је увиђајући ситуацију,
рекла да ова власт наставља да влада земљом и
да би за њу најбоље решење било да ипак пређе
границу.
Радоје Домановић је, по том питању, ступио у везу
с познаницом и средњошколском другарицом
Радмиле Божић, Горицом Шајатовић. Раду смо,
потом, из Јарушица предали Горици. Горица је Раду
у Крагујевцу на неколко дана сместила у једној
кући, а потом је из Крагујевца пребацила за
Београд. Из Београда је, наводно, требало да крене
даље, али јој се, после извесног времена, губи
сваки траг.
Радоје Домановић је, као проницљив и неповерљив
човек, хтео све да провери, па и ту београдску
"везу". Затражио је од Горице податке где се Рада
налази, јер је хтео да је обиђе. Горица је мало
затезала, али је напокон пристала и Радоје је
посетио Раду Божић у једном београдском стану.
Рада је Радоју рекла да је сигурна у београдску
везу и да за њену судбину не треба да буде никакве
бојазни.
Пошто је остао у уверењу да се са Радом све добро
свршило, Радоје је, потом, истом везом, за Београд
послао и Миодрага Пауновића, свршеног
гимназијалца из Великих Крчмара. У разговору са
Радојем Миодраг је био још уверенији да ће све
бити у реду: Горицу је сматрао својом неоствареном
љубави, мислио је да ће се поново зближити с њом.
После неколико месеци ја сам добио писмо у којем
сам препознао Радин рукопис. У писму је стајало
да се не бринем, да је она добро, да је прешла
границу и да је тренутно безбедна. Ја сам то
писмо, разуме се, уништио. Истовремено, писмо
сличне садржине добио је и Радоје.
Удба је добро одрадила тај посао: писма су
долазила са печатом француске поште, што је нас
уверавало да је збиља све у реду, а Радин рукопис
смо сви добро познавали.
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У ствари, они су Раду, пред смрт, још и присилили
да осталима пише умирујућа писма. Замислите ту
младу девојку која у некој мемљивој ћелији,
пребијена, да би продужила два-три дана живота,
пише како је све у реду и како не треба да се
бринемо...
Њен брат Блажа који је, касније, успео да пребегне
за Америку и потом дуго истраживао све у вези са
смрћу своје сестре, тврди да је она та писма писала
у доброј вери, очекујући да ће прећи границу, у
време док су је заваравали да је чека слобода.
Мислим да је та Блажина верзија мало вероватна,
али не могу да спорим, можда је и тако било. Сада
можемо само да претпостављамо.

Хапшење јатака

ДУШАН: Мислили смо да је време хајдучије иза нас.
У ствари, они су вребали и даље сваки наш корак,
пуштајући нас неко време на слободи, сумњајући
да на терену има још одметника, надајући се да
ћемо их одвести до њих. Кад су се уверили да на
терену више нема одметника, одлучили су да
похапсе јатаке. Одисеја хајдука се завршила,
одисеја бивших јатака тек је започињала.
Други разлог за наше хапшење је политички. У јулу
четрдесет осме објављена је Резолуција Информбироа
и Тито је раскинуо са Стаљином. Започео је талас
хапшења и суђења информбировцима, што је
Стаљин искористио да Тита оптужи за издају
комунизма.
Да би показао како је и даље остао правоверан
комуниста, Тито је похапсио преостале равногорце.
Затвори су поново постали тесни, као и четрдесет
пете.
Око Крагујевца су постојале три веће равногорске
групе - лужничка, јарушичка и крчмарска, као и
једна мања, драчка.
У ноћи, једанаестог августа, Удба је блокирала
поткажене куће и похапсила оне који су се у њој
затекли.
Мене и мог брата, који је овде боравио на летњим
феријама, затекли су за вечером, око једанаеет
сати увече, а хапшењем је руководио Станко
Матијашевић.
Дванаестог августа 1948. осванусмо у крагујевачком
затвору.
Било је све пуно - људски врвеж по уским
ходницима и тесним ћелијама, а пошто нису знали
ко је из које групе - ко с ким треба да буде
размештен, а ко од кога одвојен, оне прекобројне
из ћелија распоредиш е на разна места - рецимо, да
у ходнику седе један иза другог, у пристојним
размацима док се међу њима шетка дежурни
стражар, строго пазећи да нико ни са ким не
разговара.
Касније су нас прозивали. Улазили смо, један по
један, у собу Станка Матијашевића, а он нас је
распоређивао:
- Максимовићи, а? Учитељ у "осмицу", на спрату, а
студент у "четворку"!
Та четворка је био један ћумез без прозора у којем
је човек тешко могао да се усправи.
Што је била скучена, хајде-де, али је била предвиђ
ена за оне које је чекала смртна казна, или, како
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смо их, међу собом звали, за "смртњаке".
Почех да се опраштам са животом.
МИЛУТИН: Кад смо похапшени, заједно са нама је
ухапшен и Марко Ђорђевић. Да ли се уплашио да
ће га неко одати, или више није могао да трпи
зулума, тек, одмах потом се у шуму одметнуо
Марков рођени брат Миливоје који је био с нама
оне ноћи кад смо испратили Јану. Горица, иначе,
за њега није знала и он је могао да настави да
живи мирно, али ето... Миливоју је користило
Јанино оружје које смо оставили у кошари.
Одметнуо се у село Коритник на Голији, код
Ивањице, тамо где сам ја, неко време, учитељевао
и где ме је, као другар, тог пролећа обилазио.
Допао му се био тај терен, због неприступачности,
али и због опредељености народа за четничку
ствар, јер, зна се, у Ивањици је рођен Дража
Михаиловић. За Миливојево одметништво смо
чули касније, у Пожаревцу, на одслужењу казне.
У Пожаревац су допремили неког Десимира
Јовића који је осуђен због Миливоја као његов
јатак. Миливоје се придружио тамошњем четнику
Гембешу, њихова дружина је опстајала неко
време, али су, ипак, опкољени и убијени.
Моја осмица је имала предност у томе што је
гледала прозорчетом у двориште, тако да смо
крајичком ока могли да видимо све који излазе за
воду или износе кибле. Тако смо водили рачуна
једни о другима - дознавали да ли је неко жив или
не. Касније, научили смо се и другим начинима
споразумевања.
Човек не може ни да замисли шта све у затвору
могу да значе лупкање о зид или накашљавање.
Посебно се у кашљању извештио Драгољуб
Максимовић који је изумео читаву скалу разних
врста кашља - и сви смо знали шта хоће да нам
каже: иде стража, опрез. Или, јутрос су гаднији но
иначе. Или, сутра је суђење. И све је то говорио
кашљући, без речи, све смо чули и разумели, кроз
ходник.
У општинском затвору смо остали до суђења. Пет
месеци, од августа до јануара. А другог дана
Божића послати смо на извршење казне.
РАЈКО: Ми смо ухапшени августа месеца 1948.
године.
Укупно, нас седморо - ја, Радоје Домановић,
Душан Лазаревић, Бранко Томић, Драгиша
Ђоковић, учитељ јарушички Љуба Милановић и
Лепосава Радовановић. Наша група није похапшена
у целости, зато што Удба није имала све податке,
већ само оне који су били доступни Горици
Шајатовић. Кад смо то схватили, трудили смо се да
заштитимо оне који су остали ван њеног домашаја.
Радоје је осуђен на смрт, као и Душко, а ја сам
добио тричавих седамнаест година. Бранко Томић
дванаест година, с конфискацијом целокупне
имовине. Учитељ Љуба Милановић десет година,
Драгиша Ђоковић осам година, а Лепосава
Радовановић пет година затвора.
Виши суд у Београду смањио је казне свима за по
коју годину, Радоје је кажњен доживотном робијом,
Душан Лазаревић на двадесет година, мени су
казну скинули на десет година., а осталима
одрезали по коју годину мање.
Нико од нас, међутим, није скончао на робији.
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Ја, Радоје и Душко, као коловође, издржавали смо
казне у Сремској Митровици, а остали, лакши
осуђеници, у Пожаревцу.

Други део
ИСТРАГА И СУЂЕЊЕ

Под улар

МИЛУТИН: Моја соба је, што се тиче величине,
била донекле упристојена за живот једног човека.
Али у њој је, уместо купатила, постојала само
кибла, то јест, ако ћемо право, једна улупана канта
за физиолош ке потребе. И ништа више. Ни
кревета, ни столице.
Исто и у осталим собама. Сама пустош тих соба
имала је за циљ да нам каже: ви за нас нисте
људска бића. Ви сте гомила меса које ћемо ускоро
претворити у кост и кожу, проточни носиоци
сувишних фекалија и измећари.
Тек после неколико дана наши укућани дотурише
нам прокријумчарене, понеко ћебе, чергу, поњаву,
јастук или ћилим. Храна се састојала од убуђале
посне чорбе коју си добијао једном дневно, али
нисмо ни јели тај чорбуљак, зато што нам је храна
доношена од кућа. Оно што ти донесу, једанпут
недељно, делкаш на целу недељу дана.
У ходнику се највише могло чути псовање свете
госпе, што нас је наводило на закључак да су скоро
сви стражари, или бар већина њих, били Личани,
али је, наравно, било и наших. Командир затвора
је, рецимо, био Гружанин.
Међу нама, затвореницима, посебан страх
задавала је појава неког Хранета, кључара. Грбав
грмаљ, са огромним штосом зарђалих кључева о
пасу, који су тешко и злослутно звецкали, на сваки
његов гегави корак. О њему ми је причао неки
Мики из Грошнице кога је често водио у
секретареву канцеларију и тукао. Каже Мики,
одведе ме код секретара, а овај нешто куцкара на
немачкој писаћој машини, још јој марку памтим,
Ундеворт.
Упадну унутра, а Хране каже ћати:
- Прошетај мало.
Ћата излази на бурек, а Мики већ зна шта га чека...
Ако у паклу има неки затвор, мора да су Хранета и
тамо запослили на сличном месту. Кад гледа, под
бељује.
А кад се уморе стручнији батинаши, лема и он.
Натера те да клекнеш, главу ти набије међу колена,
а онда удри по дебелом месу, док не поплави...
Акад на једвите јаде устанеш, лупа твојом главом
о зид, да му испроба тврдину. Да глава не остане
запостављена...
Дан-два сам био самцит у ћелији, а онда доводе
Јарушичанина Ранка Томића кога сам познавао из
виђења.
- Познајеш ли га - пита ме стражар.
- Не.
- Ма немој, сад ништа не знате и никог не
познајете!
Настала је истрага. Водили су ме у истражну
канцеларију и ја сам врдао колико могу.
Испитивали су ме разни официри, али сам успевао
да се некако измигољим и не изланем ништа што
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они већ не знају. То им једног дана дозлогрди.
Испитивао ме неки Лазаревић из Брњице, а кад је
схватио да га заводим лево и десно, унервозио
се:
- Е, сад је доста!
Устаде и залепи ми такав шамар, тврдим делом
десне шаке да су ми светлаци на очи излетели.
Падох са столице и од замаха лицем пољубих
патос. На нос ми цурну крв коју осетих и у устима.
- Водите га - рече Лазаревић стражарима. 
- Под улар!
Упућен сам у ћелију, али с наређењем да будем
везан у специјалан ланац. Лисице, са ожиљцима
на зглобовима, дечја су песма. Руке вам везују на
леђа закатанченим ланцем од улара.
Тако везан, као да сам брав, проведох осамнаест
дана и ноћи.
Најпре покушах да пронађем удобнији положај
тела, да бих руке могао мало да опустим и
колико-толико их истегнем, али сам већ после
пола сата схватио да је то узалудан посао: оне су
почеле да трну и ускоро их и нисам осећао као
удове, него само као потмуо свеприсутан бол. Но,
моје муке се увећаше кад нам донеше вечеру и
кад схватих да ме ни за вечеру неће ослободити.
- Не брини, хранићу те - предложи Бранко.
Јео сам мало, колико да забедим, да га не увредим,
да не одбијем помоћ, али сам са страхом
помишљао шта ће се догодити ако ми улар ни
сутрадан не скину. Спавати са рукама везаним на
леђима може, ваљда, само човек. Ко би уосталом,
такву муку другом човеку и смислио, него човек?
А опет је душа нашла пут до сна. Како, то само
она зна.
Изјутра осетих несношљиве муке: стомак се надуо,
бешика да пукне.
- Бранко - велим му ја и све гледам у страну - Ја
морам да мокрим под себе, као стока. Извини,
брате.
Гледа ме Бранко, само што не заплаче. Зове
стражара. Овај се једва одазива.
- Одрешите руке човеку да пиша!
- Није наређено.
И затвори прозорче.
Приђе Бранко ћутке, поче да ми дреши панталоне.
А онда ме подухвати и готово пренесе до кибле.
Ни тада нисам могао да мокрим, а да се не
исквасим.Морао је Бранко да навуче рукаве
џемпера преко прстију и да ме испиша.
- Извини, Бранко, брате - велим му ја и све гледам
у страну.
- Нема ту извини, Милутине. Што се мора није
тешко.
То нам је што нам је.
Тог јутра ме, међутим, одрешише, да одемо на
умивање.
Десетак секунди ми је требало док сам руке
успео да вратим напред. Све кости, чини ми се,
шкрипућу. Отекле ми надланице, прсти поплавили.
А умивам се са скврченим прстима, као кобац, као
да гребем лице, јер не могу да их исправим.
После умивања - опет под улар.
Сва срећа да је Томић, невезан, био поред мене. Он
је, иначе, био сељак, најневажнији члан јарушичке
групе, узгредни јатак с безначајном кривицом. По
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данашњем закону, можда би био осуђен
прекршајно, или га не би ни дирали. Он је,
међутим, добио осам година затвора!
За следећа испитивања ослободише ме улара и
могу да кажем да сам, касније, ипак, добро прошао,
јер више нисам тучен. Нису ми одбијани бубрези
као осталима, нисам ломљен и млаћен. Већина,
међутим, јесте. Кад је завршена истрага и кад су
нас сабрали у заједничке собе, неки Чврга из
Грбица причао нам је да је био везан не под улар,
него у такозвану квргу: ноге и руке, заједно!

Вита из Трнаве

ДУШАН: Истрагу је водио, како су онда говоркали,
неки потпуковник Сима из Београда. Он се мувао ту
првих недељу дана, а потом је истрагу прихватио
капетан Лазаревић.
Пребијања су била свакодневица свих нас, а
посебно су пребијали простије људе, док су нас,
интелектуалце, помало прескакали - што не значи
да и ми нисмо добијали редну порцију, напротив.
Ипак, најгоре је прошао Вита Невенић из Трнаве.
Њега су вукли кроз целу српску Удбу, од града до
града, и толико су се на њега осовили да је, иначе
лепо развијен човек, спао на четрдесет кила живе
ваге.
Он је био деловођа у Трнави.
Кад је од сељака сакупљен порез, сачекали су га
Јана и Ђука у мраку и отели му торбу с парама. Јана
и Ђука су били људи стављени ван закона.
Сматрали су да имају право непријатељску државу
и администрацију на сваки начин штетити. Друштво
је непријатељем прогласило тебе, ти си
непријатељем прогласио друштво, па ком обојци,
ком опанци.
Комунисти Невенића, међутим, оптуже да је с Јаном
био у вези и да му је паре, у ствари, добровољно
предао. Он, сиромах, не само да није био у вези с
Јаном, него није ни знао ко му је отео паре, али
ништа није вредело. Тукли су га, мрцварили,
терали да призна саучесништво, а он није хтео да
призна оно што није истина. Кад смо се, после,
нашли у судском затвору, молио ме да му опишем
Јану и Ђуку.
- Ти их - вели - добро познајеш. Дај ми опиши те
људе да бар знам због кога робијам!
А кад сам их описао, он кликну:
- Ето, то су та двојица који су ми отели општинске
паре!
Но, било је касно. Већ су га осудили на петнаест
година затвора, а он је коначно схватио да нема
смисла од таквог суда тражити ревизију процеса
и поново описивати отимаче.
Вита није био комуниста, хтео је само да ради свој
посао и прехрањује породицу. Ни то се није дало.
Но, с њим је осуђен и један комуниста, тадашњи
директор земљорадничке задруге, неки Марковић.
Њега су по начелу објективне кривице осудили
такође на петнаест година: био си директор, твој
деловођа је био задужен за државне паре, а паре
су завршиле у шуми. Према томе, крив си.
Пустили су их из Митровице после три-четири
године.
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Чиреви и букагије

МИЛУТИН: После неколико дана робијања тело
ми испечатише чиреви. Масни, гнојни, крвави.
Читав врат и дебело месо били су у чиревима,
тако да ми је веш био сав крвав.
Кад смо веш слали кућама, на прање, тамо би
увек уследила кукњава, јер је мајка мислила да
смо већ мртви, чим шаљу крваву одећу. То је и
иначе одмах после рата, био начин да се фамилији
посредно укаже на чињеницу да је неко од
ухапшених у Капислани, преко ноћи, стрељан.
Наиме, неки би се стражар или гробар смиловао,
после егзекуције скинуо крваву кошуљу са убијеног
и преко ноћи би је, потом, кришом убацио у
двориште његових укућана, да би ови сазнали
каква га је судбина снашла.
Због тога нас је један део фамилије већ био и
прежалио.
Једном приликом сам затражио лекарску помоћ.
- Да нећеш и сладолед? - одговорио ми је стражар.
А опет је нама било лакше од оних које су сматрали
најтежим случајевима, што су у нашој групи били
Милоје Лазић, Марко Ђорђевић и Триша Вељковић.
Да ли зато што смо ми били интелектуаци, па смо
знали да одговорамо на питања, да заводимо
иследнике на странпуте, да одуговлачимо истрагу,
а да им се не замеримо -тек, њих тројица су били
оковани.
На ногама су морали да вуку букагије, оне
неуништиве, које су се у нашим затворима вукле
још из деветнаестог века, с тешким зарђалим
ланцем. Оковани човек уопште није могао да се
креће док не подигне букагије и ланац, на чијем
крају се налазила тешка кугла. Звека тих ланаца
нам је померала мозак у ионако прозебла срца
усељавајући ужас. Једном дневно добијали смо
излазак у клозет. Кад кренемо, читав ходник
мукло јечи од ропских ланаца. Окови су били
разврстани по начелу кривице, од девет до
двадесет четири килограма: тежи случај добије
тежи оков. А окован човек има осећај да су
срасли с ногом, као страно припијено тело које ти
сиса крв. Јер се ланци омотају око ноге, али се не
шафе, него се нитују.
Дакле, да их скинеш, мораш да их раскујеш. Пошто
их до суђења нису раскивали, оковани затвореници
су мењали веш тако што су гаће провлачили кроз
букагије, а то је посебна операција која захтева
оделити труд и за коју мораш да устанеш раније,
како би био спреман да на време предаш веш
хигијеничару. Тако су опране, натраг послате гаће,
и навлачили, протињући их кроз букагије, оцрњене
неопером, патином и гаром прошлих времена.

Коњуктивитис

ДУШАН: Могао си једино изјутра мало да се
кваснеш и умијеш, и то је било све. За пет-шест
месеци истраге ниједном се нисмо окупали.
Чиреви су прекрили и моје тело, са њима сам и у
Митровицу отпремљен, и тек тамо ме је излечио
затворски доктор Ридл, заробљени Немац. Он ме
посаветовао да затражим од куће пивског квасца
који сузбија гљивице.
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Но, ја сам имао других, много озбиљнијих
здравствених проблема, због којих на чиреве нисам
ни обраћао пажњу - коњуктивитис који сам добио
због прљавштине. Коњуктивитис је био тако
страшан, да су ми се капци преко ноћи, од
запаљења лепили, тако да дуго нисам успевао да
отворим очи. Капци ти се зацрвене, па поплаве, а
сузе стално навиру и додатно сољу зледе отворене
ранице.
Што више замашћеним рукавима трљаш очи, све је
горе.
Због тога су ме другови, изјутра, водили ходником
до чесме, да се умијем и протрљам очи водом, како
бих могао да их отворим. То постаде неиздржљиво.
Жалио сам се свакодневно, тако да су једног дана
послали неког ћату из управе, задуженог, шатро,
за хигијену.
Он је, видевши ме поднадулих и поцрвенелих
капака, престрашено наредио да ме воде код
лекара.
Шеф на очном је тада био Душан Михајловић,
неутешан човек чијег су сина јединца, матуранта,
комунисти убили чим су ушли у Крагујевац.
Становао је изнад ресторана Пе-ка-бе, у оној кући
где је пре рата, кад би дошао у Крагујевац, одседао
краљ Александар.
Кад су ме одвели у градску болницу запрепастио
се. И иначе је био дрчан човек који би лако плануо
на несмотрене сараднике, па се осупио и на
милиционере који су ме пратили:
- Идиоти! Зар је требало да човек ослепи, па да га
доведете!
Преписа ми лекове који смирише коњуктивитис.

Сан о мишјој рупи

Моје ислеђивање је, на почетку, рекох, водио један
потпуковник из Београда. Звао се Сима.
Црномањаст, отрован, прек, са веном преко чела.
Позва ме у канцеларију, позва и двојицу стражара
да ме вежу за столицу, па им рече да изађу у
ходник - зваће, ако буде затребало.
Онда узе плајваз у оне своје затупасте прсте,
лизну га при врху, као да се два жалца кратко
сљубише, и нешто поче да пише. А пише као да
оре, види се да му оловка тежа од машингевера.
Мало-мало, па се графит залама, јер се он узбудио,
стеже плајваз, па притиска по папиру. То ме
плаши, знам да се нервира, па ће јед на мени
искалити. Сва та ћитабска машинерија која га сад
мучи и приморава га да седи и пише, све је то
испало,на крају крајева, због мене, због нас, на
нама ће се сломити...
Рече он ћати да изађе на бурек и да позове једног
стражара унутра.
Знао сам шта то значи.
Настави да пише.
Док он пише, у канцеларији настаје мир, чује се
само како, ритмично, шушка плајваз по папиру.
Шуштање из рупе, тамо, у ћошку канцеларије, као
да изазива неки покрет. То је скоро игра
скривалице, час га видиш час га не видиш: из рупе
извирује мишја њушкица. И мишу је сумњив тај
мир, па је решио да извиди шта се догађа. Апошто
се нико у канцеларији не помера, он се одлучује да
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протрчи између две рупе, поред повијених и
неуредно смотаних гајтана за струју и нестаје у
једва видљивом процепу између олајисаних дасака.
Гледам за њим, тамо где је малочас био, где сада
нема живе душе и мислим: благо теби, мишу!
Извирио си малкице напоље, на слободу,
протрчао поред нас и нестао у својој мишјој
држави. А кад сви оду својим кућама и ћата
закључа канцеларију, ти ћеш да покупиш
огризине од бурека и да полижеш крв која се још
није скорила из наших носева, ушију и уста...
Живљи си, сиви мишу, данас, и слободнији, од
човека.
Из размишљања ме трже бол, заправо, сев пред
очима. Но, бол сам тек касније осетио, кад сам се
скотрљао са столице и кад је она, привезана,
пала на мене, додатно ме ударивши. У ствари, тек
ме тај ударац од ногара столице заболео.
- Устај и одговарај на питања!
Капетан ме већ био нешто питао, али сам се ја
мислима пренео у мишју рупу и пречуо питање, што
је схваћено као омаловажавање иследника.
Омаловажавање иследника је, наравно, злочин
према држави, па ме, одмах, казнио ударцем.
Немаш право ни на сан о мишјој рупи!

У виличну кост

Сваки џелат, то ћемо ми затвореници ускоро
научити, имао је свој систем ударања и своје
омиљене буботке. Понекад смо ми, робијаши,
мислили да су посисали сва знања из области што
болнијих удараца, да је, сваки од њих,
специјалиста за понеки. Један удара шамаре
тврдим делом длана, да пуца за ушима и да глава
одзвања по недељу дана, други шутира шпицем у
мошнице, трећи, с леђа, изненадно, чизмом
одваљује бубреге, четврти се лактовима обара на
слепо око, пети од куће доноси корбач који пуцкара
кроз ваздух, а за вратом се увија као поскок, шести
чупа косу изнад ува и урла - расти, расти, - а кад се
пропнеш на пете закуцава одозго, боксером, у
теме.
Потпуковник из Београда је волео да удара једним
тврдим штапом, налик на данашње бејзбол палице,
али дужим, чворноватијим, сличнијим дршци
метле.
Пошто је штап подугачак, извештио се да не устаје
преко стола и беспотребно се замара, него да те
нацентрира да седнеш тачно тамо где треба да
падне најжешћи ударац. Удара стриктно у виличну
кост. И увек на исто место.
У прво време сам мислио да ме удара онда кад није
задовољан одговором па сам се трудио да
одговарам онако како би то мени користило, а да и
он, донекле, буде задовољан. Али, убрзо сам
схватио да он удара у скоро правилним временским
интервалима, готово безвољно, навиком, без
обзира на то шта ја одговарам. Уосталом, то нису
били одвећ јаки ударци, па сам се, после пола сата,
скоро привикао на буботке.
Изненађење за мене стигло је тек кад је
испитивање завршено и кад су ме одвезали од
столице:кад је устребало да се вратим у ћелију.
Схватих, чим устадох, да сам толико ошамућен да
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уопште не могу правилно да ходам. Шелеврдао сам
као пијано паче, док су се стражари подгуркивали
и подругивали.
Они су се, у ствари, као и сви докони алкохоличари,
опкладили у по пиво да ли ћу успети да се
дотетурам сам до ћелије или ће морати да ме
пренесу. Ко изгуби опкладу, плаћа туру. Пошто су
ме придржавали да не паднем замало се посвађаше
да ли сам се дотетурао сам, или уз туђу помоћ - ко
је добио опкладу.
Три дана нисам могао да отворим вилице, скоро ни
реч да проговорим.

Чизма небо

Сва срећа, тог су потпуковника повукли за
Београд, па је моје ислеђивање преузео неки
Лазаревић. Он је био доста блажи, у ствари мање
проницљив него потпуковник Сима, тако да сам
одговорима успевао да га заводим у некакву
маглену причицу, док нисам успоставио везу са
осталим осуђеницима и од њих дознао шта смем да
признам а шта не, јер сам, као и сви остали, гледао
да изврдам оно за шта сам претпостављао да не
знају и да им сервирам као признање само оно што
су ионако знали.
Прође неко време, у олакшању.
Једног јутра, за саслушања код Лазаревића, у
канцеларију улазе Станко Матијашевић и -
потпуковник Сима. Навратили да прате ислеђење.
Касније сам сазнао да их је послала виша команда,
јер су тамо, горе, били незадовољни Лазаревићеви-
ћевим благим методима рада и траљавим
резултатима саслушања. Слушаше они неко време
како мрдакам и врдакам, па ће Станко рећи
Лазаревићу:
- Бре, Лазаревићу, он ислеђује тебе, а не ти њега!
Одвеза ме од столице, руке ми забаци на леђа, па
у лисице. Затим ми конопцем завеза ноге, подметну
своју ногу иза мене и гурну ме преко ње.
Одједном ми се соба изврте наопачке, а њихове
чизме и колена постадоше небо. Павши на леђа,
покушавао сам да се окренем потрбушке, да бих
заштитио мекане делове тела. Једва некако
успевши да се окренем, нагутах се прашине са
пода, за који ме прикова први ударац у бубреге.
Накашљах се од прашине, а већ после следећег
ударца кашљао сам крв.
Том приликом сам добио такве батине какве никада
нисам, ни пре, ни касније, у животу. Тукли су
ме, сва тројица, и ногама, и рукама, длановима и
песницама, чак и оним потпуковниковим штапом.
У једном тренутку, сав крвав, лежећи на поду,
осетих да ми се љуљају два здрава зуба у доњој
вилици. Испљунух крв на патос, па промумлах,
очајнички гледајући горе, уз њихове чизме, уз брич
панталоне, уз униформе са звездицама, у њихове
опаке погледе:
- Зар је ово закон?
Шта ми је било то да кажем, ни сам не знам. Боље
да сам језик прогутао него што сам то рекао.
Јер, таман су се били уморили од толиких батина,
а потпуковник је, чак, и руку раскрварио,
закачивши дланом један од мојих зуба.
Сада ово моје питање додатно распали њихов
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бес.
Потпуковник Сима запањено ме погледа, па
погледа ону двојицу, као да ће им рећи: јесте ли
чули? Он узе ваздуха, као да ће рикнути, па
просикта:
- Хуљо! Ти ћеш нама о закону?!
Морали су, у ствари, да пронађу нове залихе
мржње, нове резерве оправдања како би
пробудили још већи бес у себи и даље повређивали
беспомоћног човека који је пред њима лежао на
патосу, у локви крви. Сваком силнику, поготово у
државној служби, потребно је унутрашње
оправдање за злочин. Као, не би они мене тукли да
ја нисам једна незгодна и загуљена особа, вечни
контраш, да их не зезам у здрав мозак, да се не
правим да сам бољи од њих зато што тражим своја
права и поступање по закону...
Тако је испадало да не тражим милосрђе и
каквотакво поштовање, да не тражим минимум
људског обзира, него да сам непоправљиви
бунтовник, опасни елемент друштва ког ваља
одстранити...
Пренели су ме, полумртвог, у ћелију, али не у
четворку него у другу собу, где неколико дана
проведох у изолацији, видајући ране.

Лале Цукић

После три-четири дана, доводе ми за друштво
Лалета Цукића, оца познатог певача Дејана.
Он је био у истрази са мном у ћелији, па је, касније,
пуштен.
Пита ме стражар:
- Познајеш ли овога?
- Не, први пут га видим.
Онда се обраћа њему:
- А ти, познајеш ли овога?
- Не познајем.
- Ни лук јели, ни лук мирисали, а? Добро, видећемо.
У ствари, одлично смо се познавали.
Кад стражар оде, Лале Цукић ми, на брзину,
исприча:
- Пази се, Дуле! Све што је знала Горица
Шајатовић, зна и Удба.
И исприча ми свој случај, у длаку исти као
Домановићев. Њега је, такође, позвала Горица, он
је ступио у везу с њом, а она му је, касније, кад је
стекла јатачко поверење, дала један машингевер,
аутоматску пушку, да је, наводно, пренесе нашима
у шуми, зато што, ето, оскудевају у оружју.
Но, Лале се, у међувремену, уплашио, па не само да
машингевер није однео у шуму, већ никоме није ни
рекао да га има, закопавши га у сламу. То га је
спасло теже казне, истовремено и нама, касније,
олакшало ислеђења.
А ево како.
Кад је полиција дошла да га ухапси, направила је
грешку и почела одмах да се распитује за тај
машингевер. Лалету је било јасно да им је неко за
машингевер морао дојавити. Ко? Једино је Горица
знала за њега. Полиција је организовала претрагу
и ускоро су машингевер ископали из сламе.
То је било важно сазнање за све ухапшене и
преломни моменат у читавом нашем ислеђењу.
Сада смо могли да усклађујемо исказе, да
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лицитирамо са изјавама, сада смо знали кога да се
чувамо, шта морамо да признамо, а шта ни случајно
не треба да одајемо. Јер, све што је знала Горица,
знали су и чизмаши.
После сам, на саслушању, направио још један тест:
намерно сам одао неке мање битне догађаје у које
је Горица директно била умешана.
То, међутим, нити је ушло у записник, нити је икога
интересовало! После тога, било је сигурно да је она
ослобођена сваке кривице, да се подаци о њој не
уносе у оптужницу и да све што она зна о нама, зна
и Удба.
Што се нас тиче, морали смо да признамо да смо
хајдучки јатаци.
То ми је и Лале, те ноћи, кад смо разматрали
ситуацију, одмах рекао:
- Немате рачуна да вас за џаб џаба ломе, све знају
из прве руке.

Подрум. Један срушен свет

МИЛУТИН: Ја за овај преокрет у истрази нисам
знао, јер смо били раштркани по собама. Нисмо
успели, сви, на време да ухватимо међусобну везу
и одредимо докле смемо ићи у признању.
Неки су знали за Горичино издајство, а неки не и
ја сам био међу овим другима.
Тако је испало да сам, још скоро годину дана
стрепео када ће ме, већ осуђеног, прозвати поново
на истрагу због Горице коју сам чувао, избегавајућ
и да јој поменем име. Она није била ухапшена, па
сам је скривао као што сам покривао и остале
чланове наше групе који су остали неоткривени...
Чак и кад сам био на издржавању казне у
Пожаревцу, мислио сам шта ли је са Горицом, да
ли је успела да се спаси, не знајући како стоје
ствари.
После осамнаест дана ислеђивања, читаво време
везан под уларом, пристадох да потпишем
признање.
Али, потписао сам само оно што су ми они, редно,
до у танчине, сами испричали и описали, кад сам
схватио да имају податке.
По признању, спустише нас из оних оделитих, у
пространије собе, спрат ниже. Седели смо тамо и
чекали на суђење.
Затвор се налазио иза зграде крагујевачког суда,
у једној згради ограђеној зидом, тамо где је била
крушевачка робна кућа. Сад је све то срушено.
Као и читав тај, ондашњи, свет. А иза затвора се
налазио круг за шетњу, према данашњем
солитеру Бе.
Тамо је било место за избацивање кибле и мокри
чвор, са високим зидом.
Ја сам после истраге био у седмици, великој
заједничкој соби која се налазила у подруму.
Имали смо даске, такозване палаче, подигнуте на
неких шездесетак сантиметара, лево и десно, од
пода. На тим смо даскама спавали, што је, у односу
на потпуно празне истражне собе, било извесно
побољшање.
Но у просторијама које су се налазиле у приземљу
није било ни дасака, а спавало се на голом патосу.
Нама су, у подруму, даске морали да поставе због
влаге, јер је под био промочен кишницом и
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фекалијама.
Било нас је двадесетак у тој, једној соби:
посебна фела, људска менажерија, обележен
свет, жигосани нишчи.
Скоро сви смо били политички. Међу собом смо се
шалили, у по гласа, да је криминалаца мало јер су,
углавном, на власти. Имало је ту и Недићевих
официра, љотићеваца, новооткривених четничких
група... Било је довољно да неко на тебе покаже
прстом да си, наводно, био у каквој војној
формацији против комуниста у рату, па да
заглавиш затвор, а стално су откривали нове и нове
завере и заверенике.
Кад се, после истраге на спрату, обресмо у
приземним и подрумским собама, окренусмо се,
мало, око и иза себе, да сагледамо како је ко од
нас прошао.
Сви смо, углавном, били на броју.
Углавном - јер је један међу нама фалио.

Смрт Драгољуба Максимовића

Фалио је Драгољуб Максимовић, брат од стрица
књижевника Свете Максимовића.
Њега су, за време истраге, одвели у Лужнице,
бајаги на увиђај.
У повратку из Лужница, близу београдског друма,
Драгољуб Максимовић је убијен с леђа.
Породици су рекли да је убијен у покушају бекства.
По тој полицијској верзији, човек од педесет
година, у лисицама или везан, покушао је да бежи
испред тројице наоружаних младића, старих
двадесетак година сваки, младића који су му, већ
на поласку у Лужнице, морали саопштити наредбу
коју познаје сваки спровођени сужањ:
- Гледај у земљу, корак по корак и не окрећи се!
Ко може поверовати да је везан покушао да бежи?
Зашто су га убили?Је ли био одабран да нама,
осталима, његов случај покаже шта нас чека, ако
не сарађујемо у истрази? Или су, просто, убили из
задовољства да убијају?
Оно што је процурело су гласине. А гласинама
можеш и не мораш веровати.
По тим гласинама, Драгољуб је, педесетак метара
од своје куће, застао и даље није хтео да мрдне.
Терали су га да крене, али он је стајао као укопан.
- Куд ме терате? Шта ћу ја тамо? Ја овде припадам.
- Полази, кад ти се каже!
- Ја од своје куће и кућног прага више не мрдам.
Настало је, наводно, гушање, а онда је полицајац
опалио Драгољубу у стомак и он је на путу до
Крагујевца искрварио.
По другој верзији, они су већ у поласку из
Крагујевца имали налог да га убију, само се
меркало згодно место. Да не буде у некој соби, па
да искрваре теписи, или не дај Боже да му проспу
мозак у кампањоли, као Јани, па да упропасте
седишта, ко ће то после чистити од флека. Зна се
да највише људску крв воли земља, она је најбоље
упије. Апоготово српска земљица, та је увек жедна.
Можда су га нешто и пропитивали успут, тек да га
зачикну, да се у нечему не сложи с њима, па да се
тобож наљуте и нађу разлог за злочин. Можда су га
питали нешто на шта је он морао да одговори оно
што се њима не допада, а онда почели да га
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кундаче:
- Шта рече, матори?
- Па, не ваља вам, децо, то што радите... Ја сам
старији човек, прошао сам штошта у животу, учим
вас као своје синове, неће вам то добра донети...
- Знаш ли ти, матори, да могу, ево, сад, да те
закуцам метком у чело и ником ништа!
- Зар се то сме, баш тако?
- Ја смем све што ми падне на памет. Ја сам, бре,
закон за тебе и теби сличне. Бог и батина.
- Батина, можда, јеси.
- А где је сад Бог, да ти помогне?
- Није он ту да би помагао како ти мислиш. Он,
ваљда, само гледа, одозго, шта се ради.
- Па он ти је нешто слично нама. Стражари, значи...
Е, данас ће тај одозго да се нагледа свачега...
- Свашта свакакви могу да учине, али онај који би
хтео да буде човек стално мора да пази на границу.
Ако је пређе, више и није човек. И животиња пази
на меру, синко, некмоли...
Али прекинуо га је пуцањ у теме.
Зна се ко су убице.
Знају и они да се зна.
Како им је на души - то не знамо, то
претпостављамо.

Бројање

ДУШАН: Из Крчмара су тад похапшени и осуђени -
Душко Срећковић, Бубица Срећковић, браћа
Благојевићи, Драгослав и Богосав, Јова Срећковић,
а Пане Гавриловић је био ухапшен, а није осуђен.
Он је својевремено био пратилац Аце Милошевића.
Касније је доведен и Лале Цукић.
Душко Срећковић ми је, касније, током истраге и
на робији, а био је осуђен на доживотну, причао да
је на саслушању Удба настојала да сазна колико
се пута састајао са одметницима.
То им је била нека врста норматива: за сваки
састанак добијао си по две године затвора и ми
смо, наравно, увијали и лагали колико је могуће,
настојећи да смањимо тај паклени број. Кад је
Душко отишао на саслушање, иследник га је питао:
- Колико пута си се састао са Миодрагом
Пауновићем?
- Како то мислите? Па Миодраг ми је сестрић, ја
сам га чувао, виђали смо се стално...
Душко га је чувао више од две године!
Иследник је, међутим, и даље питао:
- Колико пута си га видео?
- Много пута.
- Више од двадесет?
- Више.
- Тридесет?
- Више.
- Сто?
- Више.
Душко је, најпре, осуђен на смрт, па му је казна
замењена за доживотну робију. Издржао је
шеснаест или седамнаест година и, касније, умро
у Крчмарима.
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Шамшулин сат

После нашег колективног и договорног признања,
налазио сам се у судском затвору, спрат ниже од
истражног. Приземље, соба број два. Соба
пространа, а мрачна. Било нас је у соби најмање
двадесет. Углавном политички, али и понеки
криминалац. На пример, Шамшула из Рамаће који
је напољу био полицајац. Питамо га ми, који смо га
виђали у униформи, како то да он заглави затвор,
и то међу бандите.
- Било ме срамота што немам сат.
- Па зар за срамоту да те твоји ухапсе?
- Није за срамоту, него због отимачине.
- Ништа тек сад не разумемо.
- Пратили ме моји на посао, а мене срамота што
немам сат.
Треба знати да је онда ручни сат био прилична
вредност. Још ни телевизора није било, а камоли
беле технике. А ето, данас на пијаци можеш да
купиш сат малне за сто динара...
- Шта си конкретно урадио?
- Питао ја моје пајташе, како сте набавили сатове?
Јер, кад смо се фотографисали, они све истурају
десну руку и заврћу рукаве да покажу сат. А ја
немам шта да покажем, сиротиња. Ако би да купиш,
скупо, никако пара да навашаш. Онда ми један из
Босне каже да нико од њих сат није ни куповао.
Вели, поскидали смо на време сатове са руку оних
којима више нису били потребни. И не само сатове.
И чизме. И опасаче. И прстење. И наруквице. Шта
ће мртвом човеку тако лепе стварчице, што би у
земљи трунуле?
- Због чега онда тебе ухапсише?
- За много мању ствар. Спазим на вашару, где смо
давали обезбеђење, једног чичу. Стар, просед, са
шајакачом, брич панталоне, јелек и опанци, гајтан
и тканице. А из џепа на јелеку - вири бео ланац. И
ко да ме зове - приђи, приђи, само тебе чекам...
Приђем ја и питам - чича, колико је сати? Извади он
сат и рече ми колико је сати. Пустим га да замакне
за један ћош, па ћу опет прићи. Чича, је ли то
сребрн ланац? И пре но што је зинуо, гурнем му
кратеж испод мишке: полази, велим, ја сам из Удбе.
Одведем га са женског пијаца, поред општине, у
неки кукуруз, где му отех сат. И запамти, шишнем
поново, ја сам из Удбе, ником да ниси писнуо ни
речи. Истрчим из кукуруза, на другу страну, па се
завучем у једну мрачну уличицу, да пробам како ми
стоји нови сат. А он не стоји никако. Немам џеп на
прслуку, а онај на панталонама ми се недавно
пробушио, па га моја стрина зашила, не можеш у
њега ни прсте да завучеш, камоли онолику буџу.
Просечем, ножићем, прслук, да провири ланац, а
сат заденем за гатњик, тако да је ланац сваком
западао за очи. И тако сам, неко време, шеткао
улицама и шепурио се као паун, горе-доле. Све док
ме не склепташе. Дојавио, изгледа, чича. И није ми
жао што су ме укебали, жао ми што ми узеше
онакав сат. Неће га чича више видети, то вам
гарантујем, боље да је остао код мене. Овако је он
нестао у акцији, претопљен и утопљен. Ани сад не
знам је ли ланац био сребрн.
Шамшула је, запавши као бивши полицајац међу
нас четнике, у нашој соби био последњи по
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важности, па је спавао поред саме кибле. Ноћу су
га запишавали и запрђивали. Њему то као да није
сметало. Владао се, ваљда, по оној нашој старој,
лековитој и дурашној мисли - и то ће проћи. Он је,
по неписаном правилу, као радозналац, увек први
испитивао сваког новопридошлицу у нашој соби.

(наставиће се)

Неисцрпни бунар. ФОЛКЛОР
Подсећање.. Једно мишљење.

Станислав ВИНАВЕР
НАША СТАРОСТ И МЛАДОСТ

Наш однос према културном и духовном што га
је сачувала или стваралачки доживела јужна
Србија, има у себи нечег чудноватог, неоправданог.
Већина држи да је јужна Србија пуна скривеног
фолклорног, музичкога и мистичнога блага које
треба искористити малтене на један пљачкашки
начин.
Међутим, груба сила у области духовнога губи сва
своја преимућства, и клоне посрамљена и
зачуђена. Наивна је била вера да треба само заћи
по народу, покупити градиво и преправити га,
преиначити га у нешто дефинитивно и уметничко.
У већини случајева наш је фолклор сам по себи
нешто дефинитивно, коначно искристалисано, и
користити се њиме механички, значи разбијати
живе целине за љубав мртвих шаблона.Можда је
код других народа много ређи овакав случај. Код
њих су фолклор и фолклорна култура замењени на
време, стваралаштвом уметничким и индивидуалним.
Зато код најкултурнијих народа,тако често, нема
трага њиховом народском самониклом лутању и
изражавању.Има мотива у фолклору - особито у
македонским љубавним и жалосним песмама,
којима је судбина требала бити другачија. То су
имали битги свежи и љупки пупољци. И такви и јесу
лирски напеви црнаца, Малајаца и старих
европских народа из доба кад су били млади.
А тако није са многим нашим израженим и у песму
сложеним осећањима. Место да остану наивни,
место да остану вечно млади - јер им је досуђена
ведра младост - они су, незаменљиви новим
сменама, непотпомогнути свежим притокама,
лагано старили и - остарили.
Наш фолклор, у нечем судбински самониклом,
стар је, зрело сувопаран, готово академски.Код
других, сретнијих или несретнијих народа, после
фолклора (када је овај извршио своју улогу)
долазила је уметничка изражајност, смењивала је
првобитну дражесну наивност. Код нас је фолклор
острао усамљен, само на себе упућен; он се
није богатио спољним шаренилом јер је био
неповерљив на све туђинско. Свакако да има
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облика којима је суђено да доживе само извесну
снагу, пораст и доба, па да свену и ископне. Или, у
најбољем случају, да буду покошени у цвету. Јер
није свакоме цвету и свакој клици суђено да
постане плод.
Код нас, цвет је оцвао, стицајем прилика, и онда
кад му није било време, и ми смо добили плод -
плод заносан и горак - који нам, у почетку, не
беше намењен. Цвет који је требало да остане
само цвет, прешао је преко своје судбинске
предодређености, преко своје кобне линије. И
место да резултат једног великога напона, једног
полетног клијања - које је пресечено нагло,
доласком Турака, - место да се он испољи кроз
храмове и задужбине, фреске и олтаре, властелинске
епопеје и религиозно врење, он је нашао још
једино физичко за себе ткиво у народном
фолклору. И тако фолклор је у себе примио
двоструку бујицу, двоструке заносе, двоструке
тамне инстикте: прастари, продужени, народни, и
ново, неисказано, уметничко, што није имало
времена да нађе себи живога материјала где да се
пренесе.
Још само једно столеће, и све оно духовно врење
жупанских, немањићких и лазаревских махова,
нашло би начина да се физички испољи и сачува у
облику трајном и животном. Фолклор, нежни и
наивни, морао је да прими у себе неостварене
задатке једне још несазреле али наговештене
српске ренесансе. Он није био за то.
Он је постао - млад и свеж - наследник једне велике
горчине, једног великога неиспуњенога сна, који
није био у његовим дужностима.
Отуда у фолклору нешто крајње завршено и
зрело, чак и старачко, мудро и видовито, али
тамно и сталожено.Тај фолклор који је морао да
брижно живи, кад му више није било до даљег
живота, - који није смео умрети, - који је морао да
се напре и да изгара духовно, да би дао што јачу
пламену жетву, - достојанствено је заузео место
наследника, као млади и неискусни дечак после
кобне смрти читавога низа старијих рођака. Дечак
тај више није имао дечачкога живота. И народно
градиво треба прикупљати и схватити само имајући
у виду ово јасно и чудно искуство. Народна поезија
у нас није млада. Она је већма остарила, мада као
храст крепка, - но зелено шибље туђих дражесних
фолклора.
А наша уметничка поезија - обратно свакој
европској логици - млада је, и много сочнија, и
много свежија од народне. Младост, наивност,
занос, романтична, драгуљарска каћиперсства - све
то треба чекати од уметничке поезије, која је тек
почела да живи, одвојивши се од поезије народне.
Народна поезија је велика. Али стара. То се, ето,
није знало, и то се светило. Младост није ту.
младост не може са њоме. Младост је у новим
покушајима да се од нашег језика искују нови
спрегови, изборе нови наивни заноси.
И сваки покрет песнички који се заснивао на чисто
народном, превидео је огромну уметничку зрелост,
мудру исконску старост народне поезије.
Народна га је поезија, као прастара, дивовски
снажна змија, као боа констриктор, хватала у своје
страшне колуте, дробила му слабе кости и исисала
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му срж, до последње капи. Јер она, народна
поезија, која се код нас тако зове, није само го. Она
је дошла до крајњег круга своје могуће еволуције.
Обично народне поезије умиру раније, или остају
вечно младе, - недотакнуте крилом судбине.
Тако је и са свиме оним древним, средњовековним
и старијим, што се сачувало у јужној Србији.
Свему томе треба прићи са другим мерилом, и са
највећом предострожношћу.
Онде где смо очекивали обичан напев, цела једна
раса у историји дала је свој мутни и густи израз,
избледео од година, али још увек жив, мистично
крепак.
Јужна Србија није млада. А остарила је она на један
скучени и кобни начин не као што старе старци.
Обнова, младост може доћи и овде само од новога.
Од потпуно новога.
Код нас, и тамо - одржати душе у старим идеалима
некадашњим, фолклорним, не значи одржавати
их у младости (као што би то било другде) у
свежини и у полету, већ значи држати их још, још
увек, још једнако у оној силом наметнутој старој
старинској зрелости. Крајње је време да и цео
овај народ, и цела његова душа, - пошто су
пропустили векове младовања, - па макар и сада, у
сумраку Европе, доживе бар мало младости!

ОДБИЈЕНИ
ТЕКСТОВИ

Александар
Лукић

ПИР

ПРЕД ПРАЗНИМ ЗИДИНАМА ТРОЈЕ

Креч снега окупирао праг куће, вештачки камен
углачан машинама - до јуче испружен попут 
плоче приправљене за гробље. Грмови сметова 
уобичајено иза куће цветају белином; време
погодно за зимске санке. Одложена сахрањивања
покојника на гробљима, укрштеним знамењима
имена ~ узбуна. Другоразредни позорници
блинкери државне власти једва да помаљају нос; а
кваке замрзнуте, мртва природа.

Гробари додају цепанице у пећ, трљајућ руке, 
славе ленчарење ко уз ракију, а ко пијући 
шумски чај. Изменити кваке, отворити врата, 
што пре, пустити снег да сипи и уђе у кућу, 
доста се шуровало међу зидовима и самоћом. 
Интриге су узеле маха и мора им се стати на пут. 
Зато је проветравање куће неопходно.

А и прдело се својски у скученом простору, 
одвише препустише одушак цревима на вољу. 
Никог нису бреновали, мешали су се и померали 
границе - час тамо, час овамо - гасна комора. 
Не треба тајити истину због општенационалног 
здравља. Именуј ко краде фабрике, а ко мотику. 
Ругобе у историји преживљавају. Да се не заборави 
права цена ломљења крстова и паљења ватре 
уз споменике.
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Из јаворове шуме излећу животиње 
препуштене инстиктима и нагонима, 
жишке хиљадугодишњих снова падају 
попут одстрељених чешљугара у снег. 
Кажи штогод, ако смеш. А да ти не буде 
замерено у племену избаченом из куће 
у вртлог суснежице. А о важнијим питањима, 
неком другом приликом; та одвећ је јасно, 
глупо је трошити речи данас у празно 
пред масом, која нема страх од тишине.

Сачекај да прође бука; бес не држи дуго, 
макар деценије биле у питању, а кад почну 
сакупљати чауре и чутурице, да жале што су се 
на страшном месту пробудили; пред празним, 
причај им слободно о оном што их чека. 
Што истинитије умеш, а то ће 
их смирити. Парење вепрова и свињокољ помени 
обавезно; уживају да слушају вести уз крв. 
Кад све мине мимо части, окрени главу, 
дај им на вољу, да плачу, то је једино што им 
преостаје у историји. Срби уображавају да их има 
море песка и да може тмуша и тма од њих 
да гине годинама.

У лаком дремежу амђели лове снове. 
Након руковања са њима преброј прсте 
на руци. Имаш посла не заборави са 
варалицама чија је лоза стехла славу на
убиствима пријатеља.

Не, не кажем да им не посветиш пажњу. 
Вери треба удовољитн каткад али не
на сопствену штету. Учини то да те сматрају 
за лудака заустављеног на улици, затеченог 
у кревељењу самом себи на неком  излогу. 
Ослушкуј: села и градови кроз које су прошли, 
одзвањају као  чишћење орушја у пуку.
КЉУЧАЊЕ ВЛАГЕ
Влага у ваздуху, са живица већ капље
опори сонет. Кифле, вруће враголије теста ;: :
маме пролазнике да уђу у стварност пекара,
труднице завирују кроз излог, кријући 
глобус под хаљинама; унутра одраста 
мој брат, припрема се за наш сусрет.

Влага у риту — у трави роса већ умива 
цветове. На преврнутим качкетима гнезда 
стражари; крупан мућак заостао од насада.
Влага долази да убија срчане болеснике.
Влажи плочнике, о, како су они таз страшни, 
за дрвене ноге старица, што се једва крећу, 
као да им је велика нужда у гаћама у току. 
Живе, печене, недопечене. Невсела је прича, 
ма о ком човеку да приповедаш. Сети се 
Ифигеније, шта је њу снашло; Монализе –
реда ради рећи тек слике - Да Винчијеве 
уобразиље: пола човек а пола жена. 
Уметност — мрља одређеног времена. 
Сито. Признање да смо немоћни.

Влага у душама; у постељини брачног кревета 
брошеви, лишајеви, острвца скривена на графици. 
То јест, влага натапа постепено заљубљене. 
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Истина је чиста на крају кад се спозна. 
Улога влаге у свеколиком човечанству 
е грозна, 
случајни путниче - чувај се да те не 
упљују муве, као трупло оног свињчета 
што си видео у таласима реке. Кад си грлио 
драгану своју ослоњен о ограду брода; 
у једно јутро слично овом, брисао си грашке 
влаге са њених образа, показујући јој 
минђуше капљица на гранама врбе 
тик над водом како светле.

МОГИЛА

После отапања снега у планинама, 
или каквог изненадног пљуска Могила бира корито. 
Бар једном годишње промени ток, 
поруши крупна стабла ко од шале, 
торове, куће, ђермове, гробља, 
остављајући за собом бедеме земље 
где - где као одбачене кришке диње.
Остарели храстови падају жешће од разбојника 
посечених на гиљотини. Корење храстова виси 
у ваздуху као одрубљена глава медузе.

Кад јој се испрече на путу, Могила не оставља 
ни храмове по страни. Тек, посреди провијуга 
потврђујући слабашност зидова.
Из дубине земље, избаци на видело опеку 
црвених таблица са писменима, каменице беље од
велија сира.
Понегде ископа рало или плуг. Глинен суд.
Јуче се тискала уз село, а сад на другој страни
сврдла темељ планине. Прати је шибље.
Расте на обалама њеним као да избија
са крова напуштене куће. И гљиве не посустају.
Нарочито калуђерци - јестиви батаци јесени.

У зиму кад заледи Могила се ужели близине
дружења са људима, и тад пушта ловце на себе.

Та зар није сва природа таква?
Они брадвама цепају лед док не направе
рупу да би спустили удице у воду Могиле
густе као сируп која почиње да се пуши као чајник.
Тек да одобровољи ловце
Могила дарује рибе из своје нутрине
као перје просуто из јастука.
Побуна Могиле започиње,
цветањем корова. Цветањем санти леда.
Страхом, на коју ће страну да се намери.

НА ПРАВОМ МЕСТУ

У Раковој Бари живо врело се објавило. 
Покуљало са црном земљом испод једне стене, 
под којом младенци уобичавају да се љубе, 
кришом на вуненим гуњевима, потекло је поред
села 
пружајући дуг језик да се рачва, 
у какав ластар млад и једар; винове лозе, 
или пужа спремног да на леђима носи крљушт 
камења, да затвара лагуме кртица, 
што недвосмислено подсећају на крављу балегу 
која се пуши као каква Етна у летњем јутру 
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међу влашким пастирима. Како нам је 
страшна жеђ красила усне јуче, а данас, 
гледај, има воде да нас подави, луди кракови
поводња 
пенушају, утврђују од сувог грања и 
животињских лешева гувернал некакве клопке. 
Држи се обронака брана већ попушта, 
штеточине ће ухватити на делу.

У оближњем каменолому у коме сељаци
пеку камен, уз помоћ прадревне алхемије ватре –
беле се грудве креча - крупне очи крава на
пашњаку –
у јамама стена надомак пећи сунце зри.
Камен се гоји и предаје будућем времену,
да би лакше треснуо у железне вагонете
на периферији варошице. чије препарирано
животињско име исписано на лиму украј пута,
не трпи риме. Мирис креча бесни природом,
изнад млинова, ледина и јоргована и сечива
легенди,
разбија се та дотрајала осовина фијакера
пећи, којој пресуђује брег при додиру.

Традиција је живо врело, упамти. 
Ракова Бара у овом часу приправнија од 
пешадије чека да се покаже сакривена 
иза грма леске, као скитница, заустила је 
да каже, слушај. Тако изгледа свет Богу 
иза леђа, не трпи улегшавања. Одасвуд
вреба месец, обасјава пањеве и цркве у мраку.

Шта могу рећи после хиљаду година 
самоће, мишљах? У Мишљеновцу прикован за
лествицу 
стихова напуштене железнице усред полуострва 
са пределима рогова и логора, и гњилих лубеница 
срамно је ћутати. Од дугог стајања. 
утврђене границе саме попуштају.
ИСПИРАЧИ ЗЛАТА
Сусрео сам читав један народ на том послу.
Журили су за срећом као ројеви мушица
пред кишу. У светој тишини одлазе на обале
потока, и завоје брзавица где се од памтивека
таложи благо. Са молитвама и досеткама у
мислима,
притиснути сиромаштвом, крећу посвећени
на аргатовање пре рађања сунца,
а враћају се празних шака кући у мрак.
Оскудни алат: дрвено корито, овчије руно,
лопату, ашов, чинију за воду и кесицу
од штављене коже за златна зрнца
носили су окачене о рамену,
окићени као божићна јелка.
Подизали су за собом дине песка 
са чије површине по природи ствари
испарава влага, сунцу на гозбу да огорева.
Из сувих каменчића бљешти златна боја. 
На ногавицама панталона испирача 
несносна припека каткад показује златне трице. 
Но, грумењс злата остаје да лежи у мраку обала 
мамећи испираче злата да се врате послу.
Пред кућама трагачима живородног злата 
нагло се пробуде црева. Крче узбудљивије 
од транзистора. Њихове жене, здепастије 
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од тегли, гунђају по обичају постављајући 
копачима вечеру на сто.«И овај пут ништа? 
Искаш вечеру, а празну кесу враћаш кући. 
Благо ни да туриш међу два прста.
Златна јајашца хоћу да видим сутра. 
Копај дубље наоштри ашов!»

Тако се живот испирача злата понавља.
У риљању песка, сејању истог кроз сито. 
У мешању муља, светој осами вере да ће грумен 
засијати са дна блата. Неке од испирача 
које познавах, напустило је стрпљење, 
и они су усред грознице 
подигли руку на себе, да убрзају одлазак у рај.
Ти свакако храбри људи, нису могли да издрже 
диктатуру обреда вечере, и гунђање домаћица. 
Алхемичари су након смрти положени у пескушу 
на брегу као интернирци. По самој ивици
хоризонта. 
Сишли су ниже у земљу да потраже грумење злата. 
Чујем их каткад како риљају и тупе алатке 
кад ударе на руду.
Један руски емигрант смешног имена:
Ефтим Тарасјев, одомаћен и призећен
сеоском ратном удовицом, имао је среће,
да у току вађења праисторијских стабала
из корита реке за огрев, набаса на златни грумен
величине гушчијег јајета. Са трупца испуцалог
и без коре - црњег од леђа кита, чију је вредност
изједначавао са угљем, грумен злата му је сам
пао у недра.
И све би било потаман да није навалио
да се хвали међу испирачима злата.
Да је ћутао и данас би га имао.
Али вест је од уста до уста стигла у уши
државних чиновника. Редак грумен
живородног злата завршио је у логору закона,
иза ограда бирократске процедуре, у тами
челичног трезора. Златно гушчије јаје
разбило се пред његовим очима,
у корист општенационалног добра.
Кад се то десило Ефтим је остао
без ваздуха, пао је као секира преко
праисторијских стабала наслаганих
у дворишту да се суше за зиму.
Лежао је тежак као снег преко будућих
цепаница, не могавши да види удовицу
коју је искрено волео, иначе лепу жену,
која је због љубави према емигранту
годинама фарбала образе кредом.
Лежао је склупчанији од топлог златног
гушчијег јајета над уловом. Штрчао је као фитиљ.
Чекао је поднапитог најамника да дође
са упаљеним палидрвцем и на трагикомедију
стави тачку.

ПИШТАЊЕ ВРАНА ПОД ОЛИМПОМ

Три дана и три ноћи море је
рикало без престанка из сата у сат
Таласи су бљували на обалу 
у почетку траве, па шкољке, 
а онда дођоше на ред мртве рибе.

61

Бр. 16-20 / 2005



Нико се није усудио да приђе
кључалом лонцу.

Под Олимпом магла се ноћу црвенела,
планински престо се пушио и претио
камењу и главама дрвећа
које сам једва слутио у даљини.

0 Боговима се ћутало. Страшан час је 
владао, као вече пред даћу.
Они су вероватно пословали невидљиви
око нас на уобичајен начин.

Море повраћа нечист из утробе,
оплату чамаца, гајбе покупљене испред 
пиљарница, фосиле савременог човечанства 
нанело је из кућа.

Због нечијег леша избаченог из мрачних дубина 
коме свакако није било помоћи,
окупио се одред милиције. Чиновници 
државне администрације галамише
по правилу службе.
Идентитет дављеника није установљен.

А магла под Олимпом преко дана 
подсећала је на кипуће млеко, 
или исплажене белутке из зида куће 
иза којих се склонише богови од нас.

Три дана и три ноћи, трагедија је трајала 
брундала као помахнитали комбајн. 
Жене су јаукале, цичале као мишеви 
опкољени пожаром - њихов лелек подсећа 
на малобројну публику која здушно навија 
у току неког олимпијског турнира, 
или на вране после какве одсудне битке.

Кад је престало невреме, ми спаковасмо пртљаг 
срећни да можемо отпутовати на север, кућама.

Испратило нас је пиштање врана под Олимпом, 
које се ваљда једине радоваше трагедији 
наједноставан начин.

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ

У време комунизма, док су многа имена песника 
представљала опасност по друштвени поредак, 
један мој пријатељ, упоран да негује везани стих, 
а успут и да сања стварност у римама исувише
отужно, 
волео је да се показује, надајући се да на овом
свету 
није баш све изгубљено.
Због потребе да га чује народ,
био је најуспешнији у довијању
да се чује песничка реч. Тако су те вечери,
својеврсне сеансе несрећног језика
окончаване бедно.
Неколицина песникових пријатеља,
по који залутали шишмиш, доушници
који се врпоље на столицама, као да седе
у двоколицама домунђавајући се међусобно
у пола гласа, једном приликом седели су тик
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уз стаклене витрине ловачког оружја,
уз набијене патроне, и ножеве са тестерастим
зубима
за крупне кости изграђеним изнад сечива,
уз трофеје животиња који су ту постављени,
вероватно, да подстичу потенцијалне купце -
ловце и љубитеље оружја.

Стихови су из песникових уста, 
падали као грлице погођене драмлијама 
патосом полупразне дворане, 
одјекујући грђе од тупих секира у шуми. 
Дружина се сабила попут ласта у време 
летњег пљуска, под гредама сеоске шупе. 
Деловали су као да им је све на овом свету 
потаман, чинодејствујући богобојажљивије 
од васељенског патријарха у име вечности; 
не слутећи да време само огољује патину медаља, 
чинећи губитништво јаснијим.
Кад се престало са декламовањем стихова,
ликер доскорашњих рима надвладала је галама.
Песникова мајка, која се здушно трудила
да у свакој прилици буде бабица,
извадила је из торбе флаше са пићем.
Алкохол је деловао умирујуће.
Након неколико чашица псовке посташе
привлачније од стихова. Ловачки трофеји
падоше са зидова осећајући се ваљда
превареним, мртве животиње демонстрираше
гнев. У глуво доба ноћи док се у даљини
наших погледа рађала млечна магла,
расправљали смо о оправданости постојања
овог света. Та тема, иначе доста трошена
у ранијим временима, поседује растегљив химен,
као што је познато врви од општих места,
уз то није била интригантна,
да би нам ко замерио.
Ја сам једини штрчао незадовољан, 
личио сам на мужа који је затекао жену 
у прељуби. Изгледало је да убијам по једног 
пријатеља на свакој од тих песничких приредби. 
Уливао сам им страх у кости.

ПРОСЈАЦИ ОСВАЈАЈУ ГРАД

Гњежђење сиротиње се усталило у центру града. 
Где су одломци историје најпопустљивији, 
млади људи ишту милостињу. неухрањени, 
саме кости у строгом поретку,
прострти тик уз зидове државних зграда.

На једном месту седи жена са дететом у наручју, 
слика и прилика Маријина. Клати главом
-као крава која се отелилазоа; трошна и безимена,
празна као летња јара, у митски рабијеној
тикви Београда.

Неки старац, вероватно ратни војни инвалид,
ветеран вичан насиљу,  галами у свом посвећењу,
улива страхопоштовање код пролазника, 
али не добија ни чвоњка. Милостиња се претвара
у мужу отровница.

Бојни поклич или повремено пијукање,
Гуруа сиротиње. Рођених да на исти начин
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Осећају живот као и други, показује тамну страну
Преживљавања, химну топле крви, виђену голим
оком.

У БОЖЈИМ ЗАКОНИМА, БАР, СВЕ ЈЕ ЈАСНО

У божјим законима, бар, све је јасно.
О прећутаном, кога извесно има на претек, 
нигде ни помена, ни какве посвећене речи? 
Ласно ли је надати се љубави у таквим условима, 
пријањати уз реч јачега.

Као онај младић са чланцима заглибљеним у песак, 
што се препусти искушењима у пустињи, 
да га вера смрска за свагда као скитницу, 
показујући му докле сме ићи, шта може поднети. 
Мучеништво његове части, треба да буде узор, 
благе правде у крви. То ти је, што ти је, 
кад су закони у питању. Да би се уздигао, 
због примера, мораш умрети.

За живу главу, не поричи ничију смрт. 
Отпатке пепела неке вечери коју памтиш, 
њену истиниту празнину изгубљене светлости, 
уважи, јер, и сад држи страну слабијима. 
Савладај се при путовању, не ружи ствари уоколо. 
Козе брсте жбунове пастирима за леђима, 
да могу самлеле би и последњу младицу у шуми, 
прибери се, па вши пастире како псовкама терају 
стадо. Колико погрдне речи помажу људима.
И на небу и на земљи понос претиче. Пуши се
чунак.
Пијучу ексери закона упућени у дубине кола.
Кад заореш бразду у дивљини, уздај се у себе,
и семе сеј по месечини, на рубу времена,
по свом нахођењу, уређуј башту, ако устреба
у језицима миленијума тражи корење вичне себи,
макар их бирао по оној млакој пословици
«према свецу и тропар» , и тад чиниш важну ствар.
Толико близанаца сакривених у мраку
нада се твом доласку. Није све у божјим рукама.

НАШМИНКАНИ ФОСИЛ

Хода улицама града последњи примерак –
заговорник «научног социјализма». 
Захваљујући разумевању суграђана, 
негдашњи становник комунистичког раја 
остаје исти. Састављен од минских поља, 
сам по себи све објашњава. У маларији револуције 
малтретира конобаре и даме које могу да издрже 
десетину војника заредом. Саблажњава их, 
приповеда како је некад било, у временима 
док се Тито слободно шетао међу народом.

Уредно се умива у клобуку градске фонтане. 
Очајан што оста усамљен на овом свету. 
Кец на једва видљивом трагу круга 
светске историје, на улици као у негдашњој 
кантини изиграва управника. 
Усред ноћи уме да се издере на тргу: 
нашминкани фосил, глуми лудило.

Али, ко да верује старцу? Фосил
мора да се избори за место на улици.
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Шта човек тражи, то и добије.
Не сме се лаконски губити време на будалаштине,
одувек се отимало међу нама речено «по српски»
где запне, ту одлети глава.

Његов језик - тужна арија корачница, 
лети као пахуљица снега међу лишћем. 
Слепи миш тражи прилику 
да се извуче из пећине чекића и српова 
са дерњавом на улици.

ГЛИНЕНИ КРЧАГ

На путу за дубраве, тик уз реку,
иза завеса вреса, или ђинђува бурјана мастиљавих,
одбачене ствари - алатке ничу из песка,
стигле са поводњем ко зна откуд,
овде - онде, косир рђе цвета.

Негдашњој калдрми утврђеној каменом зеленком, 
у запуштености, облачи гуњац маховина. 
Где - где, бујице начињу камење, тегове изнад тла, 
као кад зуби испадају старцима из вилица 
поневши их у други крај.

Бујица је ударила свом силином у окриљу мрака,
и мада природа не трпи последице за феномене
са којима нас испробава, на исти начин,
човеку је преостало да може у болу за језик да се
угриза
одувек је тако. Природи припада завршна реч,
показивање снаге у поезији тренутка,
на местима где је прекинут пут.

Где се земља одронила са стрмине,
остављајући жиле дрвећа да висе у ваздуху,
у треску пао је горостас храст.
Тек да покаже да су вечности неопходне жртве.
Слутио сам да у дубравама има још горих судбина.

ЗИМСКА КЛОПКА

Из снежногсмета, одмах иза куће,
у негдашњој башти — штрчи пободен коц.
Током лета служио јс достојно,
придржавајући птивезан струк парадајса,
црвене сочне плодове у грозду.
Несавесни домаћин оставља коц
У башти да презими. Тако он постаје 
добра основа за :коју дечаци
привезују клопке намњене
шареним птицама, сачињене
на најпримитивнији начин. Струк
босиока, и длаке из коњског репа
свијене у омче рашириће по букету
чим падне снег, однеће га у башту
и привезати за врх коца, чекајући
да птицама понестане храна.
Вратиће се у топлу собу, одвжни
са мокрим ногавицама панталон
трпећи увреде старијих укућана,
наслониће се о прозор позивајући 
очеве да им се придруже ка стражи.

Тад слети по правилу једна птица,
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право у замку. Шарени штиглиц. 
Долетео из облака или из шињела,
суседних дворишта. А онда се за њим 
стушти читаво јато. Гладни отимају се 
међусобно, да заузму место, 
не би ли на мразу покљуцали црне 
семенке, уплићући ножице у омче.

Дечаци ће истрчати из топле собе, 
и једва се пробијати кроз смет,
галамиће опонашајући ловце, 
журно приближавајући се штиглицима
уловљеним на коцу. Јадним и уплашеним 
птицама срце ће у дечијим рукама ударати 
као каква елекгрична пумпица, 
отимаће се, узалуд. Ловци у рукама држе 
маказе, као обавезан прибор,
којим секу длачице коњског репа, 
утегнутих око птичијих ножица.

Током зиме, јато птица завршава у кавезима.
неке у заточеништву угину већ први дан. 
Преостале цвркућу, потврђујући тако своје 
постојање. Каква трагедија! Каква јефтина забава 
гако дуго траје, међу размаженим дечацима.

РИБЉИ МЕХУР

Открио сам храм рибље утробе. Распорен 
крвав јастук извучен са дна реке. 
Бели рибљи мехур, надувани узвичник, 
плени поглед мој - како је само велик 
у углу масивног храстовог стола! 
Спреман да светли у распадању. 
Окружен духовима мртвих песника.
Мајстори за справљање рибље чорбе,
угљенисаних лица, са ченгелама вилица
пристигли су са чакљама из чамаца,
заврнутих рукава до лактова,
поре на обали реке улов. Занатлије
се уздају у рибље изнутрице. Без рибљег мехура,
аласи не стављају котлић на ватру.
Неславан крај, слутио сам баш тако изгледа.
Али, где је ту смисао? Та већ знамо
на шта личи тајна вечера. А понављања
су итекако, пакао наших душа. Чему то?
Отимати рибљи мехур, од судбине тренутка,
ко уме? Моји стихови, моје незавршене реченице,
вапиле су за таквим узвичником. Моје црне мисли
понекад сладуњавије од печених шљива беху
међу савременицима, овековечио сам их
трагајући за мером, за обликом, не марећи за
публику,
постајао сам мехур, мех - шаптач,
у тишини распадао сам се за будуће време.

ТАЈНА ПОЛИЦИЈА -ПЕРСПЕКТИВА 
ПОЉСКОГ НУЖНИКА

Сонети недокучивих искушења, питања, 
недостижне варке дрвених коња одасвуд плене, 
празне утробе направљене тек да сјај избија
изнутра. 
Перспектива пољског нужника. А страх?
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Дан републике, слављеничко предавање о тумору 
на мозгу обавезно изводити пред сељацима, 
држати одређен курс, усмеравати кормило 
ако устреба помоћу војника, ето шта је важно. 
Полетна мелодија, другови и другарице! 
Валцер и мешано месо служи се увече. 
Стењање шума у пожару лета не припада сваком, 
ударници, напред на чело парадне колоне, 
дајте такт - покажите расположење власти, 
цика одличја на грудима најоданијих одзваша.

Ко је за Краља? Да ли ми то добро чујемо? 
Нека нам се губи са очију! Доста са шалом. 
Храбрима одати почаст, удовицама 
уручити поклон, трофејни валтер - него шта! 
Унесите достојанства у игру господо. 
Не помишљајте на арчење новца. 
Звезде се ионако губе. Ој, јој, ој!

Трпети слику свевлашћа - дисциплину обојених
метала не уме свако. Има појединаца што
обожавају зимске сметове
предвече, погнутих глава, сакривених за завесама
по собама леденим, леденим. Пријатеља мојих
обећаних тишини. 
Потресених да би ме радо загрлили ноћу у
ужаснутој патњи.
А ни свикли се нисмо на пустињу, на смрт анђела
и привиђења песка, још мање на ватру брачних
зађевица;
одакле највише заудара. Авај, не пиши име тајне
полиције.
Белешке ће ти доћи главе. Наслушаћемо се
сопствених јаука
У по гласа по казаматима. Ко да те жали тако
откривеног?
Некмоли да упамти осрамоћеног. Нисам ти ја за
утеху.
Рећи ћу ти : никуд не нестаје историја – ајвар
њеног времена
Уобичајено суди. У сталном врхунцу, туче
пендрецима.

У ДУБИНИ ФАНТАЗИЈА

Део по део ледника мога бића,
У ретким вечерима пуца јаче  но опран
И неољуштен кромпир; како би се рекло:
У капуту – стављен у пећницу.

У друштву тешких отпадака,
Пукотинама сећања, у мрежама светлости
Што заклапају видик, брежуљцима
И зеленим вишњицима,
Нисам могао рећи ништа лично,
Истинито још мање. 

Мој живот ускрсавао је изнова, 
на махове свеобухватнији од пешчаних
тврђава дигнутих детињом руком
на обали мора. Заточен у вечитом
календару штрчао је страшнији
од зашиљеног коца.
У дубини фантазија ије могло бити речи
о саборности. Ту сам бар био као и у поезији
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исувише личан. Срце моје стешњено
под топлом кожом грмело је уморно
од стрпљења. Светлост. поларна
светлост иза човека остаје најзад,
бачена грудва снега у ваздуху.
После свега, празна шкољка
навезена да лежи у дубини мора:
о да ли знамо? Колико рана крвари,
каква музика крви, након пуцања ледника
настаје у језику, међу одмрзлим потоцима речи.

Јаје на око остало је, ево, од неких жена, 
које сам обасипао позивима на љубав. 
Зарђала чиода, тек, или покошена трава, 
мирис њен, допро из даљине. 
Отесана греда у завојима лишајева, 
са које може да се чита прошлост, 
негдашњи позив младица упућен мени.
Голотиња фантазија светли поузданије 
од лампи окачених под тремом сеоских штала, 
урања на гозбу оштрија од ребара у мрак, 
светлуцава топи се у лажима спаривања.
Како ми је? Упутно ли је рећи овде, сад?
У дубини фантазија, стојим као пред тигањом,
из кога са корицом хлеба сакупљам остатке хране
нечег, у шта сам се годинама клео да мора бити
љубав.

ВРАЧАЊЕ У ШУМИ ВРЕМЕНА

Опраштали смо се од шумских испарења,
и гљива што су у ноћи сијале као мишија леђа,
близу православног храма сакривеним за дрвећем,
ту ноћ смо се и не хотећи опраштали,
притиснути једно уз друго, млади јежеви,
врачали смо о будућем, о сасвим обичним темама,
била је реч, ако ме држи сећање,
ни поменули нисмо да ћемо тек љубити
у нама неки други живот. Јашта!
Да се више никад нећемо наћи на овом месту.

Па, добро. Не може се све погодити у животу. 
А срце, зна се, бира пут. Не сумњај, бар у то.

Толико безобразлука протутњало је 
мојим животом од тада. И после свега –
ја се још увек радо враћам тој ноћи, 
све чешће ме обузима сећање на њу. 
Не певам ја ову песму, да ми прође 
време, битку са временом нико није добио.
Очас гола девица, преда ме истрчи, 
Успомена или сан, или је то пак жудња 
од које сагоревам под мостом затечен 
на плажи опрљен сунцем у летњем дану.
Изговарам имена заобљених брегова
из завичаја. Мислио сам да сам доста блага
понео са собом у свет. Пуну торбу белутака.
Био сам сетан човек због тога, мало је то рећи,
тужан као да сам убијао младе птице
у младости из обести. Ветар ме је гонио пољем,
као какав бусен вреса или јато јаребица подигнуто
са ...
Патио сам. Историја неких сусрета
се не догађа да би се сусрет поновио.
Што је било, било је. Изгубио сам каљаче у виру.
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Веровао сам да живим. Да нисам године протраћио
улудо.
Што сам тражио, то сам и добио. Послушао сам
срце своје; 
отуд ми долази чежња, отуд ми долази жеља за
драгом, 
отуд долази јек пролећа, од свих гласова
најумилнији. 
Цветови јоргована, крик уплашене птице, 
златасти Пек, влахиња са задигнутом сукњом 
кад броди реку, од ког призора ми застаје дах, 
а затим, прасак динамита у каменолому ломи 
грдосије стена, пре но појури дивље животиње 
из честара. По лишћу топола и врба, по крововима 
воденица низ реку таложи се прашина креча.

Бела прашина времена таложи се по мени.

МАЊЕРКА А У ЊОЈ МУЉ  МЛАДОГ ВИНА...

Но, нисам рекао све. Говорити о шареним
змајевима 
од картона распетим у Божје име у ваздуху, 
са лицем каљавих пећи осуђеним пред народом, 
о том смаку света комунистичке приредбе 
олупинама епохе разасутим широм земље 
припремам се да кажем коју реч. И не плашим се 
да ћу бити умлаћен моткама, по српски 
што не бринем о историји нације 
како се не задовољавам оглоданим костима.
Домине уметреног дрвећа за зиму, 
моји пријатељи, месечари, песници 
свештеници трагедије људског постојања. 
Малобројни, иако их књиже на хиљаде 
чекају моју завршну реч.
Велике одлуке сведене на коцку,
табланет уз свеће за столом -
кротитељи змија уигравају ревизију уговора.
Лица потписника носе знакове смрвљених копита.
Нисам рекао готово ништа. О оси куће,
тек по коју. Блато лишћа на прагу школе
у светом труљеау подсећа на одложене
златне зубе пред спавање у чашу са водом
или на пијук кљуна неког собног канаринца.
Сите животиње пландују затворене у кавезима.
Без закона међу њима има више поштовања
но међу људима. Клепетало гони таласе преко
језера.
Стоје у реду грађани вични досеткама,
али не могу да сакрију, бубуљице преких нарави,
што се показују као сугреб на кожи деце
суснежица њихових расположења
скончава уз богојављенску водицу.

Знао сам да ће се то изгнанство завршити 
на ружан начин. Ма како га крстили 
у пијанству и обавезном слављу. 
Славити Бога, пре или после отрежњења 
најмања је штета. Кит избачен на обалу мора 
означава крај рата — капе бачене у ваздух 
падају на земљу као последњи страдалници.

То су само представе. Монахиње
са лубеницама у чамцу. Бистар рибњак
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вегавих пастрмки с јесени. Оџак пањева.
Поглед са висине, пренесен са Арарата.
Магнет видика неоскрвњен после кише
у јасноћи: жив ли си или мртав
у камен утекао од наследничких спорова.
Не љубећи жене са рубашкама међу ногама.
Олбијајући вруће вино њихове крви.
Кремен звезда попао по роси.

Мој народ! Албатроси усамљени,
албатроси оборених глава на стењу,
избеглице који сам се наслушао пред црквом
у току литургије. Која је упркос божанском 
усмерењу одзвањала грозније од мањерке,
идући пешице кроз баште – маштајући о зачинима
припремљеним у нашу част. Хоћу да кажем,
били су то само угарци неке девојке
коју сам волео у младости. Чак ни то.

Кипарис у побожној тишини стеновитих кула,
по којима цртам лик мајке. Бакарни лик 
предвечерњег сунца. О, да. Зидао сам степенице.
Побеђивао несавршенство у коме сам се обрео 
рођењем. Слутећи у осами да поезија ствара чуда
у нечијим срцима – свакодневно.

Мањерка неког рукавца чекала је на мене
деценијама,
са омраженим шкољкама на дну. Живот наш слутим 
представља нагађање о висини. Станарине 
коју морамо платити случају. Ораховој љусци
мртвом змају неког виолинског кључа.

Да су наша славља била примитивна
пред фреском породичног свеца,
о, да ли знамо? Тек ритам мелодије
цветања багрема у заборављеном дневнику;
вили за убијање отровница.

Толико суза, толико барица
проливених улудо.

Колона војника падавичара са пеном у устима,
тек треба да наиђе, у светом науму
да спасава или да пороби свет.
Изађите из заклона, жртвујте радије себе,
уместо других. Свет очекује жртву да види.

НЕСТАЛНЕ УОБРАЗИЉЕ - РУСАЉЕ

Где су се сакриле те жене
које ми се подаваху у сновима,
куд су утекле сад, оне, драге диве
које сам несебично љубио гушећи се
од пољубаца у сновима на тренутке,
зар нестадоше моје несталне уобразиље
негдањих ноћи тек тако?

Остадоше ми само крвава плућна крила
извађена из њихових груди -
висе у мојим шакама крта и нестална
осипају се кроз прсте из дана у дан.

Моје гиздаве Русаље са уснама напућеним,
и белим доколеницама на листовима ногу

70

Трећа Србија



теснијим од рукавица, остало ми је да маштам 
о вама, но, и то је нешто.

Пре но вас убије светлост. Густа обредна 
светлост јутра у вишњику. Не дозвољавајући 
да ми се покажете после сна. 

Где сте сад  лепе нестале,
одевене у хаљине зелене леске,
моје тело није намењено
за ваше гробове.

Можда Русаље колају светом,
преварим се и помислим понекад,
да би ме варале са патуљцима,
са наличјем оног што сам некад био,
мистрија или мистерија
у пећини при запаљеним свећама.

Русаље су ми долазиле у снове
са бушенима – свиралама направљеним
од сирове коре липе. У време кад је цветала зова,
жалостиле су нечије судбине.
Да би затим одбациле свирале
и као уплашене свраке навалиле на мене.
Можда су се то само оне
објавиле из своје смрти
жељне за драганом,
за бујањем пролећа жељне,
од свих годишњих доба 
најрадоснијим празником у Хомољу.

Ја знам да су свратиле у пуст крај 
мојих снова, љубави жељне,
спремне за просидбу. Куд нестадоше, оне?

БЛАЖЕН НЕК ЈЕ ЧАС КАД СЕ КАМИЧАК СКОТРЉАО
У АМБИС

Један мали гмизавац, обешен на грани,
сакривен у лишћу, лови плен. Његове очи
својеврсне лупе, дубоке пећине
самородног злата, светле тек толико
да заварају. Амбиси очију памте
историју многобројних смакнућа.

У шуми, дрхтури трава под сабљама грана, 
подрум ИБ гробља, на брзину склепан 
уз вијугав пут, стог сена, деца на излету 
са крофнама пуњеним пекмезом у руци, 
збијени уз алхемију магле, учитељичиних сукања, 
сричу самогласнике – мљацкајући доручак,
скакавци, птице, фруле опалих грана по јарковима,
згрчен свитак стихова, је уз њих -
непоновљив тренутак природе, поравнава све.

И онда по ко зна који пут пастир самотњак, 
улази у пећину са јагњетом у наручју,
крвав и незграпан по грудима од раног јутра. 
Побегао из народне песме,
у средиште таме иде, 
да га деца могу видети. 

Какав очај? Каква ужасна стрмина.
Напетија од жица балалајке.
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Јечи као човек погођен куршумом.

Блажен нек је час кад се камичак скотрљао у амбис. 
Куда може одвести узаврела крв кад се природа
узмути
у људској глави бележи историја.   
О, бар, да знамо, где смо се обрели,
да умемо засузити на гробљу по коме тако лагодно
газимо.

КРУПИЦА СОЛИ

Црни камен животиње лижу.
Од раног јутра збијене око шиљака стене у обору, 
као револуционари у одсудном збору,
предано настоје да узму себи какав део.

Црна крупица соли, донета преко воде,
у чамцу крадом, са румунских солана,
нестаје из дана у дан. Језик животиња је
тањи боље од алата којим је одбијена од стене.

Крупица соли, се претвара у углачану површину,
након неколико дана, већ, наликује 
сапуну испалом из људских руку.
Језик животиња, раствара слану  крупицу, 
не слутећи да ће ускоро бити мртав.

Животињама ће како и приличи висити коже 
под шупом, обешене као ледници с пролећа 
у планини.

Како су само тихе, јадне животиње?
На земљи ће засјати светиљка њихове крви.
После свега, мој отац ће им чупати гркљане
и качити их о грану са које избијају чиоде 
пупољака. Њихови рогови као ручке плуга,
завршиће на ђубришту. 

У комадима животињског меса, неће се видети
ни траг од крупица соли. И крик ће животињски
нестати у природи. Цветаће у ваздуху повремено,
тај пупољак руже понет ветром.

Како је одвратна мисао по којој морамо
бити следбеници, нечег што са поносом 
славе као људски живот.
Уображавати да смо бољи мајстори од других?

ДОБОШ НА ВЕТРУ – УВОД У ТРАГЕДИЈУ

Сисе нечије жене пробијају из грања.
Из зеленог лишћа плодови брадавица,
зрелих мушмула, обзнањују се, споменице 
титоистичке чесме, намах, узми или остави. 
Пиј до миле воље. Женски светац, гуштер 
слободних назора сопственик државне 
територије боји троугао заузет на брзину. 
Хероина не чује жамор мангупа опчињених 
њеним храмом или се претвара.

Нико не примећује одрану животињу
окачену за ноге, о грану близу земље,
са њушком пободеном у суварке. Нити да 
сунце греје животињски леш, од самог јутра,
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прљећи га жешће од фењера. Леш се надуо
обешен, прети да пукне. Добош на ветру.

Јамб несвакидашњег догађаја 
сведен у реченицу «то је нека жена»
на данашњи дан, недовољан је
да се разуме тренутак свега што се збило.

Причати насумице, да је обнажена жена
побегла у природу из луднице није уверљиво. 
Мангупи са брковима увијеним у федере, 
нису дошли џабе на светковину.

Сви су се изређали на њој.
Не љубећи је у уста, не хајући да плаче.

Запенушани револуционари оверили су 
мушкост баш тако. На парове разбројс.

Крчили су пред собом
у име народа. 

НА ОБАЛАМА ЛЕТЕ

Са крова мртвог дома у селу у ком сам рођен,
вире летве, рогови укрштених мачета, где – где,
ветар понео црепове одозгоре и како то бива
спарује их са земљом, пред мојим носем, уинат.
Сви моји драги нису међу живима, хоћу рећи 
не живе овде, поред смокава у јесен кад пљују 
плодове са грана.

На обалама Лете, већина је њих.

Упропаштена позивом који сам одабрао
упркос противљењу породице.
Како су пророковали – зар је морало тако 
да се деси. Смем се заклети да бих и данас
понаособ могао цитирати сваког од њих,
по јасном сећању; као да гледам у стакленке
натакнуте на коц.

Звезде са неба јутро брише. Саксија за резеду,
на трему куће говори о покојницима поузданије
од завидљивих комшија. Чак и од мене, брижног
да им на време због њиховог негдашњег уздања 
у вечност подигнем споменике, какав је ред.

У амбарима – склоњене старудије, неће завршити
на ђубришту; поглед кроз прозор дома упућен
споља, онеспокојава – уселиле се гугутке и на 
орманима свиле гнезда. Некадашња дневна соба
прави је кокошињац.

Остах без пљувачке. Од призора.
Осећао сам се постиђено, мало је то рећи.
Пета колона, на свом имању.

Будућност – тешко је појмити
да може бити икоме лек.

На обалама Лете, у самом приобаљу
тискају се моји драги родитељи, захваћени
сугребом. У напуштеном дому под стрехом 
где смо се крили у време киша. Стојим ја

73

Бр. 16-20 / 2005



градитељ голубарника и реченица.

Подигао сам родитеље на рогове,
а они ми све опростили, чим сам ту – 
просут туш – задељано дрво уз међу.

На веранди пред мрак, кад се сунце 
неопозиво дави за хоризонтом, док сенке
умиру у напуштеним судовима,
они  ми машу као путници са прекоокеанског
брода; ја потрчим према њима у сусрет,
у загрљај, али узалудно; јегуље измакну
са једне обале преместе се на другу.

МрTви дом.  Ето шта је остало на крају
од свега што ме је охрабривало у младости.
Колевка бачена у јарак, предата неминовном
зубу времена. Предата ђубришту на милост 
и немилост.

Мртав свакако нисам. Мислим бар тако,
од живота ошамућен. Понекад ми се чини
да се рвем са речима на обалама Лете. 
Са онима што настоје да провале врата
и са онима што избегавају да се објаве.
Усамљеност јача дух. Кад погледам за собом, 
или којим случајем испред себе, не жалим
што сам такав избор учинио.

На обалама Лете, стање је непроменљиво, иначе.

Часопис 
у часопису

П Р О Љ Е Т Н А
Р А П С О Д И Ј А
Владана Деснице

......Полазећи од поставке да умјетник мора да
присно разумије и осјети све облике људског духа
и све начине људског мишљења и осјећања, да
мора умјети да се уживи у сваку човјечју душу и
увуче под кору сваке човечје лубање (по томе, на
концу, умјетник и јест умјетник), долазио је до тога
да је неријетко мислио и осјећао у исти мах сасвим
супротне ствари. Често је дијелио мишљење датог
човјека, али уједно и мишљење сасвим противно
овоме; врло их је добро разумио оба, и с оба
саосјећао. Али које је његово властито мишљење и
шта он сам осјећа, то не би био могао да каже:
читаву своју личност залагао је у то да њоме
проникне туђу............ Све јасније му се наметало
да се двије супротне истине нипошто не искључују.
Напротив, оне врло лијепо упоредо живе и пружају
људској души и људској фантазији исту онакву
сретну и благодатну разноликост какву разно
цвијеће, воће и остали божји створ
пружа људском оку и људским чулима уопће...
Владан Десница: ПРОЉЕЋЕ У БАДРОВЦУ, Београд,
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Просвета, 1955. 383 стр. - Бразде. Библиотека
савремених југословенских писаца. Коло И, књ.
4.Уредник Г. Тартаља. Писац поговора П. Шегедин.
Књигу чини 15 приповедака у избору самог писца.
На клапни пише да је Прољеће у Бадровцу роман,
а на насловној страници у књизи испод самог
наслова - приповетке. Горњи цитат преузет је из
прозе Посјета, која се Шегедину највише допадала,
стр. 318 -332; 330.
Шегедин је сматрао најбољим новелама
Десничиним Пред зору и Посјету, али је исто тако
сматрао да у ред добрих новела иду и : Прољеће у
Бадровцу, Флорјановић, Бог све види, Конац дана,
Опроштај. Шегедин се није могао сложити са онима
који су Десничину литературу приказивали
једноставно као креацију чисто Матавуљеве сфере.
Десница је наш приморски Србин, као и Матавуљ,
свијет његових људи потјече из истог оног
амбијента одакле и Матавуљев - пише Шегедин - ,
та подлога мора стога увјетовати извјесне
сличности, али они се разликују по ставу према
теми, по култури, која талентима ствара посебне
сфере у објашњавању карактера, а и у фактури
саме реченице: Десница је много више умјетнички
систематичан, одговорније се свијесно односи
према свом изразу. Управо методичко - психолошко
разрађивање карактера битна је особина
Десничина стваралачког поступка. У таквој
психолошкој разради непосредан је поетски
импулс, који се очитује... у хармонизацији
мелодијске линије реченице. Можда је Матавуљ
елементарнији, непосреднији у изразу. До које
мјере то бива предност није неважно питање. Зар
би његов израз у сваком случају морао бити нешто
мање вриједно?У нашој средини и за нашу средину,
мени се чини, потребно је потцртавати важност
овако дисциплинираног израза...
Припремајући (као уредник дуговечне лектире),
изабрао сам неколико новела из Прољећа у
Бадровцу, насловну новелу, Бунаревац и Бог све
види. Новела Прољеће у Бадровцу има поднаслов
ПРОЉЕТНА РАПСОДИЈА, који сам одабрао као
наслов мога избора новела Владана Деснице. Обим
избора је био унапред задат могућностима издавач
а (до 6 шт. табака), што је било ограничење које
се морало уважити. Посјету нисам уврстио с
обзиром на узраст оних којима је избор намењен;
мада ни ту, можда, није требало бити одвише
сапет, јер се са једним од наших претходних
издања догодило следеће у околини Босанског
Грахова: кад су ђаци прочитали књигу, допала је
руку и старијих, родитеља, дедова, па су је и они
прочитали, и о томе причали по берберницама, на
пијацама и другде...
Одабрао сам приповетке које су израз
интелектуалне ширине Десничине, иако материја
не изгледа уједначена. ... Жеља да прецизира
заводи аутора на непотребне дигресије (пише
Шегедин, имајући у виду новеле Прољеће у
Бадровцу и Бунаревац). Култура и интелект
осјетљивих људи увјетују ону врсту умјетничке
савјесности која не познаје праве мјере. Али је при
свему томе потребно имати на уму да се карактерне
специфичности једног писца не замијене с
недостацима, односно: не би их требало
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изједначавати! А чини ми се: овдје сам на граници.
Није ли идеал којим бих желио измјерити
Десничине креације празан, толико идеал, да више
нема ни мириса, ни окуса земљина? Ако је то
истина, онда се радије приклањам несавршеној
реалности, а тада дигресије у Прољећу у Бадровцу
попримају чар индивидуалних особина једног
доброг текста... (стр.373 нав. изд.).
Дигресије и засићеност Десничине реченице карактерним
и карактеристичним ознакама резултат су Десничине
интелектуалне широкогрудости. Пространост Десничиног
текста Шегедин види, као тежину (не, дакако, тежину
разумијевања!), која као да понекад свладава
композициону структуру дјела...
Да ли је Десница био опседнут почетком и крајем,
детињством и старошћу?
...Нема тужнијих ствари од дјетињства!
Душа је још као спуж без кућице. Преосјетљива,
болна на сваки додир. А додири су необзирни и
груби. Неке њихове ожиљке још и данас носимо у
себи. Сјећање је пак тужно већ као такво.
Замислите дакле како је тек тужно сјећање на
дјетињство!
Никад нисам разумио поезију ведрог дјетињства.
Одувијек ми се чинила помало лажна, конвенционална,
базарски јефтина та једнообразна, до убогости
неинвенциозна поезија чистих бијелих кошуљица,
медених колача, добрих дједова из бајке са
брадама од кудеље и Сњешка на дворишту...
(Прољеће у Бадровцу, стр. 101)
Десница је изванредан посматрач.
Вегетативно стање старости познатог професора из
новеле Посјета, Десничиног јунака, сликара Ивана,
шокира на крају, гуши. Осећао је - пише Десница -
да је то вегетативно стање у коме се професор
налази уствари неко прастање, стање првог
нејасног мигољења свијести у живом бићу, једна
заборављена и вјековима затрпавана могућност,
али која латентно живи у човјеку и која се опет
даде лако задобити, научити или, још лакше,
несвијесним опонашањем усвојити. И учини му се
да му је малочас у мутној дубини душе било већ
проклијало неко незнано, ново ћутило, да се је
била почела успостављати између њега и Старога
нека присна веза немуштог споразумијевања, из
које већ не би било повратка, да је само часак
дуље потрајала... (стр. 332. нав. дела)
Десница изванредно слика провинцију.
Паланачка стварност је непријатељ не само
младог пара који се обрео у Бунаревцу, него и
уметника. У том тамном вилајету, како пише
Десница, није било никаквих противности проти
којима се човјек може борити ни препрека које
треба свладавати. Непријатељ је био невидљив
и подмукао; нестваран, испијао је из човјека све
снаге... ( нав. дело, стр, 260).
За разлику од тзв. јексераша, који су дошли (ушли)
у књижевност коју деценију касније, Десница има
шта да каже. Он има учитеља, и то оног
најизврснијег: оловку... Оловка је најбољи и најизврснији
творац и учитељ изражавања (Цицерон).
Интелектуализам Десничин - по речима Шегедина -
савладава и превладава стваралачки материјал.
Једино његово поређење... у таквим оквирима, као
да нема довољно мјеста за себе, стога оно ствара
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нове димензије, помјера и простор и вријеме,
откривајући... само срце доживљаја. Због свих тих
разлога Десничина реченица и није модернистичка,
она наставља откривање на старом путу... итд.

(наставак у следећем броју)

Колекција 
СРПСКИ КАНТАР

Прештампано

ДР. СМР.
.  

Срба Игњатовић: БЕЛЕЖНИЦА, 12,
Савременик, 119 - 120/ 2004 ; 
120 - 141 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, -
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
ком 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
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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 је аутор књиге Др. Смр. - да му на крају
одамо и једно признање - себи успешно изнашао
веома подесан псеудоним.

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 потреба, 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
несуђени “јунак”, аутор чланчића - вица “ДР. СМР.”
Шарл Бодлер намераваше да напише "Портрет
књижевног олоша", тј. портрет Доктора
Естаминетуса Црапулосуса Педантиссимуса, ( са
шаљивог, "кухињског" латинског на српски М.
Данојлић овако отприлике преводи ово
име:"Бирцузус теревенциус цепидлацисимус"),
Портрет доктора Естаминетуса Црапулосуса
Педантиссимуса француски песник хтео је да изради
на Праксителов начин, тј. позјамљивањем карактеристич
них црта од различитих личности. Наводи Бодлер и
наслове поглавља за свој портрет књижевног
олоша: Докторова лула. Докторови ставови.
Докторово хегелијанство. Докторова штрокавост.
Докторови погледи на уметност. Докторова
горчина. Докторова завидљивост... 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.
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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 настраних (читај:
књижевног шљама).
На шта је све спреман књижевни шљам, или
књижевно подземље, на овим балканским
просторима! - о томе би се могли написати томови.
О томе сам на другим местима писао, директно и
индиректно.
Међутим, посебан оглед или књигу о томе нисам
написао, и можда је никада не бих ни започео, да
се почетком јануара 2005. није догодило нешто
сасвим неочекивано, барем за мене.
Књижевни шљам живи од тога: вежбајући манипулације.
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
манипуланата. Ко је отац овом нашем несрећнику,
што се с времена на време побљује по себи и ближњима?
Сахарин из тротомног романа Влашка гозба, или
Доктор Смрт из књиге Есмера Белатукадруза
ДОКТОР СМРТ?Или можда онај Бодлеров Доктор

Естаминетус Црапулосус Педантиссимус?

Ја ово не пишем због себе, већ због оних младих
непознатих људи у будућности, који ће можда, из
чисте радозналости, кренути трагом лукавог
напада вештог манипулатора, познатијег по жаби
која му је улетела у уста.
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Да бих га разобличио, нисам имао другог избора, и
учинио сам, признајем то, веома нерадо...

С. И. је ово писмо написао, после дугог времена, и
не прочитавши тротомни мој роман Влашка гозба 1-
3. Није прочитао - а критикује, даје савете...
Његове тзв. опште нампомене на брзину написане
(нису му се свидели - обиље цитата, позивање на
два српска богослова;партија са Лисовићем,... и
др), сасвим су излишне и, наравно, лицемерне. Ми
смо се видели у његовом стану, било је времена за
разговор, када сам дошао по примерке својих
књига. У писму чији је факсимил овде дат С. И.
Влашку гозбу 1 - 3, назива онако како треба Влашка
гозба, док је у свом часописном чланчићу Др. Смр.
подругљиво 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.
године, када сам одлучио да ставим тачку на даљу
сарадњу у часопису САВРЕМЕНИК.
Зашто? То је мало дужа прича.

О махерима и махеродима

Махер - 1. чинилац, покретач; 2. човек који се у свим
ситуацијама сналази. Махерај - вешт подвиг, подухват,

подвала.
Махерод: сабља, мач; врста тигра - тигар сабљасти;

давно изумрли тигар са сабљастим зубима који је био
знатно већи од данашњег бенгалског и амурског тигра, а и
распрострањености, јер су му кости пронађене и у Србији

код Крагујевца. Судећи по грађи његовог сабљастог
зубала, могао је нападати и животиње с дебелом кожом,

слонове и носороге... (Тако отприлике пише у речнику
страних речи... )

...Да, заиста је лакше, и тешко сваком оном
књижевнику 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 двоструко теже, пак,
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ономе ко о томе буде јавно рекао, и искрено; када
буде признао да је макар мало разумео и да хоће да
искаже 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
уредник Грађанина, Достојевски је, прочитао у
“Московским службеним 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
именовањем за уредника, одједном сам осетио
незахвалност према домаћим обичајима, без
обзира на то што су ме тако лако именовали, и
помислио сам како би нама, то јест мени и кензу
Мешчерском, било неупоредиво лакше да
штампамо Грађанина у Кини него овде. Тамо је
било тако све јасно...”
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 ретардиране, 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
“Савременику”. 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 сопственог 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
племените религије на подвали - каже Бодлер. У
“Влашкој гозби” има једно поглавље о тзв.
самоубиству руског песника Јесењина, и о вечним
контролорима писања (Корали за одабране).Тих
контролора није било само у СССР-у. Власт није
користила исправне људе као контролоре, због
извесног кукавичлука и млитавости, 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
напишем; моји опоненти - никада не би
проговорили о тим табу темама, и рак- ранама 20.
века. Били смо у прилици да видимо њихов учинак
на приближно исте теме. Неке су угурали и у
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историју књижевности. Ми нисмо имали Бјелинског,
већ Скерлића, и З. Мишића...Многи су се наши тзв.
еминентни критичари 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 књижевности; то се догађало безмало кроз
читав минули век! Велика је подвала да смо ми
имали некакву другу књижевност до јуче, осим
бирократске. Винавер ју је описао, али се тај
Винаверов есеј и данас не прештампава!
Међутим, ја о мојим опонентима немам илузија.
Бјелински је, несумњиво, имао зрнце части и
књижевног поштења.Херцен је испричао следећу
анегдоту 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 господина Б” - тај текст је ушао у Дела
Бјелинског. У том тексту је господин А - тј.
Бјелински, приказан као прави мудрац, а господин
Б, његов опонент, као много слабији. Када је
завршио читање, Бјелински је упитао Херцена с
нестрпљивим очекивањем : - 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
Херцен, зарио лице у јастук и повикао кроз смех,
колико је јаче могао: - Заклао си ме! Заклао си ме!
Бјелински је, ето, имао то зрнце части и књижевног
поштења.
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 свету 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 руског
племства, с малим изузецима, иструлели су
последњи корени, 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
образованог сталежа”.
И ми Срби имамо свој историјски тип књижевника,
који се одвојио од народа и који јеизгубио Бога.
Херцен је постао социјалист баш зато што је био
руски племић, што рече Достојевски, “без икакве
потребе или циља, онако, због “логичног тока
идеја”, због осећања духовне празнине у
домовини...” 
Деца рођена одмах после другог светског рата у
Србији постала су временом - деца Страве*.
Описивао сам то, као што су то покушали и неки
други. Деца Страве су данас дедови. Дедушке,
који су веома слични својим претходницима,
оцевима и оцима, у роману “Доктор Смрт” описани
су као махери и махероди.
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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 времена написаћете о томе
исповест. Пошто сте већ рђави, постаћете још и познати.

(Чему, најзад, служи бити дрипац у потаји?) То ће
вам створити нове пријатеље којима ћете надокнадити

оног изгубљеног.
Можете варати, лагати, обмањивати, само нам

кад будете ухватили мало времена објасните ваш систем,
и реците нам нисте ли можда имали каквих неприлика
са савешћу. Добро је имати их, не, разуме се, такве да

вас у неподопштинама омету, 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 поступа 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, рецимо 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. Достојевски : НЕШТО О ЛАЖИ

____
* *С. И. - дете страве - инсинуира да сам га побркао са

покојницима Зораном Мишићем и са Васком Попом!Да ли је
могуће да се човек толико сроза?Невероватно! Да ли је
полудео? Чита ли уопште неко та његова писанија пре него
што оду штампарију?
Ако је рачунао на то, да сам ја писац из гета малих тиража,
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 према стотинама других... Осим тога, све моје
антологије српске књижевности су доживеле и електронска
издања,па се евентуални 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 охрабрујем 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
памфлетчићем, и на други начин, да за то није валидан
саветодавац. Када су фалсификатори и укривачи били добри
консултанти?
У праву је кад каже да “цени себе”, не и када ми тепа
“брале”, имам ја свога брата, хвала!
Позива се на “рукописе”, моје, које чува, у документацији!
Замислите, какав је то марљиви уредник! Прави досијее
својих дугогодишњих сарадника! Па је ли он уредник 
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Због чега писац, што се прочуо по жаби која му је
улетела у уста лаже, од почетка да краја? Зато што
жели да остави 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?

...Нештампани рукописи су понекад опаснији од
штампаних. Никако да им уђеш у траг, а они врте, буше,

поткопавају темеље друштва. Зато је, можда, најбоље
ухватити писца онда када се спрема да дело почини. Само,

за то треба имати и телепатију; ништа без телепатије....

Ђорђије Вуковић : ДРУГА СТРАНА, Филип Вишњић,
Београд,1985, 112 стр; проза Поетика и криминалистика,

стр. 61

Ето, можда, делимичног одговора на питање
постављено у последњој реченици претходног
параграфа. Да је “критичар” прочитао “Доктора
Смрти” 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 фантомским рукописима!
Довија се да докаже - највећу лаж на свету - како
је роман “Доктор Смрти” “прештепан” “из
нискобуџетских латиноамеричких сапуница”!
Каква кратка памет! Па нису сви читаоци његовог
часописа такви, каквим их сматра велеумни
критичар и сасма оригинални тумач Трчомочологије -
да му поверују на реч тек тако; зар је мали број
оних који ће, прочитавши његову виц - критику,
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 сасма оригиналног тумача Трчомочологије, има
доста тога - чега нема и никада није било међу
“номадима лепоте”.
Сви се његови критички ставови своде на малу
освету, која му се, ево, враћа као бумеранг.
Код других народа, у већини случајева, лажу само
ниткови - 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
чињеницу” 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 други а
не он сам, и свакојако настоји да добије и неко
друго лице - а да оно своје у том моменту сакрије.
Српско лагање је слично руском. Нарочито
међу књижевним олошем постоји природна
склоност ка извртању, лагању и надлагивању, потреба да
се сакрије оно своје од Бога дато лице и да се начини неко 
_____
књижевног часописа, или полицајац? Чега се тај човек боји?
Због чега се и на тај недолични начин “обезбеђивао” од

мене? Зар су моји рукописи толико опасни?
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друго, туђе, несвоје. А све је то због комплекса - дубоко
усађеног убеђења да су лице и важност коју, у
датом случају, дати индивидуум има, ништавни, чак
комични, па је изгледа потребно узети неко друго
лице, арлекина, пеливана, или ликвидатора по
кратком поступку; тако да га свет не препозна.
Достојевски 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,несавладиво; приметио је
да се у својој свести Руси - чак и највећи негатори међу
њима - “никако не мире лако са својом ништавношћу, и
обавезно захтевају поштовање према себи: “Та ја
сам у свему као Енглез”, расуђује Рус, “па, према
томе, и мене би требало поштовати, јер све Енглезе
поштују”. Два века се изграђивао такав тип према
обавезном принципу који је тада прокламован 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)
пожелео је да постане неко други - можда Михиз (с
обзиром да се служи његовом терминологијом,
“Роман рађен брзо, журајиво”) - 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!Његова 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
вештији 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*.
______

*
ЗАНАТ ГУТАЊА ЖАБА или ТЗВ. КРИТИКА

“...”Занимање” тзв књижевног критичара - како је време код
нас показало - у склопу свеколике књижевне бранше, колико
год да било заоденуто повременим јавним уважавањем, не
само што је најризичније, него је и понајвише
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
врхунаравне вредности, али уме да срочи и виртуозну
здравицу. То је била раван на коју је спузнуо пређашњи,
дуго потхрањивани, Скерлић евски идеал. Али критичар је,
уз све то, ваљало да буде и нека врста књижевног
“политичара” и “идеолога”. / Потом се, пак, појавио нови
“модел”. Критичар је постао човек од знања, вичан анализи,
теоријски обавештен (но често и склон различитим
тренутним аналитичким и теоријским “модама”). Писати
критику - постало је посао што изискује нешто више од
лепореке вештине.(...................) /
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___________
Тренутно су, пак, “модели” критичара побркани, али
манифестације и обреди књижевног и културног живота, без
обзира на то, и даље имају у својој схеми отворена места за
недопходне “првосвештенике”. И тако, и даље, идемо и
учествујемо у “литургији”. / Књижевну критику сам,
међутим, вазда доживљавао само као један сегмент
властитог рада. Од почетка сам се напросто осећао писцем,
илижелео да будем само и управо то...”

* 
Овако је изгледало први пут (по његовом сопственом
сведочењу):
(...) Сећам се како је, опет у једној кафанској згоди,
књижевница Р. приповедала какав је шок, за њих, изашле из
рата, представљало увођење новца и повратак на плате.
али ми је још занимљивији, 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
никад јој не би одолео када би је угледао како му се,
избечених зуба, кези сипод стакленог звона.
Одувек сам се штрецао када бих чуо некога да посеже за
најизанђалијим фразама. Мислим да тако шта није
допуштено човеку наше бранше - уколико јој заиста припада
- ни у кући, ни за кафансаким столом. У обратном случају му,
једноставно, не верујем.А пошто око себе одувек ширим
овакве негативне таласе, 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 обзира на околности. Тај наук свако, сам за себе, ваља
да освоји. / У сличним околностима моја је генерација у
ширем смислу схваћена) показала моћ несвакидашње гласне
солидарности, и то нам је, премда је кратко трајало, ипак
било од пресудне важности. Покренули смо један лист,
створили свој простор, потом се, већ како ко и где,
распрштали. Пре тога, ипак, били смо у некој врсти гета.
Часописи су били затворени попут 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
манифестативно - 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. Учествовање је део ритуала, део активитета и
глумљења активитета, прилика за путовања... (...) Има оних
који се у ту врсту делања 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 суочавања са собом
самима. Они, обично, имају своје уходане репертоаре, песме
што обавезно “пале”, уходану интонацију, начине понашања,
па - што да не- и омиљене свињарије, расправе 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) 
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Ова три одломка, одабрана из наведене књиге, писана
пре 1988. године, врло су ефектна, занимљива. У сваком
случају 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, дакле, и он “незаменљиви
професионалац
такозваних књижевних 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. Белатукадруза, одговор је више
него потврдан.
Колико је њихов аутор “узнапредовао” у међувремену
(1988 -2004)?
Позива се на некакав “идеал” “неке врсте
постојаности без обзира на околности. А шта је
постојано у његовој беспоштедно секачкој критици?

Овако пише овај адвокат јексераша:
“Спомињао сам како су мојој књижевној генерацији, у време
наших почетака, готово сва врата билазатворена. И не само
затворена, него, покадшто, закуцана као јексером.
(То је онај исти инструмент на који ће се, касније, позвати
извесни хитри мајмун, то јест младић уистину запањујуће
мајмунског лика, иначе аутор полемичког текста о тадашњој
младој српској прози, у чијем је наводу фигурирала - о,
подсвести што никога не остављаш на миру - формулација о
брзом пентрању хитрих мајмуна.
Том младићу се, већ како бива, у међувремену замео траг.
Ја га, пак, не спомињем зарад одбране писаца названих
јексерашима, 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)

Момак кога вређа и назива “хитрим мајмуном” је
песник Бранко Алексић (1951), који је у једном
тренутку, написао текст у коме је подвргао строжијем
критиковању српске јексераше. 1988. критик
тријумфује што се Б. Алексићу у међувремену замео
траг; наравно да је то ноторна лаж.Алексић је
прешао 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 параграфу своје књиге (тобож о
некаквом самосазнавању), него при том сања и о
егзекуцији. Шта је друго критик - секач до егзекутор?
То је та чувена секачка, бедаста, провидна, жабља
и лажна критика! У којој се велеумни критик позива
и на подсвест, као на критички аргумент!
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
формулиса о С. Ј. , чиста "наткомпензација",
лечење властите психе и сујете...
2004: исти метод, иако није иста места.
Алексића је називао 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
вредновања, Истине и Лепоте - он је од тога истински
одустао безмало пре скоро две деценије - већ до
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књижевне егзекуције. До ефекта, који је био сјајан
и потпун. (.....)
Овај тип који је добро испекао занат гутања жаба и
потпуних ефеката, ујединио је обе варијанте
“књижевних критичара 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, заборавио. Заменио је тезе.
Огласивши се из најдубљих провинција 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 тумачи 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 “ВЕЛЕДЕЛО”
(читај : роман Влашка гозба, 1- 3”, Београд,
Мобаров институт - ЗАВЕТИНЕ, 2001)... При том,
овај “секачев” критички “рачун без крчмара” врви
од срачунатих, тј. потпуних ефеката, тј. свињар-
рија...То је лажна критика, која не расуђује о делу
(“Доктор Смрт”), већ о аутору неких других књига и
сараднику 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
изношење суда о његовој вредности; 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, Просвета, 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 жабама... Вредновање је, дакако, и нека
врста опкладе с временом; критичар секач је
пожелео да ту битку с временом добије одмах, оног
тренутка кад његов часопис “Савременик” стигне из
штампарије у књижарски излог!
Међутим, у књижевности се битке не добијају ни
брзо ни лако; 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
шведском 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 посматра аутентични Балкан, као у филму
Макавејева : већ у подне пијана З.,сва у белом, церекала се
за једним столом са два типа што су је барила; закачивши се
са Адамом, гађаће га пљескавицом у лепињи што ће
завршити на плочнику.
Али Адам, у наступу смишљеног изазивања одбојности,
подиже пљескавицуи 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
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писац и фељтониста коме сам име превео као Стиховски,
што му је очито поласкало, распитивао се за могућност
трампе једне антологије вроцлавских аутора са каквим
нашим издавачем. Обећао сам му да ћу га повезати са
једном нашом мањом кућом, и то сам и учинио, додуше без
успеха. Загрејан, међутим, том тек
наговештеном могућношћу, човек ће се, дан касније, обрети
за нама у Варшави, водећи и жену лепотицу.И данас, када се
сетим те епизоде, осећам се као некакав невољни Остап
Бендер или Феликс Крул, хохштаплер стицајем констелација
и туђих очекивања, а 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 аутопортрет био
аутентичнији, рељефнији: Овде ћу, између свих детаља
којима је оновремена збрка обиловала, споменути још свега
неколико. Један је сусрет са песникињом 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 ауторитативни жабогутач
бави: телепатијом! Он је у стању да види на толико
километара раздаљине како неко мокри!
Магистар телепатије и Трчомочологије (нове
књижевнонаучне дисциплине, 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 другима”, 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
песник, кога сам поредио са Бродским:
запишавањем!
Да поновим речи којима се завршава мој есеј о
“Станици 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 метафизички песник, упркос томе што се чини
да је обележен бразготинама 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 Христовим питањем :
"Шта користи човеку да сав свет задобије а душу
своју изгуби?" “

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 задобио кад је душу своју
изгубио?!

М. Лукић 
(наставља се у следећем броју)
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Изабране песме

ЈАГЛИЧИЋ, Владимир: ПРЕ НЕГО ОДЕМ. 1. изд. Источно
Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005

(Лакташи: Графомарк). - 158 стр. ; 20 цм. Библиотека
Избор; књ. 6). Тираж 500.

Песме Јагличићеве изабрао је и предговор написао
Бранко Брђанин Бајовић.Наслов предговора је
“Антологија, а сам предговор заузима неких 23 странице!
Премного. Писац предговора се пита (стр. 8): Да ли је
(већ), док је писао Пљусак, Јагличић био пјесник? Јесте...
итд. Ето на том нивоу се размишља о поезији једног од
најплодотворнијих и најдаровитијих песника рођеног
шесдесетих. Јагличић је требало да објави и раније књигу
изабраних песама, но боље и сада него никада. Избор
песама је солидан.
Добро је што су овом издању придодати и текстови
Библиографија критичких текстова (стр. 243 - 246),
те библиографија Јагличићевих Интервјуа (стр. 247
- 249), као и пробрани одломци О поезији В.
Јагличића (стр. 250 - 256). У избору тих одломака
ишло се средњом линијом, што је можда
дипломатски потез. Штета да је тираж ових
Изабраних песама тако скроман!

Роман епиграм у три чина с епилогом

ПОЉАКОВ, Јуриј Михајлович: Јаре у млеку: роман епиграм
у три чина с епилогом.Са руског превела Радмила Мечанин.

Пожаревац: Центар за културу, Едиција Браничево, 2005
(Пожаревац: ТЕЦ Електроник). 116 стр.; 20 цм. (Библиотека

Амблем тајног писма света, књ. 6). Тираж 500.

Роман ЈАРЕ У МЛЕКУ је до 2004. године у Русији
имао 20 издања, а драма је у Москви извођена
више од 200 пута у позоришту Рубен Симонов,
према речима Р. Мечанин.Роман у почетку није
наишао на одзив, зато што је писац оштрицу свога
пера уперио у своју браћу по перу - писце и
књижевне критичаре, како чланове удружења
књижевника тако и оне којима је та чланска карта
пусти сан, али им је зато, системом спретног
сналажења, доступан ресторан организације
Удружења књижевника. А Клуб књижевника је
култно место сваког интелектуалца који држи до
себе, а да не говоримо о снобовима... Не, није реч
о Француској 7, Јаре у млеку има за тему руске
писце, тачније, све писце света ... (Р. М)
Пољаков се није бавио само књижевношћу, већ и
политиком. Био је секретар рејонског комитета
комсомолске организације Савеза писац, почетком
осамдесетих уре]ивао је лист Московски литератор,
итд. Популарност је, кажу, стекао приповестима
штампаним у часопису Јуност ... У време
перестројке цензура је забранила Пољаковљева
дела из реалног живота (Изгред обласних размера;
Сто дана пре наредбе), јер је прерано сагледао и на
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аутентичан начин обелоданио скривану истину,
што му је, по објављивању приповести, донело
књижевну славу у Русији...
Пољаков је писац сам против струје.
Нека дела овог писца су екранизована (Јаре у
млеку - тв серија од четири епизоде)... итд.

Избор 

ВЕЛИКО ЧУДО МАЈКЕ БОЖИЈЕ У СИРИЈИ

Децембра 2004., Саудио-арабијац, муслиман,
појавио се пред неколико новинских агенција да би
испричао следећи невероватан догађај који је
искусио и који је променио његов живот (ова прича
је пренета преко ТВ и радио станица, Интернета, и
раширена у свим средствима информисања широм
целе Саудијске Арабије, Сирије, Палестине, и
сигурно у свим суседним државама).
Пре неколико година, овај човек се оженио веома
богатом муслиманком, али нероткињом. Како су
године пролазиле, и упркос свим њиховим
напорима и знатним медицинским трошковима (са
многим докторима), они су остали бездетни.
Његови родитељи су му саветовали да се ожени
другом женом (пошто локални закон дозвољава до
4 брака).
ИAко изморен од свега, забринут, и сломљен, он не
прихвата родитељски савет, него, са својом женом,
путује на одмор у Сирију. Тамо, они изнајмљују
ауто са возачем који је уједно био и водич по
местима која су планирали да посете. Како је одмор
одмицао, возач је приметио да је Саудио-арабијски
пар пун горчине, патње и жалости. Зближивши се
са њима, он их је бојажљиво питао зашто изгледају
тако утучено - да ли то није зато што су
незадовољни његовом услугом? Пар се поверио
возачу да је разлог њихове несреће то што они не
могу да имају деце. Онда им је возач, који је исто
био муслиман, рекао да у Сирији Православни
хришћани, имају манастир Пресвете Богородице и
многи људи који немају деце пронађу уточиште код
Њене чудотворне иконе. Они оду у манастир и
добију уље из кандила које гори пред чудотворном
иконом. А онда "Марија" даје хришћанима према
њиховој вери, шта они желе.
Видно узбуђени, Саудио-арабијац и његова жена
замолили су возача да из одвезе до манастира
"Владичице хришћана" у Сајднају и обећали су:“
Ако добијемо дете, онда ћу се ја вратити овде и
даћу теби 20.000 долара, а манастиру 80.000.“ Они
су отишли у манастир и поступили су као што им је
наложено. Касније, вратили су се у своју домовину
и после неког времена жена је остала трудна.
Неколико месеци касније она је родила предивног
дечака. То је истинито чудо Наше Владичице
Богородице!
Убрзо пошто се његова супруга породила Саудио-
арабијац се враћа у Сирију да испуни обећање које
је дао. По његовом доласку он је позвао истог
возача и замолио да се нађу на аеродрому у
Дамаску. Али возач, лукав и покварен, убедио је
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своја два пријатеља да оду са њим на аеродром, да
сачекају богатог Саудио-арабијца, узму његов
новац и да га убију. Он је, док су га возили, не
знајући да су планирали да га убију, обећао и
пријатељима возача да ће и њима дати по 10.000
долара. Они незадовољни овим, скрећу са пута који
води ка манастиру, одлазе у пусто место и убијају
Саудио-арабијца, одсецајући његову главу и
комадајући друге делове тела (руке и ноге).
Заслепљени страшћу и савладани ужасним чином
који су управо починили, они стављају његове
телесне остатке у пртљажник аута, плашећи се да
их оставе ту. После узимања његовог новца, сата, и
свега што је он имао, они траже друго, још пустије
место да баце тело.
На главном путу, на сред пута, њихов ауто се гаси.
Три човека излазе да утврде зашто је мотор стао.
Један пролазник стаје да им помогне, али они,
уплашени да њихов страховити чин не буде
откривен, праве се да им није потребна никаква
помоћ. 
Пролазник одлазећи примећује крв како капље са
задње стране аута и зове полицију да интервенише
јер му је цела сцена, са ова три човека, изгледала
сумњиво.
Полиција долази и угледавши крв испод аута, и на
путу, наређује да се пртљажник отвори. Када су
отворили пртљажник, гле, чуда, Саудио-арабијац је
изашао напоље, више него, очигледно и чудесно,
жив, у пуној снази, и рекао им: Баш сада, ПРЕСВЕТА
је завршила ушивање мог врата, овде десно
(показује им простор своје Адамове јабуке), пошто
је претходно зашила моје остале делове тела".
Видећи ово, три криминалца су одмах изгубила
разум - полудевши. Полицајци су их привели, а
криминалци су почели бунцати како није могуће да
Саудио-арабијац кога су они убили, отсекли главу и
убили опет буде жив.
Саудио-арабијац је дошао на клинику да прође
испитивања лекара који су потврдили и
посведочили да су шавови који су сачињени веома
савршени и нови, па је то потврдило чудесност
догађаја. Шавови су били, а и још су, видљиви!
Када је Саудио-арабијац изашао из пртљажника он
је видео, буквално, себе поново састављеног, што
он непрекидно тврди и исповеда - да је ПРЕСВЕТА
вратила његово тело и васкрсла га уз помоћ Њеног
Сина.
Одмах после овога, позвао је своје сроднике да
дођу у Сирију и они су отишли заједно у манастир
Пресвете Сајданајске и принели молитве, хвале и
слављења, и уместо првобитног дара од 80.000
долара (као што је обећао), дао је 800.000 долара
Пресветој Богородици.
Данас, кад овај човек прича детаље овог огромног чуда,
он почиње своју причу са речима: "Када сам био
муслиман десило ми се ово..." што указује да он више није
муслиман, нити ико у његовом породици.
Ово чудо је запрепастило цели арапски/муслимански свет
и цели Блиски Исток.
ОЖИВЉАВА ГОСПОД НАШИ БОГ, ГОСПОД ХРАНИТЕЉ!

Братство Св. Гроба, Јерусалимска патријаршија
BY FATHER IGNATIOS, ABBOT HOLY MONASTERY OF THE

SHEPHERDS BT AHUR-BETHLEHEM GREAT LENT, MARCH 2005
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ЈЕДАН НЕСВАКОДНЕВНИ СЛУЧАЈ

У прошлом броју Треће Србије у рубрици Нове
књиге објавили смо приказ песничког сепарата
једног од релативно непознатих песника из
унутрашњости. Прештампавамо тај текст овде,
извињавајући се, пре свега, евентуалним
читаоцима Треће Србије , које можемо довести
у и з в е с н у заблуду!.
Незадовољан тим приказом, аутор је тражио да
објавимо и извињење њему због увреда које је он
нашао у том тексту. При том је наставио да пише
увредљива писма, која смо сачували и која није
згодно објављивати због примитивизма,
бруталности и н е п р и м е р е н и х израза!
Опоменуо сам тога човека, вративши му све његове
рукописе следећим речима:
Несрећниче, незахвалниче, наметљивче, 
Јеси ли своје последње писмо писао пијан?
Окани се лажи и подметања!
Твој породични живот, уопште ти, никада ме ниси
занимао! Зашто би ме занимао?
Ма у које рухо да се обуче, лаж је лаж! Не
инсинуирај! Непросејана реч, опака је реч! Боље је
поклизнути ногом, него језиком! Запамти: Будала је
најпаметнији кад ћути. Будала је углавном
тврдоглава: само верује у оно што тобож зна. И
критика је била сигнал, и порука по онима на које
се позиваш! Једна мука је - упознати, друга -
оценити, а трећа, највећа, створити. Нико други
не може решити оно што ти мораш. А ако се не да,
то није разлог за очајање, за изругивање. Неко
мора да ти каже: Колико је таленат ограничен,
толико је неталенат неограничен, а то држим
потврђују ове коверте које враћам.
Најгоре је кад неко неће да разуме. Не прети,
несрећниче, судовима, двобојима, јер је то
нехришћански, твоје последње писмо пуно
гадарија најбољи је доказ за много тога. Само када
се морално падне, онда се све може и све сме! И да
се више ниси усудио ни да ми пишеш, нити
телефонираш.
Ако неко већ треба да се извини, знаш ко је та
особа. Не заборави - мржња је бујица без обала.
Мржњу често завист храни, а кукавичлук води! Наш
народ каже за оног који је много тога промашио: Ко
се злом наточи, мора да га на неког преточи.Није
часно кад неко у име части блати част другога!
Овога човека је поразио неко други, нешто друго,
у мећувремену. Не ја. Једва да сам га познавао у
младости:да ли смо се срели два или три пута на по
сат времена? И то захваљујући пре свега чињеници
да су места наших рођења релативно близу и да
смо имали књижевних амбиција.
Нисам га видео скоро 30 година, а када се појавио
средином лета 2004. године на нашој капији у
Мишљеновцу нисам могао да га препознам. Имао је
неки језив ожиљак на челу. Према његовом
казивању, неко га је ноћу напао,у дворишту његове
родне куће, што је врло тужно. Неких сат времена
је уз кафу причао о себи, понудио се да сарађује у
нашим листовима, јер је био погубио везе са
књижевним часописима... Осетљив сам човек и
желео сам да му помогнем да почне да се
усредсређује и да прихвати неуспех и пораз као
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чињеницу. Порази су попут увелог лишћа - из
њихове трулежи ничемо (Нини Рол Анкер). Може се
рећи да човек почиње управо онде где је као
младић прегорео свој први пораз (Мартин Кесел).
Човек је то злоупотребио - слао ми је ствари које
се граниче са порнографијом; зашто бих
објављивао глупости? Дакле, тај човек има право
да се љути због тога што сам престао да објављујем
оно што ми је слао.
Дописнице и писма трпе свашта - ево једног
примера. Ако сам ја дотичном књижевном генију
крив због нечег, што спомиње и дира мога брата,
који са овим случајем нема благе везе?
Ипак сам, на моју жалост, био доста у праву
написавши оно што сам написао у претходном броју
Треће Србије. Волео бих да нисам!
Наш часопис ће и убудуће критиковати оно што је
објављено, не извињавајући се због тога.
Као што ће јавности предавати на увид овакве и
сличне ствари а не судовима и полицији (иако би
им тамо можда било право место).
____

* Мржња је активно незадовољство, а завист пасивно; не
смемо се стога чудити што завист тако брзо прелази у
мржњу (Гете)

Завист је врста похвале (Џон Геј)

(Прилози, слике)
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Овде су публиковани  факсимили - тзв.
спорног приказа нових књига у претхoдном
броју “Треће Србије”, као и нека врста писма
једног од аутора тих књига...Ови фаскимили
довољно говоре; да ли је потребан икакав
коментар?...



ПРЕТЕК

УЗ ДИГИТАЛИЗОВАНИ  ПЕТОБРОЈ „ТРЕЋЕ
СРБИЈЕ“ 16-20/(24. октобар 2005)

После овог петоброја „Трећа Србија“ се – угасила.
Престао сам да штампам овај часопис, поред

осталог, и услед недостатка новца за штампање.
Евентуална публика којој је овај часопис стремио,
треба признати, није ме подржала. Доказ за то су
и тридесетак непродатих примерака. Па, ако још
увек постоји тих 30-ак непродатих примерака,

чему ново издање, дигитално?
Разлога за то има барем два. Највећи тиражи

бројева су били – 250 пр. То је терен издавачког
гета. Из тог „казамата“ и „мрака“ треба изаћи!
Дигитализујемо оне бројеве часописа које су

штампале „Заветине“ (док се то могло, макар и уз
помоћ „штапа и канапа“) –  а које можемо, на
основу припреме за штампу тих часописа, да

дигитализујемо. При том, није могуће
дигитализовати све штампане бројеве (часописа

„Заветине“, „Дрво живота“, „Уметност
махагонија“, „Идентитет“, „Оркестар СУЗ“, и

„Трећа Србија“), јер нисмо сачували све
припреме, или су понеке од тих припрема биле

несолидне. Настојимо да дигитализација буде што
вернија одштампаним на папиру примерцима. Сви

ти часописи „Заветина“ били су својеврсни
уреднички бој са ветрењачама, још трагичнији

од оног Дон Кихотовог! Штампање тих тиража,
када се све сабере, око стотинак бројева (свих

часописа узев заједно) финансирао сам – ја.
Професор и књижевник, не нешто посебно имућан

грађанин – то моји читаоци и пријатељи знају.
Новчану потпору за издавање часописа нисам

тражио од министарства културе, јер је, тврдим,
никада не бих ни добио. Држава је потпомагала
неке друге уреднике, који су издавали часописе

које је попала дебела прашина библиотека. Али,
али... Толико сам о томе писао, да о томе више

нећу.
Из издавачког гета малих тиража часописа, или

малих тиража књига, био сам принуђен да
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потражим, после јесени 2005. године –
привремени азил у Веб издаваштву. То

издаваштво је део будућности која је долазила и
дошла, омогућујући неслућене тираже,

комуникације, и планетарна дејства. Значи,
требало је исправити неправду, колико се

може. Требало је дигитализвати поједине бројеве
часописа „Заветина“, учинити их доступним – не

само књижевним радозналцима у Србији, него и у
свету, пре свега, у бившим републикама СФРЈ,
Европи, Америци, Азији, Африци, Аустралији,

Русији, Аљасци, Аргентини, Бразилу, одакле нам
стижу писма - не само симпатије, него и подршка.
Интернет је као медиј зближио најудаљеније
тачке на земаљској кугли. Сада, осам година
касније, након што је престала да излази „Трећа

Србија“, било је могуће, као у каквој бајци, једним
солидно урађеним дигиталним издањем, које би,
што се тиче штампаних текстова било сасвим
адекватно штампаном на папиру издању,

показати, један од могућих разлога, због чега су
часописи „Заветина“, угашени, далеко од очију

јавности. Тако ће бити исправљена неправда,
али у неку руку и задовољена сасвим природна

глад радозналих духова и присталица и пријатеља
које су „Заветине“ последњих година стекле. Није
ми намера да оживљавам угашене часописе, не –
само сматрам да има добрих разлога да се новије
генерације читалаца, које ће бити моји једини и

прави савезници кроз време, упознају са оним што
је могло бити једна друкчија трибина са

сучељавање најразличитијих мишљења, и што је
придављено познатим српским тзв. књижевно-

културним аутизмом.  
Ово дигитализовано издање Треће Србије скоро

стопостотно је истоветно оном штампаном на
папиру, ако не рачунамо рекламе које смо

изоставили, којих иначе није било много, као и
неколико фотографија, без којих се могло.
Последња ставка  Садржаја Треће Србије

ПРЕТЕК, најављивала је неколико штампаних
издања “Заветина”, што нисмо донели у овом

дигиталном издању: доносимо нешто друго, што
ће бити корисније новој генерацији читалаца, тј.
онима који долазе, а то су ово небеско, митско,

космичко или планетарно “јаје”, знак
препознавања “Заветина”  на националној и

светској Мрежи. Овде ПРЕТЕК има заиста функцију
претека, оног што је претекло, како вели наш

народ. Пошто сам лично надгледао дигитализацију
последњег броја Треће Србије, приметио сам да су

писма неких актера у овом петоброју, писана
руком, тј. факсимили, помало нечитка; то читаоци

на светској мрежи могу решити и побољшати
зумирањем. Међутим, факсимил критике која је
толико ражестила Г. З. Ј. никако се није могао
побољшати, па смо морали да овде донесемо у
целини ту критику, како би била доступна. Јер

претходни број “Трееће Србије”, где је штампана,
још увек није дигитализован. Па да не би било

недоумице, неоснованих претпоставки и
нагађања.
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Свештеник Звонимир Ж. Јовић Хаџија : POST SCRIPTUM
(ПОСЛЕ СВЕГА). Поема из четири дела. Библиотека “На
Христовој стази”, Мелбурн, 2000, 20 стр. М и р о с л а в
Тодоровић: ПОСЛЕ СВЕГА, “Свен”, Ниш, 2005, 48 стр. Г .
З. Ж. Јовић (13. 1. 1951, с. Макце, општ. Велико Градиште)
до јула месеца 1990. године био је поп у врањском крају.
Затим је парох цркве “Свети Ђорђе”, у Сент Албансу,
Мелбурн, Викторија. Објављивао је прозу и поезију,
црквено-националне беседе и друге чланке и радове у
књижевним алманасима, ревијама, часописима и листовима
у Србији и широм света. Заступљен је у неколико антологија
српске поезије, објављених у “отаџбини, Канади и
Аустралији” (како сам пише, - које нисмо видели). До сада је
објавио следеће књиге: “Предзнаци”, Врање, 1986; “Распео
сам себе”, Врање, 1987; “БЕСЕДЕ - Назад ка Светоме Сави и
Богочовеку Господу Исусу Христу (књига 2) - I ЛИРИКА”,
Мелбурн, 1988; ”ЗОВ ЗАВИЧАЈНОГ НЕБА(Лирика),SAUTPORT,
Златна  Обала - Краљичина Земља (Аустралија), 1992.;
“БЕСЕДЕ - ПОРУКЕ ЉУБАВИ И МИРА (Повратак у загрљај
Божији)”, Саутпорт, 1992; “ЛИРИКА: НА ХРИСТОВОЈ СТАЗИ”,
Мелбурн, 2000. ; “БЕСЕДЕ - Има Бога (књига 3) - I ЛИРИКА -
На кућном прагу”, Мелбурн, 2000. Сви ови подаци су
преузети са 20 странице брошуре POST SCRIPTUM (ПОСЛЕ
СВЕГА). Поема из четири дела. Последњих година З. Јовић
се вратио из Аустралије у Србију,  у своје родно место
Макце; где живи са Горданом Ј. Лазић, коју је срео - како
нам написа - 22. 7. 1971. године. У Аустралији му је остала
г- ђа попадија, ћерка и син. Негде од средине августа 2004.
године, Јовић је на адресу нашх часописа слао на десетине
песама из разних периода, као и сатихове своје песничке
сапутнице; понешто смо и објавили у часописима “Дрво
живота”(20 - 23/ 2004), “Уметност махагонија” (12 - 15/
2004). Уочивши главни проблем Јовићевог песништва -
неповољан песнички развој. На 2. стр. читамо: “Дослован
отисак поеме “POST SCRIPTUM (ПОСЛЕ СВЕГА)” преузет је из
књиге ЛИРИКА из циклуса поеме од стране 59 - 69, аутора
Хаџије о. Звонимира Ж. Јовића - свештеника, издатој при
библиотеци “НА ХРИСТОВОЈ СТАЗИ”...” итд. Дакле, реч је о
сепарату, штампаном у 100 прим. Поема је, према пишчевом
обавештењу писана “пуних седам година” (1993 - 2000).
Садржи следеће “”Тамни вилајет”, “Први, други и трећи
петли”, POST SRIPTUM (После свега)”, и “Уместо пролога и
епилога”. Евентуални читалац  не може а да се не упита :
коме је све ово писано, намењено, имајући пре свега у виду
сасвим непотребне кратке коментаре и објашњења на крају
појединих песама и сепарата? Прве две песме поеме могу да
се пореде са песмама покојног С. Митића, иначе Јовићевог
земљака, али на штету Јовића... У овим песмама, као и у
онима новијим које нам је Јовић слао последњих месеци као
сарадник, наметљив је патриотизам, морализам, да се човек
мора упитати: како да овог човека, који је боравио у туђини,
није прожео свет? Кад у песми “Први други и трећи петли”
пева овако :”Антихрист се кези игра и ликује. / “Победа је
моја!” - горко узвикује; / Прате га: Врана руља мантијашка;
/ Копилад и курве поворка сатанска: / “Моја је Земља , а
биће и Небо; / Одавно ја сам из ПАКЛА вас вребо!” (стр. 9),
питамо се, је ли он распоп; ако јесте, нека скине мантију! Да
би се писали метафизички поеме и спевови, потребно је
много више и талента и много чега другог, чега овај  аутор,
чини нам се, тек треба да стиче. Није довољно бити само
поп и распоп, него треба апсорбовати толико тога, толико
тога... итд. Овај човек, који је превалио више од пола века
живота, добар део тога живота није потрошио на оно што је
ирационални уметнички изазов изнутра. Овај човек пре
свега није решио главни песнички проблем... То не може
урадити неко други уместо њега... Сада, када живи као “поп
пензионер” на селу, овај песник има некакве шансе да много
тога надокнади, да се посвети дубље књижевности. Могао
би да покрене и приватни часопис и да о свом трошку почне
да публикује своје радове, ако у њих верује...  

* Тодоровићу (рођеном у Трешњевици код Ариља
1946) ово је 12. књига песама; штампана је у 200 примерка
уз помоћ песникових пријатеља (Проф. др. Стојана
Богдановића и Доц. др Жарка Поповића). На насловној
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страни корица штампано је “Распеће” М. М. Анђелковића
Даје. М. Тодоровић живи и ради у Нишу; у многим листовима
и часописима објавио је низ Покушавајући да проникне у
смисао најновије Тодоровићеве књиге, Ђуровић мисли да је
реч “о једној концентрисаној поетској енергији, у којој су
срећно сједињени визија и израз”. Други рецензент верује да
је “песник” “читав свој живот у овој поеми испретумбао,
суочио се са обманама, лажима, заверама и издајама у
покушају да помири почетак и крај бивства, да скупи на
гомилу оно што је између и састави један мозаик хода по
мукама...” итд. Ова Тодоровићева књига започиње песмом
“Писмо о томе” (стр. 7), а завршава се “ЕП И ЛОГОМ” (стр.
44) : “СПОЗНАЈА ВЕЧНОГ // ЗЕМЉА ћете памтити. Она која
будеш“. Између почетка и краја ове књиге, између сумње
(“НИЈЕ ли и књига моја / Само кап у океану књига/ А ја сам
у потопу? Кап из кише само”) и помирености, распростро се
трагизам живота...

Стр. 51-52

*
Баш у то време, када се приближавала

дигитализација споменутог петоброја Треће
Србије, допутовали смо из Београда на село, тј. у
Мишљеновац, и суседи су нам донели једно писмо
из далека.Јер су они примали нашу, тј пошту која

је стизала на адресу наше породичне куће.
Замислите од кога!Била је то дописница оног

српског попа из Аустралије, којим се завршавао
петоброј Треће Србије из јесени 2005. год.! 
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Погледајте ви: то - бесрамно писмо, тј.
разгледницу, у којој ми попа З. јавља да је

“примљен у УКС, Београд” (27. 04. 2013. године), у
коме инсинуира да нас је некаква жена - Анђео/

Муза, успела да посвађа!Час пише црном
хемијском, час црвеном. “Земљаче Мирко” пише

црним, “Христос воскресе” црвеним. Предлаже ми
да му будем издавач! Нуди новчану помоћ!! Као и

... Да ли је тај човек, тај наш српски поп - при
себи? Ко је он, у ствари?

Е, сад погледајте, што се тиче искрености, тј. на
што је све спреман један српски поп:погледајте

како је адресирао разгледницу: “Песнику и
наставнику (Учи)“ . Песник можда сам, хајде - де,
наставник нисам, отишао сам у пензију пре две

године као професор компаративне књижевности;
Уча нисам - никад био.Значи, то је све иронично.
А разгледница је, у ствари, дело једног човека

који не зна шта ће са собом, него се бави ситним
сплеткарењем, и после осам година....

________

Нама Србима нису потребни други душмани:
довољно су нам овакви људи без скрупула!

Када ми причају о српској елити, мени постане
мучно, јер - ми смо имали, можда, некакву елиту
оличену у духовима тзв Прве српске ренесансе,

крај деветнаестог и почетак 20. века. Али ти
ренесансни духови су нестали са временом. А ако

је и било некаквих њихових следбеника,
потиснули су их - они које сам жестоко жигосао

као књижевни аналитичар почев од 1993, године,
када сам завршио  књигу “Метафизика у белом

оделу”, и нарочито последњих пар година,

100

Трећа Србија



оглашавајући се као сарадник пожаревачког
часписа “Браничево”, или нишког зборника “Унус

Мундус”.  
Три пута сам, уз помоћ штапа и канапа,

публиковао своја Сабрана дела, без ичије
помоћи (не рачунам најужи круг пријатеља!)

(2003, 2004, 2006), у врло ограниченим тиражима,
и она су практично непозната, како српској
јавности и култури, тако и шире (како би рекао

Господин М. Мркић). У “Вечитим чудесним
кореновима” публиковао сам књигу, јаког

полемичког набоја, ПОСЛОДАВАЦ КЕОПС I, 208
стр.; окидач за писање те књиге био је памфлет
С. И “Др СМР”. Ова књига је дигитализована и

можемо је у сваком тренутку учинити доступном.
Јавност треба да зна, новије генерације читалаца
треба да знају, шта се заправо скривало иза те
тзв. подмукле виц-критике. Мада је довољно и

оволико, колико је објављено у овом
дигитализовамо петоброју Треће Србије. Ја се
нисам утркивао са објављивањем на папиру те

релативно позамашне књиге, поготову када сам од
заједничких пријатеља сазнао да је С. И. тешко

оболео...

Чудан је живот, али је исто тако загонетна и
судбина, као и смрт, која све уређује.Трећа

Србија је престала да излази, угасила се, услед
недостатка финансија, а “Савременик” још увек

излази, о државном трошку, и још увек
разговара сам са собом. Али и многи други

српски књижевни часописи бирају сличан пут.
Осим можда књ. часописа “Људи говоре”, који
издају канадски Срби, и коме прети, пре свега

због његове неукалупљивости, да доживи судбину
Треће Србије.Нас су у Србији тако перфидно
изиграли тзв. опозиционари, све деца бивших

Титових приушника, пуковника и генерала, и ини.
Изгубили смо више од 20 година надајући се

некаквом преокрету; није дошао. 
И наше синове, на жалост, чека тежак задатак.

Зато што смо били наивни, колебљиви и што ствар
нисмо узели у своје руке, као и други народи који

су прошли кроз тзв. тип источноевропских
демократија.Погледајте на шта личе српска
удружења писаца,кога примају у књижевно

оделење САН (опет стварају неке нове Ћ-иће).
Погледајте кога само штампају у СКЗ!Ша се овде

променило? Ја сам, барем, као уредник, имао
снаге да у јесен 2005. године штампам, не на
кашичицу, него обилато неке сасвим друкчије
писце - доказ је овај петоброј Треће Србије.

Погледајте ви те мемоарске, прозне или песничке
прилоге Јагличића, Лукића, или Винавера ...
Па ћете, надам се, схватити. Имао сам одличну
интуицију као уредник, али јавност и читалачка
публика нису баш били имресионирани тиме, јер

су их упорно дрогирали и кљукали како
најутицајнији српски медији тако и партијски нови
комесари, углавном и без изузетка - писци врло

малог домета, али политички веома употребљиви,
кочоперне бирократе...

Али, да ту станем. Пажљиви читалац овог
дигиталног петоброја ће се снаћи и сам...

Око Петровдана 2013. Бела Тукадруз
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