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БЕЛЕШКА О ПИСЦУ
Бела ТУКАДРУЗ (псеудоним; Мирослав Лукић, рођен 30. јуна 1950.
године у Мишљеновцу, код Пожаревца, с-и Србија). Завршио је
Филолошки факултет у Београду, смер компаративна књижевност.
Годинама је радио као професор књижевности, библиотекар.
Започео је као песник, објављујући рано песме. Основао је
«Заветине» и неколико књижевних часописа и књижевних награда.
Власник је и координатор утицајног Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ, које је врло
препознатљиво на светској Мрежи и добар пример презентације
српске културе и књижевности...До 2003. године штампао своја дела
под својим грађанским именом; после ове године своје књиге
објављује под псеудонимом Бела ТУКАДРУЗ.
ДЕЛА. - Поезија: Лакомица (стихови; плакета, 1965, Мишљеновац),
Хомољски мотиви ( песме, Кучево,1969,),
Зукванско
еванђеље,(библиофилско издање, Пожаревац, 1976), Земља
Недођија (Београд, 1993),  Флора де ла мунће (Београд, 1993,
п рештампана као п оследње поглавље р оманаУЈКИН ДОМ), С
  веска
ХОМОЉСКИ МОТИВИ (Београд, 1996; библиофилско издање),
и Златни Расуденац (Београд,1996; библиофилско издање), АРХИВ
У ОСНИВАЊУ, 1 - 2 (Београд, 1998; ново, друго, и треће
проширено, библиофилско издање књ. Свеска ХОМОЉСКИ
МОТИВИ, ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ, Београд, 1998), РАЈСКА
СВЕЋА:Опус Мирослава Лукића 1968 - 1998 (Београд, 1998), Врата
Звижда ( Београд, 1999.), Русаљ (SECTIO CAESAREA, Париз, 1999.).
Краљевске инсигније (библиофилско издање песникових
пријатеља у расејању; Париз - Фрајбург - Београд, 2000; друго издање
2001). Метла дрвене Марије, 1 (Београд, 2002; библиофилско
издање), Дубоке песме немогуће љубави. ( Беогард, 2005).....
LAS VILAJET (Анонимна хроника) : Одабране песме 1986 – 2003
(Младеновац, 2010)... Свеска САХАРА АМАЗОН / NOTEBOOK
SAHARA AMAZON (двојезично српско-енглеско издање,Београд,
2011), MOARA PARASITA : Лице (Пожаревац, 2012).
Проза, романи: Дневник за Сенковића (Београд, 1983), Литургија
(Београд, 1997), Ујкин дом (Београд, 1997), Трговци светлошћу
(Београд, 1998), Месечева свадба (Београд, 1999), Кућа светих ратова
(Београд, 2000), Доктор Смрт (Пожаревац, 2003), Пасија по
Амарилису (Пожаревац, 2008), Северци (Вршац, 2011)
Књиге есеја : Музеј Немогућег Ратара (Београд, 1996, 1998),
Метафизика у белом оделу (Београд, 1998 ), IN CONTINUO, 1 (Београд,
1998), Духови (Београд, 1998), Религија поезије (Београд, 1999),
Уметност маховине (Пожаревац, 2003).
Антологије: НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ (Београд, 1998; 2000; 2002... –
2009: осам издања), Антологија ФЕНИКС (1998, 2002, 2003, 2006),
Провалија српске књижевности (Пожаревац, 2011), Из карантина
(Ниш, 2011)
Сабрана дела овог писца објављена су 3 пута : УМЕТНОСТ
МАХАГОНИЈА. ДЕЛА Мирослава Лукића у 32 књиге (Београд,
2002); АРХИВ ТРГОВАЦА СВЕТЛОШЋУ. ДЕЛА Мирослава
Лукића у 42 књиге (Београд, 2003); ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ
КОРЕНОВИ. Сабрана Дела М. Лукића у 22 т. ЦД (Београд, 2006).
Бела ТУКАДРУЗ је добитник књижевних награда:
-Прве награде ФОНДА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА и листа БОРБА за
поезију (1969); -друге награде за прозу Просветног прегледа (1980);
-прве награде Вуковог пера за књигу прозе у рукопису (Тршић, 1990);
- „Дрво живота“ за књигу есеја „Уметност маховине“ (2003), «Повеље Карађорђе» (2009) за животно дело посвећено српској
духовности.
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УВОД
"...Кад се уметност изроди а машта пориче, рат завлада
народима. Духовни рат : Израел ослобођен из Египта,
то је уметност ослобођена природе и опонашања. Песник,
сликар, музичар, градитељ : мушкарац и жена, који нису једно од њих,
нису ни хришћани. Морате оставити очеве и матере, куће и имања,
ако стоје на путу уметности. Молитва је проучавање уметности...."

У ВИЗИЈИ СТРАШНОГА СУДА В. Блејка, има и оваквих
фрагмената (вреди их имати на уму!) : ...Страшни Суд није ни Прича
ни Алегорија него Визија. Прича и Алегорија сасвим си различита и нижа
врста Песништва. Визија, или Машта, јесте приказивање онога што
Постоји Вечно, Стварно и Непроменљиво. Причу и Алегорију створиле су
кћери Памћења. Машту окружују кћери Надахнућа, које се, заједнички, зову,
Јерусалимом.... итд. ...Свет Маште јесте Свет Вечности; он је божанска
груд у коју ћемо се вратити сви након смрти Вегетативнога тела. Овај је
Свет Маште Бесконачан и Вечан, док је свет Рађања, или Вегетативни
свет, Коначан и Временит. У томе Вечном Свету Стална је Стварност
сваке ствари, коју видимо као одраз у Вегетативноме Огледалу Природе...
итд. ...Грци су приказивали Крона, или Време, као врло Стара Човека; то
је Прича, али Збиљска Визија Времена јесте Вечна Младост. Ја сам, ипак,
донекле прилагодио свој Лик Времена уобичајеном схватању, јер сам и сам,
такође, њиме захваћен, а и моја је Визија заражена, и видим Време као старо,
јао, и то одвише... ... Људима се не допушта да уђу у Рај зато што су
обуздавали своје Страсти, или што су њима управљали, или пак зато што
у њих нема никаквих Страсти, него стога што су Неговали своје раумевање.
Ризнице раја нису Порицања Страсти, него Стварности Ума, из којега све
Страсти Провиру, Необуздане, у својој Вечној Слави. Глупак неће ући у Рај,
па макар био колико год Свет. Светост није Улазница за Рај. Одбачени су
Сви Они који, немајући никаквих властитих Страсти, јер немају Ума,
потратише животе своје Обуздавајући Страсти других Људи, и
Управљајући њима, РАзним лукавствима Беде и Окрутности свих врста.
Јао, јао, јао вана, Лицемери. Палате Правде, милостивије од Цркве, чак су
и убиство присиљене допустити ако није почињено из страсти, него из
Хладнокрвна Предумишљаја и Накане. Савремена црква Распиње Христа
с Главом Надоле... Страшни Суд јесте Рушење Рђаве Уметности и Науке.
Само је Духовно Стварно....Где ли је Постојање изван Духа или Мисли?
Где другде до у Духу Глупакову?...
Када сам напунио двадесет и четврту годину, није то било скоро,
инстиктивно сам осећао да се пост - како рече Блејк - тиче
уметности. Био сам песник пре 24. године, и потрудио сам се да
то останем и после - верујем, до данашњег дана. Међу мојим
пријатељима у младости је било и песника, музичара, сликара,
ћифта и издајника. Блиски су ми били они који беху окренути
духовном миру, сабирању, слављењу, не спољњим обредима и
Антихристу. И моји тзв. најбољи пријатељи, временом су почели
опадати, као увело лишће у јесен. Зашто? Почели су да губе, са
успесима које су постизали, вечно тело, тј. машту, тј. самог Бога,
самог Христа, чији смо ми удови.Али ја то нисам тако јасно
схватити (одмах ), као што сада пишем. Схватио сам касније,
можда понајвише читајући Блејковог ЛАОКООНТА. Неки су
међу њима схватали значај Божанског Тела, сликали га или
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опевали; огледа се у неким њиховим делима ( у оним делима која
су стремила Вечности, и у којима је све визија). Не жалим за
љубавима и пријатељствима које су ветрови година однели ко зна
где. Јер да ли су то биле праве љубави и истинска пријатељства,
ако се између мене и мојих драгих испречио новац, успех, царство
Цезарево, велики Сотона?
Било је оних који су закони новца пре тридесете тако покорили,
омађијали ( узели су све што се могло узети - станове, атељеа,
синекуре, (и да не набрајамо остало ....списак је дудачак);
истовремено, шта је било са њиховом уметношћу : да ли је
напредовала?
Да ли је била уметност оно што су створили пре тога? Да ли
уметност уопште може бити док се лепота не покаже гола?
Најинтелигентнији међу њима су били одлични трговци,
лицемери. Нисам то могао да не приметим већ у двадесет и
шестој, седмој, у тридесетој, кад су понеки од њих почели да
склапају тајне споразуме са Царством. Ако су уметници, како су
могли да склопе споразуме са Царством, које је против
уметности?
Једном је од њих (а он није једини), Природа постала врхунско
божанство, богиња. Срећом, судбина и Бог су нас на време
раздвојили на много година; он је отишао у свет да живи са
Сотонином женом, прихвативши рат и беду.
Друштво мртвих песника је, понекада, много боље од оних за које
смо годинама били у заблуди да су нам пријатељи, својта, и да ће
такви остати до гроба.
Анђели, и посебно један међу њима (кога сматраху за живота
занесењаком, лудаком : Блејк) опомињали су ме деценијама :
...Без непрестана рада ништа се не може учинити.
Рад је уметност. Ако га напустиш, бићеш изгубљен.
Исус, његови апостоли и ученици беху уметници. Њихова дела
уништи седам анђела од седам цркава азијских, Антихристов
наук.
Стари и нови Завет велики су законик уметности. Уметност је
дрво живота. Бог је Исус.
Наука је дрво смрти.
Сав је посао човеков уметност, све ствари.
Нема тајне у уметности.
Неплодан човек није хришћанин, а рушилац је још мање.
Хришћанство је уметност, а не новац. Новац је проклетство.
Што зовемо старинским драгуљима, то су драгуљи с Ааронова
прснога оклопа.
Није ли сваки порок, могућ човеку, у Библији отворено описан?
Није грех све што Сотона таквим назове : све љубави и милости
Вечности...
*
Сведенборга, на жалост, мало људи чита на југоистоку Европе, на
Балкану. Као и Блејка.Знали су да Вечност постоји, као и свака
друга ствар у Васиони, у Вечности. Па и овде на земљи. Може се
препознати по неким стварима, пре свега по онима које се никад
не претварају у неку другу. Цвет дивље крушке : вреди се загледати
у његову белину. Или цвет јабуке, дивље трешње. Ко их је научио
како ће да расту, да цветају и да дају плодове?
Живео сам много година у паклу, у шумама непрегледних
заблуда; али сам исто тако, у својим мислима и сећањима, често
путовао у Рај.
Опростио сам својим пријатељима из младости многе ствари;
упали су у Замке које им је Антихрист и Време поставило.
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Царство и политика ждеру људе и уметнике, као аждаје.
Овде се објављују неке ствари написане поодавно, када сам желео
да будем бескрајан, када сам био бескрајан, када ми је посед био
бескрајан, као и поглед...
Нисам знао да је то био Бог, Бог у свим стварима. Бога сам видео
- на спрудовима Дрине, или Пека. На врховима далеких и
сребрних трептавих топола на хоризонту... Бог је био увек у
даљини, али се приближавао, понекад, кад смо волели постајао
попут нас, да бисмо ми макар на кратко могли бити попут Њега...
Може се написати књига на литстовима врбе, на зеленим сабљама
кукуруза, на пањевима што их је избацила река побелелелим на
сунцу, на коњским лубањама. На цветовима барских локвања. На
расцветаним слаповима дивљих ружа, ако људско срце храни
чежња, и блистав летњи дан шаље блескове, шапат анђела...
Може се књига написати на песку светлуцавом.
На камену...на циглама...на цреповима.
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ТЕЖИНА НА СРЦУ
Нико ме не гони
ни гавран, ни замисао.
Натоварила ми је
(судбина, живот?) велико бреме...
Не видим се од бремена
Не види ми се лице, очи, ни стас.
Притсло ме је одозго као пласт сена...
(13. - 14. март 2002.)

НИСАМ УСПЕО ДА ОПИШЕМ ПОНОЋ
Ни поноћну росу, ни припеве, надметање славуја у воћњаку.
Хоризонт је вероватно сањао о томе како његовим маховинастим
сагом трче јелени...Опасано јаблановима, високим као куле,
дремало је мало влашко село, грејано боковима мадона и летње
оморине.
НЕ МОГУ СЕ ИСКУПИТИ СЕЋАЊИМА, НИ БОЛОМ
Њен живот је био - од како памтим - права каторга. Чудио сам се
како је издржала све те године и муке и непојмљиву мужевљеву
тврдоћу, мушичавост. Себичност. Понекада ми се чинило да је
ту неко божанство, или древни шаман, умешао прсте. Да је фатум
упропастио, заробио, унесрећио, намучио њене руке и ноге зарад
себичног потомства. Чудесна су то и генијална бића, светице, али
их суровост срозава. И њих чека - не посвећење, већ нека бедна
кућа, бедна старост, неки сто са мрвицама бајатим, крњ месец у
прозору, жигање у крстинама...и бол, бол! Њих, из које је
отицала вечност живота као менструална крв. Њих, што су се
враћале с поља уморне у сутон, гладне, жедне, босе, опаљене
сунцем, што су вечерале хладна и неукусна јела да би се скљокале
на лежај и спавале чврстим сном. Њих, што су се у зору прве
будиле и на дрвљанику урањале у светлост озарујућег хоризонта
заборавивши муке претходног дана, као и снове минулих ноћи.
Никада нисам разумео до краја живот једне газдарице, родитељке,
побожне, мајке. Он се губио као небо у олуји, и пажњу је
одвлачио месец изнад јабланова, мутан, налик на мехур у коме се
налази мртворођенче...
Одједном, иза жбуна, Циганка из Раброва! Шчепала ми је руку и
загледала ми се у длан као у бездан и кликнула: - Поживећеш 84
године! А да ли студираш факултет за њу? Насмејала се на сав глас,
ухвативши се руком за стомак, да је и месец коначно провирио и
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исколачио једно око. Одједном, све беше надреално, и на
раскршћу на брегу испред порте и изнад порте : узбуркано море
са сантама леда и Месец у жућкастој маглини, као изнад хриди
шкотских. Више то није био онај Месец кад смо полазили са
заветине, већ неки други, налик на њега; бледа слика... Мађије
влашких циганки, расипале су се као перле низбрдо, тамо где се
комешају и штекћу као лисице младе бестидне сабласти што су
упућене у живот народа толико да то мора коснути не само
младића него и месец на небу...
БАЛКАНСКА ТРИЛОГИЈА
1
Још у зору наступио је нечувени пљусак крви - покољ прасића и јагањаца.
(Петак. Свети Кирил Александријски. Мала заветина, Мали
Спасовдан)
2
Отац је одавно напустио дом и ко зна када ће поново да се врати?
Брат је на мору, срећа на галији. Берићет крај потока. Жртва
пред очима.
3
Коме жртву приноси Божја мајка? Одсутном Богу? Свим
мртвима? Супа, ринфлеж, сарма, прасетина, локва крви Божје. А
где је винско сирће? Где су паре? - Нема пара, вришти кућаница.
- Има пара! Има пара! - То нису моје паре! Његове су, његове... Ја не смем да их уситним!
Једу Жртву халапљиво и брзо не смејући од срамоте да погледају
једни другима у очи...
ПОГЛЕД СА НЕРЕЗИНА
Оглед о Србовлаху, певачу
Изгледало је да ће хиљадугодишњи пљусак преплавити и ову
највишу стајну тачку, чак је и неколико капи бризнуло, тучани
облаци су се спустили на потиљке навиљака, али, наједанпут гле :
облаци су посивели и пробише их беле стреле.
Брегови на истоку ни плави ни љубичасти, с времена на време
тако јасни да се виде као на длану иако је до тамо десетак
километара овце на пропланцима.
Јабланови тополе обалом реке поруб од плавог шајака. Десетак
облака белих и калушастих у дубодољу крај бившег јаза пасе срму.
Древни људи враћају се из дубрава и воде гласан разговор стар
три стотине лета. Посматрао је певач свет с висине као дечак с
трешње. Како је далек и сићушан, као пуж - голаћ или мрав.
Посматрао је свет с висине, као дечак с трешње; замишљао себе
и орла, и како неко притајен као змија у шипражју крај путањице
из оближњег винограда пуца. Пали су с трешње устрељени,
певач с трешњама у устима, и орао крвавог кљуна. Шаље ли ове
мисли Немили анђео, и зашто? Гроф Лав Николајевич и кнез
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Мишкин, слични су као Настасја Филиповна и сестра прве
певачеве драгане! Како се јасно виде ланци брегова уз Четврту
рајску реку! Косином брегова силазе пастири испред стада.
Шестар судбине описује круг око видокруга око висова, око
извора и ушћа река и потока, око мајке и синова, око старог кова,
око предугог летњег дана, око многих година, око оног што у
сутон пролази зараслим стазама (поред гробља), пробијајући се
кроз густу зелену траву, граор и жито (црвенка), око муве, око
паука, око споре будућности и око најудаљенијег кута земље
Хипербореје, где један новопечени шаман сања да спасе свет,
морен несаницом и болесном изнутрицом, ништаван као ларва
свилене бубе... Бескрајну потребу његовог срца да се буни,
негодује, презире све старо, подржава судбина. Поглед с висине,
с Нерезина. Немерљива линија савести као црвена нит, као сев
муње, неке давне муње, када је први пут заискрила Бистрина
Детета. Можда после неке препирке у вези са именом и
презименом, који се временом похабају као гуњ. - Ја то нећу! Тако
је довикнуо поноћној свежини означујући да му пут скреће мимо
наслеђеног имена и презимена, уобичајеног, скројеног колосека.
Гаталинка га разуме, не демон Вавилона, и можда земља
подивљалог шимшира? Стражари ноћи, карпатски видокруг,
жбуње руја, жбуње јоргована у клисурама и стенама, цере мошњама...
Није му се певало о стварима које би неко претворио у нотне куке
и чворке . Нити је имао довољно воље да проговори о свему
ономе што се ковитлало у његовим осећањима, јер би то неко
могао записати, одштампати, умножити, (зло)употребити.
Надзирали су га невидљиви стражари с магнетним копљима : и
он се тог моћног надзора могао ослободити једино испуњавањем
своје најдубље жеље : заокруживањем извесних запажања,
искустава...
ПРВО СЕ ЖИВИ ЗАБЛУДАМА ,ПА СЕ НАКНАДНО
С ВРЕМЕНОМ СХВАТИ ИСТИНА
Мозак није само ризница Лепоте већ позориште у чијим
подрумима винским банче чопори демона док их оргија и воњ
сирћета не пообарају и не замрсе као вијор високу отаву, тек онда
се пење понека мисао у више сфере из препотопског блата...
Свет би пропао без гаврана, шамана, мађија и певача...

10

ЈЕВАНЂЕЉЕ УМЕТНИКА

ДЕЛА АПОСТОЛСКА
СВЕСКА ПРВА
ЈЕВАНЂЕЉЕ
Христов проглас о том, шта је права срећа Живот свих људи има божанско
порекло. Оно је једино свето. И стога човек мора служити томе пореклу и у
животу свих људи. То је воља Очева. И стога човек треба да тежи да
разруши временску обману прошлости и будућности. За те читаоце
(умешане у секте, осуђивања, убиства, изопачење вере, подметање
светодуховства уместо Христовог учења - напомена бујице жутог пљуска) ,
за те читаоце има само два излаза : смирено покајање и одрицање од своје л
а ж и, или гоњење оних, који их јавно изобличавају због онога, Што они чине
и што су чинили. Ако се не одрекну од лажи, онда им остаје једно - да гоне
мене, на што се ја довршујући свој спис, спремам са радошћу и са страхом за
своју слабост.
Јасна Пољана, 1883. г.
Лав Толстој
Увод. - Разумевање живота Објашњење Исуса Христа о томе шта је
права срећа заменило је веру у спољашњег Бога тиме - што је људима помогло
да разумеју шта је живот. Објашњење о том шта је права срећа састоји се
у овом : сви људи, чим се једном увере да су синови Божји, тиме одмах добијају
прави живот (Јов, XX, 31) Бога нико није видео, нити ће га икада видети;
само син, - онај - што је у Оцу, - тај је показао пут ка животу (Јов, I, 18)
I I Служба Богу И стога човек треба да ради не телу, него духу. ... нема
ничега на свету што би могло опоганити човека - улазећи у њега; него оно
погани човека, што излази из њега... Само оно може оскрнавити човека, што
и з л а з и из човека - из душе његове. А због дела љубави, због добрих и
пожртвованих поступака, човеку се све п р а ш т а (Лк, VIII, 47)
III Почетак и праизвор живота Од духа Очевог произашао је живот
свих људи. Царство Божије није ни у времену нити на ма каквом месту. (
Лк, XVII, 23). Оно је као муња, и тамо, и овде, и свагде. (Лк, XVII, 24)
И њему нема ни времена, ни места, јер царство Божије, то јест оно што
вам га ја проповедам, - у вама је. ( Лк, XVII, 21) Царство небеско у души
расте и шири се из ничега, али даје много, даје све. Оно је, као брезово семенце
- најмање је од свих зрна; али кад израсте, онда је веће од свих дрвета, и птице
небеске вију гнезда на њему ( Мт. XIII, 31, 32)
IV ЦАРСТВО БОЖИЈЕ И стога је воља Очева живот и срећа свих
људи. А ја вам велим : немој се борити злом против зла, нити узимај
помоћу суда вола за вола, роба за роба, живот за живот, него се никако не
противи злу. ( Мат, В, 39) Телу је светлост - око, а души - срце. ( Мт. VI,
22) Живите само данашњим даном. Брините се о том да будете у вољи
Очевој. Желите оно, што је једино важно, а остало ће све само собом доћи.
Узан је пут у ж и в о т, али ви идите и улазите тим узаним путем.
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V ИСТИНСКИ ЖИВОТ Вршење своје личне воље приводи к смрти;
вршење воље Очеве даје прави живот. Сви се брину о телесној срећи : упрегли
се да вуку терет, који је претежак за њих и навукли на себе јарам који није
према њима начињен. Разумите моје учење и следујте му, па ћете познати
мир и радост у животу. Ја вам дајем други јарам и други терет - живот
духовни. ( Мат. XI, 29) Упрегните се у тај јарам па ћете се научити од мене
миру и срећи. Будите мирни и кротки срцем, па ћете наћи срећу у свом
животу. (Мт. XI, 29) Јер моје учење је јарам начињен према вама, и
остваривање мога учења је терет лак, и јарам према вама начињен. (Мт.
XI, 30) ...само оно што жртвује тело за дух - само то живи. И стога је
наше тело истинска храна, куповна цена, за прави живот. (Јова, XI, 55)
Само оно што у мени једе моје тело; оно што жртвује телесни живот зарад
живота истинског, само то је - ја, право ја; то је у мени, и ја сам у њему. (
Јов, XI, 50)
VI Лажан живот И стога човек, да би добио истински живот, треба на
земљи да се одрече од лажнога живота тела, па да живи духом. А Исус му
(једном човеку - напомена пљуска) рече на то : за мном се нема куд ићи : ја
немам ни куће, нити каквог другог места, где бих стално живео. Само зверови
имају лежаја и јазбине, а човек је увек и свагде код своје куће, ако живи духом.
(Лк. IX, 58) Јер у томе је сав живот човеков : да тражи и да спасава у својој
души оно, што пропада. Ко између вас може знати шта је потребно а шта
није потребно? Од куда ви знате да на мене не треба излити уље? Ко зна.
VII ЈА И ОТАЦ - ЈЕДНО СМО Права исхрана бесконачног живота
јесте вршење воље Очеве.
VIII ЖИВОТ НИЈЕ У ВРЕМЕНУ И стога је прави живот само у
садашњици (у садашњем тренутку). Сваки човек може само својим личним
напорима ући у Царство Очево. Исто је то и у животу. Свагда, сваког
тренутка садашњости, треба живети животом духа, не мислити о
прошлом и будућем, и не говорећи себи : тада и тада ја ћу учинити то и то.
( Лк. XII, 37/ 38)
IX САБЛАЗНИ Обмане временског живота скривају од људи прави
живот у садашњости. ... Христос - то је сам Господ, Владар наш кога ми
осећамо и знамо у себи, као што осећамо и знамо живот у себи. Христос то
вам је разумевање што је у нама. ( Мт. XXII, 43).
X БОРБА СА САБЛАЗНИМА И стога, да не паднемо у саблазни,
треба сваког часа свог живота бити у јединству са Оцем. ...То је моја крв. Ја
је проливам, да људи знају мој завет : да праштају другима њихове грехове. (
Мт. XXVI, 28) Затим се врати к ученицима и рече им : Сад се приберите
и будите мирни јер је сад већ одлучено да ћу се предати у руке светских људи.
( Мт. XXVI, 45)
XI ОПРОШТАЈНА БЕСЕДА Лични живот је обмана тела, зло.
Прави живот је живот заједнички свим људима.
XII ПОБЕДА ДУХА НАД ТЕЛОМ И стога за човека који живи не
личним, но заједничким животом, нема смрти. Телесна смрт је сједињење са
Оцем...
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ПОЛУБОГОВИ НА КРАЈУ НАЈДУЖЕ, СЛЕПЕ УЛИЦЕ.
РИБЕ У НАДИРАЊУ
Од реке, која лети сасвим пресахне и из чијег корита вире зелени бусени густе
травуљине, што пресеца прашњав пут који води узбрдо где гори као превељ
породична митологија, која ће се убрзо угасити; од породичних кућа
покривених ћерамидом, међу јабукама, јелама, дудовима, шљивама и
ружама (сећам се само бокора перуника, чаброва са олеандрима, и
расцветаних јоргована), почиње улица немогућа, вегетални свет иловаче и
камена : и њоме надиру као буљук оваца - рибе : амур, шаран, лињак, сом,
смуђ, белица, штука, караш, манић, сомић - цвергл, гргеч - бандар, сарага,
кечига, јесетра, моруна, пастрмка; туњ, ослић, скуша, сардела, папалина,
зубатац, лигња, харинга, арбун, бури, угор, лубен, сипа, ушата, шарун, лист,
шкарпина, сабља, и свакој је окачен о врату папир на коме је крупно
мастиљавом оловком исписана цена...
За њима гура као чобанин тзв. председник савета за привреду. Познат по
надимку Јајара. За споменутим клизе сметови снега. За сметовима долази
поворка чуда још нигде неописаних. Карневал дубоке провинције увијен у бели
завој.
***
Низбрдо се котрљају зељасте лоптице, олакшава се неки добро
храњени штајерац на окуци. Ветар долази преко градина кроз
леје сунцокрета врео и подиже Циганкама шалваре од муслина.
Полубогови с брчићима a la Коба или a la фирер, стоје у
попречним уличицама тобож загледани у саксије са мушкатлама
на доксатима кућа од белог кречњака. Рибе зауставља један богаљ
у кожном качкету. Као кокошке их усмерава рукама уназад... Али
рибе су побегле на суво од полубогова, немара комуналаца,
фекалија. И рибе прелећу богаља и лете изнад улице према
њеном крају, као према дубоком виру. Древне бабе, седећи на
басамцима, вире зачуђене (као кад неко непознат прође с времена
на време у шареном оделу), и запрепашћено уздишу : - Ију, Боже,
шта је сад ово?! Нарумењене варошке бабе немају времена за
чуђење. Рибе сусрећу јата месних голубара; мешају се рибе и
голубови; прелећу кровове и багремаре и нестају иза брегова. Из
тога правца су дошли месни полубогови да владају у долини
златној, уверени да је све готово, све завршено, све решено, све
прописано за следећих осам хиљада година.
ГРОЗНИЦА ЛЕТЊА
Господин М. А. ( за М)
Живка Арнаутовића 43
15 358 Бадовинци

6. август 1973.
Ако ниси могао да ми видиш лице, рећићу ти - успео си да ми измамиш осмејак
због лепо срочене реченице. Колико сам успела да разграничим што разграничити
треба да би се у септембру на окршај изашло - видећемо. Затворила се у собу као
Обломов, нисам, нити тужна срца на летовање отишла, нити се удала, нити
сличне глупости починила... Књижицу ВИТА НУОВА немам... Адресу нашег
заједничког пријатеља - не знам. Поздрав - Хијероглиф Дорћолски
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ВАМПИРЏИЈА
Мртви путују као таласи у бесконачне еоне, додуше не баш сви.
Неки се врте четрдесет дана, па четрдесет година око куће и око
места на којима су згрешиле њихове душе, верније од паса и дуже
од неизлечивих болести. Ко не верује, не мора да верује. Коме
нису пили крв, веровати никада неће. Ко их никада није видео,
нека уђе у башту пуну зрелих крупних патлиџана. Тамо су преко
дана поднадули од крви. ...Немилог анђела ти не могу поздравити, јер
га вероватно нећу видети... писало је на крају једног писма, које добих
колико јуче, од мојих лажних пријатеља који већ годинама живе у
Паризу. Исто то је било написано много, много година раније : 1.
јула 1973. Авај, сачувао сам несумњиво сведочанство о томе у
једној од оних безбројних бележница, које су ми тада увек биле
при руци, док сам припремао испит из светске књижевности. Да
бих поново стигао све сабласти, не треба да трчим брже од срца
лажних пријатеља, непријатеља; приступио сам студијама
упокојавања сабласти. Докторирао сам на катедри екстрасенса,
постао доктор вампирџија. Ове редове посвећујем оној, коју су
таласи океана однели на други крај света, да би њен пепео поново вратили
њеном Оцу. Посвећујем је оној што је умрла у слатком грчу. Што
никада није губила време. Посвећујем је мадони Одјека. Оној, која
је сигурно знала : Ако боље посмотрим, мислим да је њих олуја однела,
јер облаци имају чудноват облик иако зора није гранула.

БЕСЕДЕ У СЛАВУ ДАРОДАВЦА
ДАР
Јавио ми се Бог Позвао ме је усред сна .Послао ми је Јаја из којих
ће се испилити Нови живот, светови. Опет сам заспао и сањао
брегове, стрме падине и једног коња. Градиштанац је јефтин (у
поређењу са шампињонима). Свињске буткице вреде колико и
шампињони? Кантар бакалнице није баждарен. Књижевник и
фарисеј журе низбрдо забивши носине у јутарња издања.
Блажени гавранови. Блажени идиоти. Блажене мајсторице
најстаријег заната. Поклонио сам му најбоље, а он ме назва
робом. Могао је бити министар, а није постао ни квочка. Примио је
плату своју. И учинио је милостињу, али је левица његова знала
шта чини десница. Његова милостиња није била у тајности; и
Отац његов који види тајно, узвратиће мени јавно. Већ узвраћа.
Телефонирао ми је јутрос. Хиљаде чавки кликће над мојом
главом. Те птице не сеју, нити жању, не сабирају у житнице; Отац
наш небески храни их. Те црне птице трче по мом темену и лове сваку
моју помисао. Оне се мојим мислима умножавају, а не јајима. Јаје је Бог
послао мени...
(16. март 2002. Пре подне)
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ШКАРТ
Шкарт има своју историју чак и своју уметност поете, живописце,
етц. Шкарт је доминирао деценијама 20. век је пун шкарта
Шкарт ће бити шкартиран
(ШК)АРТ ДИРЕКТОР
Да га не знам Да не знам оно што многи други не знају о њему.
Ех. Није домаћи пас. Није у сродст ву са лисицом, можда са
медведом. Купљен је као младић ј е ф т и н о. Шегртовао је под
шатрама вашарских циркуса. Научио је доста трикова које воли
обичан свет.
ЛУТАЈУЋИ РАДАН ПЛАНИНОМ
Лутајући Радан планином изгубих шешир и појам о времену. И
видех дрвосече усред снега, где на рубу шуме бацају мреже у
урвине. И рекох им : Хајдете за мном, браћо, и учинићу вас
ловцима људи. Они одмах оставише мреже своје и пођоше за
мном. Да у урвинама времена тражимо оно што су наши пређи
покупили. И отишавши одатле видех још двојицу, са оцем
њиховим, где обарају букве, и позвах их. И пођосмо кроз
Топлицу и Подгору као кроз Галилеју, да лечимо многе
болеснике, разним болестима и мукама обузете, и бесомучне, и
месечаре, и одузете, и својом појавом и речима исцељивао сам...
СУДИМ И БИЋЕ МИ СУЂЕНО
Судим и биће ми суђено. Какви судом судим, таквим ће ми се
судити. Каквом мером мерим, таквом ће ми се мерити. И брвно
у оку своме осећам, и видим трун у оку брата својега. и могу да
кажем брату моме ; стани да ти извадим трун из ока твојега, јер
извадих брвно из ока свога.
НЕ ДАМ СВЕТИЊЕ ПСИМА
Не дам светиње псима, нити бацам бисере своје пред свиње, да их
не погазе папцима својим, и окренувши се не растргну ме.
Тражио сам и још увек тражим, дало ми се и даје ми се; куцао сам
и још увек куцам, отворило ми се и тек ће ми се отворити...
ТЕСНА ВРАТА
Ушао сам на уска врата, јер су широка врата и широк пут што
воде у пропаст, много их је који њим иду. Уска врта и тесан пут
воде у живот, и мало их је који га налазе...
КУЋА НА КАМЕНУ
Куће сам градио још као дечак од цигле (јер је било много цигле,
као на циглани). Зидао сам их под дудом, под шљивама и
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јабукама, далеко од очију. И дуну ветруна и удари пљусак, и
навалише на куће детета, и нахерише се, јер су утемељене на мекој
подлози, несигурној. А такве су биле многе куће у околини. Учио
сам од локалних зидара касније, деценијама : али то беше
узалудан труд. Зар се бере с трња грожђе, или са чичка смокве?
Од једног јединог мајстора је требало да учим и научим. Од оног
који није зидао на песку и није учио сумњивом занату као
књижевници и фарисеји.
СИНОВИ ЦАРСТВА...
Треба их изгнати у таму најкрајњу, тамо где је плач и шргут зуба.
Бесомучних је много, и болесних такође; Боже, изгнај духове
речју и све болеснике исцели; немоћи наше узми и болести
понеси. (1. април 2002.)
ГОСПОДЕ, СПАСИ НАС, ИЗГИБОСМО!
Зашто сте страшљиви, маловерни? Море и ветрови, смириите се!
- Ко си ти да те слушају ветрови и море?
ДЕМОНИ; КРДО СВИЊА
Ја сам онај који није дошао пре времена да вас мучи. Ја сам дошао
да вас отерам, демони! Идите! Идите у крдо свиња! И отидоше у
крдо свиња, и сјури се крдо свиња са брега у море, и утопи су у
дубини...
ЧУДО ЛЕЧЕЊА ОДУЗЕТОГА
- Не бој се, чедо, опраштају ти се грехови твоји. И одузет уста са
одра на којем лежаше...
ЗАШТО СА ЦАРИНИЦИМА И ГРЕШНИЦИМА ЈЕДЕМ И
ПИЈЕМ?
Не требају здрави лекара него болесни. Милост нам је потребна,
а не жртвени принос. Јер нисам дошао да зовем праведнике но
грешнике на покајање.
СИПАЈ ВИНО НОВО У МЕХОВЕ НОВЕ, ДА СЕ ОБОЈЕ
САЧУВАЈУ
Не стављај чарапе и гаћице у бокал из кога пијемо вино! Ни
кашичице у канте за смеће. Не мећи нове закрпе на стару
хаљину... Припази шта говориш пред другима Клони се
заузетих жена. Празних штала, превара и крађа. Потемкинових
села... Сазнаш ли важну тајну, сачувај је. Прасица на мотору, о хо - хо! 24. април 1989. Прасица... Крмача. Моравка, масна, црна.
(Онај опет води Курс писања поезије, као петнаест година пре тога!)
Отворени дућани : В. Ј. П. Нужда срца; зло. Чувај се оних који
радо шире гласине! Овде је мој дом. На врху брега. Одавде се
шири поглед диван на североисток. На висини, на ветрометини.
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Долина, река, јабланови. Све је то испод мојих чланака. Поље.
Пруга. Тунел. Панорама је раширена, као амрел. Где Овде? На
ком врху брега? Какве ћу слике, талисмане, понети на онај свет?
Гроздови светлости у ноћи у даљини. Вино које је неко попио
чим су гроздови заметнули. Тренерка, патике, кишна кабаница,
непромочиве ципеле, веш за сваки дан, капа за сунце и капа за
купање; купаћи костим, јастуче за седење... термос, сендвичи
сокови, дечији џепарац : 7 милиона... хотел ЖИРАНДЕЛА ( 052
/ 872 - 254) Мора да изгубе битку конзервативци, бирократе,
националисти. Црна крмача вози мотор. Нико још не зна ко је
та свиња. И неће снати ко је та крмача. Вози, вози. Колико сам
познавао своја рањива места? Придавао сам превелик значај
старим меховима. Сипај вино ново у мехове нове, човече, да се
обоје сачувају!
УСПОН У ЕМПИРЕЈ
Могу ли се помоћу кнеза демонског изгонити демони? Питају
фарисеји. Запиткују књижевници. Народ је наш напуштен као
овце без пастира. Жетве је много, а посленика мало. Господару
жетве, изведи посленике на жетву своју. Видео сам како пеку рибу
они ошишани нуларицом. Испред вишеспратнице. Алал вам
дзк! Видео сам слуге ћесареве разне ал сличне, исте! Отац ме је
послао мој као овце међу вукове, да будем мудар као змија и
безазлен као голубови. Да се чувам од људи, који ће ме предати
судовима, и по својим кућама који ће ме пљувати, вређати,
шамарати.
*
Обраћам се ученицима мојим преносећи на њих моћ над
духовима нечистим да их изгоне, и да исцељују од сваке болести
и сваке немоћи. Молим вас : На пут незнабожаца не идите, и у
град самарјански не улазите! Него идите најпре изгубљеним
овцама. И понављајте да се приближило Царство небеско.
Болесне исцељујте, губаве чистите, мртве дижите, демоне
изгоните; забадава сте добили, забадава и дајте. Не носите злата
ни сребра ни меди у појасима својим, Ни торбе на пут, ни две
хаљине ни обуће ни штапа; јер је посленик достојан своје хране.
Нема ученика изнад учитеља својега ни слуге изнад господара
својега. Доста је ученику да буде као учитељ његов и слузи као
господар његов... Што вам говорим у тами, казујте на видику; и
што вам се шапће на уши, проповедајте са кровова... И не бојте
се оних који убијају тело а душе не могу убити; него се више бојте
онога који може и душу и тело погубити у паклу... И који не узме
крста својега и не пође за мном, није мене достојан. Који чува
живот свој, изгубиће га, а који изгуби живот свој мене ради, наћи
ће га.... * Отиснуо сам се и ево пловим на облаку, мати моја и
браћа моја, то су : отискивање, висина. Говорио сам народу у
причама. Зато што њима није дано да знају тајне Царства
небескога. Видео сам : ко има, даје му се, и претиче му; а ко нема,
узима му се и оно што има. Видео сам : гледајући не виде,
слушајући не чују, нити разумеју. Следио сам Сејача, и тако се
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винух на ваздушне колосеке. Слушао сам речи о Царству и
разумео; није ми дошао нечастиви да краде посејано у срцу моме
- оно поред пута посејано. А било је камењара у моме срцу, када
сам слушао реч и одмах је с радошћу примао, када нисам имао
корена у себи, него сам био непостојан, када су долазиле невоље,
или када су ме гонили због речи, када се саблазних. Сејао сам
својевремено и по трњу, и те су речи загушиле коров и без одјека
су остале. Тек кад сам почео да сејем на доброј земљи, кад сам
пажљиво слушао реч и разумео је, почело је да рађа, једно је зрно
рађало клас са педесет, друго са шесдесет, треће са стотину зрна...
*
Исус је говорио у причама људима, и прича нам је остала у
наслеђе. Отварам у причама уста своја, исказујући сакривено од
постања света. Научио сам се Царству небеском и причам приче
које вреди поновити. Као домаћин који износи из ризнице своје
ново и старо....
*
Облаци подрхтавају ко кад се земља тресе, ко кад се море узбурка,
али мој чун плови пространством без краја кроз помрчину и кроз
светлост, и напред га вуче као плима светло знамење; видим рогове небеског јелена, или муњу...
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ФАТАМОРГAНЕ
ФАТАМОРГAНЕ
Сталнo ме прате последњих година
Деценија; у ствари, одувек су ме привлачиле.
ОПЕТ ТО ИСТО, АЛИ ДРУКЧИЈЕ
1
Свак се својим вратима затвара.
Знам која су то врата,
затворио сам их : али коме?
То су врата која не може
отворити нико други!
Врата без браве.
(Нико, осим мене, не зна
шта је иза ових врата.)
Ја сам своја затворио
и суочио се са кржљавим растињем
на заборављеном отпаду.
2
Већ од ноћас, од синоћ је то почело.
Нови вртлог. Од милион могућности
одлучити се само за једну .
Свуда постоје паралеле, радовао сам се
проналазећи их, препознавајући.
Богочовек је мера свих бића и ствари.
Свака мајка рађа Божјег сина, и ниједна
није крива што већина заврше као идиоти.
Што више прикривамо Бога у себи,
све више шурујемо са расипањем енергије.
На дрвету, које сам ја , на гранама
већ се злате чудесне јабуке.
И беле се на месечини паунице.
Моје се стабло неће осушити
и кад ме више овде не буде било,
и тајна о томе је у моме корењу,
којим је моја личност тајанствено повезана
са свим видљивим и невидљивим световима.
Мој живот у свим безбројним нијансама
својим, непрекидно је преливање
природног у натприродно
и натприродног у природно,
небеског у земаљско
и земаљског у небеско.
Колико је потребно небеског и природног
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зрну пшенице да проклија, колико
за рашћење и сазревање човека и рода људског!…
3
Планови, планови, планови!
Уграђени су, као песак или креч,
као горуни или јабланови,
у Нову кућу, у Нови роман.
Сећам се оне вечери
кад смо се враћали : спуштене рампе,
варница захуктале локомотиве.
Музике опроштаја, музике сетне.
Рже коњ беле сабласне гриве
обасјан сјајем анђела са лампом.
Бриде привиђења, као дланови
(живот распршен и бунован,
нису спутали погрешни планови).
Апсорбује их Нови роман…
(26. 12. 1971. – 16. 11. 1996.)
(29. 11. 2012 )

САН
„Ово је све ваше? Ви зидате ову Кућу – кућу свих кућа?“
Непознати ме гледа : саневерицом и чуђењем.
Не сећа ме се, каже
Да ли ја можда њега знам?
Испред куће јела
при врху црвена и модра
као креста ћурана.
Непознати улази у кућу
гледа кроз прозорчиће,
дванаест прозорчића има:
кроз први се види снег,
кроз други јагњешце,
кроз трећи дивља трешња,
кроз четврти пут широк,
кроз пети плавојка
што љуља боковима шуму,
кроз шести разговор ;
двосмислени, весели,
кроз седми перуника
горска, саса и грмани,
кроз осми кула,
бандера и облак,
кроз девети лампа,
која увек гори
и дубока бразда,
кроз десети јаје
од камена белог,
раоник и разбој.
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Немогући ратар,
самоука ткаља,
кроз једанаести звезда
падалица с репом,
кроз дванаести Месец,
ноћна плима мора…
Пошао сам уз пусто брдо
Низ које се котрљају
балвани и метеори.
Крај мене је и жена
ћутљива и прсата
коју не познајем…
Скачемо у понор
у дубину помрчине
Над главама тутње
громови, балвани .
Телефонирам неком што спава мртвим сном.
Телефон је мали и црн
црн као чађа из сулундара
без бројева само
плус и минус
Она жена
још увек пада
у дубљу помрчину
у пећински азил
где украдену децу
држе у ћутљивој дресури
као младе лавове
камџијом…
Прилепио сам се
уз камену литицу
као слепи миш.
Кроз димњак
у стени
тече поточић светли
.
На ком сам ово хоризонту?
Балвани се котрљају
И јече
као поворке народа
што се строваљују
у амбисе.
Светлост ме може одлепити
од ове литице,
од бивших људи
и сени.
Пузаћу вођен светлошћу
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правцем трачка
кога упознах
у неким другим сновима
и световима…
Буђење има арому
хаоса и пустиње,
гавран негде у даљини гракће
и затим наступа тишина
тежа од тиграстих пећинских када
и ваздуха седмог подземног хоризонта.
Дубраве
Златни Расуденац
Столица
Одазивају се одблесцима неизрецивим, титравим
Разапет сам на великом
Храсту Запису
који се осушио
Нови је никао ту негде у близини.
Једино је у визијама могуће Немогуће
Бели се Кула на врх брда
као кост пљусковима прана и ветровима изрибана
Судбина се оцртава све јасније
Без престанка понављај диван сан,
као дечак који наглас мисли.
Судбина се објавила јасно,
као редови јабланова покисли…
Анђео је кроз снове послао наговештења.
А буђење и време откривају
тумачење
и тајни узрок мрачних расположења…
Све временом постане нешто друго,
Земља без слуге и без крста
Планина свој реп има,
Престол и локве
И кревет за Немогућег Ратара.
Бог не заборавља добра дела и ни једну бразду заорану
Ни брачни лежај усред њиве
Ни изворчиће са водом зеленом,
водом хладном, са водом слатком…
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ОБЈАШЊЕЊЕ?
Овај сан и следећи редови заслужују извесно, макар и непотпуно
објашњење. Постоји простор последњег, апсолутног Ђубришта.
За мене је то од најраније младости био предео између вароши
Кучева на обалама Пека и влашких села Шевица и Нересница једна од најчудноватијих пешчаних пустиња са динама високим
и по тридесетак и више метара. Ту су их избацили највећи багери
на свету испирајући из шљунка самородно злато. У тој пустињи
има неколико језера насталим радом багера. Ту сам у своје време
в и д е о Комплекс СПАСОВО. Ту на том пешчаном
Ђубришту… А после су се наметнули : Дубраве, предели где је
одрасла моја мајка, Златни Расуденац, имање које је она донела
као мираз, и Столица – имање Лукића далеко од родног села на
обронцима Хомоља, где су некада биле бачије. од којих су остали
само камени темељи.. Ћерамида, шут и шуме липа…
Ђубриште. На таквом Ђубришту сваки отпадак је коначан и не
може се више употребити.
Предмети овде постоје окренути звездама – то је најтачније што
се може рећи о томе, и то је уочио један од занесењака, који је
ушао у Лавиринт и изашао на једну светлу терасу. Снашао се у
бројним могућностима и сплету путева који наизглед никуд не
воде. Попео се спиралом пужа на врх Куле, коју сам често видео
у сновима. Као уосталом и СКЛАДИШТЕ….
Он се попео на Кулу, јер у Складишту не постоји хоризонт, не
постоји горе и доле, пошто се складиште “слива у вертикалу
непросторног, бесконачно продуженог ДОЛЕ. Складиште је
обрнута страна пустиње, а као и пустиња, један (је) облик
лавиринта.
На излаз који постоји из лабиринта Ђубришта указује
фатаморгана једног ЗАМКА. За Замак је довољно рећи да је излаз
из лабиринта, излаз из варљиве слободе пролажења, бирања
путева у лабиринту. Замак је, можда, острво слободе, зоне
измирења супротности (медиала), тераса земаљског раја,
катедрала целовитости душе. Можда ову фатаморгану производи
неки демон да би још више замрсио путеве Ђубришта; то није
битно. Ова фатаморгана има свој реалитет и може се фиксирати.
Игра, која се састоји у фиксирању, заустављању фатаморгане,
такође је узалудна (игра звана сликање, или писање, или ткање,
или певање, или дуборез – додао бих ја , играч и сневач) , али она
ствара магијски круг заштите од демона разграђивања…”
Сањао сам како градим кућу – кућу свих кућа – са дванаест
прозорчића, на последњем , апсолутном Ђубришту, а када сам се
пробудио видео сам само један ЗИД , на последњем или
апсолутном Ђубришту. Зидао сам га скоро пола столећа.
Тај ЗИД, одваја “унутрашње од спољашњег, или спаја унутрашње
са спољашњим ( intra + extra), или одваја празнину од празнине;
као што каже Бекет : “Иза овог зида је други пакао“.
Читао сам ово поново и поново :
“Бескрајност и произвољност обличја у лабиринту показују и
КАМЕЛЕОНСКЕ ИГРЕ на Ђубришту, које се испољава у
различитим видовима мимикрије.
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Што се тиче космогонијске шеме CADIS ,која је саставни део
фатаморгане 3амка, она сугерише тезу супротну искуству и
опсервацијама на простору Ђубришта. Наиме, Ђубриште је
“рђава бесконачност” простор неодређен, без координата и без
средишта, Шема CADIS напротив, показује да је свет центричан
и симетричан, као што је живи органски облик центричан и
симетричан. То је, значи, свет који поседује неки пупак, неку
осовину, неко средиште. Свет је у знаку броја четири, али се у овој
четворини издваја тројство, као дизање духа изнад воде, док
четврти члан Амен, садржи свеукупност обличја, почетак и
свршетак. Сва обличја дугују своје рођење апсолутном, белом
кругу -јајету и са њиме кореспондирају. Свет је коначан и само
четвртина му је продужена у бесконачност, а и та бесконачност је
обухваћена овом коначношћу. Простор и време су пирамиде, и
оне имају свој позитив и негатив…”
И Дубраве, и Златни Расуденац, и Столица, налик су на шиљак,
на пирамиду, као и једна планина, не тако далеко (Ртањ, стварни
географски и митолошки центар Балкана).
Са њих је долетала фатаморгана Комплекса СПАСОВО : Бачија,
Музеј Немогућег ратара и пастира, мала црква Вазнесења
Господњег не већа од оне у Витовници, и Кула од белог камена,
висока, са терасом , са погледом на предео благости.
Благословљена перспектива, руком св. Луке…
Како се уосталом и звао човек који је засновао имање на
планинама на извору Манастиричке реке, и чије смо име
претворили у презиме…
Регистровање толиких предмета Складишта – не само оног
званог североисточна Србија, Балкан, или Стара Европа, који се
могу наћи на напуштеним салашима, или на таванима опустелих
кућа, рудника сребра и злата, по џеповима дечака, или на
огромним ђубриштима сваког већег села, могу се обавити под
наслонима пространим будуће Бачије, или крај ЗИДА, оног који
ћу зидати од раковбарског лаког камена, или оног испод
рановачког Црног Врха, заједно са једним козаром којег је анђео
научио како се фиксирају фатаморгане, илузије илузија…
Сваки ћемо камен узидати по космогонијској шеми CADISА – по
плану величанствене метаилузије… За сада могу толико о томе да
кажем…
(1993 -1997)

НАПОМЕНА: Опседале су ме визије Completariuma. У своје време. Сада (26.
јул 2013. године) знам да је све било прво у визијама. Свака визија упућује на
неку другу и на нешто друго, што је изнад привремених циљева и људског
живота, и струје једне генерације. У своје време био сам врло близу Божје
копче. Закопчано се откопчавало, откопчано се закопчавало. Снови су као
дуге, небески мостови….Некада сам додиривао Божје копче, а у последње
време- нарочито ноћу – кошмари потискују снове, да би наступила
непобедива коњица фатаморгана….
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ФАТАМОРГАНE ХРАСТОВА
КРАЈ ПРОСЈАНСКОГ ПУТА
УЗУРПАТОР
Мали, ситни, дволични
Бркати службеник судбине…
Узурпатор. Шегрт ђаволов.
Узео ми је најлепше године.
Највредније илузије.
Узео ми је вашар, ђерам,
Хоризонт и Итаку.
Чак и могућност повратка.
Узео ми је упориште,
Голубарнике, наду, багрем.
Ведрину, топовско ђуле, гнездо.
Свет, читав један свет.
Брдо, снег, упориште, младост.
Узео ми је јорговане,
Божурове, руже и бунар.
Одбрану. Карабин.
Узео ми је будућност,
леп поглед на југ,
Завичај, свет, везу.
(18. септ. 2012.)

СУДБИНА
Quest-ce que c'est?
Склони тај нож
Склопи тај кревет са драперијама
Немој на њему више испаштати
Не очекуј радосну вест скоро
Не љуби подметнут образ
Не мисли на лауреате, арлекине
На трбухозборце и катихете
То што свезује, то и одвезује…
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ФАТАМОРГАНЕ 1997- 2002. ГОДИНЕ
"Истина је ту, рекло би се на столу, стотинама година,
али је они не узимају него јуре за оним измишљеним,
јер истина им је нешто фантастично и утопијско".
- Ф. М. Достојевски, ДНЕВНИК ПИСЦА 1873,
Београд, Партизанска књига, 1981, стр. 136

Треба да се спрдам до краја
Сада, ипак, то не могу
Погледај тај бувљак
Те грмаље и чудовишта
То вашариште маскираних
Погледај просјаке. И нишче духом
Обогаљене. Срушене градове и села
Накот одрастао на пословицама
које живе сахрањују
Погледај те пиљаре
Купују будзашто
продају двапут скупље
Док се овде буде трговало
празилуком и трицама и кучинама,
крвавим џигерицама
и слатком демагогијом
унутрашњим органима
и територијама
слатким лажним надама
мудрост богова и змија, свевидећа,
далековида, биће згодан повод
за подсмех и шегу
Колико их је који помисле
шта ће бити сутра, или прекосутра,
кроз четири или четрдесет и четири лета?
О ономе што се управо збило
и што су подстакле фатаморгане?
У човеку одјекује увек јаче
оно што чучи дубоко у њему прикривено
и што сам од себе таји
Ако не направимо грешку опет, сада,
утицаћемо на будућа времена.
Истина је у свему и на дохват руке,
у сеоби оних са истока на запад,
у трулим плодовима заборављеног детињства,
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на ливади опустошеној годинама и старошћу власника,
у гомили риба побијених динамитом,
у слетању дивљих голубова на речни спруд,
у тутњави лампека, у макадамском путу,
у плачу без речи, у конкубинама што нуде кратки заборав,
у тескоби бракова који докусуравају тескобом,
у гласу спикера који чита заједничко саопштење
политичара неколико република,
у краткој хаљини девојке које се погрешно откључала,
у инфарктима, лековима,
у изненадним телефонским позивима,
у сваком крају и сваком почетку,
у машти која бежи од храпавог и неомалтерисаног зида,
у нечем коначном, у лепршању крилца ноћног лептира,
у муку потпуном, у реалности фантастичнијој од сваке маште,
у изгубљеном бициклу, у стварима одбаченим:
косирима и црталима, у трулим стожерима,
у свим илузијама и свим ишчекивањима,
у таштама и стринама, и морама,
у високим непознатим људима, и у оним малога раста,
у огромним собама, и у многим лутањима,
у неиспегланим кошуљама и поцепаним чарапама, у глади и у
ситости,
у свету усидреном у погрешном пристаништу,
у дрвећу које расте брже од свих амбиција,
у поразима и победама, у навикама тешким
и несносним као проклетство,
у балканским атавизмима, у новцу сводиљи од које зависи толико тога у будућности,
у далекој тутњави на хоризонту,
у огњеним кочијама св. Илије,
у комарцима и крвопијама који ће многима доћи главе
док буду чекали Чудо,
у сиротињи и предрасудама које обликују судбину,
у замислима осенченим грешкама и безумљем жена,
у кукавичлуку и предрасудама који дижу
себи грандиозне споменике, у многим склоништима
и вучијим јамама, у зрикању зрикаваца и бојазнима
јачим од тишине,
у машти и у недостатку маште,
у оном што је ствар породичног консензуса само на речима,
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у несаници која гради и разграђује, у оклевању
и у пренагљивању, у стварима од дрвета
које брже старе од људи, у грмљу малина
и вишања, у очима душмана притајених
у окриљу таме, у далеким и кравооким гиздавим
ноћима августа, у досадама и тугама летњег ферија,
у младим копривама које разговарају са ветром,
у положају женског цвета који се отвара
као цвет амарилиса,
у Паклу и у Будућем рају,
у срећи која долази неочекивано
и у несрећи која долази непозвана,
у докторки у црном, у лепим ногама младе глумице,
у проклетству одлагања и у паклу нечињења,
у пријатељима и у непријатељима,
у свраки која најављује госте
у желуцу и у бубрезима,
у поразу који никога опаметио није,
у судовима и полицијским станицама, у најездама фукаре
и града на оморини, у сновима који се не могу препричати,
у чворовима у глави и чворовима у дрвету,
у гнезду пуном птичијих јаја,
у срећном браку са много деце и у родбинским јазовима,
у прсту печатном са инорогом,
у све већем броју кућа и плацева на продају,
у све мањем броју купаца,
у заласку Сунца, у рађању сунца,
у пиву, кафи, ракији и вину, у мирису олеандра,
у саксијама с цвећем, у пажљивом бријању
браде вампира, у једној звезди, у свим звездама,
у одсеченом дуду испод кога смо играли школице,
у ораху што расте према небу и према свом корену,
у ветру и у коњокрадицама што су одјахали
на неоседланим коњима, у свему ономе што је
затворено, и што је отворено,
у оквирима прозора који труле,
у комини која ври у бачви, у вину које ври
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и вину које је преврело, у бурадима од прошле године,
и од пре седамдесет година, у деци која се кошкају,
у новој кући која је нова само по имену,
у јату гусака или бирића крај пута, у невестинском орману
и дугим плавим клупама, у катраницама,
старим столовима од чамовине,
у сваком растанку и сваком састанку,
у белој фасадној цигли,
у празним и пуним жбановима од јасеновине,
у млеку које се управо музе, и у млеку које ври и подиже се,
у млеку које је већ искипело,
у игри пауна и паунице и игри куповина кобила,
у забавним приредбама ожењених и удатих,
у беди и у изобиљу,
у деци, у деверима, дедовима и дедовим бабама,
у вештицама и у веригама,
у пепелу и у кукуреку,
у клепетушама и у закаснелом рођењу,
у пустим воденицама и на пометеним гувнима,
у плафону напуклом и у семену патлиџана
из кога клија клица...
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ФРАГМЕНТИ
1.
Векови ме држе
својим ђемом, уздом.
Одавде до Стамбола,
од Стамбола довде
исто камење гризем,
исте приче слушам,
дреновим чешљем
ме чешљају...
2.
Држало ме је лудило
Од буђења па до предвечерње шетње
Лудило извире из страха
Желео бих да насликам Пакао
Моја подсвест је пуна смоле
Бојим се машине
Недостаје ми много ствари
Сетио сам се нечег реалног
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–Хоће ли да проври, то, у души, да покипи, као млеко?
Тај писац ме подсећа на ствари компоновања: уметност.
А моји учитељи су сасвим други.
Стуб
Копље
Двоперна Стрела
Кугла за праћку
Косир
Левак
Цедиљка
Кључ
Катанац
Скалпел
Наруквица
Копча
Дугме
Огледало
Фрула
Чешаљ
Амфора
Крчаг
Дијадема
Прстен
Огрлица
Црепуља
(21 април 1985.)
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ГОЛАСТРАНА (мај 2012)
После свега, питање тајне, судбине, детињства, бездана остаје
нерешиво.
Како пребродити мистерију завичаја, лепоте, гробова?
Са оваквим сликама на видику, усред поља (близу Лакомице),
чујем да неко понавља: Лакомица, Лакомица, Лакомица,
Лакомица, и тамо где се завршава Гола Страна, шири се дубок
један вир. Турски Вир. Нема дна. И по њему плива један дугачки
балкански змијски цар. ..
ЛОКАЦИЈА „З“
…Неоствариви снови
… Једнога дана се остваре, кад то више није важно…
Треба да научим да одбацујем много тога. Да не гомилам ствари
и безначајне ситнице. Прљавштина је у вези са… Са многим
стварима невидљивим…
ПРОСЈАНСКИ ПУТ / НАПЕТОСТ
Просјански пут се може измерити. Рецимо, не може бити дужи
од једног километра, можда и нешто мање, око миље?
То се може утврдити сутра и прекосутра. Имао сам шест деценија
и никада нисам премерио тај пут којим сам прошао толико пута.
Тај пут вијуга уз пружни насип кроз Коракњице и Просјане –
Лакомицу. На њему се догодило све, од рађања живота до сушења
брестова и апокалипсе. И кад бих хтео да опишем све заплете и
почетке, пустоловине којима управља неки фатум или господар
пролазности, непријатељ смртних, а хтео сам то и као младић
опчињен цветовима бундева и татуле крај пута, или шуморењем
брестова, као што хоћу и данас, зауставио бих се крај спржене
траве, крај осушеног троскота или боце, или прашине боје
зрневља пшенице. Тај пут је отац многих других, потоњих путева;
и његова је душа изван њега, изван Просјана. На његовом крају; у
блиској даљини; тамо преко реке, изнад врхова топола, можда у
облацима и поветарцу? У напетости?
Да: у напетости.
Пут је ту да по њему напредује напетост, не опуштеност.
Не један, него више појединаца, изниклих крај тога пута,
отиснулу су се у бели свет, и понели његову дужину и суштину
као меру.
Дужина и суштина тога пута су тешко изрециви, као уосталом и
оно о чему упорно и са тугом размишљам последњих недеља: дух
српске књижевности. Напетост је још понајближа суштини тога
пута…
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ФРАГМЕНТ 149/ Ниче. (Подсећање)
Спора стрела лепоте. – Најплеменитија врста лепоте је она која не
заноси наједном, не започиње бурно и опојно (такав начин лако побуђује гађење),
него дуго и полако прокопава, тако да је скоро неприметно носимо са собом и
поново је дотичемо некад у сну, али коначно, пошто дуго и смерно лежи на
нашим срцима, она потпуно стиче посед над нама и наше очи пуни сузама, а
наша срца чежњом. – За чим чезнемо при погледу на лепоту?
За тим да будемо лепи : уображавамо да би са тим морала бити повезана
велика срећа. – Али, то је заблуда.
Не тако давно писао сам о појму српске лепоте, и нисам сигуран
да сам довољно рекао о томе. Одлажем да напишем текст о духу
српске књижевности, чини ми се да сам распет између те две
тежње лепоте и духа… Ако то није незграпно речено.
Топим се на овим тропским температурама…
КРАТКА ИСТОРИЈА ДВА ПОСВЕЋЕНА ДРВЕТА
Мишљеновац је село на обали златоносног Пека у Звижду
(североисточна Србија). У самом центру села, испред сеоске
Општине, уздизао се храст који је наткриљивао својом крошњом
добар део општинског дворишта. То дрво је било посвећено,
сеоски Запис. Осушило се седамдесетих година 20. века. Нико се
није усуђивао да га обори, јер се веровало да је дрво заштитник
села од громова, поплава и суша.
Под тим дрветом се славила главна сеоска слава, Заветина,
Спасовдан. Или како се говорило: Велика заветина. Што значи да
је била и Мала, која се славила само један дан, нешто касније…
Друго посвећено дрво уздизало се на крају Просјанског пута –
старог турског пута, који је водио из села Мишљеновца према
Пеку, ливадама и Стржевици. И то посвећено дрво беше храст,
стар стотинак година, али се и он почео сушити седамдесетих.
Када га је гром једном приликом погодио и запалио, није сагорео.
Иако дотучен силама неба, храст је пружао изданке још неколико
година. А онда се сасвим осушио, али никоме није падало на
памет да га обори.
Оба храста, разгранатих крошњи, запамтили су због
дуговечности, и с обзиром на месту где су расли, толико тога. Ех,
да су умели да причају, да испричају све оно што су запамтили!
Сећајући се тих храстова, заштитника и горостаса, видим тако
јасно читаво своје детињство, своју судбину, и поглед на један
овоземаљски рајски врт. Та два посвећена дрвета су се подмладила
у плодној црници мога сећања и расту даље увис, наткриљујући и
зарасли пут и поље и суседна дворишта сеоске општине
мишљеновачке…
(Из књиге Бела Тукадруз: ИЗ КАРАНТИНА :“Унус мундус”,
Ниш, 40/2011, стр. 104)
(Накнадно додато
Просјански пут почиње баш тамо где Белилски пут пресеца железничку
пругу: Белилски иде право на север, а Просјански на исток пралелно са
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пружним насипом скоро све до тзв. Обренове стражаре или Рампе, где под
тупим углом скреће на север све до бивше Лукићске ваде, ливада, Пека –
континенталне прашуме, налик на природу малих притока Амазона. Пут
је у своје време водио преко дрвене ћуприје на Пеку на имању покојних Жикића
(где су се све до шесдесетих година 20. века, видели у води остаци дрвених
стубова у реци); па преко ливада и врбака под Стржевицу, где је излазио на
срески пут који је повезивао Горњу Крушевицу (Кучево) и Доњи, Звижд,
Браничево и Дунав, Велико Градиште, Голубац… – 9. јула 2012)
Хајдегер је уочио:
Увек изнова иде понекад мишљење у истим делима или у сопственим
покушајима стазом коју пољски пут провлачи кроз поље. Он остаје кораку
оног који мисли тако близак као кораку сељака који у зору иде на косидбу…
(Из истог дела, стр. 7)
Тај пут се за мене завршавао столетним храстом Записом, кога
више нема.
Тај пут је читав један микрокосмос.
Каква је веза између Просјанског и Пољског пута М. Хајдегера?
Битна. Темељна. Мистична.Неописива. Немогућа…
ПАРАЛЕЛЕ
Здраво, Пољски и Просјански путе!
Од капије врта протеже се он ка мочвари. Старе липе врта замка
гледају за њим преко зида, било да, у доба Ускрса, између
изниклих усева и пробуђених ливада, јасно светли, или да у доба
Божића под снежним наносима ишчезава иза најближег
брежуљка. Од пољског крста савија он ка шуми. На њеној ивици
поздравља један високи храст, под којим стоји грубо истесана
клупа.
На њој је каткад лежало ово или оно дело великих мислилаца,
које је млада сметеност покушавала да одгонетне. Када су
загонетке притискивале једна другу, а нису нудиле никакав излаз,
помагао је пољски пут. Јер он тихо води ногу по завојитој стази
кроз ширину оскудне земље….
Мартин Хајдегер (одломак из “Пољског пута”, у издању библиотеке
Алеф. “Градац”, 1992, стр.7)
СВИТАЊЕ
Вежбај мнемотехнику. Помоћи ће ти понекад у памћењу да си жив.
(Станислав Јежи Лец: Неочешљане мисли… – Подвучено 19. 04.
2012)
Вежбам мнемотехнику посматрајући тај пут, којим треба да крену
сви прљави људи да се окупају у вировима дубоким.
Шта бих да поручим нашим професорима и критичарима,
наметачима разних праваца, модерних секти, “последњих
крикова” у књижевности?
Нека поново читају Леца: После сваког “последњег крика”
књижевности, обично очекујем њен последи дах.
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Кад мислим о духу савремене књижевности, не видим ништа до
сумрак, мрак, и не чујем ништа друго до дахтање, последње
дахове…
ПАЛЕЋИ ЈЕДНУ БЕЛЕЖНИЦУ ИЗ СЕДАМДЕСЕТИХ
ГОДИНА ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
… Привлаче ме одблесци, као и цветови белих барских
локвања.Обична камара сламе изазива у мени читав низ
асоцијација, које потискујем као и извесне слике: плот од прошја,
трула зђубросана слама, лемезје, и доживљаје из којих
вире...провалије...Месим топло унутрашње тесто; играм се отежао
од искуства, уместо да испечем то што месим и што сам замесио...
Ројио се очај. Изнад главе је висила кристална секира тишине.То,
што су ми предвиђали извесни пророци, није се остваривало.
Никако да се оствари.
Самоћа је постала мој друг.
Сивоплава брда. Сасушена трава.
Ветар и борови, фијук и круг.
И схваћен напор упорног мрава.
Принудили су ме да напустим драго место. Фино!
Туга се пуши као пикавац одбачен.
Сит сам овог друштва, али му се враћам
иако сам, свакодневно, тлачен.
Колико је сати? Време непрестано цури.
Јата прошлости као врапци слећу,
Неизрециве чежње, планине, висови сури,
на белину папира на коленима, на коме пишем.
Живица захуји кад помислим:
Не смем, не смем да уздишем!
*
Као и гвожђе, као неко патњама прекаљен.
Језик ми је сув, чиме да овлажим усне?
Поље се суши као нежно месо шљива.
Чекам да се мисао у мени згусне.
Чачкам травом нос, ох, како кијам.
Канте за смеће, у које епоха баца
бисере, јаспис, и милион пољубаца.
Сувише дуго се, ко душе премнинулих, увијам
око паклених кругова и живих мртваца!
Дижем се и јурим - не у паркове, у шуме:
дрвеће је високо мени лек!
Замагљени хоризонт се с небом смешао.
Баш ме брига да ли ће ико икада да разуме!
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Помислих кад сам из спаваоне
у шуму прешао...
*
Било је мирно. Па, команда: На десно равнајс!
Сунце се рађало док смо у строју
извршавали ову команду, ко пчеле у роју,
ко бубе. С главом у песку, слични ноју.
Па оно водниково: "Живље, бре!"
Пикавци су као сасушене глисте
чекали да их метле помету...
Мој живот више није био оно што је био пре.
Само што су се враћали Стихови за Лепотицу, исте
неке мисли расуте у даљини, у свету.
Тутњали дајчеви, транзистори, гушили риме,
и наметали неиздржљиву монотонију
ужареног поподнева. Далеки брегови, о како
вас волим: јер чувате чежњу и иронију...
.....
Све се у мени помешало, закувало, па ври... У катедрали међу
густим боровима кроз које се назирала плавет мора било је мало,
можда шест, седам људи. Господе, смилуј се, опрости нам грехе
које никада нисмо учинили!Сачувај нас од сунчанице, ајкула и
бркатих приморкиња вила, што седећи раширених колена на
каменим клупама испред катедрале отпоздрављају "Хваљен
Исус". ...
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ВОДИЧ ЗА (НЕПО)КОЛЕБЉИВЕ
И РАДОЗНАЛЕ ДУХОМ
Залазак, злато, Пек
Предвече, у доколици, у кочијама се извозио до равнице, коју
назива прастаром, један кинески песник. Залазак Сунца
чинио му се прелеп, али му је сумрак преблизу!
Пре равно хиљаду година...
Нешто слично осећам скоро сваког предвечерја, одлазећи
изван села у шетњу, до Стражаре, пружног прелаза, понекад до
Главичице. Треба нам десетак минута до обала Пека. Не идемо
више до мостова на Пеку, бојећи се да могу бити мете
невидљивих бомбардера,
већ до чаира наших прадедова с ову страну реке, где још стоји под
ћерамидом салаш са обором, крај кога су дивље трешње,
чије су се гране скоро спустиле до земље, па се могу брати лежећи
у трави. Поља су пуста, баште, ливаде, брегови; не пролазе више
возови печком долином....Све много подсећа на дане мог раног
детињства, иако ништа више није исто... Телевизија Београд је
бомбардована; срушени су многи телевизијски предајници. Нема
ни електричне струје. Уместо радио и телевизијских
информативних емисија, гледам уживо све...
Понекад, предвече, седим за својим радним столом у соби у којој
сам се родио пре равно четрдесет и девет година, и гледам кроз
отворена врата, испод веранде, како се Сунце спушта све ниже
према Мустапићским бреговима...
Залазак Сунца је прелеп, али му је и појава сателита на небу и
продорног звука сирена што означавају почетак ваздушних
напада преблизу!
Дошли смо овамо пре него што су процветале кајсије и
тулипани, а већ има и зрелих трешања. Понекад, суботом и
недељом, кад допутује мој млађи брат, идемо на пецање. Пецамо
на старим местима, на којима смо некада давно пецали, она су сада
део непрегледне прашуме; често ми се чини да змија шишти иза
мојих леђа, у густој трави и још гушћем жбуњу, а пажњу ми
одвлачи и снег који непрестано веје са грана багремова нагнутих
над реку, или гукање голубова гриваша на високим тополама.
Некад се гукање голубова гриваша могло чути најближе тек на
десетак километара изнад села у брдима, тамо где су некада биле
бачије, у Дубоком Потоку, где има старих џиновских шупљих
врба. Гледајући прашуме око Пека помислим: мора да су ови
крајеви изгледали овако пре хиљаду година...
Код сеоског живља породице са једним дететом честа су појава.
Просечна густина насељености је врло мала - 39 становника по
квадратном километру. У етничком погледу данашње
становништво Општине чине Власи и Срби, и Цигани. Векови
заједничког живота учинили су да, и поред елемената
карактеристичних за једне, међу њима постоји много тога заједничког
у обичајима, веровањима, занимањима - традиционалној култури...
(Из Перпињанске станице, одломак)
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ГЕНЕАЛОШКА СКИЦА
То је било пре почетка,
Када није било ове реке,
Овог спруда,
Овог дрвећа,
Ове бистре воде,
Ових риба,
Ових пањева,
Ових жила,
Ових јова и брестова.
Овде је било само небо, без краја.
Овде је било дно мора, без краја.
Није постојало ништа више,
Није било звука, ни покрета.
Само небо и море,
Дубина и дух дубине,
А ово су његова имена: Бела, Тукадруз,
Вир, Расуденац.
И њему није дато, као ма ком другом, да говори у своје име.
Нити он може да приповеда своју легенду.
Јер дубини и духу дубине није поверено да негује
Своју величину, већ величину самог стварања.
*
Пре него што су се спојили синоними,
симболи, имена, Бела и Тукадруз, у Белатукадруз,
„Коме је допуштено да изговара моје име,
Да га мења, да га куди и хвали?
Зар то није посао будућег времена?“ , река је већ текла,
Жуборила, голицала, питала, гурала,
Не као у време пљускова обилних, поводња,
Вода је расла, земља такође, дрвеће,
Као магла, као из магле!
И све што је настајало било је неописиво
Као клобуци магле свитајне зоре.
Белатукадруз је мислио о томе,
О пустињи која храни даљину,
Једну реку скривену у шуми у даљини,
И био је на тој реци.
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Мислио о планинама,
И планине му долазе под ноге.
Велике планине, мале планине.
Блиске и далеке, и оне најдаље.
Мисли на ишчезле брестове,
И брестови расту из обала реке.
И тако Белатукадруз каже,
„Наш посао са брестовима иде добро.“
На брестове слећу птице разне,
Уз њих се веру веверице и понека змија.
Ту дуж реке спавају јелени, видре,
Фазани и фазанке, јарутани,
Множењем распршени...
Вуге и детлићи, сојке и пупавци
Лепршају око својих домова,
И играју неку игру са вилин-коњицима и комарцима
Која има предвидљив крај.
Није греота говорити уместо свих животиња,
Што покушавају да нам кажу криковима
И урлицима, шиштањем и писком
Врло важне ствари.
Они изнад Белатукадруза
Понизили су животиње, чак и фазане, рајске птице, ждралове,
И оне ће служити науму тајанственом
И обнови, коју све потврђује:
Поглед,
Камен,
Вода,
Талас,
Ракита,
Јова,
Обала,
Спруд,
Крв,
Рана,
И отпад,
Муљ и блато.
То што види, мисли Белатукадруз,
Не изгледа добро.
Зар је то нова твар?
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Зар се у томе не види омекшавање, труљење?
Изгледа иду истим кораком млинови што мељу
Планине леда и планине са најтврђим каменом.
Бесмисао говори себи у браду.
Белатукадруз губи дах и губи речи.
*
Белатукадруз хода узводно
Као да поново планира повратак
На места где може да сретне деду и бабу.
Јер они су позвани да се одазову,
Јер су премудри, мудрији од оних
Што су од света направили отпад.
Њих заступају ова река, овакве реке,
Пањеви до пола у води старији можда од овог света.
Иза њих су загонетне и дивље обале,
Густе као шипражје, као шума кукуруза.
Плива воденим путем Белатукадруз
И долази до дубине. Где почиње граница.
Где су поставили међу времена, прилике, светови,
Они изнад и они испод, и они између.
„Шта можемо учинити да наставиш даље, сине,
Према поседима на којима смо сејали и неговали
Читава поколења, која су надживели пањеви врба,
Не само угљенисана дебла што је донео поводањ?“
То није мехур што се распрскава на површини вира,
То је митски Деда.
Не пита Деда Белатукадруза,
Већ Бабу, што испод надвијених јова и топола
У хладу ливада и салаша (обраслих коровом)
Пече загонетни одговор.
Сада одговор дају невидљиви мали зелени људи,
"Они су људи са дрвета, изнад ове и овакве реке,
они ће рећи своје право име.
Они ходају по ваздуху, као кондори, и множе се
У крошњама највишег дрвећа.
А испод њих су слуге-лутке,
Дрвене жене и дрвени људи...
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Њиховим венама тече отров,
Њихови умови су празни,
Њихова леђа погрбљена
Од тежине неба, које их излуђује,
због чега ходају около у цик-цак,
Или се врте укруг, као мува откинуте главе,
И оно што су постигли то је та граница,
Тај спруд што је преградио ову реку,
Као на слици, и зајазио је пластиком
И милионима флаша, боца, буради, каца,
И свакојаким отпадом што им је
Исисао као вампир сву крв и сав зној.
"Ово није оно што су они имали на уму",
каже Деда. “Ту међу и тај отпад
Може померити само апсурд,
Модерна реч , бесмислица, немогуће
И они одозго, уз помоћ оних
Што ходају по облацима. И духова
Страшних поплава и обнова“ .
Поплаве су овуда и провале облака
Озбиљно пословале, апсурд и они духови
Сишли са звезда или из мистерија.
Тишина пљушти као киша, и шумски мир,
Неочекивана и неизрецива лепота
Припрема је за створења из шуме, из магле, из влаге,
Што су освајале парцеле слуга-лутки,
Дрвених жена и дрвених људи...
Уз древни поклич:
"Ви сте злостављали нас
сада па ћемо вас појести! "
Нема више дрвених жена и људи , јер их је
Усуд распршио по шуми, што напредује
Брже од олуја и поводња.
Чак ни Дрвене Марије,
Ни дрвеног пророка нема,
Или их је појела поплава, катаклизма,
Мистерија, или су мутирали и претворили се
У мајмуне...
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ШТА ЈЕ ИЗА ТЕ КАПИЈЕ?...
Шта је иза те капије?Двориште, планина, читав један
свет?Врхови? Или бездан?
ПОЧЕТАК ЛЕПОГ И НОВОГ?
Бог све гледа, све види. Боловао сам, био свезан нечим
невидљивим безмало две недеље. Бог постоји и делује преко
добрих људи. Рука се лепи за залеђене кваке. Писци Хороскопа
беху у праву. Раскринкао сам учинке Влашке мађије Јер је Бог тако
хтео.
Сви они људи које сам познавао леже на гробљу – Поточић.
Мишљеновац и завичај уопште на гробљу је, завејан снегом.
Шофери краду нафту из аутобуса – сипају воду.
Аутобуси кашљуцају и зауставе се усред завејаног ивика. Србија је
њено наличје:не оно о чему сам сањао и сањам. Не познајем
довољно ни оца ни мајку ни брата рођеног, ни најближу
родбину. Суседе. Крвна сродства су страшна. Вештачка су
смисленија, оправданија и пожељнија. Изабрана! Студен је све
оковала.
Овде је мој краљевски престо сасвим скроман.
Овде где се Дух мој ужилио. Овде, где су се у мом одуству почели
сушити листови фикуса, Христовог венца. Биљке овде не напаја
и не храни вода и ђубриште већ мој Дух.
(Среда, 9. јануар 2002. Београд, Јованова 22)

ОГРОМНА, ЗАБОРАВЉЕНА, ДУБЉА ОД БЕЗДАНА
ИСТОРИЈА, или БИЛО ЈЕ СВЕГА И СВАЧЕГА
Било је кокошака, које су пропевале
и мишева који су се удавили у сурутки.
И попова који су многу поган
својим језиком полизали.
И пчела у шупљим стаблима.
И дрвета незакрштених.
И метиља.
И гроница у свиња.
И лопужа и јајара.
И пловака које лете по авлијама.
И свиња које неиздржљиво циче.
И оваца, којима пуштају крв из ушију.
И целих чаша које би прсле у руци.
И бродова који се прозевљу на време.
И дана када су воћке по други пут
у току године цветале…
И све је значило нешто друго
и упућивало на нешто сасвим одређено.
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МРАВИ У БИБЛИОТЕЦИ
Напредујемо, ехеј, напредујемо!
Мрави и паучина окупирали библиотеку.
Мрави довозе песак ситан.
Влага има боље зубе од мрава.
Доста ми је баксуза
Кварова уопште
Болести
Судбине
Не допада ми се
Оно што сам поподне видео
Прашума крај Пека
Бивша вада; комарци, лијане
Одустајем од долапа
Кошења
Доста ми је
Сиротиње
Чежње
Коцкарске харизме
Пропадања
Шума је више од симбола
Њени сигнали су неуништиви
У шта сам потрошио век?!
Мрави у библиотеци
Отров
Гвоздено доба.
Не. Касни енеолит.
Шило. Јелашница, Шкодрино поље.
Секира.Углачани камен.
Кремени ножић. Стругач. Лепезастог облика.
Двоухи пехар.
Масиван тучак од облутка.Секира-чекић.
Напредујемо.
Учимо од свиња. Ришкавица нас је ухватила
Камење је претрајало
Папир није издржао отров влаге
Папир ниј издржао отров влаге
(Уз мој 62. рођендан)
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КОГИТО КЛУБ
КОГИТО КЛУБ
... Бавити се нечим узвишеним!Боље погледајте: Санта-Круз искслесана у
стени, планине, равно море, жесток ветар и сунце, велике дизалице у луци,
возови, хангари, кејаови и гигантски путеви који се пењу уз стену града, а у
самом граду такве игре и таква досада, таква самоћа. Можда, заиста, то
све није довољно узвишено. Али велика вредност тих пренасељених острва је
баш у томе што се ту срце открива. Тишина је могућа још само у бучним
градовима. Декарт је писао из Амстердама старом Балзаку: "Сваког дана
се шетам кроз збрку једног великог народа, са исто толико слободе и мира као
што бисте се ви шетали својим стазама”.
Албер КАМИ: Улица, у књ. ЛЕТО, Нолит, Београд, 1956,
стр. 19-20
ИЗ ДНЕВНИКА ЧЛАНА КОГИТО КЛУБА
(...)
Да ли ћу икада видети древни Јемен? Питао сам се то често у 21
години. Исто се питам и са педесет и неколико. Да ли ћу икад
пловити Амазоном? Средоземним морем? Индијским океаном?
Тихим?
Некад сам мислио да је Мајаковски значајан песник (јер
нисам имао прилике да читам друге руске песнике).
Радије сам ишао у Кинотеку да погледам Буњуелове
филмове него да читам Х. Хесеа. Кажу да има и занимљивих
песама?
Некад сам мислио да је ** велики прозни писац...
Рушим мостове за собом. Нисам написао песму о
Љермонтову.
Бацио сам песме, које сам написао о Блоку. Размишљао
сам о самоубиству врло млад и знао сам да сваки човек за то има
барем два разлога. Али постоје и противразлози...
Написао сам неке песме посвећене Васку Попи, кога сам
упознао као млад. Познат песник, мали човек. Мали човек, још
мањи песник. Кербер <Нолитов>. Нисам написао песме
посвећене Мандељштаму, а намеравао сам ... Вистан Одн је знао
да поезија не може да утиче на ток догађаја. Нисам написао
стихове посвећене Рилкеу, иако сам намеравао као 22 - годишњак.
(Сећам се времена када је Н. А., глумица, постала пунолетна; сада
седи у парламенту!)
Египћани су открили Америку 2670 година пре Колумба,
али је Колумбу припала слава.
Чујем и сада лавеж наше младости < Одлучније
супростављање умањивању улоге СК. То ће бити важан део
јесење активности СКХ).
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Скадарско језеро има око 50 - ак острва. (Служећи војни
рок у његовој близини, видео сам само неколико...)
Нико од савремених писаца није спадао у претке будућности.
Сећам се дана када је шведска амбасада одбијала да
Солжењицину преда Нобелову награду (совјетски писац није
желео да непозван посети шведску амбасаду). ..
*
Ево, предајем пламену Блока, преписе његових стихова из
циклуса ЈАМБОВИ. Јесењина. Читаву руску шуму бреза у
пролеће, један црвени сутон, фебруарско плаветнило, и
фотографије. Слике у боји. Прошје. Једну кућу које више нема...И
посматрам чист пламен...
Снови. Свастика. Рођаке, тј. сестре од...Са свастиком
разговарам о млађем сину, тј. о томе - да се није уписао у први
разред средње школе. У збиљи, ја са том особом нисам
проговорио реч, после сахране њене старије сестре. Постоје за то
разлози. Једна од рођака, млађа, упорно ме пита : - Ј е ли * на
Косову? Је ли * отишао на Косово? - Не! Иначе у збиљи она
никад није видела *, нити он њу. Њену старију сестру, срећем,
мало касније и објашњавам јој док лежимо у постељи да * није
отишао на Косово. Ни она никад није видела *, нити он њу. У
тренутку кад почињем да је грлим, нагло се будим... Одрастали
смо заједно, били блиски; никада нисмо прешли црту, коју смо
прешли у сну, сада. Особа коју овде означујем * је важна; и ја
подвлачим своју блискост са њим. Причам приче...То може да
значи само једно : полтронску црту... (Он је неважан човек, иако
се чини да много тога може...) 22. дан је Младог месеца. Дан када
се сањају неистинити снови... Још је било детаља у сну : неки
празан ресторан; тегле, које су ми се учиниле пуне меда и саћа;
када сам загледао једну, видео сам да унутра има само буба које
миле и по нека пчела...
Три фотографије, отете пламену. Љешничка заветина,
пре тридесет и више година. Звижд. Љ. и ја. Почетак јуна.
Празник Духова. Корито Реке. Позадина : воћњаци, брегови. На
другој је мој портрет, анфас. Био сам леп са 20 година, иако ми
се некада то није чинило тако. Те фотографије је начинио човек,
пасионирани фотограф, који је преминуо пре десетак година.
Мислио сам да ту фотографију дам издавачима за моју књигу
песама < > ... Трећа : стојим испред куће мога ујака. Иза мојих леђа
је чабар са олеандром (лијандером), девојчица - ћерка мога ујака
К. Зид куће, неомалтерисан. Цигле. Бледоплава улазна врата;
избледела временом. Кућа је баш онаква каква је била током
читавог мог детињства, али је седамдесетих адаптирана,
дограђена, уваљана у малтер и боје... (Ову фотографију је
начинио Ујак. )

44

ЈЕВАНЂЕЉЕ УМЕТНИКА
Сахранио сам неколико товара непотребних ствари. Затим
сам читао огласе; (некретнине : куће) подвлачећи црвеном
оловком извесне понуде (периферија : Миријево, Звездара,
Болеч; Кумодраж, Јајинци; Котеж, Крњача; Земун;
Железник...Авала...) Шест месеци нуде исто : истом цена благо
расте. Шума огласа! Цветају трговинске делатности. Плавуше и
црнке нуде своје < услуге >... Ко воли, нек изволи. Филозофија
света је : плати, па клати! Телефонирао сам ***, други пут у току
дана. Промукао глас...
….Не једног, многе гавране сам чуо, а то значи да треба да будем
одважан у наметнутој борби? Наметнутој борби : шта то може да
значи? Можда је виђење гаврана најава среће, неке радосне вести?
Видети напуштени замак : знак је да се жеље неће испунити.
Видео сам ујкино двориште, и то је можда некакав успех у послу.
Видео сам и шуму – букову (велико изненађење ме чека?) Зечеви
су страх; спопао ме је страх од камених коцки које су бацале
птичурине црне с неба; те исте дивље зечеве растрзале су трави
црне птице…
ТО ЈЕ МОЖДА БИО ПУТ КОЈИ ВОДИ ПРЕКО МОСТА,
ПУТ ПРЕЛАСКА У ДУБЉЕ СЛОЈЕВЕ СТРАВЕ?
У дом ујака сам, покушавам да се сетим, стигао, али нису хтели да
ми отворе врата; неке жене; препречиле су се у вратима и
прозорима : шта су то имале да ми приговоре? Ипак сам ушао.
Видео неке џемпере, обукао један, гледајући кроз прозор, јер то
је био северни прозор ујкиног дома кроз који сам видео како улазе
у ауто. И не знам да ли затим или нешто касније, видео сам оца
како стиже у двориште и хвалише се како је ноћ провео са неком
млађом учитељицом родом из правца из којег долећу црна јата.
Провео је ноћ са женом која му се понудила, која је наводно у
некој вези са мном : ту особу сам у збиљи познавао и ништа према
њој нисам осећао осим…равнодушности. Није важно да ли сам
био разочаран понашањем оца, и не знам шта је даље било с
њим, и како сам се нашао у неком пределу којим доминирају врбе
и мочвара; неки су људи у измаглици нешто пословали…То је
можда био пут који води преко моста, пут преласка у дубље
слојеве страве. Заиста, сличан постоји и води све до газа преко
реке према суседном селу… Колона је ишла према неком мосту,
и ја сам пришао високим црним људима и отпочео разговор са
једним. Ко је он? Професор универзитета? Као и његов сапутник,
који ме је познавао? Налик на М. С. Нисмо се упознали, а
разговарали смо.
(Покојни С. М. у осредњој песми “Сан”, дотакао оно битно и
неизрециво о сну, том чуду, што изражава драгоцено неодбегло,
наше неотето: Стотине мене / Тамо негде онамо… )
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ДУГ РАЗГОВОР И САСВИМ ИСКРЕН О МНОГИМ
СТВАРИМА, НАЈВАЖНИЈИМ
….Добро је знати више језика, он је то рекао, са нагласком
странца.
Прво смо ишли, а затим се возили? Возом? Разговор је текао
спонтано.
Отворио сам душу том човеку. Ишао сам кроз шипражје
породичне митологије са мачем исповести. И од свих тих делова
разговора ја се не могу сетити ничег другог осим тога да сам
подвукао како сам још као дете обновио покидане породичне
нити. Није то учинио мој отац, јер није могао учинити. (Да ли сам
тако говорио киван на оца већ остарелог, што се хвали својим
успехом код жена и као старац са душом у носу, није се хвалио, не
одговара збиљи, али овде није о томе реч?!) Дуг је то био разговор
и сасвим искрен о многим стварима, најважнијим….
( Уторак, 29. јануар 2002 ; 6:38 – 7 : 46 ч)

УЗАЛУДНО ТУМАЧЕЊЕ СНОВА
…Не знам како смо уопште доспели на планину. Сад више
нисмо путовали на точковима већ апостолски узбрдо. Који је то
био предео? Карпати? Изнад нас су кружили гавранови.
Раширених крила, као орлови. Видели смо у шуми и врхове
аветињских остатака неког дворца каменог; дворца грофа
Дракуле? Гавранови су били све кликтавији : и бацали су нешто
испред нас, камене коцке, четвртасте камене блокове, који су
својом тежином убијали зечеве, али ни један од зечева не беше
размрскан? Видео сам како их ћутљиво растржу стрвинари – ту
сам се пробудио престрављен, потржио цигарету, али све је
цигарете преко ноћи попушио мој нервозан син ( нервозан пред
полагање тежих испита). И док сам брзо излазио из стана и
силазио низ степениште, коса ми је расла, нарочито када су
заграктала прелећућа црна јата…Тих десетак минута, до киоска и
назад спустила су завесу преко најважнијег. Сузе су ми се
откидале од нечега у мени; слутње; не знам. И не покушавам да
протумачим снове…
ЗАТРПАЛЕ СУ МЕ СТВАРИ КОЈЕ ВИШЕ НИЧЕМУ И
НИКОМ НЕ МОГУ ПОСЛУЖИТИ
…Изнео два товара смећа. Сломљене столице. Скривени џепови.
Моја мати је држала под јастуцима ствари које је мој отац
(приликом великих спремења; кречења соба) бацао са бесом.
Урођена прљавштина. Неред у души. (Лођу је страшно
погледати, још увек. Стан од 70 м2 велики је за два станара. Зашто
је тесно? Због нереда! Побацати све џиџе – миџе; све дотрајале
ствари; дотрајалу одећу…
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ЗАШТО МИ СЕ ВРАЋА ТО ИМЕ ИЛИ ВЛАШКИ
НАДИМАК „ГУРГУЉ“?
Јесам ли то дом ујака заувек напуштао?Или га је напустио неко
други? Или ће га тек напустити?Ко је Тај непознати са којим сам
разговарао? Тај што је ишао у колони са полубратом моје сестре
од стрица?
Зашто ми се враћа то име или влашки надимак Гургуљ?
Грактање. Пробудио сам се из кошмара, из грактања, и долазило
ми је у сусрет грактање, са северозапада, црна јата птица, која у
свитање прелећу кров. Није било ни једне цигарете на мом столу.
Морао сам да сиђем брзо до првог киоска (до оних што раде
непрестано), и док сам силазио дизала ми се коса на глави од
помисли на слике из сна и од помисли да ће све ишчезнути
неповратно; силазио сам низ степениште и већ их чуо, та
уобичајена свитајна прелетања црних јата, долазили су као јека
мога сна…
ВРБЕ СЕ СУШЕ...
Одрастао сам у близини, берући, као и моји преци, злато.
Поседовали смо речно острво, не велико, ни десетак ари, на чијој
је северној страни био пешчан спруд са финим светлуцавим
песком пуним љуспица злата и пирита. На неколико корака од
тога спруда био је дубок вир, наша плажа…Ту се најинтезивније
одвијао живот првих мојих двадесет година…Више смо, као
деца, волели дивне и дуге, незаборавне летње дане, пржења на
врелом песку, роњења у зелене дубине вира и ваљање у плитким
глибовитим барама, у којима би вода прокључала на високим
летњим температурама, него злато.
Оно се лепило за наша тела, и ми смо га спирали са себе, као
блато, прљавштину…
Имате ли утисак да ће те излетети, пред овим сликама које стоје
пред вама отворене? Пазите, пазите!
Шума се обнавља на свој начин. Врбе се суше остаривши, али,
гле, окружене су новом генерацијом стабала…
ПРЕД МАЈЧИНУ СМРТ
Светлост је лек (за мене). Синоћ сам се искрено помолио Богу,
који је изнад свију нас, за здравље најближих…Бележницу треба
оставити отворену. Рашчистити радни сто. Не дозволити
стварима да ме затрпавају…
(Гугутке, и врапци, бољи су метереолози од званичних!) Надам се
да ћемо решити породични проблем који имамо најдаље до јуна
месеца о. г. Желим да моји стари родитељи пређу у Б. и живе са
нама. Јер о њима треба водити непосредну бригу. Све грешке
треба поправити… Град је подношљивији за живљење старијих
особа од полуопустелих села…
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УСИСИВАЧ-ЧУДО
Усисивач – чудо : све усисава, талог година, прашину, носталгију
и незаборавне мелодије, депресије, неурозе, шизофренију…
…Из моралних побуда одрекао се положаја који је прижељкивао
деценијама (пријатељ стари, колега ). Док разговарамо
телефоном, на врата куца вештица. Једном је тражила потпис.
Други пут је придиковала, о нечему.
Није згодно имати двојника (телефонског). Одселићу се одавде
из више разлога, уз Божју помоћ, надам се. (???????????????? )
У ТРАГАЊУ ЗА ЈЕДНОМ ЈЕДНОСТАВНОМ И ДУБОКОМ
ПЕСМОМ
Када сам имао двадесет и две године, мислио сам да је то песма
коју ћу већ једном написати. Имао сам њен наслов; није био на
српском језику, на језику матерњем. Та је песма подсећала на
песме које сам слушао у завичају, оном најужем; она је упила
помало од свих мелодија које сам чуо, од мелодија влашких и
српских, циганских,
македонских, албанских, грчких,
наполитанских. Упила је понешто и од филмске музике коју сам
слушао. Почео сам да је пишем у двадесетој уз помоћ летњих
ноћи, зрикаваца, уштапа и носталгије….
…Нема такве песме међу свим песмама које сам временом
написао. Као педестогодишњак, нашао сам Нацрт такве једне
песме, нацрт пожутео – вршњак моје младости. Када сам највише
на њу мислио, она је измицала; иза ње су остајале само месечина
и сенке дрвећа на месечини.
Био сам увек неко ко сања о једној немогућој песми; а такве
долазе најређе, можда једном или два или три пута у кратком веку
песниковом? Све што је остало у мени, то је траг о таквој једној
песми….
ЈЕДАН ПОГЛЕД УЗВОДНО
Крађе рукописа, постаће уобичајена ствар. Зато треба
објављивати, чим нешто завршим; макар у 50 пр. Библиофилска
издања су ми наметнута…
Нужда. Прљавштина, неимаштина воле да се друже…
Јутро, подне, поподне, вече. Цео дан. Личе једно на друго.
Оловна тежина и боја. Као некада, када сам се расипао у безброј
неописивих погледа. Када сам проводио на обалама недеље,
месеце, године… Милион опажаја; титрања, скакаваца; галебова,
рода. Пек, то баш и није најбоље име за ову реку; брзавица би
било примереније. Она сваког пролећа мења ток; и о томе нико
никад неће написати чак ни причицу! … Ни о белуцима, о
пириту, плавом шљунку и можда понеком златном грумену,
можда ће неко причати најближима у четири ока. …
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ДРУГИ ПОГЛЕД НИЗВОДНО
Неописива места. Је ли ово негде на неким притокама уз Амазон?
Не, то је на месту бившег Речног острва, рукопис пролећни Пека,
коме острва нису у стању да се супроставе, ако нема јова… Добре
одбране. Сигурног пазуха грана под којим се шири мирис
јоргована.
Реци је досадило да заобилази једно острво и онда га је првом
згодном приликом претворила у брзак, непрозирни…
СТАЛНО ОДНЕКУД НАВИРЕ ПРАШИНА
ЂУБРЕ., ПЛАВО ЗЛАТО
Ех, ја нисам знао да сам богаташ и власник корита пресахле
шумске реке пуног драгог камења, плавог злата, шљунка
непознатих мистерија, и светлости коју још нико опева није!
…Списак имена оних од којих сам очекивао да сарађују у …
(Илузије) Ужасна генерација, ужасни људи (чак и они за које сам
сматрао да су ми врло блиски). Изгубљени…
Године су почеле да личе једна на другу…Немиле породичне
сцене…Визија. Каква визија? Надувани песник, На Зеленом
венцу. У поређењу са продавцима, тј. новим шпекулантима, он
чак делује безбојно…Пол Клодел ДРУГА ОДА ДУХ И ВОДА
(… Јер сам слободан! шта ме се тичу ваше свирепе нагодбе? јер
сам ја барем слободан! јер сам нашао! јер сам ја барем напољу. //
Јер више немам место са створеним стварима, свој удео имам са
оним што их ствара течан и похотан дух! // Риљају ли море?
ђубрите ли га гао леју грашка?… итд.)
Стално однекуд навире прашина, ђубре.
КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Зашто српски књижевници, који знају Истину, пре свега истину
о погубности нихилизма и анархизма, као логичном
завршеткуевропске културе, нису проговорили о томе?
Да ли има и једног српског књижевника друге половине ХХ века
који живи истинским Богочовечанским прогресом?
Да ли их има у великом свету?
Већини књижевника није било стало да се ослободе греха и
смрти и стицања осећања бесмртности, јер су били оковани
греховима и кумирима.
Мрачна сила их је отупљивала и спарушивала је у њима осећање
бесмртности, те они осећањем ни мишљу нису досезали Бога
живог и истинитог. Такви људи су осакаћени, туђе играчке,
арлекини...
(одломак из библиофилског издања књиге „Нечиста Србија“)
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БЕШТИЈЕ
Да, могу замислити ову ноћ, поноћ,
кад устану нечисти духови усред врења
вина и крви, када у мраку подрума
проходају мачјим ходом – привиђења.
Лепе, интелигентне, бескрупулозне
не рађају копилад, већ – несрећу.
Разврат је бољка кварне душе,
која свуд’ тражи сласт још већу.
Грех дубљи, срозавање у понор
до дна, потпуно. Привиђа ми се то што ће
кроз који час превазићи лудило.
Бештија резонује: Па, шта? Он ме хоће!
Тако почиње Роман града као бунило
(Грех је привлачан, као забрањено воће. )
ПРЕ ТРИ ЛЕТА
(Сећајући се четвртка, 4. августа 1994.)
Постоје села Богу иза леђа,
скоро налик на онај други свет,
надирање флоре и фауне и облака,
и спрудови на крају којих парови
риба реповима праве гнезда у плићаку...
Увукли смо се између густих ракита,
траговима белоушки и збацили
полако свлак...
Њена златна коса расу се по глибу
који се сасушио и испуцао
Миришући на муљ, на лишће ракита
на беле раде, њена бедра прлила су
као коприве...
(Могу ли се изрећи најлепше,
најдубље, најинтимније ствари
чак и у дневницима вођеним само за себе?)
Неко скривен у грмљу пасјег дрена
на другој обали без даха у грчу воајера
могао је да види само моја гола леђа...
Срећом, нагло се наоблачило
Дунуо је ветар и непознати се удаљио
На стотине пожутелих листова
пљуштало је на реку као златна киша
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"Већ је крај лета", рече она
с којом сам се у граду мимоилазио
пишући ми :"Глуп си. Волим те!"
Лишће је пљуштало можда минут- два,
а затим се све стишало,
осим наших дамара;
облаци су се разишли
и, на стотинак метара, у топољаку,
појави се бела мешина
и август засвира у гајде.
Површина воде се најежи
Неколико дана ништа нисам записао у бележницу
ни оно најлепше ни најважније
што се сад одмотава као сребрно клупко
у најинтимнијој сфери човека и жене
(држећи се можда Божије заповести,
универзалних правила: Да тајна између човека
и жене треба да остане тајна )...
ПСЕЋА СВАДБА
(Привлачан ужас)
Само је песник рођен као пастрмка
што се мрести у потоку бистром
и незагађеном крај кога миришу
дивље јагоде лети, а шипурак и маховина
у време првих снегова,
онај гладан мрака и тајанства,
свега што неизвесност крије,
онај што не цвили због изгнанства
(као за Римом Овидије)
видео својим очима
нијансе мимикрије,
пресипање из шупљег у празно
уз јаку обилну кафу, и кућне љубимце.
Али о томе ће моћи да понешто
шане само мехур са дна,
кад на неким гробовима никне цвеће.
("После свих оних љубавних окршаја
са мојим човеком, ишла сам тој хуљи
који никога волео није, да под њим
за пет минута свршим" - прича у мраку
муштерији, кога све то узбуђује!)
Истина је мрачна, као куја налакћена на перваз
препознаје се по оку
само гледај њено око
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које гледа пошироко
Препознаћеш је по оку
не по хаљинама
Пред светом је она сакривена
иза маске која јој одлично приања
Све је друкчије од оног што говори
пред фамилијом и суседима, рођацима
Она је интелектуалка - чегртаљка
док стоји крај прозора
или за столом, и тек ће кад спусти жалузине
и легне потрбушке
запевушити:
Дражица и цветни тучак,
кукурек и перуника,
куја која репом фрћка,куца,
пањ и врба запупела,
канаринка, чешљугарка,
све у време врбопуца штуца:
дошло доба да се све опроба...
Жалиће се јастуку нежно на бол у крстима.
Ту,ту. Стисни ме, драги...Све док податне гузове
не стисне један, па други...
Док се не нађе
у сендвичу врелом...док не потече вино и мошус
Рвање и натезање пред оргазам
нико нигде да спомене
ни све оне срамне речи
када љубавно усхићење
откључава мрачне ланце
које на себи носи од оног поподнева
када је сусед свратио на кафу
и повалио је и отишао
и никад више није свратио.
Постоје Пустиње љубави
са свим искушењима у тим пустињама
и искуство неописивог стања
грчева слатких и радосног
стања посторгазма
док чека да је заскочи
пас сеоски, џукац са краватом
("Нека педери и песници пишу сонете
о куртизанама и нека призивају
пошасти да их угуше у песку, у крви,
нека верују да је несрећа њихов Бог,
као Артур Рембо", мумлаће свршавајући
под мужјаком који има тврдоћу
и зверску издржљивост...)
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Све те горке истине, усев живота,
бистре и подстичу жеравицу
која разгара Ум.
Само стрвинар скаче на ону радост,
што га сецка
бордел тајни оне која више не неплаћује
већ као грабљивица узима за своју душу
пену и усхићење испуњења, претворивши
бедуине у дахтаве псе; можда је то оно
што се не може објаснити до краја и
о чему писци не сведоче?
Не знамо; наслућујемо...
(Недеља, 13. јул 1997)

ЉУБАВ ЖЕНА
Шта о љубави знају жене?
Шта о љубави знају кучке?
Шта о љубави знају сабласти?
Летовања на мору привлачна су за
жену зато што она љубав осећа
као време забаве и разоноде.
Дубока је женска притворност
Дубока као људска подлост
Али Ум је дубљи
Ум је окренут нечем другом
Жбуну дивље руже
и гнезду грлице
Више о љубави знају
Грлице
И више слути Ум
Он досеже до Бога,
од Кога се ништа не може сакрити...
(Субота, 2. август 1997. Увече)
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**
БУНДЕВЕ (2011, лето)
........ Одатле већ почиње ЗОНА ПРЕЛИВАЊА, нешто о чему
тек треба да буде речи, али тек онда када за то дође погодан час…
(Средином децембра, предсказивали су ми почетак Лепог и
Новог. Размишљао сам шта то може бити. Падале су ми разне
претпоставке на памет; међутим, није било ништа од онога што
је могло бити. Нисам препознао Лепо и Ново, јер све што ми се
догађало до краја 2001. године било је више Ружно и Старо. На
то више не треба трошити речи…)
ЛЕПО И НОВО?
Све је друкчије него што се чини. У овој својеврсној и још
неописаној зони сумрака једва се назире Зона преливања. Све
што је на Земљи оцртава се на Небу у сутон…
…Загледајте се у небо док залази Сунце. Удубите се у облаке; и
видећете на небу – мора и планине које сте запамтили, реке, ушћа
и заливе…Проверите. Постоји трећа димензија; постоје
тродимензионалне слике, али их не може свако видети…
Пробајте…
ДЕЈСТВО МЕСЕЧИНЕ НА ЧЛАНА КОГИТО КЛУБА
Опет – јасно – као пре много година: први пут.
Жалосне врбе,
градине,
поток (иза јабланова).
Друга Мала. Лавежи.
Црне прилике о којима се тако мало зна. Црне прилике, што
су дошле главе многима. Небески пољубац Венере и Јупитера.
Некога сам у сну убеђивао нешто, неко ме је убеђивао у нешто,
у оправданост злочина. Ћерка Страве,
купус који је почео да се квари…
Рат је прво почео у главама, пре земљотреса
и пољупца Венере и Јупитера.
Самоубилачки порив команданта Црних Прилика.
Зли духови ничу као зумбули и варичеле…
Ведро небо; лавеж; ветар. Празне стазе и године.
Шимшир памти. Степениште напукло, зелено.
Од маховине. Мекозубе…
Очево ћутање; мирис коприва што се кувају;
и ветар. Све се то шири као кругови на води,
кругови ратне неурозе. И музика, потмула,
с краја села. Вест је кад неког донесу, да сахране.
Како је далеко све оно што пре два месеца беше!
(Холбрук, Хил, Петрич и Мајорски у Београду.)
Сада се с неба полумесец и сателити смеше.
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Кокошије ноге витла ветар, и облаке.
Бомбардери невидљиви небом језде и ракете
репова лисичијих, што ретко промаше...
О ЧЕМУ РАЗМИШЉА ЧЛАН КОГИТО КЛУБА?
Размишља о старењу, о боловима у раменима,
о замарању тела, док чека да машина испере шарени веш,
док се поврће не скува.
Његов чукун – деда је умро прерано, још док су му била мала
деца, под околностима никада протумаченим.
Његов прадеда је настрадао трагично у најбољим годинама.
Његов деда је умро од болести срца у шесдесет и трећој.
Његов отац је последњи срчани удар преживео у седамдесет и
четвртој…
Једино је његов прадеда по мајци доживео стотинак година…
Био је нерођен, или врло мали да бих понеке од њих боље
упознао…
Чини му се да треба да уради и заврши толико тога и да
је тек на половини пута у четрдесет и деветој…
Они су живели у свету који је имао патину,
чак и кад се чини да је био храпав, нерезбарен.
СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ БЕЛАТУКАДРУЗА
Педесет и три године је тражио псеудоним који би га читавог
обухватио, њега, Белатукадруза, све оно што хоће и све оно што
може. Чак и немогуће.
Досадило му је име које су дали кумови, или укућани, као надимак
који су му прилепили вршњаци…
…Његове су мисли и помисли тужне. Не усуђује се да забележи
све. Тамо, у кухињи нешто капље; тако и у њему из неке покварене
славине непрестано цури. Старост је… Когито клуб.
- Где је његов живот? Јуче му се чинило да тек треба да дође;
малопре да је прошао, или да га живим сада, сутра, прекосутра,
ишчекујући некакав концерт, не птичији, не славуја, не. Концерт
препариране чешљугарке? …
Омашке имају свој невидљиви извор.
Много тога је у њему залеђено и у сенци. И сам је у сенци.
Ни додирнуо није помисли које су му се ројиле у глави чим је
устао…
МАГИЈА БЕЛА ТУКАДРУЗОВИХ ПОСЕДА
Од како зна за себе био је нервозан због лутрије, због добитака, и
због немогућег покушаја укрупњавања поседа. Сада се променило
нешто: прошета спрудом, кроз прашуму, нађе белутак и стави га
на сто. Увуче се у белутак.
То је врло једноставно. Па ипак, требало му је четрдесет година
покушавања да се увуче у белутак као у малу пећину. Све док није
открио заобилазни начин.
Пек, река коју је затекао испод првог моста…
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….Права река?Златна?Митска? Она с којом је сједињен давно,
можда и пре рођења? Река која му није дозвољавала да погледа
неку девојку, жену, јабуку, јасмин…
ПРИ КРАЈУ РУКОПИСА „ЗАШТО КОГИТО КЛУБ?“
Зато, због песме што ме раздире као плач, као јецање после
катаклизме,
Јецање неколицине што сахрањују све мртве без почасти.
Због плача без суза, не похода у даљину, нити повратка у завичај,
Већ због путовања коме се не види крај. Путовања без престанка..
Због пустиње у којој има толико питања уместо кактуса.
И ниједан одговор. Дакле: празнина света у коме се две сестре Присутност и нестајање - међусобно сатиру. Нарциси на гробљу,
Походи некористољубиви : тренутак када разазнајемо како се
наша судбина
Усклађује са нашим Крстом. У ствари, од доживљеног потреса,
Суштина је затражила азил , и повукла се као машта, као море.
Када би се гроб могао отворити и када би мртва уста
Могла да проговоре! Као што се књига отвара на оним странама
Које смо подвлачили. Кад духови не би постојали, требало би их
Измислити, јер они помажу на сваки начин комуникацију
Умрлих и живих. Неприродна, несазрела смрт је бомба
Бачена међу односе између душа. Разлива се као мастило
По оним реченицама на страницама књиге које волим,
Или по реченицама у бележници које отех бунилу, сну,
Чудовишту бојазни. Смрт је режисер; и та режија је у оном
Јуче, чак и у сунцу, сенкама, изниклој травицу, у ницању, чак
И оном ницању из пера песника, где се шире нови појмови и
Архипелаг памћења, које никакво ћутање не може ни
Подценити ни пореметити. Радо бих писао мртвима, али
Онај свет моје мисли не прима. Одбија их, али Бог је
Или већ неко дао Снове, пукотину, кроз коју могу да видим твој
Осмех одонуд. Опомене, помоћ, снага која расплиће чворове.
Живиш тамо где неће стићи нико други, чак ни потпуност
Мојих сећања. Просјански пут. Јове и вирови, дивља купина.
Доживљај који се не усуђујем да споменем, због лепоте.
Или због преливања вира у вир, бића у биће...
Како си лака у бездану, у тамном виру, у води, како твоја душа
Подрхтава као препелица у руци. Оно што се не усуђујем да
Именујем лепше је од чежње, и оно што оживљава представе о
Теби, то није само твоја топлота руке која је стварна на мом
Рамену и по мом укусу – то је фрагмент лета, деоница августа.
То није заобилажење сопственог корака, напротив.
Залутала епизода једног лета разара сваку мисао о коначном
Губитку. Када би пропао свет сасвим, понео бих у новом
Нојевом ковчегу не речи, већ – неречено, неисказиво и
Безимено. Стварно и тешко, лудачко и незаситно, необуздано,
Вртоглаво, неуобличено. Књига живота има почетак, крај,
Границе, смисао, девице луде што уводе нас у искушење,
Бикове што надиру у ројевима сумњи...Не могу да те упишем
У лист поред живих, јер су и књига и лист испуњени, а
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Ни пера ни мастила више нема. Из гробова не ничу само
Нарциси, већ и ново поколење, нови видокруг, и суштина се
На крају крајева појављује да потврди себе. И да подупре
Тачку гледишта са које се отвара неописив поглед...
Врћам се са гробља, друга пруга не води у живот.
Цивилизација је за хуманисту охрабрење. За змију –
Страхота реских звукова, разбијеног стакла.
За маловарошане је исто што и за гусенице свилене бубе
Лишће дудова... Нема начина да се живот избегава,
Али има сувише пречица које воде у кварење...
Враћао сам се са гробља загледајући се у слушању – у
Ствари ове, оне, било које... Родно гнездо моје стварности
Није било на врху димњака већ на гробљу – на гробљу
На коме су уклањали епоху са жалобним посмртним мелодијама.
Произвољност тумачења и очајања биле су толико широке,
Али јављало се нешто из детињства, не дечије болести, не бунила,
Птичије замке, брегунице и врес, Просјане, Просјански пут,
Ни јабланови, баре, жабе крекетуше. Можда пламичци који би
Над многим стварима блеснули – не бескорисно, јер би макар на
трен
Црни сатен пукао, помрчина се запалила, па је могуће било
видети
Понешто, макар контуре или почетке пута којим бих себи могао
Да уђем у трагове...
У љубав и нежност, у мржњу и сумње, помешане као снег и лед...
(У возу Београд – Пожаревац, мај 1987)
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ЕПИЛОГ : ЧИШЋЕЊЕ КОГИТО КЛУБА
Привео сам крају чишћење дечијих соба. Нашао сам многе
лешеве минулих година. Не једном ми је долазило да заплачем.
Фиоке су биле затрпане сметовима, кроз које сам се пробијао
лопатом и метлом. Чистећи дечије собе, почео сам да чистим и
себе изнутра. Долазило ми је да заплачем...Ниједан грех неће
остати непознат Оку Свевидећем.
Знам то, а ипак... маме ме гузови мадона - анђела.
Туширањем се човек не може спрати изнутра. У срцу увек чучи
наследник најстаријег греха. Чучи као мајмун. Дрема. И чека
прилику. Искушења су плодан терен за грехове...
*
Син и Отац су повезани нераскидивим нитима. Не само
истом крвном групом. Патњом. Телефонирао сам пријатељу у
унутрашњост, покушавајући да га охрабрим...
Више ме (хвала Богу и аналгину!) не боли глава.
Инвентар полувековне администрације почела је нападати
влага. Писма. Стара. Црвеним воском запечаћена. Могу да
почнем да палим све своје белешке. Пролеће је на помолу. Само
ће ме пламен кроз све то водити за уво; не Шекспир, ни Тургењев,
ни Меша Селимовић. Ни Бодлер. Ни стихови које сам сам
написао као двадесетједногодишњак (нити сам имао довољно
онда искуства, ни знања!) Не помажем влаги, пропадању, већ
преображавању. Пламену. Бога у мојој младости нису
свакодневно разапињали само у Гареву, Мишљеновцу, Хомољу,
Звижду; разапињали су га свуда : амбициозни, дилетанти,
скоројевићи, непозвани, неверујући. Разапињали су га сви које
знам ( од својте до ...) Највише су га разапињали силни овог света.
Јуда је издао Христа; затим су кроз векове дошли милиони
подражавалаца Јуде. (Најбољи пријатељи из младости издају; зар
су онда најбољи?) Штета што ме никада није обузео порив да
пишем мемоаре или исповест.
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ВАША ПОСЕТА, Снови моји
ВАША ПОСЕТА, Снови моји
Наталијин сан животни
украдоше блиски, својта
Не и Врт
Путањицу преко брежуљка
према Главичици
Благо под прагом
Презрели патлиџани
Књижевници и садукеји из Јудеје
саблазнитељи
не просвећују не заслепљују
откуд они овде
у овој шумовитој малој земљи?
Харају по Наталијином врту
за себе и за пријатеље своје
јер знају да неће дуго
Чупају цвеће, бостан
ломе гране оскоруша
због неколико плодова
газе бокоре нарциса
хризантема.
сујетни, изроди
јесен, пухор пепела
Горди лопов; провинцијско мазало
Ко хармонику, згњечиле су га године
амбиције, па не може да узме ни даха
ни да јекне
*
Ваша посета, Снови моји, доноси
претек и отвара ризнице
никад необасјане светлошћу.
Још не долазе мртви
да узму немоћи живих на себе,
али неки већ разговарају са мртвима
као са живима, у Твоје име, Господе!
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Ко жели живота, сновима се мора хранити.
Донесе нам Бог снове у долу мучевну;
донесе нам Бог и неком нејасне а другом
јасне слике показује;
неком играње слика поједе душу.
Гробари су пијанице.
Гробари закопавају и ћуте.
Господ откопава и виче.
Синови мајку закопавају, Господ откопава;
бољи је син Господ од синова.
Муж жену загрће, Господ одгрће;
бољи је муж Господ од мужа.
У дроњама праведника крије се Бог.
Крв праведника једино је писмо на земљи
које нико никад не може избрисати!
Где је Наталијин врт, тамо је царство...
И сваки струк је у њему здравље и снага,
пуноћа здравља и снаге.
Безгрешност не вене.
Безгрешан има много живота. И даје.
Живот је поклон,
и само се може поклањати,
и поклањањем умножавати.
Ех, отмичри, узалуд насрћете и харате
Наталијин врт; што више будете отимали,
све ћете мање имати.
Све више ћете се смањивати
док не ишчезнете.
Никад не узми, него поклони.
Не додируј туђе.
Додируј Бога, јер то чисти од греха,
лечи од болести,
избавља од смрти.
Ко уђе у Наталијин врт, упознаће истину
Уселиће се она у њега и постаће једно
са Вртом и Истином

60

ЈЕВАНЂЕЉЕ УМЕТНИКА
и неће више бити полован, већ цео човек.
Истина уцељује, и чини целим, док обмана ситни
у комаде и меље човека у пепео.
Просуо си светлост по тами бујног Наталијиног
врта, Господе, и произашле су боје и облици.
Наднео си се лицем Својим над бездан,
коме је име овакво или онакво,
и бездан се мучи у грчевима и заплиће
у сенкама. Сенкама изражава лепоту лица Твога.
Не вреди огледало у тами, не можеш ништа видети.
Светлост је потребна лику, огледалу, и свакој
биљци....
Не једем у Наталијином врту презреле смокве
ни диње, већ светлост. Бога једем.
Већ годинама душа моја Бога једе
ум мој Бога једе
нека га и тело моје једе
нека га сви које знам и не знам једу
Једем Бога
да би оживеле моје кости
мртве кости
________
ЗАТИМ, ПРЕМА СВЕТЛОСТИ
Кад умре човек, не остаје ништа друго иза њега,
само дела која је урадио.
На Наталијин гроб
носили смо нарцисе и руже и друго свеже цвеће,
које је она засадила за живота.
Иако је Наталија умрла, дела њена се памте,
и ми живи познајемо умрлу по делима...
Доказивати да Бог постоји није занимање
за умне и верујуће. Бог се не појављује у овом
свету, али дејствује преко добрих људи.
Бог помаже!
Који тврде да га нема зато што га никад
нису видели својим очима, нека помисле на своје
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срце : никад га нису видели ни опипали, али оно
куца у грудима и пумпа крв.
Десетак дана пре него што је
преминула, показала ми је у свом врту кукурек и
љубичице и бршљан, који сам пре неколико година
донео из брда и пресадио : примили су се!
Цветале су љубичице и кукурек!
Кад су је обукли на ВМА и понели на
колицима да је пребаце у ковчег, видео сам је
последњи пут...
Свилени бели јастук ставили смо јој под
ноге, да јој греје ноге; а јастук цветни, који је сама
извезла за вечну кућу, ставили смо јој под главу,
према њеној изричитој жељи.
И на једну од руку сам јој придодао изаткану
торбицу са њеним личним стварима;
чешљем, огледалцем (нисам се усуђивао
да све то прегледам - сад ми је жао што
нисам)...
Иако је Наталијина смрт била прерана,
неочекивана за нас њене најближе,
она се за њу била припремила!
- Донели су ми мати и отац трешње и шумске
јагоде, говорила је недељу дана пред смрт.
Рекла је то брату. А он, знајући, да су деда Воја и баба
Мица преминули пре низ година, отишао је у другу
собу и заплакао.
Дакле, привиђали су јој се покојни.
Комуницирала је са покојнима.
Тежак израз. Али, тако је било.
И кад је неколико месеци, пре него што ће преминути,
пала на степеништу, опет јој се привиђало.
Сагла се да покупи дукате, које је купио
Чеда Дзрдзда (давно преминуо),
али нико то није узео за озбиљно...
Ко је Наталију позвао - тамо?
Судбина? Суђени час? Анђео? Сатана?
Проклетство?
Нема сведочанства о томе у Наталијином
врту. Или, и ако их буде, непоуздана су.
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ПОСЛЕДЊЕ БЕЛЕШКЕ
БОРЕ МИШЉЕНОВИЋА (1919 - 1977)
(између редова садрже акорде последњих
Бетовенових, тзв. Руских квартета)
II
Слушао сам ту музику, не више човека јер је аутор умро,
него духа по чијој мери није био ни свет, ни земља,
ни доба, ни комесари.
И видео ршум светских ратова и
неопозиви учинак историје, смрти. Агонију
и неред, монструме и бојазни што се с несаницом
паре магнетизмом змијског клупка.
Партитуре писане за нерођене слушаоце.
Стихове срочене за нерођене читаоце.
Ништа не беше по мери тога духа,
ни брак - успешан и несупешан. Осим пепела феникса.
Чеслав Милош мисли како је Гаврило Принцип,
читајући песме Волта Витмена, те стихове схватио
озбиљно и убио надвојводу Фердинанда и разбуктао
Први светски рат.
Ако заиста постоји неко проклетство Принципа (и Срба),
онда следи и освета Европе; Милош је, вероватно, имао намеру
да упозори Србе на све консеквенце Првог светског рата,
комунизам, фашизам, губљење биолошке масе и идентитета...
Пепео Феникса.
Био је топао још увек тај пепео...
**
Док је "Титаник" тонуо, или који час пре тога,
у утроби брода, у мраку (ухватила је целулоидна трка),
дешавало се нешто што голица машту
девојака... Катастрофа на тв екрану, и мачка на канабету...
То је било више него мачка,
и положај тела који се брзо укотви у подсвести.
Човек је дубљи и исконскији од онога што је у њему
психолошко и биолошко...
Под Јорган планином одвијало се, као у успореном филму,
исто оно што и утроби брода, у мраку,
који тренутак пре катастрофе.
Слутња пробија границе природног света. Сан.
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Оженио сам се у сну неком плавом кнегињом
коју не познајем, коју никада пре не видех.
Душевна стихија откривала је обрисе
читавог света. Свих написаних повести.
Спевова.
Изазов, несумњив, дискретан, више него дискретан,
пословао је у тами, не као црв утрулој јабуци,
не. Енергија је киптела и била близу тога
да се прелије у слућени, тајанствен облик.
У сну је то био врели, тесни прстен
шкрга вулве. Узан мрачни процеп.
Свет је пун маски и образина, лажи.
Конвенција. Све је друкчије.
Декор матријархата има своје кулисе.
Накурњак је већ исплетен.
Свилом из сна неизрецивог.
У дубинама океанским. Мрачним...
**
Фалус се подигао као рампа, у сну.
Напоном енергије и чежње не више сасвим
затворене у себе, и не тако далеко.
**
Он је био бољи него његов живот.
Тај приповедач, обичан човек из народа наизглед.
У земљи несреће он није био најнесрећнији,
његова је несрећа била најплеменитија.
Диктирао ми је у перо Логос, не Лаж...
Он је подигао мостове између пасова.
Он никада није зборио упразно,
чак и кад се шалио на свој начин.
Никада није спомињао оловну стабилност живота.
Његово тело није било заседа душе његове.
Душа његова није истрчавала на друм
да поздрави лажју јачега, а слабога пљачком.
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И када је ишчезнуо,
његова доброта је гребла Савест.
**
Пошао Танасије Милојевић
небеским стублама на Божију милост.
Стигао пред врата која су закључана
и до прозора који су затворени.
Дошла је са кључевима Шумска Девојка
и отворила му врата - врата и рајеве.
- Добар дан, о Боже!
Бог ништа не рече.
- Зар сам узалуд дошао?
Зар сам џабе превалио пут
преко брвна танког као влас женске косе,
преко атара?
Зар ме вишња сила није натерала
да кућу оставим?
Да оставим жену, ћерке и унуке?
Зар ми време није стигло?
- Ако ми, Боже, не верујеш,
тргни покров са мога образа
да видиш смрт невољну!
- Иди, Танасије, иди путем широким
и дугим - најдужим путем
до Свете Марије.
Иди и моли је да те у Књигу упише
и да ти страну одреди.
Упиши се поред живих.
Не уписуј се у лист црни!
- Добар дан, света Маријо!
- Зашто си, Танасије, дошао?
- Дошао сам да Те молим,
упиши ме у Књигу живота,
упиши ме поред живих!
- Не могу, Танасије, да те упишем поред живих,
јер сам лист већ испунила, а перо изгубила.
Мастило сам потрошила.
Могу да те упишем у лист поред мртвих,
ту све уписујем, нови лист сам започела...
И уписа Танасија Милојевића, уписа га и заведе.
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Ту је место за одмор заувек и Амин!
Нека ти је просто, Танасије,
од нас и од Бога,
од Мишљеновца и од жена,
песмом, што смо певале,
душу смо ти олакшале
и у рају је оставиле...
III - IV
О мртвим песницима треба говорити
кад из њихових гробова никне трава,
јоргован и дивља трешња, не држећи се
неписаних правила парастоса, парохије.
Ниједан од њих није схваћен на прави начин.
Нико од њих није оно што пише у историјама
књижевности најбољих историчара књижевности.
Могућа је једино кратка историја мртвих песника.
Не читајте песнике којима су за живота
штампали Дела: Изабрана, Сабрана,
чак и кад су за десет копаља надвисили своје
савременике и своје време.
Мртви песници су живи више него стварно живи,
они чији су опуси прошли кроз фина и честа сита
потомака којима су мере Свечовек и Свевреме.
Што је живот више одузео неком мртвом песнику,
вратиће му Свевреме.
Чергари под шаторима
добиће кућу којој никада неће наудити
игра влаге под разним температурама!
Живи песници су још зелени,
још - зеље земљино!
Мртвом песнику је смрт сабрала душу његову,
и он се може осмехнути
са облака у залазак, са звезда,
из дубине и висине,
из треће димензије неба.
По томе колико живи песници беже и избегавају Смрт,
може се просудити колико су несабрани, несавршени.
Мртви песници се баве најозбиљнијим бесконачним,
зидањем, зидајући од комада душе своје
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Свечовека, да би туђина постала дом бездомним,
а туђинци чељад.
**
Да се све ласкаве речи кажу,
све почасти укажу и сви престоли даду
највећем барду, макар у старости,
ништа не би могло смањити жалост његову
осим душа, које би се додале души његовој,
које би се слиле с душом његовом,
и душу његову удвостручиле, утростручиле,
усвечеловечиле... Такав се још није родио у ХХ веку!
Било је оних који су бегали од себе,
да би избегли неизбежно,
и на крају су догуравши до извесних успеха
падали од умора и клонулости,
у својој старој постељи.
Нико није умро у пуној снази,
ни они које су називали "принчевима поезије".
Ко су они били?
Зрикавци што зричу са зрикавцима,
бумбари што бумбарају с бумбарима,
кукавице што кукају с кукавицама.
И онај који је имао снаге да се продере,
да надјача гласом зрикавце, бумбаре и кукавице,
од њега су правили идола себи.
Где су?
Уселили су се у маховину поларну
и у гљиве барске.
Ходили су кроз биљке и минерале,
кроз гвожђе и живу,
кроз угаљ и радијум,
улазили су у коже људске
у зверске бунде,
умотавали се,
умотавали, стално облачили
јер им је била зима,
уместо да се свлаче,
до коже,
да скину своју кожу,
да виде себе крваве и јадне,
да сагледају себе,
кроз бол ако не може другачије,
да се врате себи.
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Да буду близанци свега постојећег,
среће и несреће,
бола и радости.
Могли су да раде неки посао, сазидни,
и од њега живе,
не од речи и мисли
Јер речи и мисли нису занимање
већ животворна музика сваког
занимања...
Свечовека, који има одличан слух,
не могу преварити.
Тако има мало животворне музике
у том занимању о којем тек треба написати
праву, макар кратку историју!
V
ТАПИЈА СА ДЕВЕТ ЗМАЈЕВА
И СЛИКОМ ПСЕЋЕ СВАДБЕ
(Неко ово може читати и као грађу за роман, иако је реч о
КАМЕЛЕОНСКИМ ИГРАМА на Ђубришту, и
најразличитијим видовима мимикрије)
Херојима су названи боксери, као и аждаје боговима. Лепо име
је најопаснија хаљина. Чувајте се ствари са лепим именима....
Чувајте се од оних који су самачки упали међу људе, и самачки
побегли од људи.
И самачки изнели из кућа тапије дедова. И самачки направили
нове тапије са девет змајева и сликом Псеће свадбе...
Ви морате умарширати у живот као војска, са много ногу но са
једном и истом лампом у души...
ФРАГМЕНТИ УМЕСТО ПОГОВОРА
Постојао је један Манастир за спаваче, у коме је живео и спавао
један човек. Спавао је десет година, и онда се будио и затицао
свет, исти онакав као пред спавање. Не говорим о том манстиру,
већ о једном сличном. Вепар је у том свету ратар који свагда оре,
а раоник никад не купује. Јагње које сиса, у том свету је, цар који
вечера и коме сабља игра. Палилеј који води пије, а копље му се
тресе. Змија је у том свету Штап подписан, бог рече : Остави га,
то је мој подпирач.
Пепео је у том свету Небојша : У ватри гори,ватре се не боји.
Петао пева као човек а није човек. Пчеле су раја искочила из
букова гаја, бисаге носе и у бога просе...Зеница у оку је : Усред
мора проклета земља. Језик : Лајав делија у процепу режи. Сабља
без гвожђа а јунак без костију. Највише зла чини а нико га не кара
...
Пун торањ кокала (људи). Ћорави зеца видеше, кљасти га
ухватише, а голи сакрише и дома однеше (лаж).
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Шта је жуто у беломе? Бела кула без прозора. Паде буре са тавана,
сто мајстора дођоше да га поправе, и никако не могоше (Јаје).
Или : Шта је то што не може на клин да се обеси? Или : Шта у
кући без клина виси? (Паучина)...
Или : Ко то живи без тела, говори без језика, плаче без душе, смеје
се без радости, нико га не види а сви га чују? (одјек).
Да ли се, барем неко, од оних за које се сматрало да су најбољи
српски песници, икад, у најсрећнијим тренуцима, винуо ( макар)
до одјека овог језгровитог народног стваралаштва?
Да ли је ико, икад, са именом и презименом, досегао чаролију
облака, високог и лаког, слађана даха, што ил сузе лије, ил сеје
прах, или понекад сипа све у исти мах? Ко?
Пред народом је било на хиљаде загонетки : варница, ватра, ватра
и дим, ветар, ветар и магла, вода, земља и трава, време, година и
месеци, недеље и дани, гнездо, годишња доба, грмљавина, ноћ,
дим и огањ, дим и палмен, дуга, звезде и месец, зима, зрак, извор,
излазак сунца, киша, лед, коњски траг, кртичњак, месеци, мехур,
месечина, мрак, муња, мраз, сви дани седмице, четвртак, поток,
река, роса, пролеће, лето, ливада,помрчина, свици, снови, сенке,
снег, пепео, стрњике, сунце, бели лук, броћ, врба, глог, бостан,жир
и свиња, јаблан и крушка, дивља јагода,клипови кукуруза, житно
класје, кромпири, коприва, конопља, лоза, грозд и вино,
навиљци сена и стог, орах, шљива, пасуљ, печурка, паприке,
откоси, смоква ( Пуна пица гњидица) , раж кад сазрева, стог сена,
стог и стожерник, стрниште, тикве, сицокрети, купине, шипурак,
бува, бубамара,јеленак, мрав, во, вук, глиста, гусан, зец, змија,
ждралови, жабе, јагњад и овце, пси, јежеви,квочке, коњи, козе,
кокошке, корњаче, ласте, лептири,мачке, овце и брабоњци,,
курјаци, трла, осињак, вуна, паун, паук, пчеле, свилене бубе,
свраке,свиње, рибе у мрежи, слепи мишеви, црви у зубу, вимена
крава, вашке...
И све је било загонетка, а нарочито човек и све на њему и у њему;
судбина, живот и смрт; глава човекова, мозак; пупак, очи, уши,
нос;дете у колевци...Руке, зуби, језик и грло. Прсти.Сан , срце и
суза.
И све су ствари загонетке биле око човека : брашно, бријач, ексер,
восак, дуван и лула,метла, кресиво, млеко и минђуша, огледало,
опанак, оловка, новац, рукавице, прсетн и ракија и вино, сунђер,
сукња, сир у чабру, штап, шубара, кућа и све ствари у њој : бакрач,
бачва, барометар, бисаге, вага, вериге, вреће и врпце,
вратила на разбоју, разбоји, јастук, кандило, катанац, кућа и
рогови, лапмпа и кламфе, кључ,кључаоница, кревет и крчаг, реза,
свећа, сновутак, столица, кревет, поклопац на лонцу, сито,тигањ,
тестија, таван, фуруна, црепуља, сач,чибук, чешаљ и четка. Ам,
брана, весло, воденица, вратила, вретено, гребени, ђерам,
жљебови, сврдао, секира, точкови и кола, чекрк и бубањ, гајде,
гусле, гоч, звоно, књига, писмо, мисао и говор, пут, пушка и
свирала, сандук мртвачки,хармоника, Циганка и црква, фрула и
нити...
И народ је одгонетао, ко нож кад сече бостан : Златан кључ врата
отвара...Од памтивека је народ одгонетао све. Имао је хиљаду
очију и видео је очима муње, севом, блеском.
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Није народ плитак и површан као његови уображени учени
песници и књижевници, не! Загонтке и одгонетке су најстарији и
неисцрпни златни мајдан.
Народ је у овим умотворинама најјезгровитије уобличавао своја
искуства и запажања о природним појавама, феноменима,
обичним стварима, животу, смрти и васиони. Ретки суимали
златан кључ што врата отвара. Тим незнаним појединцима знани
песници нису ни до колена. Не знам ни једног таквог : ни међу
живима ни међу мртвима....
Растко Петровић се запутио према том Недолет пољу, али се на
крају спотакао, не стигавши на њега. Винавер се нагињао над тај
неописиви бездан до последњег даха. Остале не вреди ни
спомињати!
Огледало духовног живота у усменој култури, једно од најбољих,
представљају - загонетке и одгонетке.
То огледало није напрсло. У том огледалу се оцртава дубока
интуиција наших предака, која превазилази искуство, која
превазилази подстицаје, које је требало објаснити, средити...
Осећање, посматраче твораца ових умотворина је изворно,
песничко, непосредно, емоционално... Нису све записане, ни
хиљадити део није сакупљен; нестао је бесповратно.
Мртви живога носи преко Непочин поља (барка).
На том пољу један песник је не тако давно покушао да отера црно
куче што на ковчегу лежи ( брава). Зар га је отерао? Да ли је браву
одбравио?
Чувена перјаница модернизма, како је етикетиран и цементиран,
више је био налик на воденицу из народних загонетки : цео цвет
је изјео, а никад се није најео...
Леле, леле њему сиромаху, све што је могао да изеде, изјео је и
није се најео...Био је као брод, живео је вазда у води, а воде никад
није пио... Био је бучка : тражио је од неве, инспирације и живе
традиције, шандало, да пошане, да пофане, да намами књижевне сомине!
Оно црно куче што на ковчегу живе традиције лежи у
међувремену је порасло, у црну кучку, џукелу.
Модерна уметност има своју загонетку, коју одгонетнуо није ни
један српски песник (живећи у 20. веку). Одгонетку њену зна онај
старац што седи на огњу, ронећи сузе низ браду. Тој уметности
треба припалити свећу.
Управо је припаљујем. У тмини се родила, на виделу ће умрети.
Сама себе једе. Са себе живо месо једе.
То жуто маче што пред богом плаче, рођено у мраку и умирући
од ватре, осветљавало ми је пут којим сам кренуо са тојагом, јер
друкчије се она црна матора џукела што на споменутом ковчегу
лежи, није могла отерати...
(2. март 2002)
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НАПОМЕНА “ЗАВЕТИНА”
Оно што је донето довде преузето је из једног обимнијег
песничког рукописа Беле Тукадруза, насталог пре више од
десетак година.
Тај рукопис је у целини спремљен за једног српског издавача,
а овде се публикује, понављамо, део, којим бисмо желели да
заинтересујемо преводиоце на друге језике (руски, немачки,
француски, шпански, турски, шведски, румунски, пољски,
италијански и грчки).
Публиковањем дела споменутог рукописа започиње и
постојање Библиотеке Манускрипт, која ће временом публиковати
и препоручивати преводиоцима рукописе појединих аутора, како
српског порекла, тако и страног...
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