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     И заиста, Срби неумитно и најбрже нестају у белој 
раси, а за њима још само искрено (на)ричу говеда. У 
то сам се више пута уверио. Србска земља није 
запуштена и обрасла у коров, већ то она жали своје 
господаре, као што Срби пуштају браде-запуштају се - 
кад оплакују најдраже, размишљам док припремам 
косу.         
           Прекoсутра је Видовдан. Последњи тренутак да 
покосим траву у дворишту. После обилних тројичких 
киша ижђикала је до колена. Земља је мајка корову, а 
маћеха култивисаним биљкама. Скидам мајицу и 
остајем го до појаса. Тако је чинио и мој отац. Узимам 
косу и правим прве откосе. Пада љуљ, бурјан, козја 
брада, хајдучка трава, мента... На плодном моравском 
тлу ништа не може закржљати. Али ни измаћи 
оштром џиновском бријачу. Уживам у реском звуку 
косе: врс, врс, врс... 
Осећам се моћно. Пада трава, а мирис њене душе 
опија. Сечем је, а она ме награђује миришљавим 
ваздухом. Удишем га пуним плућима. Како је све 
благословено што је боготворено! 
         Моја супруга каже да воли да гледа косце. 
Дивила им се још у детињству. Изгледају као 
полубогови. Плећати, јаки, знојави... Мислим да је то 
архетипска слика узета из колективног памћења. И 
заиста у праисторијској вери Срби су имали  
божанство смрти. Звали су га Косав или Косач. 
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Приказивали су га са косом на рамену. По њему је 
поље Косово добило име. И кнез Лазар, будући да је 
добро познавао и стару српску и словенску веру, 
изабрао баш поље бога Косава, да буде смртно за 
синове Агарине и Исмаилове. И изабрао је баш дан – 
Видовдан, када су његови древни преци славили свог 
врхунског бога Вида, бога Светла, Бога Јаве, Белог 
Бога... Да и тада у одсутном часу види Србе и помогне 
им. На шлему је носио огромне бикове рогове, као и 
сви српски владари пре њега. Све до цара Нина 
Белића – првог бога Бака. Касније ће и Лазарев син 
деспот Стеван Високи на шлему ставити рогове од 
бика, симбол бога Бака. А и у времена њихова, у 
средњем веку, у долини Мораве се гајило аутохтоно 
српско говече – тур или зуб. Крај Велике Мораве је 
постојало и село Зубарје, које је Југ Богдан даривао 
својој мајци под старе дане да је чува и брине се о њој.  
А Свети Вид је био највећи астроном Старог света, 
чија слава ни до данас није помрачена. Он је 
измислио први календар и оставио га Србима и свету. 
По том најстаријем календару на свету Срби 
обележавају 7524. годину. (Нажалост, краљ Петар 
Први Карађорђевић, 1920. године, приликом 
опредељења за црквени календар није дозволио 
патријарху Димитрију да се усвоји тај најдревнији 
србски календар на свету, под изговором „да се наша 
браћа Хрвати и Словенци не наљуте“, већ је нашао 
компромисно решење, да Србска црква броји године 
по Јулијанском календару, јер је Јулије Цезар своје 
порекло изводио од Александра Великог Карановића, 
србског и светског цара. Цар Константин је свој 
родослов везивао за Јулијев, а Немањићи за 
Константинову родну грану). А бог Вид био је див, 
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што се може видети и ако се његово име прочита с 
десна на лево. А Див је србски бог, грецизиран у 
Зевса. (Дивос=Дивс=Девс=Зевс. Тако веле 
палеолингвисти).  Колико су Срби као синови Белог 
Бога Вида били моћан народ и страх и трепет за 
непријатеље своје, сведочи древна изрека: „Видећеш 
ти Белог Бога“.  
     Често тамничени, Срби кроз историју су говорили 
да доле у апсу и у букагијама „нису видели Белог 
Бога“. А у далекој Азији, у Индији звали су Србе који 
су први колонизирали овај потконтинент „белим 
боговима“. И данас постоји запис да су у Индију 
„писмо донели бели богови преко Хималаја“.  
Данашње Јонско море се звало – Јованско море, јер је 
народ Јована становао на његовим обалама и 
острвима. И Јадранско се пре цара Хадријана звало 
Јованско море, јер на његовим обалама и данас 
станују Срби, углавном католичке вере. Веру су 
променили, али гене србске не могу. А данашње 
Средоземно море, звало се Бело море, Медско море, 
по Србима које су друга племена још називала и 
Медима, а њихову територију Медијом, чак и у првим 
вековима нове  Христове ере, те отуда ваљда и израз 
Медитеран. Чак и у старозаветном родослову народа, 
у после потопској етнографији, као потомак Јафетов, 
спомиње се Јаван или у србској транскрипцији Јован. 
     Дакле, на Косову пољу, пред одсутну битку за 
одбрану Србије и Европе,  Срби су призвали у помоћ 
своја древна божанства – БОГА БАКА, бога  смрти 
Косава, господара онога света, и бога живота и светла 
– Вида. И заиста малобројнија србска војска потукла 
је пет пута бројнију турску војску, а остаци азијских 
хорди, по Бајазитовој наредби, су се вратили у Азију.  
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  А Косав је заиста био моћан у овом случају. Један 
србски витез је умирао тек пошто би усмртио 
петорицу Турака. У србском ономастикону има 
много имена и презимена изведених од  Косава или 
Косача: Косавићи, Касавићи, Косанчићи, Косаче, 
Косанићи, Костићи... Свуда где се у корену имена 
или презимена налази коренска основа – кос – ту 
лежи сећање и посвећење богу Косаву. Наравно, бог 
Вид остао је у српским именима и 
презимена:Видоје, Вид, Видосав, Видосава, 
Видојевићи, Видићи, Витковићи, Витићи... 
     Занет промишљањем србске историје, нисам ни 
приметио да сам  покосио скоро трећину дворишта 
и да је време за мали предах, да одушим уз кафу, на 
тераси. 
    И онда из правца комшијске штале чујем језиво 
мукање. Најпре кратко, тихо, а онда дугачко и болно 
рикање краве. Помислио сам да се можда крава не 
тели, па не може да на свет донесе младунче? 
Комшије, добри домаћини, сигурно то чују и да ће јој 
притрчати у помоћ. Позваће ветеринара и друге 
комшије да помогну при телењу. Као што се одувек 
радило. А можда су јој продали теленце, па крава 
жали за њим. Тражи га. Све ми то пролази кроз главу. 
Рикање потраја око  два минута. После краће паузе 
крава опет завапи. Тако ми се чинио тај њен рик. То 
се понови десетак пута. Прекинуо сам кошење. 
Слутио да иза овог говеђег нарицања стоји неко 
предсказање. Нисам смео даље да косим, односно да 
трави узимам њен животни век.  
     Срби и говеда живе у заједници још од времена 
такозваних Лепенаца. Значи најмање 12 до 15 хиљада 
година пре нове ере. Можда је човек заиста прво 
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припитомио пса, али вероватно је истовремено 
припитомио и краву. И није пас најбољи човеков 
пријатељ, већ су то – говеда. И данас је крава у 
великом поштовању код Срба. Поморавски домаћин 
никад неће да закоље краву или теле. Коље се само во, 
не бик, и то у најсвечанијим приликама. Када долазе 
најузвишенији гости. Владари, владике, господари... 
Кад треба да се угости неко изузетан. Тада цело село 
учествује у томе. То је највећа почаст за узвишеног 
госта. Рашевичани су последњи пут пекли вола на 
ражњу када је Владика шумадијски освештавао темељ 
Цркве Христовог рождества. 
      Сутрадан наставим косидбу и око 13 часова одем 
код оближњег рођака да му вратим позајмљену 
алатку и да му се захвалим. Иначе, он се презива 
Јовичић, по старосрбском  богу Јовану, кога су у 
време Римске републике звали Јова. И он и ја 
славимо у новој Христовој вери исту крсну славу – 
Светог Јована Крститеља. А његова баба Радмила 
бабичила је на мом рођењу. И повратила ме 
полумртвог у живот, са  омчом од пупчане врпце око 
врата која ме је готово већ била задавила, а на дан 
Светога Саве.  
      Испричам му шта сам јуче доживео. Дида, тако се 
зове мој рођак, мирним гласом ми рече да је јуче 
умрла Богољубова жена Љубинка. Крава је у то време, 
док се њена газдарица делила од живота, за њом 
рикала. На дан сахране, баш на Видовдан, однесемо 
супруга и ја свећу покојници. Њен син ми потврди да 
је крава заиста у то време рикала жално и језно за 
својом газдарицом, која је умирала у новој спратној и 
лепој кући. Рикала је дан-два и пре смртнога часа 
Љубинога, па и на сам дан сахране смо је чули.  
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      Велики духовни људи говоре како сви живимо у 
заједничкој свести, у Свесвести. Све боготворено 
прожима та свест о заједништву творевине, и да сви 
потичемо од исте Божје твари. Творац, твар и 
творевина у космосу су повезани нераскидивим 
нитима. Само се човек разумом својим издвојио из 
тог заједништва, ваљда оним библијским спознањем 
добра и зла, отпао је од њега и због тога је био  изгнан 
из раја. Сада је попадни човек, човек после пада, 
погорђен, усамљен, злочест, незајажљив, уплашен, 
непокајан... Самим својим падом изгубио је осам од 
девет капија ка небу, и остала му је још само једна 
капија, једини канал којим се душа његова враћа свом 
светлосном извору, Богоцентру, свом Белом 
Светлосном Богу љубави и милости. Животиње 
немају разума, имају свест, али се често разумније 
понашају од човека. И пружају му безусловну љубав.  
     У детињству сам слушао причу о дрвару Миладину, 
који је претоварио четворак дрвима са Јухора, а 
толики терет његове мршаве и изгладнеле кравице 
нису могле да извуку из блатњаве рупчаге на путу. 
Миладин, жустар и неодмерен, тукао је говеду 
дреноваком, све док се прут није поломио. Онда је 
дохватио чобрњак и стао да млати јадну стоку по 
ребрима што се провидела испод коже. У једном 
тренутку његова крава је рикнула: „Не удри! Не 
могу“! То је био шок за неразумног газду који се од 
тог дана није психички опоравио. Кажу да се после 
тога повукао у себе и слабо је контактирао са људима.  
     Не бих био хришћанин да не верујем у чуда.  Као 
дете нисам поверовао у ту причу, али сада сам готово 
сигуран у њену истинитост. Можда је Миладин чуо 
глас своје савести, односно глас надсвести или анђела 
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чувара. Али чуо је те речи. И просветлио се. Преумио.  
Умудрео се као сваки умник. Све што човеку треба од 
знања већ се налази у њему самоме. Само треба 
дубоко сиђи и пронађи свој камен мудрости.  
     И мој покојни отац, Бог да му душу прости, 
жестоко се љутио на своју говеђу запрегу  док је орао 
велику и најбољу њиву Средпољку, пролећа 1963. 
године. Краве крену, па стану. Ричу. Једна, па друга. 
Булка, па Шарка. Отац бије прутом, псује, љут као 
рис, али не помаже ништа. Краве иду полако, 
невољно, стану и не мичу се. Ричу. Мучу. Отац их опет 
удара, зајапурен од беса. Мајка га стишава, слути да 
нешто неће бити у реду, али ни она нема решење. 
Одједном на путу угледаше Мију хармоникаша, 
очевог брата од стрица. Овога пута  чаробни музикант 
им није донео веселу или радосну вест већ је био црни 
гласник. Рекао је  „Дуне,  умрла Мица. Ајде, батаљуј 
орање“. А Мица је очева сестра Милосија. Имала је 
тридесет и неколико година и три неуспела брака за 
собом. Није имала среће у животу. А била је лепотица. 
И паметница. Три године лежала је шлогирана, а пре 
него што ће да испусти душу, рука и нога су јој се 
откочиле, померила их,  и насмејала се. Ваљда од 
олакшања. Њена мајка, моја баба Загорка се силно 
обрадовала што је њена мезимица најзад оздравила. 
Радост је трајала колико и цвркут ласте. Тетка Мица 
је испустила душу осмехнута. Био сам сведок. 
    Наше краве су и овога пута предосетиле пре свог 
љутог господара, да се један живот у сеоској задрузи 
гаси и оплакивале су га на свој начин. Чини ми се да 
је мајка говорила, како су краве тада и сузиле на 
орању. Плакале и нарикале.   
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    Нестају Срби. И говеда њихова. Судбине су им 
повезане већ хиљадама година. За разлику од људи, 
краве  оплакују своје домаћине. Наричу за њима. Када 
је поп поточки опојао  покојника Милентија, богатог 
сељака, свих десет крава у његовој штали рикало је у 
глас. Свештеник се готово није ни чуо. Говеђа жалост 
потресла је све присутне на сахрани. И најтврђе срце 
заплакало је, веле сведоци. 
     Зоран Павловић био је душа од човека. Његова 
хришћанска-православна и словенска  простодушност 
и искреност пленила је људе. Нема тога који га није 
волео. То се видело и на његовој сахрани. Узани, 
кривудави сокак у Орничкој мали био је претесан за 
аутомобиле, као и његова авлија за све који су дошли 
да му одају последњу почаст и опросте се од њега. И 
опет се поновила иста ситуација. Попово појање над 
одром надвисивала је рика јунице из оближње штале. 
Младић, неожењен, без потомства, одлазио је Богу на 
истину. Сви су га сузом испратили. И родитељи и 
укућани и пријатељи и – јуница.  
     Срби за којим краве наричу, могу се још сматрати 
срећним покојницима. Данас ни деца не плачу за 
родитељима. Сузне кесице се не празне ни за 
најмилијима. Остављени, заборављени, самохрани 
Срби умиру ћутке. Без роптања и грцања. Не жале се. 
Не куде своју децу. Срамота их да то чине. 
Сиромашни и бедни умиру од глади, од 
запуштености, без прихода, скапавају од нових 
болести које их спопадају после бомбардовања Србије 
од стране НАТО-пакта 1999. године. Нико за њима 
сузу да пусти. Комшије се прозлиле. Не окрећу главу 
на своје угрожене суседе. Чак сеире. Уживају у туђој 
несрећи.  
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    А зашто ти све ово причам, поштовани читаоче, 
млади пријатељу? Прво зато што се о томе уопште 
или незнатно говори, и то само у најужем кругу 
зналаца. О томе се и не пише  у књигама и романима, 
и не осветљава тај изузетно битан тренутак у развоју 
древне, србске цивилизације јер су Срби први 
припитомили говеда. 
     Зато што су Срби и говеда упрегнути у исти јарам 
историје до данашњих дана. Зато што су древни 
србски богови носили титуле – Бак (бик). Бакови 
дигови, храмови и жртвеници били су расути широм 
три континента. У Египту, где су у једном дугачком 
периоду владали србски цареви-фараони, бик је био 
света животиња. Идући из Египта, Јевреји су, 
чекајући Мојсија, који је изашао на Синајску гору да 
прими Завет и Десет Божијих заповести, сакупили сво 
злато које су имали и салили „златно теле“, односно 
подигли златну скулптуру Богу Баку, који је слављен 
широм познатог света, као и у земљи Беластини 
(Канаану или данашњој Палестини) куда су се и 
упутили. Кад је видео то је страшно разљутило 
Мојсија,  тако да је разбио једну заветну плочу. Морао 
је поново на врх Синај планине. 
     У хијерархији божанстава  старих Срба бог Бак је 
заузимао врло високо место, одмах иза врховног и 
невидљивог бога. Баку су приношени бикови на 
жртву, а он сам је био оличен у представи бика. Срби 
су га звали Бак, као што и данас у Босни и западној 
Србији и Срби и Муслимани бика зову бак. Грци су га 
прозвали Бакхос а Римљани Бакус, и такође су му 
приносили жртву. Временом Грци су га преиначили у 
Диониса. 
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    А први србски бог Бак (Бик) био је Нино Белић. Он 
је историјска личност, освајач целог до тада познатог 
света, који се простирао на Индију, западну Азију, 
Африку и Европу. Цела једна србска држава се звала 
по богу Баку – Бактријана, а њен главни град Бактра. 
Њу је Нино последњу ставио под своју доминацију. 
Његова освајања су трајала 17-18 година и 2008. 
године пре нове ере се вратио у Србију. Од тада се 
сваке треће године у Србији, посебно у околини Ниша 
и у  источној Србији одржавале Бакове свечаности, а 
његове свештенице су се звале – баканткиње. Срби су, 
мислим на њихове истински елитне историчаре, ипак 
пропустили прилику да обележе 4000 година од прве 
светске србске империје  и државности у модерном 
смислу речи. У Старом завету Бог Бак се назива и 
Нимброд, Баал, а у другим историјским списима 
средње Азије и као Нинсар или Ниншар, односно 
Нино цар. „Ур Нино сар Сербула“ (Господар Нино цар 
Срба) пише на једној плочи Хамурабијеве 
библиотеке. За Грке је био Орион или Бог лова, а 
Орион је исто што и Арион, пореклом од беле аријске 
расе чији се настанак везује за Србију. На овај начин 
се још једном историјски и митолошки доказује да је 
земља Јован – праисторијска Србија.        
     Други Србин, други Бог Бак, који је водио велики 
освајачки поход на Азију, Индију, Африку и Европу, 
звао се Сербо Макеридовић. Звали су га још и Бог 
Сербон, Сердон, у Египту за време србске династије 
фараона Лагића србски бог Серапис имао је посебан 
значај, а Римљани су га још звали и 
Саравикус=Сарабикус, а у Библији је познат као цар 
Асур. Војсковођу, императора и светског владара 
народи су прогласили другим богом Баком.    
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     Свето писмо даје нам име Асур, али то је Сурија, 
Сербон, скраћено Сур, што је исто као и Асур, само са 
том разликом што је томе имену у страним језицима 
придодат префикс - а. Асур је основао Асирију 
(Асирбију) и Сирију (Сирбију), и у част свог 
претходника Нина Белића подигао је град Ниниву. 
     Александар Велики Карановић, цар србски, И 
ГОСПОДАР ТРЕЋЕГ СРПСКОГ СВЕТСКОГ ЦАРСТВА  
сматрао је себе ''...такмацом и следбеником Баковим, 
жудан да се уздигне на исти степен као просветитељ и 
као господар света''. Створена је, врло рано легенда о 
Александру која нам говори да се он представио као 
нови Бак''. 
 

СВЕШТЕНИК БАКОВЕ  
И АПОСТОЛ ХРИСТОВЕ ВЕРЕ 

       
      Низ камениту планинску стазу што се срмила 
под косим зрацима Сунца у заранцима, а која води 
до Слатинске чубуре, спуштао се млади Баков 
свештеник у белој хаљини, висок и прав, скоро 
дивовског раста. На лицу му се видело спокојство 
иза којег се крило задовољство после добро 
обављеног посла. Кренуо је пречицом до извора да 
се напије сумпоровите и лековите воде Слатине, да 
помогне стомаку у  варењу после богатог ручка, али 
и да чистом водом умије руке и лице, јер ова 
сумпоровита вода лечи сваку упалу и рану, сваку 
бубуљицу на телу и у њему. Њоме су жеђ гасили, 
тело мили и ране лечили и остали Бакови маги и 
жреци, као и житељи Слатинске селендре подно 
Јухора. То је најстарије насеље у Ђерђелину граду, и 
потиче из такозване старчевачко-винчанске 
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културе, значи из доба када је „Србија била центар 
света“, односно - Стара Европа. 
      Млади свештеник је долазио из правца 
Белољевог дига и жртвеника, где је обављена 
свечана церемонија сечења Златне гране и 
приношење жртве богу Баку – у част летњег 
солстиција, а по календару србскога Светога Вида, 
највећег астролога на свету. Све је спроведено у 
најбољем реду како прописи старе србске вере и 
налажу. Најпре су се са зидина Баковог или 
Беловљевог рама (храма или тврђаве) зачули звуци 
воловских рогова, што је био знак да церемонија 
почиње. Свештеници бога Бака, по старешинству 
један за другим излазили су из дига и кретали се ка 
светом храсту, око кога се већ био окупио силан 
народ подјухорја. Док су долазили пратиоих је звук 
гајде, озбиљан, свечан и инвокацијски. Кад је 
најстарији духовник, кога су звали Велики Дух, 
стигао до древне србске светиње, народ му се 
поклони и направи пролаз до стабла. Велики Дух 
златним ножићем уреза још један крстолики знак и 
у четири отворена поља угравира четири слова С, 
окренута на четири стране света. Народ аминова  и 
благослови „на многаја љета“. Овај знак крста са 
четири слова С или оцила, био је симбол бога Бака, 
односно првог србског светског цара Нина Белића 
што прошири царство србске расе на све четири 
стране света, а жреци су народу тумачили ова слова 
из Србице, најстаријег писма на свету, као: Србима 
Све Стране Света. Кад Велики дух заврши 
обележавање и овог солстиција, овај најмлађи 
свештеник што силази низ последњу стрмен Јухора 
ка Слатинској чубури,  Митар Рашанин, потомак 
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првог Моравца који се огрну пурпурним огртачем 
римскога цара - Максима Рашанина, човека 
дивовског раста, незамисливе снаге и брзине у 
трчању, зачас се успентра уз свети храст и златним 
српом у ваздуху описа четири отворена слова С - 
окрећући се на четири стране света. Младе Бакове 
свештенице – Баканткиње, обучене у беле блузе и 
дуге шарене сукње такозване басаре, које досезаху 
до чланака, разапеше око светога дрвета беле 
чаршаве да која златна гранчица не би случајно 
пала на земљу и онечистила се. Митар Рашанин, не 
додирујући имелине гранчице са храста поче да их 
сече  и нареза дванаест прутића, онолико колико 
србска година имаше месеци и колико беше 
великих србских народа на земаљском шару од 
Индије до Сибира и Ирске (Ерске) и од Тибета до 
Роданије, преосталог комада земље Атлантиде. Све 
златне гранчице падоше на бела платна и народ то 
поздрави веселим усклицима. Био је то знак да ће 
година бити чиста и родна и плодна, и да ће снопић 
златних гранчица, које повеза најдостојнији маг 
Велики Дух, чувати Србе ма где били и у ма ком 
часу. 
      Четворица најјачих младића, још у целибату, 
приведоше белог дебелог вола, без белега, на 
жртвеник богу Баку. У златну питију свештеници 
прихватише крв жртвоване животиње, високо је 
подигоше к небу и сав народ подиже руке  у вис, 
молећи сви скупа бога Бака да им прими жртву. И 
Бак се смилова. Дим са жртвеника дизаше се високо 
изнад шуме, у правом, беличастом стубу.  То беше 
знак да је Бак примио са радошћу њихову жртву 
што још више раздрага народ. Почеше да круже 
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буклије пуне вина из чувеног јухорског виногорја, а 
када фрулаши и диплаши засвираше у двојнице и 
дипле, кад се зачуше гусле и гајде,  Бакове 
свештенице баканткиње се ухватише у коло и ситно 
заиграше, високе, лепе и достојанствене. Низ 
јухорске дубодолине и урвине одјекиваше древно 
србско коло, песма момака, врискање и цијук 
девојака. Велики свети чин претвори се у народни 
сабор радости и весеља. 
      После обилног ручка, свештеници одоше у 
Белољев храм да се одморе, а млади Митар 
Рашанин, од царске лозе син, пожеле да сиђе до 
Слатинске чубуре, да прошета добар ручак и 
пронесе добре мисли кроз храстове шуме. И дрво се 
радује доброј мисли и добром човеку. Не зове народ 
случајно Бакове свештенике и дрвидима, јер своју 
магијску моћ преносе и на биљни свет. 
     На петнаестак метара од чесме Митар Рашанин 
угледа човека и по оделу препозна у њему странца, 
који стаде на скоро истој раздаљини од извора. 
Гледаше се неколико тренутака, а онда Митар 
подиже кажипрст десне руке, дајући туђинцу знак 
да је он први и да као свештено лице има предност 
на води. Странац зачудо подиже три прста. То мало 
збуни и па и наљути Митра и показа му отворену 
шаку са пет прстију, дајући му знак да је 
добронамеран, али истовремено је то значило да 
онај тамо мора да се стрпи и застане док свештеник 
свемоћнога Бака не пије воду. 
Странац на Митрову отворену шаку, одговори 
стиснутом песницом. 
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      Митар, племените србске и царске крви, осети 
јачу љутњу у срцу и строгим гласом запита: „Ко си 
ти, странче?“ 
-Ја сам Павле из Тарса. 
      Митар заусти да се предсстави, али га Павле 
предухитри: 
      - Нема потребе. Знам да си ти Баков свештеник. 
Идеш из храма бога Бака. Данас сте имали 
свечаност Златне гране и жртвовали сте бика или 
бака. 
      - А како то све знаш? 
      - По твојој хаљини и по високом диму који се 
дизао изнад горја – одговори спремно Павле. 
      - Која те срећа донесе у ове крајеве Таршанине? – 
опет запита Рашанин. 
      - Лепо си се изразио. Срећа. Доносим срећне 
вести или Јеванђеље Христово – одговори Павле. 
      - Значи Христ је твој бог. Још овде нисмо чули за 
њега – узврати Митар Рашанин и настави: А где се 
налази његово царство? 
      - Његово је царство небеско – објасни Павле. 
      - Па и Баково царство је на небу, али и на земљи 
– примети Митар. Тај твој бог мора да има и царство 
под ногама на земљи – додаде. 
      - Има га и на земљи, али не под ногама, на тлу, 
већ је његово царство у срцу. У сваком верујућем 
срцу. Из срца почиње и царство небеско – ученим 
тоном Павле улазише у научну полемику са 
Митром. 
      - Тај твој бог - Христ, како га назва, какво је чудо 
учинио па да га славиш. Ми нашега Бака славимо 
јер је освојио сав познати свет и проширио своје 
царство на три суседна континента. А то чудо нико 
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пре њега од људи не учини. Зато је бог и зато га 
славимо – запита Митар Рашанин.  
      - Наш Христ је начинио највећу победу од кад је 
света и века. 
      - А коју то? 
      - Победио је највећег непријатеља – смрт. 
      - Смрт је непобедив непријатељ и за нашега 
Бака. 
      - Видиш, честити магу, наш Христ је победио 
смрт – упоран је Павле. 
      - А како је то и чиме победио смрт? – 
заинтересова се Митар. 
      - Васкрснуо је из мртвих, трећи дан по Распећу – 
објасни му Павле. 
      Митар заборави на жеђ. Седе на зеленкасту стену 
изнад Слатинске чубуре, стави главу између 
дланова и дуго ћуташе. Павле стрпљиво чекаше да 
млади жрец Бакове вере проговори: 
       -То није могуће. То чудо до сада никоме није 
пошло за руком. Ни нашем првом богу Баку – 
светском цару Нину Белићу што вавилонски зигурат 
подиже, ни другом богу Баку, богу Сербону или цару 
Сербу Макеридовићу, што обнови светско србско 
царство, Багдад, Асирију и Сирију подиже, ни 
нашем трећем цару и Баку – Александру Великом 
Карановићу, цару србском  из рода Теменића и 
оближњег града Ђерђелина, што по тећи пут светско 
царство васпостави и свемир или свесвет освоји и 
дванаест белих Александрија подиже на свом 
освајачком путу до Индије, и ону највећу у Египту, 
где и данас у његов храм ходочасте верници из свих 
крајева света. То није успео ни наш много старији 
цар и бог Арије Медски, који из ове наше Медије, 
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колевке беле расе, покрену силан србски народ и 
оде у далеку Индију, где његови потомци столоваху 
тамо у три државе, у хиљаду биолошких колена и 
скоро три миленијума владаху индијски 
потконтинетном, деловима Кине и Јапана и свим 
топлим морима – гласно се преслишаваше Митар 
Рашанин. А још у дубљој нашој историји то нису 
могли ни Хиперборејци, потомци Атлантиђана који 
се по снази и оружју  мерише са небеским чуварима 
и анђелима божијим и ратоваху са њима. То није 
успео ни умни  краљ Тот , или чувени умственик и 
маг Хермес Трипут Велики – говораше Митар 
Рашанин непознатом странцу најкраћу историју 
древне србске дивоније.  
    На крају Митар додаде: - Па ни наш светли цар 
Јулије Август, што свој родослов из Александровог 
изводи, не успе да оживи после завереничког 
сечења. 
       Павле је остао задивљен величанственом 
паметарницом србском и претворио се у уво. Иако је 
био веома учен човек свога времена, римски 
грађанин из угледне породице, делом Јеврејин, а 
другим делом крви припадник свете расе,  и сам 
образован на србском универзитету у Александрији, 
највећој ризници светскога знања, није веровао да 
један Баков свештеник усред србске земље Медије 
зна своју повест наизуст. Схватио је да пред собом 
има веома образованог и ученог човека, какав му је 
и требао у његовој божанској мисији. 
      - Па је си ли се ти лично Таршанине уверио у 
његово васкрсење?- опет после дужег ћутања, 
Рашанин.  
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      - Нисам ја, али су се уверили други апостоли 
Христови, а Тома неверни је чак тражио да стави и 
руку у Његову рану. И Господ му је то дозволио, 
прекоревши га: „И од сад буди веран, а не неверан“, 
те га због тога прозвасмо Неверни Тома.  
Ја сам се уверио у Силу, Моћ и Милост Господа Бога 
нашега Исуса Христа. Био сам највећи прогонитељ 
Христијана - људи који су му веровали. Гледао сам 
са оближњег брдашца како Јевреји каменују мог 
сестрића младога Стевана и нисам хтео да га 
заштитим, иако сам могао. Мрзео сам ту јерес све до 
оног дана док на путу у пустињи не чух глас Божији. 
„Савле, Савле, зашто ме прогониш?!“. „Ко си ти 
Господе?- одговорих му. „Ја сам онај кога 
прогониш“. Да би се уверио да јесам, сада ћу те 
ослепети и прогледаћеш тек кад уђеш у град и 
нађеш верујућег човека, чије име ми и каза. И 
заиста би тако. Од тада сам најватренији Христов 
следбеник и апостол његов, јер ме остали апостоли 
изабраше на место Јуде издајице, који га продаде за 
тридесет сребрњака. На крштењу ми дадоше име 
Павле. Да Исус Христ, Богочовек, није заиста 
Васкрснуо, узалуд би ми била сва вера моја - 
исприча свети човек своју кратку духовну 
биографију и изрече своје верују. Сада је Митар 
Рашанин слушао странца не трепћући.  
      - А која је суштина вере Христове? – после краћег 
размишљања запита млади Баков свештеник. 
      - Исус Христ Бог наш Васкрсли оставио нам је 
само две заповести: Прву: Љуби Господа Бога свим 
срцем својим, свом душом својом, свим умом својим 
и свом снагом својом. И другу заповест која гласи. 
Љуби ближњега свога као самога себе. 
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      - Па кад би тако било у стварном животу, 
никакви други закони нам не би ни требали – као за 
себе рече Митар Рашанин, дубоко загледан у себе и 
своје срце, које му је говорило да у ова два основна 
закона Христова лежи судбина целог људства и 
свемира. И да бољи закон човечанство није до сада 
имало. 
     - Значи и ти си се одрекао своје старе вере? – 
запита мекшим гласом млади Баков свештеник. 
     - Да, одрекао сам се. Сам Бог Исус Христ, Син 
Божји, јединорођени, показао ми је пут и правац – 
охрабри га апостол Павле, видевши да је горостасни 
млади маг већ пред судбоносном одлуком. Ако 
желиш, и верујеш ми, могу и тебе да покрстим и да 
заједно кренемо да преносимо Христов наук диљем 
сељене – предложи му свети апостол Павле. 
    -А како ти тако добро говориш србски језик, 
Таршанине? – запита млади Рашанин, и направи се 
да није чуо предлог.  
    - И у мојој земљи се говори србски језик, јер су 
Срби, ти беласти људи, најбројнији народ на свету, 
после Индијаца, веле свете књиге. То је 
међународни језик на којем се споразумевају 
трговци и путници, владари и верници – и ту 
апостол Павле виде да младић није много путовао 
по свету и да ће му у мисији новога Христовог 
апостола то бити додатни изазов. 
    - Па зар и сами Срби немају изреку : „Говори 
србски, да те цео свет разуме“? – додаде апостол 
кључну реченицу, која разведри срце младог Митра 
Рашанина. 
    -А како ћеш ме и где покрстити, ако пристанем?  
    - Па овде на извору. 



 26 

    - Па зар је то све тако једноставно и лако? – 
зачуди се Рашанин. 
    - Све велике и истините ствари су једноставне – 
одговори му апостол и приђе Слатинској чубури, 
поврћући широке рукаве своје одежде. 
     Млади Баков свештеник опрезно погледа 
наоколо, па кад се увери да их нико не гледа и не 
слуша, приђе уз чесму.  
     - Крштавам те у име Исуса Христа Сина Божијега 
и у име Оца и Сина и Светога Духа  који се јавише 
Светом Јовану Крститељу и Претечи на Христовом 
крштењу у реци Јордану – апостол Павле изговори 
ове речи и шакама пуним воде пошкропи плаву косу 
Митра Рашанина.  
      - Од сада ћеш се звати Тимотеј – крсти га свети 
апостол - и постаћеш владика поддунавске Србије, 
земље Мораве и целе србске Медије. 
      Нови преобраћеник у Христову веру Тимотеј тек 
сада осети жеђ и разлог зашта је првобитно  кренуо 
ка Слатинској чесми. Напи се воде, рукавом обриса 
уста и лаког корака, који је одавао радост у срцу, 
крену за учитељем Павлом. 
      - Ви који сте жедни дођите к мени, и напићете се 
на мом извору и никада више нећете ожеднети – 
говорио је Бог наш Исус Христ док је ходио са нама 
по Земљи, рече апостол Павле свом првом ученику 
кога покрсти у Моравској Србији, под Јухором - 
златном, дијамантском и платинском планином, 
пуном и свакојакога другога Божијега блага. И срца 
верујућих, као највеће вредности пред Богом и у 
веке векова...  
     Овом, заиста, подужом беседом, пошто ми 
водитељ даде реч, започео сам  промоцију своје 
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најновије књиге „Устанак доброте“, у сали 
радничког универзитета у Београду. Овако бурном 
аплаузу, нисам се надао, а од пријатног осећања 
поцрвенех у лицу. Очекивао сам да је оваква прича 
предугачка за почетак књижевног посела, али 
очигледно сам успео да вежем пажњу разнородне 
публике и по старосној доби  и по образовању. 
      Водитељ, човек  са искуством за овакве 
промоције, поново публици врати пажњу на моју 
нову књигу,  и рече им како је лепо оцењена и у 
престоничкој текућој штампи из пера 
најеминтнијих критичара. Међутим, један младић, 
ме подсети да нисам причу завршио до краја и да 
им дугујем објашњење оног невербалног разговора 
младог свештеника Митра Рашанина и апостола 
Павла, са почетка приче. Признадох да сам тај део 
заборавио, вероватно у несвесној  жељи да не будем 
преопширан и наставих беседу: 
     Када су се апостол Павле и његов ученик Тимотеј, 
сутрадан запутили низ Велику Мораву према 
србском Тројан граду, а римском Хореум Маргију, 
где је велики апостол хтео да рукоположи Тимотеја 
у епископа моравског и србског, одједном Павле 
замоли Тимотеја  да му објасни знаке оног 
немуштог разговора кога водише код Слатинске 
воде. 
    - Кад сам те угледао, учитељу, видео сам по 
хаљинама да си странац и да можда не разумеш 
наше обичаје. Зато сам подигао кажипрст деснице 
да ти кажем да ја имам предност, да ћу први да 
пијем воду, јер тако налаже ред и поштовање 
свештених људи. Међутим, ти си ми одмах 
одговорио са три прста, што сам ја протумачио да си 
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три пута старији од мене по звању и чину у твом 
народу. Зато сам ти подигао отворену шаку да ти 
кажем да сам ја на петом степену просвећености у 
митраизму и да и даље имам предност. Ти си дрско 
подигао песницу, што ме је помало разљутило, а 
додатно и због тога што је мој предак Максим 
Рашанин, дивовског раста из лозе бога Сербона, био 
цар на римском престолу - објасни му Тимотеј своју 
верзију разговора.  
       Након ове последње реченице, Павле 
знатижељно и са нескривеним чуђењем погледа у 
Тимотеја и предложи му да седну у хлад храстове 
шуме. Очигледно, било му је мило што има за 
ученика човека од царске лозе. А о Максиму 
Рашанину је чуо у свом науковању по белом свету 
римске империје. Кад седоше, отпухнуше ваздух из 
плућа, расхладише се зеленим гранчицама, па се 
Павле јави са својим објашњењем: 
     - Кад си ти младићу подигао кажипрст, ја сам 
протумачио да си ми рекао – Бог је један. Зато сам 
ти одмах подигао три прста и рекао ти да Бог има 
три лица – три ипостаса – да је то Троједан Бог: 
Отац, Син и Свети Дух. Ти си бржебоље подигао 
отворену шаку и показао пет прстију, а ја сам то 
протумачио да си хтео да ми кажеш да је свет 
састављен од пет елемената: ваздуха, ватре, воде, 
земље и – љубави, као петог елемента вере. Зато сам 
ти радосно одговорио затвореном шаком – 
песницом, са жељом да ти кажем: Свет је Један и 
Бог је Један. Једно је Све и Све је Једно – растумачи 
апостол Павле смисао својих гестикулација.  
    Слатко су се двојица апостола смејала свом 
почетном неспоразуму, идући путем према Тројан 
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граду, кога пред Тројански рат беше подигао бог 
Сербон или Јеракло Тројанац, јер је одмах са првом 
женом изродио три мушка детета по чему га народ и 
прозва цар Тројан, а који је, пре освајања света, 
управљао и континенталном и приморском Тројом. 
Тек кад је он отишао далеко на Исток у Азију и 
Индију, Данајци се усудише да нападну приморску 
Троју, десет година се спремаше за тај поход и десет 
година се мрцварише под њеним зидинама. Да 
Јеракло не беше отишао далеко на Исток, то им не 
би ни у сну пало напамет.  
    Публика у сали, беше дубоко задовољна мојом 
причом о покрштавању. Један умнији човек, 
интелектуалац постави ми следеће питање:  
    - Према Вашој причи, Срби су примили 
хришћанство већ у првом веку Христове ере? 
    -Тако је. 
    - Али зашто то нама нико од професора, па ни од 
високог свештенства није до сада говорио нити 
објаснио? 
    - То морате питати њих – одговорих му. Знам још 
и то да у православном монаштву постоји  предање 
да је и Свети Сава у Хиландару говорио да су Срби 
примили Христов наук још у првом веку, и то од 
самих апостола Христових и њихових ученика – 
додадох. 
    - Како објашњавате чињеницу да су Срби тако 
рано примили хришћанство, а да и даље приносе 
крвне жртве, а потом хлеб и вино као Христову 
жртву за своје крсне славе и благдане? – постави ми 
питање средовечна жена, лепа и умних очију. 
    - Наша сужена и практична свест која тешко 
прелази границе свога јаства и дворишта, тешко ће 
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разумети традицију која траје стотинама хиљада 
година, а  коју носи генетско памћење. Традиција 
крвне жртве потиче од наших далеких предака 
Атлантиђана, који су  Богу приносили вола на 
жртву. На срећу, не само због крвне жртве, већ и 
због свега осталог, у нашим генима и колективном 
несвесном похрањена су многа велика знања наших 
далеких предака Атлантиђана, до којих савремена 
наука тек постепено долази. Реформа Светосавске 
цркве у средњем веку предвиђала је само сечење 
обредног хлеба, преливеног вином, као знак и завет 
Христов: „Једите ово је тело моје, пијте ово је крв 
моја“, што је суштина и Свете Тајне Причешћа. 
Међутим, Срби староверци тешко су се одрицали 
своје древне традиције и за славу су и даље 
припремали печенице, дакле опет крвне жртве, а 
потом уз свећу секли славски колач и испијали 
вино, дакле бескрвну жртву. Свети Сава и његови 
следбеници су разумели ту исконску народну 
потребу и дозволили су славарима или свечарима да 
то чине код својих кућа, а не испред цркве – 
Христовог храм. То је било мудро решење, које је 
истовремено задовољило потребе нове вере и 
континуитет старе вере. Немојмо заборавити 
историјску чињеницу да су и наши преци такозвани 
Лепенци и Винчанци имали свог кућног 
заштитника, своју „икону“ од печене глине у свакој 
кући. Једну такву „икону“ из доба винчанске 
културе у Средњем Поморављу, лично сам видео 
код једног археолога. Но тада још увек званични 
„државни археолози“ нису смели да о томе отворено 
и јавно говоре.    
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      Срби се поносе својом славом као верским и 
националним обележјем међу народима, али то није 
само пука традиција, већ истинско научно 
утемељење, које нам је опет преко Атлантиђана, које 
зову и Хиперборејцима, остало па преко Лепенаца и 
Винчанаца до дана данашњега. Научна суштина 
Србске Славе је „циклус природне енергије са Сунца 
познат је као електромагнетна сила настала 
субатомском емисијом фузије водоника и хелијума 
на Сунцу, коју хелиоцентрична метеорологија зове 
„сунчев ветар“. Она на Земљу долази преко 
магнетне жиже Земље (геомагнетни фокусатор) 
односно нематеријалног крста северне земљине 
полулопте, познатог у народу под именом Часни 
крст или „крст са оцилима“. Симболише циклус 
тока Стварања, у коме надир (север) „отвара“ крсну 
или десну страну кола небеског која припада 
светлости. Постоји у континуитету још од 
цивилизације Винче и дан данас је претстава на 
обредном хлебу који се меси о Ускрсу, празнику 
тока Остварења, а налази се у србском грбу“, како 
недавно записа један србски умственик. 
      Сада можемо да закључимо да онај древни крст и 
четири слова С су највиши нематеријални, духовни 
симболи и веза Сунца и Земље, народа и космоса. 
Она слова или „оцила“ истовремено могу да се 
тумаче и као: Сунце, Слава, Срби, Стварање, Сварог, 
врховни бог старих Срба и незаборавимо важан 
моменат у овој симболици – Сиријус. А зашто баш 
Сиријус, о томе ћемо можда неком другом 
приликом. Молим вас, немојте о томе да ме сада 
питате. То је нова и дуга прича. 
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      Млада глумица, према већ обележеним 
страницама поче без најаве да чита делове из дела 
„Устанак добротољубља“, у жељи да нова књига 
добије одговарајуће минуте у овом песничком 
сабрању. Учинила је то заиста у правом тренутку, а 
читала је са високим емотивним набојем, што јој се 
најпре одражавало у гласу и на лицу. Видело се да 
јој се књига допала и да није дошла тек да одради 
свој посао.  
      На излазу из сале, млађа девојка се представи 
као радио новинарка и замоли ме да одговорим 
само на једно питање. Наравно, пристао сам, јер сам 
и сам три и по деценије био новинар, а њено питање 
је отприлике гласило: „Да ли у поттексту наслова 
књиге „Устанак добротољубља“ можемо да 
наслутимо позив на стварни устанак народа“? 
      По малициозности у њеном питању и отворене 
дрске, а сугестивне провокације, схватио сам за који 
би велеградски медиј, а финансиран од туђина, 
могла  да извештава ова лепа девојка. Док сам  
спремао одговор и сам сам се питао зашто уопште 
новинарка пристаје да буде само носилац и 
подметач микрофона пред туђа уста, а својим лепим 
уснама да поставља туђа питања, односно питања 
издиктирана од  страних власника и 
наредбодаваца.Решио сам да задовољим њена 
очекивања, бар у првим реченицама: 
      -Да. Књига „Устанак добротољубља“ је отворен 
позив на устанак. И то на први србски устанак, који 
тек треба да почне, јер духовно, пре свега, и 
материјално стање у народу је катастрофално – 
започех одговор, а њене очи засијаше злурадошћу. 
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       Али реч устанак не треба схватити у данашњем 
конвенционалном и баналном смислу као 
револуцију, крв, преузимање власти, стрељање и 
гиљотињу, како се то на Западу мисли, већ у 
најплеменитијем контексту, као подизање доброте у 
себи, у сваком појединцу и народном колективу. 
Срби су, чини ми се, заборавили на многе речи као 
што су: љубав, добротољубље, самилост, вера, 
разумевање, дародавство, доброчинство...  
      А то нису само обичне речи-прапорци, већ треба 
да опет постану део србске душе и њеног карактера, 
саставни елемент личности, охришћене и обожене. 
Срби треба да се у својој духовној револуцији опет 
обуку у светлосне хаљине, које се не прљају и не 
подеравају, треба да најпре себе изнутра поправе, 
подобре, оплемене и врате се на божански пут који 
им је додељен као синовима Божјим.  То је смисао 
моје нове књиге „Устанак добротољубља“ – која има 
и универзално значење, и немојте да у извештају 
испустите овај цитат, као и наредни. Ова књига 
једнако је важна сваком појединцу било где на 
свету, наравно ако се уопште преведе, како у 
Немачкој, Енглеској, Америци, Кини, 
Русији...Свуда. Не заборавите ни ово: нема лоших 
народа, већ само покварених државника, рекао је 
неко пре мене. Зато би ова књига била практично 
упутство за духовно уздизање сваког човека на путу 
самопознања, а самим тим и – богопознања. А Бог је 
наш Милостиви у срцу и ту је његов најтврђи храм. 
      Извештаченим осмехом новинарка ми се захвали 
на изјави. И наравно, као што сам и очекивао, 
пуштен је у етар само први део моје изјаве, први 
пасус. Хтела је да направи ексклузиву, а направила 
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ми је мање проблеме, али и још већу популарност. 
Књига се већ сутрадан продавала „као алва“, по 
речима издавача, а на мом фејзбук-профилу стизале 
су силне поруке - од похвала до погрда.  
      Решим да се истога дана вратим у Ђерђелин 
оним међународним возом. 
     Шеткам по перонима, присећам се младих 
година, првог путовања возом, студентских дана... 
Прелиставам успомене. Кажу да она сећања која 
прво изроне из заборава, то су уствари праве 
успомене, право знање које ти је остало у свести, и 
које ћеш понети са собом приликом исходенија са 
овог света. А човек из овог живота понесе само 
љубав и знање. Све остало што је стицао има само 
земаљску, а не и небеску вредност, учио нас је Свети 
Николај Србски. А међу значајним успоменама са 
београдске железничке станице беше и овај догађај: 
   

МОНАХ ЈУСТИН И МЛАДИ АТЕИСТА 
 
      - Можеш ли, младићу, да видиш те своје речи 
које си управо изговорио? – упита монах. 
      - Наравно да не могу – одговори  јуноша. 
      - А можеш ли рукама да опипаш своје речи?  
      - Каква су то питања? Наравно да не могу. 
      -  Да ли то значи да оне не постоје, пошто их не 
можеш ни видети, ни опипати ? – упоран је монах. 
       - Не значи. Оне постоје упркос томе – одговори 
млади, надобудни човек. 
       - Врло добро. А да ли можеш да видиш своје 
мисли? 
       - Не могу. 
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       - Да ли можеш да их опипаш и увериш се да оне 
стварно постоје? – монах не престаје са питањима. 
       - Не могу, не могу, не могу... 
       - Значи ли то да оне не постоје, јер се у њихово 
постојање не можеш уверити најјачим чулима – 
видом  и додиром? 
       -Не значи, не значи, не значи... - младић 
нервозно одговара и види се да је већ сасвим 
изгубио стрпљење. 
        - Одлично сте одговарали, млади човече. Па 
зашто онда малочас тврдисте да Бог не постоји, јер 
га никад нико није видео, нити додирнуо? Кажете 
да та ваша марксистичка наука тражи само 
конкретне и опипљиве доказе. 
        Мој пријатељ из Ђерђелина, председник 
Општинске организације Савеза социјалистичке 
омладине, са којим се управо враћах са партијског 
семинара, где нам говорише и о штетном утицају 
религије на народ, остаде поражен и покуњен. 
Монах у мојим очима вероватно прочита 
одушевљење оваквим једноставним и убедљивим  
доказима и благо ми се осмехну. Онда се скромно 
повуче у страну и поче да окреће бројаницу. 
      Све се то догађало пре четири-пет деценија на 
Железничкој станици у Београду. Онда је она 
личила на праву, велеградску станицу, у коју су 
пристајали возови из Европе и са целога Балкана. 
Сада после распада Југославије, ратова и ембарга, 
подсећа ме на провинцијску станицу, бројних 
колосека, али ретких композиција возова, а који су 
већ толико израбљени, раубовани, штрокави и 
неудобни,  да нису достојни путника. Нехуманих 
услова за путовање. „Купеи не би смели да се 
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користе ни за превоз стоке“, делим мишљење старог 
господина испред мене, који тражи иоле удобнији и 
чистији купе. Али овим возовима путује србска 
сиротиња, којој ништа не смета, шверцује све што се 
може продати у Скопљу, од кесица супе и зачина до 
намирница за јело, а млађе и држеће сиротице 
продају и своја тела Шиптарима и Македонцима. И 
увек више приходују од „поштених“ шверцера и 
црноберзијанаца, уверавао ме је више пута мој 
колега песник и радник у Србској фабрици стакла. 
      А када сам много година касније у штампарији 
„Глас“ где се штампало и „Православље“ видео 
слику неког монаха са монашком капом, био сам 
готово потпуно сигуран да је тог давног лета на 
београдској железничкој станици у разговору са 
мојим пријатељем, младим атеистом - марксистом, 
био управо овај мудрац - ава Јустин Поповић. 
Опрости ми Боже, ако погреших. 
 

ИЗАБРАНИ ГРАДОНАЧЕЛНИК  
БЕЖИ У МОНАХЕ 

 
      Вагони су сада још старији, изанђали, али и 
путници су све ређи. Не живи се боље, али се и не 
шверцује масовно. Места у купеима има довољно, те 
уђох у један, који ми се учини најпристојнијим и 
одаваше ми својим изгледом малу наду да се нећу 
заразити у њему, понети вашке или буве по  
изласку. 
     Затекох господина четрдесетих година, отменог 
лица, благог погледа, у оделу са краватом, који ми 
љубазно рече да остала места нису резервисана, 
нити заузета. Човек поред прозора, шеширом 
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прекривеног лица, је вероватно спавао, јер не 
показа жељу да види који му се сапутник 
придружује.  
       - У манастир – прозбори отмени господин, 
гледајући ме право у очи. 
       - Шта сте ме питали? 
       - Нисам Вас питао. Дао сам унапред одговор на 
Ваше непостављено питање. Идем у манастир – 
одговори ми углађени господин. 
       По очима и целокупном држању не бих рекао да 
је скренуо, што би Ђерђелинци рекли, да је мало 
„ударен мокром чарапом“ или – „шано душо“. 
       -Али ја Вам нисам поставио ни једно питање? 
       - Нисте сада, али то бисте учинили кроз 
неколико минута. Па да скратимо ту процедуру, ако 
се слажете? 
       - Слажем се. А у који манастир идете? 
       - У Дечане. 
       - Читам у новинама да су тамо најшколованији 
србски монаси–охрабрујем га. Међутим, он само 
потврђује климањем главе. Ваљда очекује од мене 
ново питање. Шта да га питам, а да га не повредим? 
       Глупо је да питам шта га је упутило у манастир, 
кад знам да је то богољубље. Неизмерна љубав 
према Господу Богу – највећем Човекољупцу. 
      - Кад сте донели ту одлуку? – сетих се коначно 
пристојног питања. 
       - Пре три сата – одговори ми. 
       - Ако желите, молим Вас, да ми мало појасните 
тако наглу  и врло значајну  животну одлуку ... 
       Он се задовољно осмехну, баш као да је то 
питање једва дочекао и поче: 
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     - Био сам три претходна месеца на стручном 
усавршавању у Берлину. Иначе, сам хирург по 
струци. Јутрос стигнем у родни град, распакујем се у 
стану, попијем кафу  и захвалим Богу што сам 
поново у својој кући. Нисам се женио, јер сам се био 
сав посветио науци. Кад испуших и цигарету, 
изађем на улицу и дозволим срцу да каже ногама 
куда да га носе.  
     На главном градском тргу маса народа је нешто 
славила. Лецну ме кад чух своје име. Први који ме 
угледаше потрчаше ми у сусрет и дигоше на рамена. 
Размишљам како су знали кад кад ћу доћи па да ми 
приреде овакав величанствен дочек. Све мислим, 
као и сваки параноичан грађанин, да и даље „Озна 
све дозна“. Али они моји носачи ме изнесоше на 
трибину. 
      „Господине докторе, Ви сте победили све 
политичке противнике на овим изборима. Вас су 
грађани изабрали за  - градоначелника. Ми смо 
победничка странка, скраћено - ЂЛДГП. Добро је да 
сте стигли. У прави час.  
      Молимо Вас, обратите се својим бирачима и 
симпатизерима, сада као нови градоначелник. 
Обећајте им да ћете бити најдемократскији 
градоначелник, обећајте им радна места, обећајте 
им веће плате, благостање“ – објашњава ми 
зајапурен човек, црвен од среће, председник 
Победничке странке и подмеће ми микрофон. 
      По мени, власт над собом је једини могући облик 
власти. Мене као човека и стручњака занима само 
та форма власти. Ипак, узмем микрофон, сачекам 
да се разуларена победничка маса стиша и почнем: 
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      - Поштовани суграђани, даме и господо, ја 
уопште не знам како се моје име нашло на изборној 
листи, нити знам која ме је странка кандидовала. 
      Али вам, ипак, обећавам да нећу бити 
најдемократскији градоначелник, да нећете имати 
сви радна места, ни боље плате, да нико од вас неће 
имати никакве привилегије, иако сам победио на 
изборима, као што кажете, али вам обећавам само 
једно да - нећу бити градоначелник, пошто ме та 
функција уопште не занима.  
     Прво мук неверице, а онда почеше ка мени да 
лете звиждуци, псовке, камење... Председник 
Победничке странке муну ме иза леђа, крвнички ме 
стеже за мишицу и опет гурну ка микрофону. 
     „Идиоте, шта то говориш? Је си ли ти луд или 
пијан? На чему си докторе? Врати се и кажи да си се 
нашалио...“ Затим узе микрофон и обрати се 
бирачима: „Наш нови градоначелник, има чудан 
смисао за шалу, као што знате, и у победничкој 
еуфорији  је изговорио негацију, само да вас 
испроба да ли га заиста толико волите и поштујете. 
Али ја вам обећавам, као председник Победничке 
странке, да ће ово бити град са најузорнијом 
локалном самоуправом и најбољим 
градоначелником који ће вас увек у свако доба 
примити и саслушати ваше проблеме и наравно 
помоћи“. 
    Поново се разлеже аплауз, скандирање „Доцо, 
Доцо..“ под тим именом ме зна цела варош и ја 
избегох даље непријатности. Двојица младића у 
цивилу ухватише ме под руку, ставише у ауто и 
одвезоше до медицинске сестре Виолете, као да су 
знали да сам се тамо и запутио.  
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     - Ти си, Доцо, врднуо  из памети. Шта учини 
малопре? Одбио си најважнију функцију у власти –
обрати ми се возач, очигледно полицајац у цивилу. 
     - Постао си први човек, а сад се пренемажеш ту 
као нека сека Перса, додаде мој други пратилац. Ако 
заиста мислиш да одбијеш ову функцију, ти си онда 
у озбиљној опасности. У говнима до гуше. Убићете 
маса. Линчоваће те. Запалиће ти кућу. Схваташ ли, 
човече?“. 
     -Али зашто, људи? Канидовали су ме без мог 
знања и одобрења. Не знам ни која странка. Нисам 
био ту. А власт не волим још из једнопартијског 
система. Она ме не занима. И шта више хоћете од 
мене? 
     - Ми нећемо ништа. Али видећеш шта ће ти прво  
рећи твоја љубавница? Брже ћеш отуда него одовуда 
– додаде младић за воланом. 
     Жену коју сам волео, и која ми је била десна рука 
и у болници и у животу дочека ме у фотељи: 
      -Не могу да верујем. Шлог ће да ме стрефи. 
Гледала сам твој наступ на локалној телевизији и не 
ме могу да се опасуљим. Могла сам да коначно 
будем прва дама, жена од угледа и поштовања. Да 
ми намакнеш стан, перје, бесан ауто... Ма, ти си 
идиот, кретен, животиња... Коме сам се ја дала, 
лудача. Младост сам ти дала. Године верности и 
послушности. Каријеру сам због тебе жртвовала... 
Шта ће сада да ми кажу партијски другови. 
Изгубићу радно место, гњидо сељачка, тимиду 
један. Плашљивцу. Никада и ниси био мушкарац. 
Све оргазме са тобом сам одглумила. Јебеш као 
зец... И одалами ме неколико пута. Онда ме 
измаршира и изгура на улицу. 
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     Доле ме сачекаше она двојица из тајне полиције и 
довезоше до Београда. „Бежи низ јужну пругу. 
Склони се негде да не изгубиш ту шунтаву главу“ – 
рече ми један и скоро пријатељски лупи по рамену у 
знак поздрава. И ево сада сам ту. Воз полази за 
неколико минута, а ја сам наумио у манастир“. 
     Гледам га и размишљам да л је пречиста душа 
или чиста будала. Не могу да верујем да се неки 
Србин одрекао власти. Да није сео у освојену 
фотељу. Да није појахао већ оседланог коња. Боже, и 
то сам доживео у свом животу: да видим Србина 
који не воли да буде први.  
    - Вечерас ће и све националне телевизије да 
пренесу ову вест. И не само оне. То ће бити ударна 
вест и у свим светским медијима. Бићеш 
најпознатији човек на свету за неколико сати – 
размишљам гласно и пробам га. Врати се, човече, 
буди неко време на том месту, а онда дај оставку, 
ако ти се дотле власт не услади и задњица не залепи 
за кожну фотељу“ – велим му. 
   - Је л Ви то мене кушате, или ми се подсмевате? – 
пита ме Доца.        
    - Таман посла. Озбиљно сам забринут. Изазвали 
сте велике невоље граду, појединцима, партији, 
љубавници, а највише себи. Требало је мало да 
размислите... 
     Доца ме погледа, озбиљно, у очима му видех 
презрење и љутњу, и мој сабеседник заћута. Наста 
непријатна тишина. Доца, прекопута мог седишта, 
утонуо је у своје мисли, а ја размишљам како да 
повратим  свој углед, којега изгубих брже него он 
фотељу градоначелника.  
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       Одлучим да  почнем за телевизијски наступ  
увежбавати беседу о мрзитељима, изљудницима, 
нељудима и протувама, о времену општега лудила и  
зловоље, невоље и пропасти, о злу које нас је 
хипнотисало и зачарало. Почећу  је узвишенијим 
поетско-духовним тоном. Ако је он и не саслуша, 
бар ће ми то бити добро преслишавање пред 
вечерашњи наступ на  ђерђелинској телевизији, где 
сам имао утврђени термин духовних беседа. 
 

БЕСЕДА О ИЗЉУДНИЦИМА 
 
    Мрзитељу своме никада се нећеш допасти, па да 
те, којим случајем, прогласе и свецем. Зато се и не 
труди око тога. Не ласкај и не улагуј му се, јер ћеш 
га само утврдити у убеђењу да итекако има разлога 
да те мрзи – још и више. Пусти га нека се мучи са 
твојим одразом у себи. Нека га носи у свом злом 
срцу куд год крене. Нека га преноси с краја на крај 
света као најтежи терет, као дењак, као бошчу... 
   Дуго ће мрзети тебе, потом ће његова мрзост 
почети да мрзи саму себе, онда ће мрзост да замрзи 
њега, и на крају он ће почети да мрзи самог себе. 
Тако некако иде духовни развој сваког мрзитеља, 
сваке мржње, мрзости и мрзовоље. То је њихова 
лествица успињања ка злу и злоби, јер другу немају, 
а неће да уче, ма ни да чују, за Лествичникову 
Лествицу. 
    А мрзе ли те многи, не очајавај. Мрзост њихова 
није без разлога, као и све створено. Колико те они 
јаче мрзе – јача и твоја сила. Моћнији си. Јер да 
ниси надмоћнији у нечему, не би те ни мрзели 
толико. А и да си слабији од њих, опет би те 
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замрзли. Својим сам ушима слушао како богати 
млади човек, свом сељанину предвиђа да се пасти 
траву, ако не ове, онда наредне године сигурно. И то 
говори уживалачким гласом. И осветничким 
истовремено, док га услужује у својој продавници.  
    Попреким погледима што те одмеравају са стране, 
њима ти одмераваш своју цену. Па што их је више – 
више и вредиш. Ако сада  попреко гледају тебе–пре 
тога су и Бога. А мрзе га и данас, не само они који се 
пресамићују пред свештеним лицима, те им љубе 
руке, већ често и они који им пружају руку на 
целивање. Многи од тих рукоположених су ту не по 
Божјој, већ по нечијој људској вољи. По нечијем 
задатку. 
    А лако их је препознати. Не блистају. Немају сјај у 
очима, ни радост на лицу. Као да не воле то што су. 
Као да кулуче на Божјем задатку. Немају ауру. 
Немају блиставило око себе. Не шире мир и спокој. 
Мрзовољно отаљавају службу.  
    Какви свештеници – такав им и свет око њих. 
Световњаци, а мрзиоци свега и свачега, су тек 
посебна каста. Некастрирана. Па се множе и 
развијају и свет покоравају.  
     Врсниче међу људима, теби се обраћам – 
нагласих ову реченицу, и тек тада Доца подише 
поглед ка мени и стаде да ме пажљиво посматра.  
     Врста твоја је ретка и врстништво у раси твојој 
белуњавој, што свету све даде несебично, а скоро 
ништа за себе не остави. Кад други видеше ту 
несебичност, схватише да је србска несебичност 
равна лудости и сами почеше још и да отимају и 
присвајају, да краду и одузимају, да фалсификују и 
копирају и туђим знањем и туђим дрејама да се 
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ките. А види се да све то чиме се горде није њихово. 
Јер да јесте, не би се гордили, већ би то благо 
духовно и материјално, било као природно стање и 
следовање. Благодат Божја. Зар се онај који гледа, 
поноси својим гледељцима? Зар онај који хода, 
корак свој хвали? А и зашто би када то благо Божије 
имају скоро сви око њега. И  тиме је срамота 
хвалити се, тек хвале ради. 
     А народу твоме, врсниче, отеше све: и историју и 
културу и писменост и митове и традицију и језик и 
писмо... И све прогласише за своје. Напунише своје 
магазе благом свакојаким , златницима духовним  и 
материјалним и црвоточним и пролазним и 
прогласише се за развијене и богате, за јаче и 
моћније, за носиоце цивилизације, за првородне и 
најстарије. 
    А не знају јадни, да твоје име рашко- Рас потиче 
управо од речи – раса, јер твоји прадедови беху раса 
– прва бела раса – први европеиди. Ти Беласти 
људи преплавише Европу и Азију и Блиски Исток и 
северну Африку... И направише равно четири 
светска србска царства на три суседна континента. 
     А ти, врсниче међу врсницима, се ни тада ни сада 
не пожали, нити зажали, ни завапи пред Господом. 
Па све је Његово. Све је то дар Бога твога. Па кад Он 
не жали, зашто би ти зажалио. 
     Можда је то начин, да ниски духом, а високог 
апетита, начинивши подвиг крађе, уздигну се и 
просвете. И у себичности и себичлуку своме заварају 
се да је то баш све њихово, и да стану изучавати дела 
мрзитеља својих. А када им се скрама са очију 
скине, посрамеће се од себе самих, али ће још 
жешће и гласније да говоре и вичу да су то све они 
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пронашли, измислили, узидали, створили... Тако 
ради људска мржња и сујета. Све извитопери и 
искриви, преиначи и предругојачи, само да није 
онако како је првостворено и самостворено. 
    Али нека те то не брине, врсниче, јер само ти знаш 
и теби равни, да и тамо, у њиховом табору има људи 
који нису – изљудници.  
   Људи моји људски, изљудник није онај ко потиче 
из људи. Из људског рода. Изљудник је онај исписан 
из људи. То чак више није ни човек отпао од људи, 
већ нечовек – изљудник. Људи га тако зову. Заправо 
не зову га, већ га се клоне. Избегавају. И кад им 
такав приђе, пред дућаном или на друму, они се 
брзо разиђу, нађу изговор да оду од њега. Да и њих 
људи не прогласе пријатељима изљуда или не дај 
Боже -  изљудима.   
    Изљудник је највећа срамота за сваког. Могу да те 
избаце са посла, из партије, да те избаце из цркве, и 
то је све људски. Али ако те људи избаце из људи – 
постанеш нељудник, онда ти остаје да идеш у шуму 
и  тамо потражиш народ свој зверињи. Кад зверињу 
нарав носиш, са зверињем се и коси. Трси се са 
њима – животињама. Тек тада ћеш да схватиш сву 
своју бесловесност и како је било онима који су те 
подносили и тихо изгурали из рода.  
    Када то схвати, изљудник брзо постане - 
изљутник. Али сада није то онај који је исписан из 
љутих, већ онај ко потиче од – љутих. Из љутог 
рода. Љутник. Љутица. Љутилица.  
    А има и жена изљудница. Али много мање него 
изљудника...  
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    Мало се и уморих у свом труду да ми монолог, 
односно беседа буде високоумна, кад ме 
неочекивано  прекиде глас трећег сапутника: 
 

 
 

СУСРЕТ СА СИМЕОНОМ ЂАКОМ 
 

   - Ти си сигурно Сава Мирослав? - обрати ми се 
сапутник преко пута мене, на кога досад не обраћах  
пажњу, јер шеширом беше прекрио лице,  па је 
изгледало као да спава. 
    - Јесам. А откуд знаш моје име? – не хтедох ни ја 
да му персирам. 
    -Па говориш као да читаш своју  збирку „Духовне 
беседе“. Био сам сигуран да  нећу погрешити – 
одговори ми сапутник. 
     - Куј си сад па ти? – окренух на шалу, јер видим 
да ме човек зна. 
     -Куј сам, да сам, туј сам – одговори ми у истом 
моравском жаргону. 
      - Хајде да се уозбиљимо – предложих – ако 
нећеш да ми кажеш име, реци ми бар шта си по 
занимању?  
      -Ђак. Целог живота сам Ђак. 
      - Много си стар за ђака. Не верујем ти, као 
прибогу –телевизијском дневнику. 
      -Ја сам Симеон Ђак. 
      -Симеоне, човече, па да ли је то могуће! 
Последњи пут смо се видели у Титограду на 
Мајским сусретима песника 1976. године – искрено 
се обрадовах сусрету са колегом песником. 
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       Изгрлисмо се и изљубисмо три пута, као што то 
чине само Срби и масони. 
       - А одакле ти оно беше, Ђаче Симеоне? 
        - Из Великих Мештревића... 
       - Знам, село на граници Босне и Црне горе... 
Тамо се, кажу, крио и Младић. 
       - Откуда ти, јадо, знадеш мој завичај? 
        - Мучи јадо. Како не бих знао. Провео пола 
летњег распуста, горе у твом селу. Гледао кањон 
Таре и видео Ђурђевића Тару, пео се на планину 
Благоту, играо даме са чобанима и дрибловао их на 
фудбалској утакмици у  Дулином долу... 
        - Е, свака ти част. Свака ти вреди по три дуката 
– сада и Симеону Ђаку засијаше очи – а код ког си 
ђетића боравио? 
        - Код друга са факултета, Боривоја 
Шћепановића. 
        -  Јес, јес има их и тамо – клима Симеон Ђак 
потврдно главом и урања поглед  у своје мисли. – 
Баш ме помало и ражалости, аветињо. Нисам чуо те 
називе из старог краја скоро пола века. Кад сам 
одлазио од куће ђед ме проклео да се тамо не 
враћам. То није обичај код нас, већ срамота. Иди у 
свет, а свет је Београд и Србија, и не враћај се у ове 
голе продљине... 
         -Па који те јад натера у моравску долину, мој 
Ђаче? 
         - Милиција. 
         - Не разумем? 
         - Са милицијом сам имао проблема од малена... 
         -Малолетничка деликвенција..? 
         - Не, него ме је отац млатио. Све оним каишем 
на чијој прељки се налазио милицијски број. 
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Утискивао ми га на задњици.  А он је, да ти боље 
објасним, један од оне тројице милицајаца који су 
млатили Великог Бранчила близу Калемегдана, ако 
си чуо за то. Па Брана после написа  сјајну књигу 
песама „О проклета да си улицо Риге од Фере“... 
          - Даље знам: „Милиција умној патњи 
нестасала/ све брђани спремни да претуку...“ 
          - Баш тако. То нисам смео да кажем Брани 
Петровићу, ни када смо били мортус пијани. Ни у 
лудилу. Не што ме је страх од њега, него што ме је 
срамота. Највећег српског песника тукао отац 
највећег црногорског песника. То има само код нас 
Срба. Теби то ево први пут казујем, а не знам зашто. 
Ваљда си добар човек. А говорио си и о 
изљудницима, па ме је то вероватно несвесно 
охрабрило. 
          - Неодговори ми на питање? 
          - Онда оца почеше да премештају из града у 
град, из паланке у паланку, све ниже низ јужну 
пругу. У једној поморавској паланци заврших 
некако и гимназију и вратих се опет у Београд... 
          - Симеоне Ђаче, ти си данас песнички 
„понтификс максимус“ код нас, и од тебе очекујемо 
да ускоро добијеш – Нобелову награду. Што да не. 
Ускоро ћемо у Европу, па неће бити спорења око 
тога – поласках му у жељи да чујем нешто више о 
њему као уметнику, јер га већ одавно нема на 
страницама књижевних  листова и часописа. 
     - Шта, па да прођем као Мирослав Крлежа – 
враголастим погледом ме упита Симеон Ђак, много 
познатији српски песник од мене и добитник скоро 
свих важних државних награда у овој земљи, које се 
дају песницима, јер врлина не тражи више од јавног 
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признања. А изменио се мој колега, остарео и 
нациговао лице као сукњу плисирку, види се и по 
оделу да живи тешко, бедно и неуредно. 
     И после мог провокативног питања, већ видно 
расположенији, Симеон Ђак започе причу: 
     

ПРИЧА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
НОБЕЛОВЦИМА 

 
      - На Филолошком факултету, на групи за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност, о 
хрватским писцима нам је говорио професор Н.Н. 
(разумљиво зашто нећу да му спомињем име), и при 
том увек за сваког писца је обавезно истицао да је 
био кандидат за Нобелову награду. Посебно омиљен 
му је био Ксавер Ксандор (К)Ђалски (шалим се) – 
Ђалски, писац „светски чувеног романа“ - „Под 
старим крововима“. Наравно и Ђалски је био 
кандидат за Нобелову награду, јер у  то време 
Друштво писаца Хрватске се својски трудило да 
сваке године предложи по неког књижевника за 
ово, у то време,  најпрестижније светско признање. 
Некада су предлагана по два и више кандидата, 
само да Хрватска што пре добије нобеловца и 
докаже јужним Словенима своју књижевну и 
културну препотенцију, јер се знало да је питање 
времена када ће Нобелов комитет да Титовој 
Југославији додели награду.  
      Најчешће међу кандидатима за Нобелову 
награду било  је најзвучније, највибрантије, 
политички најомиљеније име – Фридриха 
Мирослава Крлеже, највећег личног пријатеља, 
Јосипа Броза Тита, председника Социјалистичке 
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Федеративне Републике Југославије. А тих година се 
очекивало да  Титова Југославија, ни на истоку ни 
на западу, добије једног нобеловца и пронесе славу 
и име Тита и Југославије у светским размерама. 
Зато је Друштво писаца Хрватске почело из године у 
годину да предлаже само једнога, и по њима 
највећега – Мирослава Крлежу.  
          Нажалост, право предлагања имала су и друга 
национална удружења писаца, рецимо и Удружење 
књижевника Србије, а која су била  сједињена у 
Југословенско удружење писаца, којим је 
руководио, ко би други, него Мирослав Крлежа, 
било као именовани или председник из сенке.  
            Оставимо уваженог професора Н. Н. који 
студентима досадио са хрватским кандидатима за 
Нобелову награду, јер је човек то морао да говори из 
неког разлога, па макар и политичког. Словенци и 
Хрвати се нису слагали са  синтагмом – 
југословенска књижевност – већ су тражили да се 
изучавају на свеучилиштима – југословенске 
књижевности, па чак и на Београдском 
универзитету. Једино у том контексту могу да 
разумем инсистирање професора Н. Н. да су сви 
хрватски писци били кандидати за Нобелову 
награду. 
 

КАКО ЈЕ КРЛЕЖА ПРОСЛАВИО  
НЕДОБИЈАЊЕ НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ 

 
       На некој интимној вечери, а које је Тито 
обожавао да приређује, полупијани Крлежа осорно 
се понесе према другу Бевцу, Едварду Кардељу и 
саркастично примети како Словенија нема своју 
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аутентичну културу, а нема ни вреднијег писца који 
би заслуживао ширу славу ван крањске или 
корушке регије. Кажу да је Кардељ прогутао ову 
кнедлу, да се не замери самом Титу, али увреду није 
заборавио. 
       И дође дан Д, 1963. године, када Нобелов 
комитет, већаше до касно у ноћ, који ће 
југословенски писац да понесе ласкаво признање – 
добитника Нобелове награде. У то време, немојте 
ми веровати,  Едвард Кардељ беше, ваљда, 
министар иностраних послова или већ како се звала 
та функција, али у сваком случају главни човек за 
односе са иностранством. Наравно и 
најобавештенији југословенски руководилац. 
       Нестрпљив, Мирослав Фридрих Крлежа, целог 
тог дана се шеткао по својој вили, ломио прсте, 
крижао, очекивао када ће да зазвони телефон из 
Кардељевог кабинета, да му овај јави најрадоснију 
вест за коју је Крлежа живео. 
Како је телефон подмукло и заверенички ћутао, 
Крлежа не издржа и окрену број Кардељевог 
кабинета. 
       Кардељ се љубазно јави, и рече му да зна само 
толико да је овогодишњи  добитник Нобелове 
награде за књижевност познати југословенски 
писац и - католик. Друге податке, наводно, нису 
хтели да му кажу, до званичног саопштења. И тако 
друг Бевц остави свог друга Крлежу без потпуне 
информације. 
       Крлежа у својој незајажљивој сујети, одмах  
закључи да то мора бити само он и нико други. За 
трен ока његова другарица Бела, иначе Србкиња, 
обавести цео елитни политички и културни Загреб и 
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њихова вила поста претесна за све оне који су хтели 
да Крлежи одмах и лично честитају – Нобелову 
награду. То је историјски догађај не само за њега већ 
и за целокупну хрватску повијест. Весеље, пир, 
радост и пијанку до зоре тешко је, а и непотребно 
описивати.  
       Сутрадан сви светски и југословенски медији 
пренели су као ударну вест да је добитник Нобелове 
награде за књижевност познати југословенски 
књижевник – Иво Андрић, аутор романа „На Дрини 
ћуприја“. 
       Тако се Едвард Кардељ реванширао Крлежи за 
ону увреду о минорности словеначке књижевности, 
а Мирослав Фридрих Крлежа прославио недобијену, 
и никад добијену, Нобелову награду. Прославио је 
Андрићеву Нобелову награду. 
       А онда у школама почела је невиђена тортура 
над ученицима звана – Крлежа и Крлежијанство. 
Неупоредиво већи фонд часова је посвећиван 
Крлежи него Андрићу. Морали смо, посебни ми 
гимназијалци, да знамо понаособ сваку личност од 
господе Глембајевих, историју њене болести, цитате 
на немачком језику, а можда, не сећам се баш добро 
и број путовнице и  личне карте дотичнога лика. 
      Никада нисам прочитао Крлежина дела у 
целости, само фрагментарно, осим отањег романа, у 
сваком смислу, о Филипу Латиновићу, а са тих 
бескрајно досадних часова, па  и самом предавачу 
професору Ж.П., бежао сам, али када сам био 
прозван, значи приморан, препричавао бих 
похвалне критичке цитате и оде о делу највећег 
југословенског писца. 
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      - Симеуновићу, видим да ниси прочитао 
„Господу Глембајеве“. Зашто? – упита ме професор 
Павловић. 
      - Па зато, професоре, што то дело није добило 
Нобелову награду – одговорих у свом бунтовнички 
дрском маниру. 
      - Ти значи да читаш само југословенске 
нобеловце. По теби , онда, наша књижевност би  се 
свела само на Андрића, зар не? – провоцира ме 
професор. 
      - А не, професоре, имамо ми много значајније и 
боље писце од Андрића – одвалим као да сам се овог 
тренутка пробудио из нокаута. 
      - А који су то писци, молим лепо, млади 
господине Симеуновићу? – скиде наочаре професор 
Павловић, и нагласи оно господине, јер у то време 
кад би те неко ословио  господином, значило је да 
си реакционар или буржујско копиле. 
       - Па Ви их боље познајете од мене. Рецимо, 
Милош Црњански, Јован Дучић, Мехмедалија 
Меша Селимовић... 
       Профа Павловић на лицу доби боју плавог 
патлиџана, и видех да је враг однео шалу. Добих 
јединицу из српскохрватског језика до краја 
школске године, укор разредног старешине и 
рибање директора  гимназије, али не онако 
одистински, већ више форме ради, да испуни своју 
директорску обавезу. Ту сам видео зрачак наде да 
ћу, ипак, преко њега успети да добијем двојку и 
завршим коначно ту паланачку гимназију, пуну 
исфрустрираних професора и ђака, али и 
несмајника попут мене. 
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БУНЕ СИМЕОНА ЂАКА 
 

       На поправном испиту, у присуству још два члана 
комисије, професор Павловић ме прво  запита да му 
објасним зашто, Андрић није велики писац, како 
сам недавно  тврдио на часу, када га цео свет 
признаје? 
      То сам питање баш и очекивао, и целог лета сам 
се распитивао код студената и локалних писаца, 
филозофа и паланачких мудросера,  да ми кажу које 
мане има Иво Андрић као књижевник, дипломата, 
човек и узор у нашој литератури. Чуо сам пуно тога, 
али сам изабрао следеће чињенице и тактику: 
      -Иво Андрић је неоспорно највећи геније наше 
литературе, почнем као из машингевера да бијем по 
члановима комисије, а овом наградом је само 
потврдио свој књижевни геније у светским 
размерама, а нашој литератури извадио пасош и 
визу  за све културне меридијане – везем напамет 
научене реченице, а профа клима главом задовољан 
што сам променио мишљење. Нисам незадовољан 
ни ја, јер ми се план  полако остварује. 
      Јесте да је атмосфера у његовим романима доста 
суморна,  нажалост таква су била и времена која 
описује, али и биолошки, културолошки, 
демографски, историјски и карактерни услови у 
којима је живео и стварао овај српски геније. 
      Професор после ове реченице подиже наочаре, и 
строжије ме погледа, а онда додаде: „Боље рећи, 
југословенски геније“.  
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     -Та суморност која извире из његових дела, 
настављам као да га нисам чуо, резултат је врло 
сложених фактора. Пре свега рођен је у месту над 
којим је скоро увек магла и тмуша, значи лоши  
географски услови, у средини где се тару, додирују и 
не трпе три вере, три културе, касније и три нације, 
јер у то време је и Босна и Херцеговина добила 
буктињу у грбу СФРЈ, а све то је  један исти – српски 
народ, исти ген, исти генетички код, значи 
биолошки, антрополошко-историјски фактор... 
      Професор Богољуб Павловић заусти да нешто 
каже, али га ја пресечем и још гласније наставим. 
Видим, двојици чланова комисије доње вилице висе 
у ваздуху. 
       Као расцепљена личност: човек српског порекла 
и крви, католичке верске провинијенције, 
аустроугарског културног модела, поред кога се не 
сме занемарити ни вишевековни муслимански 
утицај, Андрић је целог свог живота тражио у својим 
делима најпре свој лични идентитет и  
индивидуалитет, а упоредо с тим и колективни 
профил, те лично мислим, а моје мишљење не 
морате уважити, друже професоре, да ни до краја 
живота овај светски писац и краљевски дипломата, 
господских манира и понашања, кога је уважао и 
сам вођа Трећег Рајха, није коначно пронашао свој 
идентитет, према схватању – дубинске психологије 
коју су развијали Јунг, Фром, Фројд... 
     У том тренутку кроз три прозора наше учионице 
почеше да улећу камени пројектили, које су из 
праћке слали моји другари сакривени на врху терасе 
стамбеног блока преко пута гимназије,  банда 
такозваних – кејаца, пошто становаху на кеју, у 
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стамбеним блоковима резервисаним само за 
социјалистичку елиту. Професори се збунише, један 
излете напоље, друга двојица се сагнуше под 
катедру, а ја, кобајаги погођен, и онесвешћен, падох 
на под и истовремено ставих најближи камен на 
леву слепоочницу.  
     Тај скандал је ушао у културну историју мале 
вароши уз Мораву као „Ђакова буна“ и мислим да се 
и сад препричава и увеличава, сходно нашем 
митоманском карактеру.  Добијем прелазну оцену, 
положим матуру, али добијем и добре батине од већ 
поменутог табаџије милицајца – алијас мога оца, из 
чије биографије је можда једино вредно издвојити 
само то да је баш он имао част и привилегију да бије 
два највећа песничка генија на Балкану- Брану 
Петровића и мене.  
      -Тај ожиљак око ува ти је сигурно успомена на те 
батине, Ђаче Симеоне? 
      - Не. То ми је успомена из Сарајева. 
      - Појасни. 
      - Шта ту има да се појашњава. Био сам за време 
рата у Босни. Читао песме и држао запаљиве говоре 
нашим борцима. И неке несрећне ноћи ождерем се 
ракијом и залутам у муслиманску територију. 
Мислећи да су то све наши борци, а они, јебо их 
ћаћа, сви носили исте или сличне униформе, 
почнем да се дерем као ровилаш како је Сарајево 
главни град помуслимањених Срба. И наравно 
одрали су ме као Муса јарца. Да не беше неког 
разумног Кемала, мог друга из ЈНА, коју смо 
служили у Скопљу, и који ме препозна и рече им да 
сам ја највећи и најпопуларнији песник бивше Југе, 
„наш човјек, који је говорио стихове и у Сарајву“, 
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данас не бисмо овако диванили, мој Саво 
Мирославе.  
      Али није то ништа према овој „успомени“ – и 
Симеон Ђак откопча кошуљу и показа ми ожиљак 
изнад срца, најмање петнаест сантимера  дужине. 
      - Сигурно си имао неку операцију на срцу. Бај-
пас..? 
      - То ми је од Хрвата. Колеге. 
      - Па зашто ти је то урадио? 
      - Па и њему сам рекао да ја у потпуности разумем 
Хрвате, јер је Загреб главни град покатоличених 
Срба, и они морају и требају да имају своју државу – 
коначно. 
      -Блесав си, Симеоне, толико да нема блесиметра 
који би измерио твоје шашавило и лудило. За исти 
штос, два пута си ризиковао живот! 
      - То није штос, Саво Мирославе, то је истина! 
Историјски и чињенично утемељена – успротиви ми 
се Симеон Ђак, носилац два „ордена“ за српство, и 
то на голој кожи, добијена током његових буна и 
бунтовничког живота. 
      - Само те је Бог спасио...        
      - Слава Господу и хвала Му за све. А Бог воли 
храбре. Сећаш ли се оног дела из Новог завета кад 
Господ каже: „Избљуваћу те из својих уста јер ниси 
ни врућ, ни хладан“. Бог не воли бљантаве људе. Ни 
изљуднике, како их лепо назва у својој 
малопређашњој беседи. 
 

КРУХЕВАЦ И ХЛЕБИНЕ 
 
      Немој да се љутиш, Симеоне, али о великим 
људима се испредају многе анегдоте, па што су већи 
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уметници – и анегдоте су невероватније... Тако и 
ово твоје речено схватам. То си вероватно  покупио у 
Клубу књижевника. 
      - Шта хоћеш да кажеш? 
      - Чини ми се да ти сам о себи правиш легенду, 
као што Коељо и написа: да сваки човек целог 
живота гради сопствени мит... 
      - Поентирај већ једном! 
      - Нећу да доцирам, јер сам млађи од тебе, али 
мислим да си могао да поступиш паметније. Ти си 
Ђак само по презимену, али по песничком знању 
можеш свима нама да будеш професор. Твој 
националистички занос могао је два пута да те 
кошта живота.  А ево, да ти испричам како је 
поступила у Загребу, на почетку развоја 
југословенског националистичког  лудила наша 
велика Десанка.  
      Кад осамдесетих година двадесетог века, после 
Титове смрти, почеше јавне расправе о србском и 
хрватском језику и надгорњавања књижевничких 
удружења Србије и Хрватске, нађе се неком 
приликом у Загребу легендарна србска песникиња и 
академик Десанка Максимовић. 
       После књижевне вечери, замолише је 
загребачки новинари да и она каже своје мишљење 
о разликама србског и хрватског језика. 
       -Не бих да о томе говорим нашироко, већ само 
ћу да вас подсетим да усред земље Србије постоји 
стари престони град који је добио име по круху – 
Крушевац. А у центру Хрватске, недалеко од 
Загреба, имате познато место које се зове - Хлебине 
- одговори им мудра Десанка. 
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     Ћутимо неко време и клацкамо се, „брзом јужном 
пругом“, а кроз прозор видим како нас на локалном 
путу један бициклиста претиче. То ме подсети на 
Јесењинову песму о коњу који се тркао са 
локомотивом. Сад и сваки сеоски бициклиста, 
контраш, може да  претекне србски „Оријент 
експрес“.  
      Пролазимо кроз питома поморавска села и 
питам се зашто сељаци своје плацеве до пруге 
занемарују, држе их неуредно, служе им као 
депоније и места за свакојаки отпад, а онај део 
дворишта до сеоске улице или сокака, где углавном 
пролазе исти мештани, уређују и улепшавају. 
Уместо да то буде обрнуто, јер међународном 
пругом Београд-Скопље-Атина пролазе странци, 
који ће и овако из брзог воза гледајући да понесу 
лошу слику о нашем селу, јер у  делу дворишта до 
пруге постављени су клозети, штале, обори, 
ћубришта... Као да су Срби стражњице окренули 
Европи и свету. 
      Воз шкрипи, зауставља се и читам: Смедеревска 
Паланка. 
     -Видиш, то ми се свиђа. Једини град на јужној 
прузи који признаје да је паланка – опет се јави 
Симеон. А сви су србски градови паланке. Море 
какве паланке – касабе. Турске. 
     - Даш банку, возиш се у Паланку – окренух опет 
на шалу. 
     -Даш двије – идеш до Ћуприје – одговори ми 
Ђак. 
     - За фртаљ новца - већ си до Лесковца – добацих. 
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     - За литар вина – стигнеш до Ђерђелина – 
одговори ми врло циљано Симеон, иначе 
ненадмашни козер и састављач епиграма.     
 - Бато, Ђерђелин да ми га не дираш. Ће се 
проведеш ки ћуран на свадбу – запретих му. 
     - Еј, курајберу, а то није безобразна реч, већ тако 
се зове петнаесто колено српског рода, ако ниси 
знао, што значи већ изрод, рекни шта имаш још да 
додаш о том твом Ђерђелину. Већ си ми са оним 
фељтоном  о њему дојадио – прочита ме Симеон 
Ђак, изванредно обавештен и даље луцидан, уз то са 
сјајним познавањем духа и лексике  моравског 
дијалекта.  
    -Ако већ све знаш, немам ништа ново да додам – 
одговорих му. 
 

ВОДОРАВНИ СОЛИТЕР НА ТОЧКОВИМА,  
ПУН СИРОТИЊЕ 

 
    Срби као да пишу своју историју на снегу. Напада 
нови слој и прекрије им повест. Огреје сунце и све се 
истопи. А наша историја није „чаша воде, кад се 
проспе да у земљу оде“, зар не? Не могу да схватим 
да су наши преци у праисторији могли целу ведску 
књижевност да  држе у памети: „Махабхарату“, 
Рамајану“, веде и веданте, целу „Илијаду“ и 
„Одисеју“, преткосовки, косовски и покосовски еп 
наизуст знали, сви од петогодишњег детета до 
седога старца, а данашњим Србима као да су свраке 
попиле мозак – сетно говори србски бард Симеон и 
жалосно клима главом. Као да смо постали дебили... 
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   - Не каже се дебили, него гдебили – трудим се да 
вратим нашем разговору почетну шаљиву  ноту и   
ноншаланцију. 
   - Где били – да били – дебили – вештом игром 
речи Симеон Ђак ми поново доказује да ми је 
дорастао саговорник и да ме чак превазилази у 
каламбурима. 
    После Лапова у наш купе улази нови кондуктер. 
Свима прегледа карте, само  Симеону Ђаку не. Баци 
поглед на њега и оде, баш као што је урадио и онај 
први прегледач карата из Београда. То ми се учини 
нелогичним, али сам помислио да Симеон можда 
стално путује, има неку повластицу и слично. Ипак 
га запитах за разлог. 
    - Ја овде станујем. 
    -У возу? 
    - А где би другде? Железница ми је дала бланш-
карту да могу да се возим нон стоп од Београда до 
Скопља и назад. И тако у возу ми прође време, 
читам бачене новине, присећам се својих старих 
песама, поново их записујем, неко од путника ме 
послужи парчетом пите или пилетином, 
цигаретом... 
   - Шта то причаш, јадниче? Немаш стално место 
пребивалишта..? 
   - Немам. Све ми је остало у Сарајеву. И стан и 
књиге и радно место уредника... Једва сам живу 
главу извукао. 
   -Па зар неће ни један пријатељ да те прими на 
стан? 
   - Хоће. Звали су ме. Останем десетак дана, ал више 
не иде. Сваком госту три дана доста. Срамота ме да 
будем на туђој грбачи. Онда опет дођем у воз и 
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путујем. То је моја кућа. Сви нормални људи, моји 
вршњаци, већ  имају куће на спратове, бесна кола, 
лову, љубавнице, само ја имам – водоравни солитер. 
Од чистог челика. На точковима. И увек пуну кућу 
гостију. Углавном сиротиње. 
    - Је си ли тражио социјалну помоћ од државе? 
Имаш ли избегличку легитимацију, бесплатну 
храну у народним кухињама..?  
     -Узео сам то, али шта да радим у било којој 
паланци уз јужну пругу после јела? Немам кров над 
главом. Ни динар у џепу. 
     Опет ћутимо. Погодила ме судбина овог некада 
знеменитог и популарног песника, златоустог 
говорника, коме је једино могао Мика Антић да 
изађе на вербални мегдан. 
Воз стаде у Јагодини. 
     - Џагодин Сити – нашалих се. 
     - Палма Де Мајорка – додате Симеон. 
     - Предложићу да ти се уради скулптура за први 
србски Музеј воштаних фигура. 
     - Ја сам ти више за вечност, а не за музеј 
воштаних фигура. Мада, кад боље размислим, све 
нас Србе је прегазило време, као камион ону 
спљоштену кокошку из вица, па смо сада више за - 
музеј спљоштених фигура, ако такав постоји. 
     Опет ћутимо до железничког моста на Великој 
Морави.  
     - Хореум Марги је пред нама? 
      Јесте. Тако су га звали Римљани. Али он се пре 
римског освајања звао Тројан град, па чак и у време 
римске владавине народ га је и даље називао старим 
србским именом – Тројан град – исправих га. 
Заправо то је био Тројин град, када су Срби имали 
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велику државу Троју, која се делила на 
континеталну и приморску. А Серба Макеридовића 
или Бога Сербона Срби су из милоште звали – цар 
Тројан. Са првом женом – тројанио је, добио је три 
сина, а освојио је и три суседна континента. Отуда 
му име Тројан.  Дакле, овај град је постојао од пре 
Тројанског рата,  па све до раног средњег века, када 
се старо име замењује новим – Рамно, потом и 
Равно. 
    Ако желиш да видиш Тројан град или Рамно 
можемо да сиђемо у Ћуприју, понудих Симеону 
Ђаку излет. 
    - Не могу сада. Више бих волео да видим Ртањ – 
одговори ми пријатељ. 
     - У реду, ићи ћемо до Ртња. Не обећавам ти да 
ћемо се и попети, јер ме стигле године, а немам 
скоро никакво планинарско искуство – признадох. 
     -Мене није страх, ја сам се родио, као што си 
видео на вишој надморској висини, али ни ја не бих 
ризиковао успињање. 
     - Онда је све договорено. Силазимо у Ђерђелин, 
ти ћеш бити мој гост, колико ти желиш, и обићи 
ћемо за који дан и Ртањ, о коме имам врло убедљиву 
хипотезу – велим му и унапред се радујем што ћу 
баш њему прво да је саопштим – највећем песнику и 
познаваоцу србског језика.  
     - Прихватам, пријатељу, досадило ми ово 
свакодневно клацкање по возовима – пристаде 
Симеон Ђак. 
     Пре него што сиђосмо у Ђерђелин, пожелех да 
мом првом саговорнику Доци, будућем монаху 
дечанском, који је смирено ћутао и слушао нас све 
време, кажем неколико речи о ширењу 
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Христијанства међу Србима, посебно у питомој 
моравској долини, а које се битно разликују од 
званичне верзије црквених великодостојника. 
Можда ће му затребати.  
    -Поштовани господине, Доцо, ми ускоро 
силазимо, као што сте чули, и желимо Вам сву срећу 
и милост Божију, тамо на Косову, где се бије 
последња велика битка за очување верске, духовне и 
културне баштине србске. Будите истрајни и 
доследни и не плашите се. Кад Вам се учини да сте 
најслабији, знајте да сте тада најјачи, јер је Господ 
са Вама. А ко од људи може да буде Божји супостат, 
односно противник? Имам потребу да Вам још 
нешто саопштим, ако желите да ме саслушате, а што 
сам прочитао код умнијих и мудријих људи од мене 
а то је уствари и старо црквено предање, које се 
одавно прећуткује. 
     - Хвала Вам на искреним жељама, господине, 
хвала на подршци, и спреман сам да чујем шта ћете 
ми рећи – љубазно ми одговори Доца. 
 

АПОСТОЛ ПАВЛЕ ПОКРСТИО МОРАВЦЕ 
НА СРБСКОМ ЈЕЗИКУ 

 
     Званична верзија србске цркве гласи да је 
покрштавање Срба почело тек после такозване 
Велике сеобе Словена, 612. године. Тек након тога 
Срби наводно долазе у додир са Христовим науком. 
То напросто није тачно, јер стари писани извори 
говоре да су Срби на Балкану и у питомом 
Поморављу хришћанство примали од самих 
апостола и њихових ученика.  
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     Апостол Павле је лично долазио у поддунавску 
Србију, „у Мораву“, то јест у Велико Поморавље и  
на србском језику проповедао и ширио Христов 
наук, о чему имамо писане податке у „Летопису 
минулих лета“ Нестора Часног Кијевског: 
       „В Мораву поддунавску бо доходил и апостол 
Павле, учил ту, ту бо бјеше Словене первое и 
словенску језику учител  јест Павел“. Чињеницу да 
је апостол Павле боравио међу Србима у Поморављу 
потврђује и други извор – „Руски синопсис“. 
       Дакле, Срби из Великоморавске долине и других 
крајева србства примили су Хришћанство од самог 
апостола  Павла, који је знао србски језик и његових 
ученика: Тимотија и Андронија, који истовремено 
беху и први моравски епископи. Свети апостол 
Павле  хиротонисао је у владике још и следеће Србе: 
Петра, Домјана, Григорија и Нисана. Зато је србска 
хришћанска црква старија од римске, тврди Милош 
С. Милојевић у делу „Одломци историје Срба“, а 
историчар Симеон Кончар у делу „Прадомовина 
Срба“ вели: „Историја нам казује да су Свети Петар, 
Павле, Јаков и Андрија проповедали Свето 
Јеванђеље народима Балкана на њиховијем 
народнијем језик“.  
     И папа Јован 10. и папа Инокентије 10. потврђују 
да су Срби примили хришћанство од самих 
апостола. И данас учени монаси, не само 
Хиландарци, знају по црквеном предању да је и 
Свети Сава говорио како су Срби примили 
хришћанство још у 1. веку од самих Христових 
ученика - апостола и њихових ученика. За успомену 
на овај сусрет и путовање, молим вас да примите ову 
моју збирку духовних мисли „Устанак 



 66 

добротољубља“. Сматрам да ће Вам некад бар једна 
реченица из ње  нешто значити – изрекох што ми је 
било на срцу, стиснух чврсто руку будућем монаху и 
са својим пријатељем Симеоном сиђосмо у 
Ђерђелин.  
     Код куће понудих драгом госту уденице или 
вешаљке, донешене из родног ми села и 
манастирско рујно вино из јухорског виногорја. 
„Кад нам винце изађе у лице, а ракија поче 
беседити“ понудих му да пође са мном у студио, где 
морам да стигнем на време. Симеон одби позив, 
завали се у фотељу и поче да тражи канал локалне 
РТВ. 
     Беседа на Телевизији о времену изљудника текла 
је глатко,  јер се претходно помолих Светој Тројици 
и Светоме духу, као и увек што чиним. После беседе, 
јави се гледалац који ми рече да пати од 
меланхолије и пита да ли постоји лек за ову болест. 

 
МЕЛАНХОЛИЈА - БОЛЕСТ НАУЧНОГ, 

АЛИ БЕЗВЕРНОГ ЧОВЕКА 
 
      Дадох му следећи одговор: Кад ујесен видиш 
човека да тугује за летом, за опалим лишћем, знај да 
је та душа много удаљена од свог божанског 
изворишта мудрости. 
      Мудар човек не жали за оваквим променама, већ 
напротив, он им се радује. Пролеће, лето, јесен, 
зима - само су називи да се изрази вечност, модели 
приказивања дивне вечности у нашим земаљским 
условима. 
     Господ наш Вечни и Васкрсли јавља нам се 
управо оваквим знацима пролазности и преко њих 
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разговара са нама. Та су слова пролазности, 
писмена Вечне Грамате. 
    Меланхолија или туга пролазности, или Гетеов 
„светски бол“ јесте болест научног човека – али 
безверног, удаљеног својом кривицом од извора 
Вечне Мудрости и Једноте. 
    Меланхолија је дубока болест плитког и површног 
човека. А лек  је у повратку вери у Бога, а Бог станује 
у срцу и ту је Његова црква. 
 

О ПРЕВРТЉИВОСТИ И КОНВЕРТИТИМА 
 
     Интересантно је било и  питање гледаоца који је 
хтео да прокоментаришем човекову склоност ка 
превртљивости, посебно код Срба, који „продадоше 
веру за вечеру“, па их има у свим религијама, где 
чак почеше и да своју веру претварају у 
националност. 
     Да бих избегао непотребне политичке конотације 
и евентуалне последице, одговорио сам му 
уопштеније, са теолошког и филозофског аспекта:  
     Преврћеш земљу, преврћеш по књигама, 
преврћеш и пребираш ноћу по мислима и учини ти 
се да је цео свет превртљив и несвртљив, у сталним 
променама. И да је превртљивост закон живота. 
     А није тако. Већ обрнуто. Човек је једино 
постојано и непревртљиво биће. Постојано – јер је 
од Бога Живога Постојанога и Вечнога, и 
непревртљиво јер је његов Творац напревртљив и 
поуздан сада и увек и у веке векова. 
     И баш због тога Бог повери човеку првогрешнику 
тако тежак живот у греху. Зато га и посла овамо да 
се носи са безакоњем јер Господ зна да се неће 
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предомислити. Неће одустати као слабија звер пред 
јачом. 
     А то је довољан знак човекове непревртљивости, 
јер он остаје на попришту греха, невере и превере да 
се бори са злом свакојаким. 
     А те колебљивости, о којима говорите, драги 
брате у Христу, са божанског аспекта су само слика 
Палога, али не и Пропалога човека. Спремног да 
победи зло превртљивости и оданости. Али уместо 
првотној вери и Богу праотаца својих да се врати, он 
је тражи међу грешним људима, можда грешнијим 
од њега. 
    Још нисам ни затворио врата, по повратку са 
телевизијске емисије, када из дневне собе чујем 
како ми Симеон Ђак говори: 
     -Па теби треба да подигну споменик у Ђерђелину. 
Гледај само колико си књига написао и колико их 
едукујеш у вери и историји... 
     - Не претеруј, брате, само чиним оно што ми 
радује срце и душу. А кад тако радиш, знај да је то и 
Господу мило, и да ти отвара све путеве, а 
непријатеље спречава да ти науде – велим му, и 
доносим другу флашу да наздравим чашу 
добродошлице највећем и најученијем песнику 
србског говорног подручја. 
 
РТАЊ – НАЈСВЕТИЈА И НАЈМИСТИЧНИЈА  

СРБСКА ПЛАНИНА 
 
         Зашто се Ртањ и данас сматра најсветијом 
српском планином? Да ли је њен највиши врх 
Шиљак (1565 м) у облику тростране пирамиде 
уствари прво светилиште богова? Да ли су овде 
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сишла прва интелигентна биће из свемира и 
убрзала развој човека на Земљи? Можда је баш 
овде, око Ртња, у пречнику од 500 километара 
настала прва напредна цивилизација? На које 
изворе се ослањамо и којим подацима подупиремо 
ову претпоставку? Шта све крије унутрашњост 
ртањске пирамиде? Можда је највећи песник старог 
века, мистик, краљ и полубог Орфеј управо овде 
приређивао своје Орфичке мистерије и ту сакрио 
своја дела: песме, 87 химни и „Свету историју“, 
писану на златним плочицама-листовима, као и 
своју фрулу и златну харфу? 
         Са овим и сличним, а гласно постављеним 
питањима, подгревам интересовање мог пријатеља 
песника Ђака Симеона, док полазимо из Ђерђелина 
ка Ртњу. Испоштовао сам његову жељу да види  
Ртањ – србски Парнас. Предлаже да држава донесе 
одлуку да се на врху ове свете планине сахрањују 
највећи србски песници, уз посебне древне орфичке 
церемоније, посвећене најдревнијем србском богу 
Сунцу или Сурији, Јарилу, Јари, Виду...  
    

ПЛАНИНА СТРАХОПОШТОВАЊА 
 
      Ако нека планина у Србији својим природним 
ауторитетом заслужује да се пред њом стоји мирно, 
онда је то пре свих Ртањ, кажем сапутнику док 
излазимо из аутомобила. Он климну главом у знак 
одобравања. 
         Величанствено дело природе или врхунски 
артефакт неке древне супериорне цивилизације, тек 
тространа пирамида Ртња од свог постанка изазива 
страхопоштовање. Изреку „ човек се боји времена, а 
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време се плаши пирамида“ тек сада доживех у свој 
пунини. 
         Није случајно бард србског песништва 
академик Миодраг Павловић назвао Ртањ „србским 
Олимпом“. Романтичару Ђури Јакшићу моћна 
пирамида ове планине је послужила као 
инспирација за најчувенију родољубиву песму 
„Отаџбина“ која почиње стиховима: „И само дотле, 
до тог камена/ до тог бедема.../. 
 И савремени србски „Орфеј међу шљивама“- 
Добрица Ерић походио је највиши врх Ртња и у 
књигу утисака, која се налази у разрушеној 
капелици на врху, уписао следеће стихове: „Узимам 
перо и почињем да пишем по небу“.  
         Занимљив је податак, Симеоне, да нико од 
бројних проучавалаца ове планине није умео тачно 
да објасни значење речи Ртањ, зар не? Мој 
сабеседник ми опет потврди. 
         Древни србски назив за кичму је – ртњача или 
рта. И то се не односи на целу кичму, већ само на 
последњих пет пршљенова који су срасли. Тих пет 
сраслих пршљенова имају готово сакрални значај. 
Они држе 28 осталих пршљенова, они човека чине 
усправним под небом, то је база човековог костура. 
Без ње човек би се увијао као змија. Треперио као 
вејка. Та ртњача или рта човека чини боголиким. 
         Ртањ је дакле кичма. На први поглед – кичма 
земље, која се преко њега упире да дохвати небо. 
Ртањ је соха која истовремено подупире и небо. Али 
Ртањ има дубље, мистично значење: РТАЊ ЈЕ 
КИЧМА ЧОВЕЧАНСТВА. 
         „Како то“? – Симеон није ни морао да постави 
питање, јер су то пре њега учиниле његове очи. 
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         Није још време за ту причу, али ћу ти је свакако 
пренети, Ђаче, кад за то дође време, рекох му и 
прочитах на његовом лицу истовремено и 
нестрпљење и разочарање. Одлучих због тога да 
продубим његову знатижељу. За почетак ћу ти 
цитирати чувеног светског писца и футуристу 
Артура Кларка, који је тако дубоко умео да оде у 
будућност, али и у прошлост, па је о Ртњу рекао:    
„Ртањ је најмоћнија пирамида света. Пирамида је 
стара најмање од 300 до 500 хиљада година. 
Почетна цивилизација која ју је саградила била је 
супериорна. Ртањ је био центар света“. 
         У овај центар света долазио је и Салинас Прајс, 
да се диви артефакту гигантске цивилизације у 
прошлости, и да отвори очи „слепима код очију“, 
као што је то учинио пишући о србској Троји у 
Габели, у свом делу „Хомерова слепа публика“. 
Лишена духовности и наша наука је слепа. 
Парцијална. Види делиће, али не и целину. 
Материјалистичка. Самодовољна и самозадовољна. 
        Замисли, Симеоне, ситуацију у којој би неко 
умнији и просветљенији ово исто тврдио 
генијалном географу србском и светском Јовану 
Цвијићу, док је овде боравио. Шта мислиш како би 
одреаговао онај сорбонски рационални ум који је 
исписивао границе  прве Југославије у Паризу? 
Могао је да их још више прошири и на истоку и на 
северу и на западу, и нико му не би смео озбиљно  
противуречити, јер је био највећи ауторитет тога 
времена за етногеографију Балкана. Овако оставио 
је Србе у другим државама: Румунији, Бугарској, 
Мађарској, Аустрији, Италији... 
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         „Вероватно би само одмахнуо руком и слатко се 
насмејао“ –  брзо одговори Симеон. Да, и ја слично 
мислим. Чак верујем да би се и озбиљно наљутио, да 
му је рецимо,  неки признати стручњак из 
биофизике, тада рекао, као што сада тврди, да Ртањ 
није само дело природе, воде, ледника и вулканске 
лаве, већ да „архитекте те древне цивилизације су 
имале техничке могућности да размекшају камен и 
обликују га по својој жељи и потреби“. 
          Нема потребе да даље претпостављам како би 
се понашали Јосиф Панчић, Феликс Каниц и многи 
други учени људи, који су видели овај кичмени стуб 
природе и човечанства, после сличне опаске. То би 
сматрали за јерес или научну фантастику 
жилверновског типа. 
         Осим што са спољашње стране изгледа као 
пирамида, шта га још чини привлачним и 
мистичним, да ли знаш да је Ртањ и пирамида у 
својој унутрашњој структури? - питам свог 
сапутника док окрећем кључ у брави волана и 
настављамо пут према насељу Ртањ. 
         Ртањ је пирамида на макро и на микро плану, 
веровао ти или не, Симеоне. На макро плану то се 
види и голим оком, а на микро нивоу Ртањ је сав 
обавијен невидљивим пирамидицама у 
молекуларном облику. Наиме, у кречњачком 
саставу ове планине има силицијума, који у 
молекуларној форми се пројављује као пирамида, 
значи у његовом саставу кристали који обавијају 
ртањску пирамиду јесу у ствари мали космос, голим 
оком, невидљивих пирамида. Можеш ли да појмиш 
тај океан пирамидица? 
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РТАЊ ЗАВЕТНА ПЛАНИНА 
НЕБЕСКИХ СТРАЖАРА 

 
       Али нас, као песнике, језикословце и 
истраживаче древне србске баштине пре свега 
интересује када је Ртањ добио име и шта 
етимолошки значи  тај појам? – враћам разговор на 
терен лингвистике, односно палеолингвистике. 
      Одговор ћемо потражити у Књизи Еноховој. 
Енох је био препотопски пророк, којега спомиње и 
Библија, али његове књиге нису уврштене у корпус 
Старога завета. Међутим, Књига Енохова је ушла у 
састав етиопијске Библије, коју користи Етиопијска 
Православна Црква. У седмом поглављу ове књиге 
говори се о мешању „синова неба“ или „анђела“ са 
„кћерима људским“, који су потом сишли на Земљу: 
„Када се у те дане синови људски намножили, 
родише им се кћери љупке и лепе. Када их угледаше 
анђели, синови неба, заљубише се у њих, говорећи: 
„Изаберимо за се жене из рода човечијег и зачнимо 
децу“. Њихов вођа Самјаз, на то рече: „Бојим се да 
сте можда неспособни за тај подухват“. Али они му 
одговорише: „Присежемо. И обавезујемо се да своје 
накане нећемо променити, него ћемо завршити што 
смо наумили.“. Потом сви присегнуше и обавезаше 
се узајамним проклетствима. Укупно две стотине 
њих сиђоше на АДИС, врх планине АРМОН,  јер су 
на њих присегнули и обавезали се узајамним 
проклетствима“. Стари Срби и Власи ову планину и 
данас зову АРМОЊ, АРМАЊ или АРТАЊ. Овај 
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други назив  је данас, додуше, у чешћој употреби. 
Међутим, можда баш први, скоро заборављени,  
назив АРМАЊ,  може да нам да одговор на питање 
шта значи назив ове планине. Ако су „синови 
Божји“ сишли на АРМОН, како каже Енохова 
књига, онда можемо претпоставити да је АРМОН 
исто што и данашњи АРМАЊ. Само прелик 
првобитног имена, а што је резултат миленијумских 
језичких деривација овог назива. Ако су се „синови 
Божији“ баш на АРМОНУ заветовали-присегнули и 
обавезали се, онда би значење планине РТАЊ од 
тада могло да се тумачи као – заветна планина 
синова неба. Код Срба су се изгубили облици 
АРМАН, АРМАЊ  и АРТАЊ и остао је, ваљда, лакши 
за изговор – РТАЊ – заврших излагање кључном 
хипотезом у жељи да видим његову реакцију, пошто 
сам намеравао да  то и објавим у књизи коју 
припремам. 
     Симеон Ђак овога пута се понео слично  као 
француски професор са Сорбоне, код кога је 
докторирала Олга Луковић Пјановић. Када је 
париски професор саслушао Олгино  бриљантно 
излагање, рекао је: „Колегинице, не слажем се са 
Вама, али немам контрааргументе да Вам се 
супротставим. Честитам“. 
     - Саво Мирославе, твоја хипотеза звучи убедљиво, 
али ипак нисам баш сигуран у све то. Тачно је и да 
језик боље памти од свих материјалистичких 
научних метода, али да ли је то баш тај Армон или 
Армањ, Бог Свети ће га знати – прокоментариса 
Симеон. 
    Сутрадан без Симеоновог знања удесим са 
управником једног од бројних ђерђелинских  
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позоришта што зврје празна, јер народ неће више да 
верује у позоришну магију, пошто се она преселила 
у свакодневну политику и претворила у 
телевизијски циркус. Веровао сам да сала неће бити 
празна, али нисам ни смео да помислим да ће је 
Ђерђелинци испунити до последњег места у партеру 
и на балкону. А многи су све време стајали 
наслоњени на зидове храма богиње Талије. 
Приходом од улазница, хтео сам да помогнем 
великом песнику, да макар толико учиним за њега и 
за севап души. Симеон се изненадио кад сам му уз 
јутарњу кафицу саопштио да вечерас има 
предавање, и да су све улазнице распродате. Сркутао 
је кафицу, отпухивао кратке димове цигарете, ћутао 
и климао главом, као мудрац кога ништа више не 
може да изненади, јер је овај свет људи и прозрео и 
презрео.  
 

ПРЕДАВАЊЕ - СИМЕОНА ЂАКА 
 
    „ Јаук.  
О укости (учености) је реч.  
О уком ја:  
Ја ук. 
     Када се јаук подели на слогове, тек тада се види 
сва његова - укост. И помало  хвалисавост. Али с 
разлогом. 
      Јаук је најученија српска реч. 
Српски народ је заиста учио, и учи, кроз патњу, 
страдање, бол и – јаук. То је његов универзитет. 
Највећа школа, која траје целог живота. И нико не 
остане неук (не ук). 
      То је српска академија јаука. 
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      Имао сам част да упознам господина Јауковића, 
доживотног председника Српске академије јаука, и 
његовог заменика господина Јаукића, у много 
јаучних прилика, односно на пуно јаучних 
семинара, који се одржавају сваког дана, у трајању 
од 0 до 24 часа.   
      Ту сам научио да свако српско име и презиме има 
морфолошку, етимолошку, антрополошку, 
психолошку, историјску или коју другу коренску 
основу у – јауку, у том најтежем науку.  
      Ту сам, такође, научио да свако српско име и 
презиме је истовремено и – академска титула. Зато 
овом приликом свим академицима Српске 
академије јаука честитам на личном доприносу за 
опстанак свог народа. 
      И што је најважније: ко се роди као Србин, 
загарантовано му је да ће постати члан Академије 
јаука, пре или касније. И свако ће с поносом рећи – 
Ја ук.  И нико неће имати примедбу зашто је баш тај 
и тај ушао у Пантеон бесмртних појединаца. И 
народа. Наравно, осим непријатеља Академије 
јаука, који пред њу свакодневно стављају најјаучније 
задатке, а уз то пласирају и дефетистичку тезу да је 
чак 50 одсто најјаучнијег народа на свету 
„функционално неписмено“.  
      Али свикли смо на ту љубомору наших 
опонената, која нас прати још од Лепенског вира и 
Винче. Од винчанице. Тачније од - србице. Од првих 
речи и првих слова. 
      Првописмени народ, који је другима дао писмо и 
писану реч, који је од своје азбуке направио прву 
молитву, и песму, и кредо, и филозофију, мора да 
трпи  свакојаке јауке. А та његова србица, из новијих 
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времена, гласила је овако: Аз бук веди глагоље 
добро ест живети сила земље иса и је како људи 
мислите наш Он покој реци слово тврдо Ук. 
Прилагођено данашњем појмовнику, србица иде 
овако, и лако као песма: Први Творац  Бог 
Свезнајући види речи добре Он јесте жива сила 
земаљског простора и зна како људи мисле наш Оче 
небески свемира реци слово потврдног Учења (Ука). 
      За разлику од оног песника који написа „пучина 
је стока једна грдна“, слободни смо устврдити 
супротно, то јест да је: цео српски пук – ук. И то 
веома - ук. А тај УК или укост стиче кроз 
свакодневну мУКу и бУКу, док га каче о кУКу, на 
крвникову срамоту и брУКу, и док његовим 
џелатима тај занат иде на рУКу...  
      Јаук (Наук) нам се о главу обија. 
       Када бисмо узели вееелики шестар и заболи га у 
врх оне пирамидице испред Српске академије 
наука, па онда описивали круг, мало би ко од 
радозналих пролазника у Кнез Михајловој знао шта 
тачно радимо. А ми желимо само да измеримо 
колики је пречник матичног говорног подручја 
Речника српскохрватског књижевног и народног 
језика, који се спрема већ пола века, а чији је тек 
четврти том (ако се нисам забројао од толиких 
томова) недавно изашао из штампе, после  деценија 
мукотрпног рада.  
        Надајмо се да ће до краја двадесет првог века 
изаћи још који свезак, ако дотле уопште и буде било 
Срба, које односи бела куга, ратови, економска 
пропаст, окупације (меке и тврде), птичји и свињски 
грип, чуме и санђаме. Зато је Речник, ваљда, и 
насловљен тако мудро и далековидо – 
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српскохрватски. Ако више не буде Срба, недај Боже, 
читаће га, ваљда, Хрвати. Проста ствар. А „умна“. 
         Но, вратимо се нашем геометријском 
експерименту. Описасмо ми тај круг некако, али он 
никако да испадне округао. Дође више кривуљаст, 
ишчовељен, зђутурумљен, као да смо га оцртавали 
кривуљаром, а не признатим зидарским алатом. 
Његов полупречник према северозападу износи око 
700 километара, али зато према југу нема ни 200 
километара и то у - пречнику. Једва досеже до 
Сталаћа. Ћупричани и Параћинци се провукоше 
некако, али југ Србије ни да опепели. Алексинац, 
Ниш, Лесковац, Врање и Пирот остадоше изван те 
замишљене, и накарадне линије. Ама и та линија ми 
изгледа много сумњива граница, али добро позната 
још од Пожаревачког мира, Хатишерифа, 
Београдског пашалука...  
         Ајде, велим, математика нам није јача страна, 
него да завиримо у тај Речник српскохрватског 
књижевног и народног језика, можда ће ту да нам се 
ствари избистре и појасне. 
         И стварно пуче видик пред очима. Речник 
српско-хрватског језика уопште не третира 
књижевност на дијалектима југа Србије, и на 
неодговарајући начин узима у обзир укупну лексику 
јужносрбијанских говора, односно занемарио је 
цело староштокавско језичко подручје Србије, јер се 
Речник српско-хрватског језика држи искључиво 
Вукове језичке реформе. 
         Језичко благо ресавско-моравско-косовског и 
призренско-тимочког краја занемарено је, 
багателисано и забатаљено, што утиче, и тек ће 
утицати, на укупно заостајање тог подручја у 
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културолошком и цивилизацијском смислу. А то 
није неки буџак Србије, већ матица србског народа, 
матица староштокавских говора,  главно корито 
србског народа, а не језичка притока са обода 
србства. То је староштокавски говор већине српског 
народа, Цвијићевог балканског типа човека, а не 
говор мањине са периферије српског говорног 
подручја. Писци из ових крајева су после оваквог 
нетретирања њиховог говора у Речнику, логично, 
осујећени и обесхрабрени да пишу на свом 
матерњем језику. Потцењени. Нажалост, историја се 
понавља. Тако је било и у књижевној  историји, а 
тако је и данас. Иако су староштокавци дали највеће 
писце и умове, и на свом језику могу да изразе 
највише и најдубље филозофске и емотивне 
нијансе, ипак та језичка ризница није унета у 
Речник С-хрватског језика. 
         А писци овог матичног подручја не желе 
фаворизовање својих говора, али ни других 
дијалеката, нити нову језичку реформу, а најмање 
разједињавање српског језика, већ само хоће 
равномерност у речничкој заступљености, а не 
мајоризацију једног на рачун другог говора, и да се 
не умањује вредност дела писаних 
староштокавским, староморавским, да се сачува, 
користи и примерно вреднује укупно језичко и 
књижевно благо српског народа.  
          Осим академика лексикографа, сви други то 
чују, виде, па чак и у државним медијима, и знају да 
ни после 160 година од званичне Вукове реформе, 
више од половине српског народа и даље говори 
староштокавским или староморавским, па је 
утолико пре требало испоштовати његово језичко и 
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књижевно благо и унети га у капитално дело као 
што је Речник српскохрватског језика. 
          Али изгледа да смо са овим примедбама много 
закаснили. Можда ће да нам се ове натукнице уваже 
у неком новом Српско-бошњачком или Српско-
црногорском речнику. Ако и ту нисмо закаснили. На 
крају нашег опита уверисмо се још и у то да 
математички закони не важе у језику, и да 
полупречник некада може бити дужи и преко три 
пута од пречника. Уосталом уверите се и сами – 
Симеон Ђак заврши предавање, а великом 
позоришном салом се разлеже дуготрајан аплауз и 
повици „Браво, докторе“. 
       Кад скандирање преста, један гледалац запита 
Симеона, зашто већ није примљен у Академију. 
      - То није питање за мене, господине. 
      - Зашто се онда не оснује нова академија, као што 
се ради свуда у свету? Ако Срби данас имају четири 
удружења књижевника,  зашто не би имали још 
једну академију? 
      - Ни на то питање не могу да Вам одговорим. Ја 
сам само песник – слеже раменима Симеон. 
      -  Чујем, господине Симеоне, да немате ни стално 
место пребивалишта, да живите у возу који 
саобраћа на релацији Београд-Ђерђелин-Скопље, да 
тамо и пишете и да немате никаква стална примања 
– јави се један очигледно добро обавештен 
Ђерђелинац. 
     Симеон сави главу и потврди:  
     - Нажалост, тако је. На моју срамоту – рече. 
     - На нашу срамоту – добаци неко из гледалишта. 
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     На излазу из сале људи су у шешир убацивали 
добровољне прилоге у новцу за помоћ највећем 
живом србском песнику. 
     Симеон Ђак је све то гледао сузних очију.  
      Његово предавање у Ђерђелину је одјекнуло у 
дневној штампи, најпре као извештај, а онда су се 
поводом тога укључили и знани и незнани 
коментатори, једни су га нападали, а други бранили, 
а новине су почеле да објављују и наручене 
телеграме пуне осуде, иако нико од њих није ни 
знао шта је све тачно Симеон рекао, важно је било 
осудити и санкционисати свако другачије мишљење 
од званичног и  партијског, па чак је било и оваквих 
импутација: „да периферија азијског континента, 
која себе назива Европом, нема алтернативу“. А 
Симеон то није рекао у свом излагању, био сам 
сведок, као и још неколико стотина присутних 
слушалаца, који су се чудили и крстили како од „му 
- може да се направи мечка“. 
     Када се после неколико дана медијска хајка 
стишала и прешло се на друге афере, Симеон Ђак, 
ми рече да мора опет на воз и да се ужелео 
путовања. Доста му је овог седелачког живота. А 
седелачке, питоме и умне народе, као што је био 
наш србски винчански род, увек су нападали дивљи, 
луталачки и пљачкашки изроди људски, убијали, 
палили и жарили. А то чине и сада. Само много 
вештије и безочније.  
      Зло је, драги мој Саво Мирославе, натерало 
човечанство да мисли и да напредује у науци. 
Потреба за злом и потреба да се одбранимо од зла 
ујединила је највеће умове света. Зло покреће науку. 
И да скратим, јер ближи се време растанку, све што 
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се превазиђе у војној науци, или углавном све, даје 
се касније  човечанству на коришћење и наплаћује 
по високој цени. 
      Уклето Змичко језеро је давно нестало – 
испарило, али се оно опет враћа преко кише, снега, 
медљике и бабиних јараца и својим смрадом поново 
трује Ђерђелинце. Аждаја из њега, сада у гасовитом 
стању, напада целу Србију. А Србија је мала и за 
једну, акамоли оволико аждаја – рече ми мој гост 
док смо чекали воз поред јужне пруге, а који се још 
од Змича оглашавао сиреном. Осмехнуо сам се на 
тај Симеонов „метафизички хумор“ (а који то ипак 
није), на ову општу алузију и алегорију,  изгрлисмо 
се и он опет седе у воз за југ, настави свој пут тамо 
где га је прекинуо. Са прозора ми махну, пуног 
осмеха. Мало уреднији живот и исхрана су га 
очигледно освежили и опоравили. Изгледао је 
виталније, скоро као са фотографије на задњој 
корици последње збирке песама, због које је 
одлежао неколико месеци у затвору. 
     Кад је генијални песник отишао, као да је град 
наједном спласнуо, смршао, изгубио онај дах и дух 
животодавни, постао досадан и пуст. То је ваљда 
одлика богонадарених људи да са собом носе ону 
духовност и пунину, благородност и благотворност, 
мир и спокојство, а што немају сви људи, већ  само 
изабрани. Тако сам доживео његов одлазак. И мене 
је ухватила нека чамотиња и мрзовоља, како би 
монаси рекли – унинија. Додуше, из Београда сам  
се вратио са два уговора од два издавача мојих 
романа и то ми је била једина светлуцава ствар у 
души, која ми је грејала срце.  
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      Из дугогодишњег стваралачког искуства знао 
сам да овакви тренуци претходе бурном 
стваралачком периоду. То је нека врста инкубације, 
како сам називао то стање отромбољености духа и 
тела. Друга фаза мог поновног духовног уздизања 
почињала би тако што бих стао да пишем афоризме, 
хаику или кратке приче, да будем заједљив и 
опонент свему и свачему. У таквом расположењу 
одем, по новинарском задатку, на књижевно посело. 
Она су у то време била у моди и уједно  проверени 
начин досаде, али на културном нивоу. Увек исти 
људи, иста питања, слична послужења у виду 
сокова, грицкалица и пецива, тако да је све то 
личило на неку врсту књижевне секте, литерарних 
завереника који су припадали овом или оном 
књижевном клану.  А како су била  скоро истоветна 
по форми и садржају, боље је рећи – књижевном 
клону. Било је више књижевних секти у мегаполису 
Ђерђелину. Предвођени својим „гуруима“, преко 
којих су службе контролисале тај слој полуталената, 
полуписмењака и полуинтелигената, највише су 
нашкодили себи, али то нико не може да им 
објасни. А нико озбиљан и не покушава.  
 

 
КАКО САМ ПРЕОКРЕНУО  

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 
 У ЂЕРЂЕЛИНСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ? 

 
     -Као и сваки мегаполис и Ђерђелин има много 
библиотека, скоро више него читалаца. Статистички 
гледано, испада да је читаност код Срба, бар у овој 
метрополи, достигла свој историјски максимум – 
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једна библиотека по глави читаоца. То је за 
Гинисову књигу рекорда – причам пријатељу, иначе 
врсном сатиричару, док идемо ка једној од 
библиотека. 
     - Боље рећи, то је за Вагинисову књигу рекорда – 
исправља ме Жандармеровић.  
      -Ти си заиста прво перо „Ђерђелинског 
сатиричног круга“ – подгревам му сујету. 
      - „Ђерђелински сатирични круг“? Убо га шестар 
који га описа – одговори ми Жандармеровић, 
знајући да сам га ја својевремено и основао. И ту ме 
матира пред вратима Храма књиге. 
      У својству хонорарног извештача главних 
ђерђелинских новина, присуствујем промоцији 
збирке песама госпође П. М.  која на класичан и 
помало тугаљив начин пева о напуштеном Косову и 
сања повратак у свој завичај. А у Београду, поуздано 
знам, има станчугу, у Новом Саду двособан стан и 
вилу на црногорском приморју. Уз то, међу првима 
је отишла са Косова још крајем седамдесетих година 
прошлог века. То наравно не спомиње, али велича 
мит о Косову, и како време одмиче песникиња и 
њени рецензенти  све боље и лепше ките венац 
тужаљки и јадиковки. Публика скрушено ћути и 
одобрава. Спомиње се кнез Лазар и његова вера 
хришћанска, небеска и земаљска Србија и томе 
слично. 
     Видим да је то људски и песнички исправно, али 
не и морално од стране песникиње, али ћутим и ја. 
Међутим, куси никад не мирује, те натера директора 
библиотеке да ме прозове, наравно у доброј намери, 
да подстакнем разговор публике са уваженом 
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ауторком и гостима, и да кажем своје мишљење о 
овој теми.    
     Е, ту се директор мало преварио. Прво ставим 
примедбу да није лепо прозивати људе, као да смо 
ђаци на часу, а ја нисам библиотечки дијак, да сам 
овамо дошао у својству извештача, али пошто сам 
већ прозван да кажем коју, ипак ћу пристати на 
прозивку. 
     Онда, куртоазно, кажем да овакве књиге треба да 
се пишу и читају, и да се Косово не сме никада 
заборавити.  
     Али матрица мита о Косову није оригинална, већ 
преузета од античких Срба много хиљада година 
пре Христа, да су се умнији Срби сетили те матрице, 
а пре ће бити да им је она у генетском памћењу, и 
после Косовског боја искористиле је тако што су 
само убацили нова  имена за нову србску трагедију.  
     Косово је мењало господаре, и опет ће, хвала Богу 
бити србско, а то је већ питање времена, историјског 
тренутка, и пре свега воље Божије.  
     А што се тиче Светога кнеза Лазара, његове 
заслуге за процват црквеног живота су неоспорне, 
као и за подизање великих светиња у Моравској 
Србији и за развој исихазма у православљу. 
    Међутим, пред битку на Косово, прорадио је у 
њему староверни србски ген, односно стара вера 
праисторијских Срба. 
    Тек сад приметих да се гости згледају, песникиња 
се окреће час једном час другом рецензенту, који ме 
нетремице слушају, директор не зна како да ме 
прекине, јер види да публика се сва окренула ка 
мени у задњем реду и потпуно запоставила главне 
госте вечери, окренувши им леђа. 
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    Као староверник кнез Лазар је изабрао поље 
Косово, које носи име старосрбског бога Косава или 
Косача – бога смрти, да буде смртно Агарјанима. За 
главног шефа шпијунаше одабрао је Косанчић 
Ивана, који опет у свом презимену носи смртну 
претњу непријатељима, а дан Видовдан, посвећен 
првом и највећем и најстаријем астроному 
(астрологу) на свету - Виду, који најстарији 
календар састави и Србима и свету остави, одреди 
да буде судњи дан битке. А тада се још увек по 
Видовом календару бројаху дани и године.  
    Окренувши војску к истоку, да је огреје Бели Бог 
Вид и окупа милошћу својих зрака, остао је у контра 
светлу, како би рекли фотографи, а кроз визире 
србских витезова сунчеви зраци су помало сметали 
јасној прегледности бојног поља и опасности  која је 
на домаку турских сабљи димискија... 
     На моје искрено запрепашћене одјекну аплауз, 
заврши се књижевно вече, људи ми приђоше и 
честитају, а да не знам зашто, јер још не бејах ни у 
пола приче. Мислим да је аплауз иницирао сам 
директор, јер је то био проверен начин, још из 
социјалистичких времена, да прекинеш неугодног 
говорника, а да га не повредиш. Ипак, најмилије су 
ми биле честитке неколико амбициозних 
гимназијалки, које ми рекоше да овако нешто 
никада нису чуле на часу историје, нити прочитале 
у уџбеницима и приручницима. 
     - Ти свако вече преокренеш у своју корист – у 
пролазу ми сиктаво добаци директор библиотеке, 
али већ после неколико корака у ходнику добих 
честитке од истих оних рецензената, озбиљних 
људи, који ме стегнуше руку и један добаци: „Ти си 



 87 

наш човек“, а који су до мало пре хвалили скоро 
сваки редак песникиње П. М. 
   - Зашто ваш? Ко сте ви, добри људи? – јер њихова 
имена не чух на самом почетку књижевне вечери 
док су их представљали, пошто сам закаснио, 
шегачећи се са Жандармеровићем. Не одговорише 
ми. Смешкали су се загонетно. 
   Не разумем ни директора зашто се наљутио, кад 
ме је већ ненадно прозвао да говорим, не разумем 
ни лицемерје рецензената, ни концепт школског 
програма из историје... 
    Али зар баш све мора да се разуме?  
У међувремену штампана је најзад и моја, дуго 
припремана, историјско језичка студија о једној 
махали Ђерђелина, и то ми је мало побољшало 
опште расположење. 
 

И ЧИЧА ГЛИША ЛЕПШИ ОД МЕНЕ 
 
     -Добро си се извукао, како си растао у оном 
сојаку, испод брда Главице – вели ми Раја 
Веселиновић, светски шмекер из мог села, и 
одмерава ме од главе до пете. – Добар си, имате 
богами близу два метра. А сећам, се кад сам једном 
навратио код твојих, ти си био још мали, твоја мајка 
Дана, она ми је иначе тетка, черупала је заклану 
кокошку чије су ноге биле пуне гутли и кврга. 
Рахитичну. Место где се родиш и одрастеш итекако 
се одражава на твој живот - прича ми бата Раја, 
задивљен што сам му однео монографију нашег села 
и још два своја романа. Чињеница да блиски рођак 
није знао већ пет деценија да сам писац, не иде у 
прилог ни мени, ни њему. Мени као писцу, њему 
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као љубитељу књиге и светски обавештеном човеку. 
Смешкам се на његову теорију да је сваки човек  
ендемична врста, биљка своје жупе, и хоћу да му 
потврдим да је антропогеографска метода у 
проучавању човека итекако тачна, али прећуткујем 
ту причу јер бих  морао да му признам да су и мене у 
детињству убрајали у рахитичну децу. Огромна 
главуџа, мршаво и дугачко тело, ноге - цевљике, 
руке као трске са џбанета... Чича Глиша је био 
лепши од мене. С тим што њега нису сврбеле очи 
сваки час, као мене, па сам морао да их чешам 
песницама, после чега су ме боцкали трнци у 
закрвављеним беоњачама. Без апетита, са сталном 
главобољом, глистосеравог, отац и мајка су ме 
коначно одвели у Београд на Војно медицинску 
клинику. Гледају ме неки људи у белим мантилима, 
врте главом, дошаптавају се на неком страном 
језику, а мене и сад боли и глава од медицинских 
мириса. Имао сам тако истанчан нос, да су ме с 
пролећа спопадале велике главобоље од 
разноразних јаких пролећних мириса. Најзад дође и 
најстарији лекар, подиже ми капак, отвори уста, 
исплазих му и језик и он седе за сто. Још једном ме 
осмотри из своје фотеље, пре него што узе оловку, и 
онда рече колегама: 
      - Нема говора о рахитису. Ово дете је само 
неухрањено. Кад порасте и уђе у пубертет, биће то 
делија и по – сећам се и сад његових речи, као да 
сам их јуче чуо. Отац и мајка растурише оне мргудне 
црте са лица. 
 

ПРВИ ПУТ, ПА  ТРИПУТ 
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      На Славији, усред Београда, био сам почашћен 
батинама, два пута у року од десетак минута. Видим 
иде црвени трамвај према нама и ја се истргнем 
мајци из руке и јурнем на њега. Хоћу да опипам ту 
велику играчку, о коју се београдска деца кешају 
позади на срченицама што из ње штрче. Нисам 
коракнуо ни три пута, кад ме мајка зграби и изудара 
као туђега. Жалосним погледом испратио сам 
огромно гвоздено сигралце доступно сваком малом  
Београђанину, само не и мени. У инат мајци, станем 
пред излог месарнице и раскукам се колико ме грло 
носи да ми купе кобасице. Не помажу очева 
објашњења да се смирим и да сад управо идемо на 
ручак код деда Миладина, иначе Рајиног оца, шефа 
возног парка највећег југословенског циркуса 
„Адриа“. А он је близу Славије, ту у Карађођевом 
парку. Развалио сам уста и вречим, док ме мајка још 
једанпут не зачељусти по њима, пуном шаком. 
Цвикерашка и Мундрина ћерка, као је баба иза леђа 
звала моју мајку, се није богами шалила кад је 
тукла. Престанем да ровем, само лијем сузе и руцам 
(јецам). Једва се пењем уз стрму улицу према 
данашњој библиотеци, кад двојица клинаца на 
тротинетима јуре право на нас. Један у пролазу ми 
скиде качкет и одвезе се према Славији. Опет 
развалим мршаве чељубине у кукњаву, а мој отац се 
смешка и не реагује. Тог тренутка да сам био јачи, 
прво бих њега измлатио, јер ону београдску малу 
жгадију не бих стигао и да сам хтео. Мало затим, 
исти тротинеташи опет нам иду у сусрет, онај 
лоповчић кочи испред нас, враћа ми капу и тати 
каже: „Извините чико, мало смо се нашалили“. 
Безобразно, али љубазно. Лакну ми. 
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      Сутрадан Дуне и Дана ме одведу у Зоолошки врт. 
Кад дођосмо до слонова мој отац, истински 
задивљен величином и снагом праисторијских 
мастодоната, спонтано испусти узвик: „У дете ги 
јебем колики су“. Неке госпође иза нас праснуше у 
смех, а једна добаци: „Види сељачине“! Кад оне 
мало одмакоше, мој отац полугласно им добаци: 
„Није млого дроњав“. Полако дођемо и до оне 
рупетине са медведима. Доле у урвини стоји црна 
мечка и диже њушку ка нама. Наумим да и ја сиђем 
доле и помилујем мецу. Попнем се на зид и бирам 
на који ћу камен прво да нагазим. Мамина рука опет 
ме хвата за оковратник, извлачи изнад понора и 
шамара у уском пролазу. Посетиоци стали и чекају 
да се батинање заврши, па да им ослободимо 
пролаз. „Па де си сад пошо, сунце ти жарко“?- пита 
ме мајка. Кроз плач јој објашњавам да сам хтео само 
да помилујем „црину мечку“. 
Први пут сам у Београду – а успео сам три пута да 
добијем батине – то је биланс моје прве посете 
главном граду. Богами, то је ретко ком сељачету 
пошло за руком.      
     У Параћин смо сишли по дану. Прошли пут док 
смо чекали воз за Београд, у полутами, на задњој 
клупи, подаље од других путника, седео је 
мушкарац, а у његовом крилу млађа жена 
раширених ногу и лицем према њему. Љубили су се, 
и она се стално нешто намештала, као да јој било 
неудобно. „Тата, тата, шта они тамо раде?“ – питам 
оца, а он се прави да не чује. „Па да л стварно може 
и овако?“ – чујем како мајка шапуће питање оцу на 
уво. „А што да не може“ – одговара јој он и не смиче 
поглед са тог пара. Путници се ућутали, и они 
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кибицују, али одједном, нечији оштар глас пресече 
пријатну тишину на перону: „Ту правите јашке, срам 
вас било“! Ускоро наиђе милиционер и растера их. 
Оном човеку се није журило. Нешто је руком петљао 
око шлица, па тек онда је жена рипнула са његовог 
крила. Ухватили су се за руке и отишли у мрак 
према железничком клозету. Мало затим испред 
нас се створи човек са букетом црвеног каранфила. 
„Изволите друже, обрадујте другарицу“ – вели мом 
оцу бедно обучен продавац цвећа. Отац му се 
захвали. „Не доличи да мушкарац продаје цвеће“ – 
вели моја мати. „Ћути мори, то су Ранковићеви 
људи“.  
 

МАРШ НА ПСИХИЈАТРИЈУ! 
 

      Жали ми се ономад локални хроничар Живодраг 
Живодраговић:  
      - Саво, брате мој, Србима је стварно суђено да 
изумру у свом незнању. Они јадни и не знају колико 
не знају.  
      - Шта је било, Живодраже, шта те је толико 
разочарало? 
      - Објавио сам, као што знаш, студију о Горњем  
Моравцу  –  приградском насељу Ђерђелина. Књига, 
седамдесета по реду, добила препоруку да уђе у 
школски програм као приручник за локалну 
историју, добре рецензије, критике у штампи и лепу 
промоцију на телевизији. 
     И ономад прилази ми Тутучковић, човек који има 
седамдесет година, а од школске спреме седам 
школских одмора, и насред улице ми јавно и гласно 
да пролазници чују, критикује монографију у коју 
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нисам убацио слику његових рођака и фамилије, а 
кад је видео имена бораца, решио је да ми књигу 
врати, јер то је срамота који се данас све пишу као 
борци. Што њега нисам питао ко може да уђе у 
књигу, а ко не. Брате, Саво, остао сам без текста. 
Пази, човек који за седамдесет година живота није 
прочитао ни једну књигу, велико је питање и да ли 
је и функционално писмен, заимао се мало у 
иностранству, купио две књиге и једну ће већ да ми 
врати јер ништа не ваља. А кад прочита и онај други 
примерак и њега ће да врне, ако не буде ваљао. 
Човек, ваљда, мисли да у сваком примерку исте 
књиге пише различито. Где ја живим, Саво брате? 
За кога пишем историју овог места? Са том 
пензијицом од неколико стотина евара у џепу, 
мисли да може да се попиша на свакога, па и на 
научно дело. Замисли ту духовну беду и јад. Ако су 
нас овакви, као што је Тутучковић, представљали у 
иностранству, онда је право чудо да Европа и свет  
још увек мисле о нама, па макар и негативно.     
   Заустих да кажем коју, да га мало утешим, у 
смислу да све што је ваљало отишло је из Горњег 
Моравца, остали су они најнеспособнији и 
најнеписменији, али огорчени Живодраговић ми не 
даде шансу, већ настави: 
     - Брате Саво, а ово је још већи србски „научни 
бисер“. Сретнем Карацрнковића, иностраног 
пензионера, такође, и кажем му да је изашла књига 
о Горњем Моравцу и да ако жели може да је купи и 
прочита. И знаш шта ми је одговорио? 
      - Је л можеш то знање да ми пресипаш из књиге 
у главу? 
      - Не могу – кажем му и почињем да се крстим. 
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      -Онда, шта ће ми књига– вели ми Карацрнковић. 
      И само још овај пример да ти наведем, колико су 
Ђерђелинци књигомрзци, колико мрзе писце и 
интелектуалце уопште: 
      Недавно дође ми један, некада угледник овога 
насеља, и хоће да купи неколико књига, али пре 
тога стави ми следећу примедбу: 
      - Што ти ова књига има мек повез, што ниси 
урадио кожни повез, као код оне претходне. Знаш 
да „лиц продаје пиц“.  
      - Знам за ту изреку, али она можда важи за јавну 
кућу и циганску махалу, ал не важи за књигу и  
књижару – велим му иронично.  
И наравно, уместо пет, некадашњи угледник купи 
само једну књигу. Зато што књига нема - лиц. А 
мени се чини да ће  пре бити да њему фали – лицна. 
     -Марш на психијатрију! – издерем се кобајаги на 
Живодраговића. Он разрогачио очи: 
     - Ти си, бре, луђи од њих – вели ми у чуду. 
     - Толико пишеш о свом народу, Живодраговићу, а 
још увек га не познајеш. Не познајеш ти њих – не 
познају они тебе. Шта ми ту кукумавчиш. Марш сви 
код психијатра, па се тамо пренемажите. Еботе 
Маркс, култура је ствар елите, а не „квантитета који 
ће прерасти у квалитет“. А видим да си заборавио и 
ону причу Исусову о бисерима и свињама. Ако тако 
наставиш, тебе ће да поједу сељаци, а твоју књигу – 
мољци. 
 

„АКО ТЕ НЕКО ПИТА,  
КАЖИ ДА СИ ЗА ТИТА“ 
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     У дединој кући се није много говорило ни о 
четницима, ни о партизанима. Ни лепо, ни ружно.  
Саветовали су ме само да „ако те неко пита, кажи да 
си за Тита“. 
      Зимско поподне. Велика соба топла, миришу 
пржене уденице, пасуљ са ребрима и купус пун 
сланине. Гости најугледнији. Свако од њих на капи 
има петокраку звезду, одложили дугачке зимске 
капуте и униформе на кревет, јер чивилук нисмо ни 
имали, распиштољили се и после доброг ручка - 
винцају. Деда наредио мом оцу да донесе вино из 
„оног бурета“ – а то је вино које се чувало само за 
највиђеније госте. Загрејао се и деда Рада, угошћава 
два милицајца из поточке станице  и једног шумара. 
То су најбитнији људи за сељака, битнији и од попа. 
Шумар ти је потребан да ти изда дозволу за сечу 
шуме и жигоше дрва, а милицајац да ти прогледа 
кроз прсте, ма шта урадио незаконито. Не сећам се 
да је поп долазио у нашу кућу да свети водицу пред 
славу или Васкрсење, али се шумара и милицајаца 
сећам и по имену. 
     Запили се гости, а ја крадом пробам милицијске 
капе титовке и шумарску шапку, па ми све нешто 
мило и питам се да л ћу и ја некад да будем овако 
важан човек у животу као што су они.  
     -Унук ти је глават, Рибарац, биће то велика глава 
кад порасте. А видим да ће бити и у нашим 
партијским редовима. Воли петокраку – обраћа се 
Милан милицајац мом деди. Деда се смешка, досипа 
им вино и нутка их да мезе. После сваког гутљаја – 
парче уденице. Баба за то време прави им 
посластицу -  пржи уштипке и шећери их. 
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     На источном зиду, где је требало да стоји кандило 
и икона, а зашто никад није постављена то не знам 
ни сада да објасним, рајснадлама је причвршћена 
мамина шустикла на којој  је извезен краљ 
Александар, краљица Марија и њихова деца 
Андрија, Томислав и Петар, од милоште прозван 
Петрић. 
     Други полупијани милицајац примети како не 
држимо Титову слику на зиду већ краља и краљицу. 
То је више рекао у шали, него што је озбиљно 
мислио. Али са милицијом се никад не зна. „Са 
њима једи и пиј, али посла немај“ – чуо сам тај савет  
сто пута од старијих. 
     Кад то зачу моја баба Гора, остави виљушку, 
окрену се према гостима, подбочи се у знаку слова Ф 
и одвали: „Каки Тита, уста му се и врз уста посерем“. 
И гости добише посластицу какву нису очекивали. 
Уозбиљише се, мучки је погледаше и почеше да се 
спремају за полазак. Деда скочи ко опарен, стеже 
зубе: „Горо, крв ти јебем, шта то рече? – и замаши 
да је удари, али гости га одвратише од тога. „Пусти 
сад то Рибарац, знамо ми све“.  
     Умиљава се деда петокракашима, не до капије, 
него до пола сокака, нутка им литрењак вина, 
извињава се јадник, увија се као глиста пред њима и 
моли их да нешто не замере. Нисам видео шта се 
догодило кад се деда вратио у собу, само знам да је 
баба Гора три дана лежала у кревету, стењала и 
плакала, са повезом преко главе. Шустикла је и 
даље стајала на зиду, Гора је надокнадила 
изгубљено време и убрала све заостале вућуне, 
милицајци су опет свраћали на гозбу, али више да 
би тати одузели пиштољ, купљен само пре неколико 
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месеци. Неки Рашко Вучић, главни милицијски 
цинкарош, продавао је један исти пиштољ по 
двадесет или тридесет пута, наравно у сарадњи са 
милицајцем. Узме човеку паре, са мицошом поделе 
тал, пусте купца да се мало шепури и јуначи по селу, 
а онда одједном бану представници власти, 
смешкају се и после доброг ручка кажу домаћину да 
донесе онај „Тетејац“, број тај и тај, јер тачно знају 
да је код њега. 
     Мој отац, који је увек имао по неко пиштољче, 
износио би  без поговора поменуто ватрено оружје и 
предавао га органима власти. Сутра би опет ишао 
код истог човека да купи други, док се најзад није 
опасуљио. Касније сам као ђак схватио да ни „Глава 
шећера“ Милована Глишића није боље продавана 
од милицијског тетејца. 
    Крајем лета, кад се преради у пољу, сељанке су 
ишле у Врњачку бању да се лече. Углавном оне 
млађе што могу коњу реп да ишчупају. Две - три 
недеље пре септембра баба Гора би падала у кревет, 
превијала се од болова, стењала, повраћала и 
стављала исечен кромпир под мараму везану око 
главе. Наравно, деда је на крају попуштао, вадио 
паре и слао је у бању на лечење. Гора је увек нашла 
начин да оствари своје намере. По мајци Ленки  
потицала је из својновачке фамилије Јована Ковача, 
оног истог јунака и знаменитог човека, који је 
учествовао са Кочом Анђелковићем у устанку 
названом „Кочина крајина“, а Карађорђу излио 
први топ и опшивао трешњеве. Онај исти Јован 
Ковач, потом стално настањен у Земуну, који је у 
време Милоша Обреновића постављао звоно на 
Саборној цркви у Београду, док су га Турци са 
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тврђаве гађали из пушака. „По души те, силази 
доле, несрећниче, зар сад да погинеш у миру, пречи 
си ми ти, него то звоно“ – заповедао је Коџа Милош, 
а Јован му одговарао: „Господару, нека свако ради 
шта му је посао, а Бог се стара о сваком, па и о 
мени“. И наравно, Турци нису погодили Јована 
Ковача, а ја се никад нисам сетио да у Земуну 
потражим своју далеку фамилију Јована Петровића 
Ковача. 
     Бабин отац Милосав, вратио се са фронта 1914. 
године као тифусар и лечио неко време код куће. И 
таман кад је прездравио и ојачао, истера Милосав 
овце на ливаду, крај потока, грицка сламку, певуши 
неку чобанску песмицу, сунце га огрејало, и чека да 
му жена Ленка донесе ручак. А она, истуцала 
семенке од дулека у авану, заједно са љускама, и 
помешала са пилавом. Црева тифусара, танка као 
флис-папир, перфорирала од оштрих љуски и за 
неколико сати Милосав је био покојник. Стално је 
из кревета питао да л отац Аврам иде са лековима 
из Параћина, али га није дочекао. Када је 1920. 
године подизан споменик  изгинулим и страдалим  
ратницима од 1912 – 1918. године, Милосављев 
рођени стриц Јован – популарни Јоца, иначе 
дугогодишшњи кмет у селу, вероватно је намерно 
испустио да се и  његово име упише на споменик од 
беловодског пешчара. Бахат и осион, завидео је 
брату Авраму на два сина, јер је он имао само ћерку 
Гиду, касније познату вештицу, која је знала да 
измузе туђе краве и овце преко тканица, да напрати 
свакојаку напаст на стоку и људе. Гида је, кажу, 
умрла у мукама, унеређена од главе до пете, 
бунцајући неке бајалице и чини. 
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ЖИВЕО ШВАБА ОД ПЕТКА ДО СУБОТЕ 

 
   Опаке су биле те бабе из наше фамилије. Кад 
затреба не знаш која је од које је гора, али и 
храбрија, пожртвованија. И дрскија према 
непријатељима. 
     Баба  Јана отпратила мужа Филипа у Први 
светски рат, и остала са два малолетна детета. 
Швабе упале у село, изабрале баш њену нову кућу, у 
моравском стилу, за свој штаб, а главнокомандујући 
је чека на врху басамака. Иде Јана, лепа снаја без 
мана, са задушница, носи пуну котарицу и ибрик 
вруће ракије и смеје се још са капије. 
       -Охохо, благо мени, стигли моји лепи гости, 
поцркали га дабогда. Омркнули, а не осванули. 
Дабогда вам мајке цревима завезивале парадајз уз 
притку – и све кроз заводљив смех. 
       На врху степеништа стаде пред команданта и 
понуди му ракију у знак „добродошлице“. Он показа 
да прво она отпије. Јана скиде шамију, прекрсти се 
и поче да „благосиља“:  
       -Здрав си Швабо, барабо! Вране ти коске 
разносиле! Вуци те размицали, дабогда! Живео 
Шваба од петка до - суботе!  
       -Гут, гут – одговара Шваба, марамицом брише 
носак од ибрика и отпија добар гутљај. 
        -Е, наздравље и последње ти било. Бог да ти 
душу прости – вели му Јана и одли мало ракије из 
ибрика. 
        И данас се у нашем мегаполису Ђерђелину 
препричава још једна анегдота о храбрости Стојана 
Карамарковића, инвалида са Брегалнице, кога су 
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немачке окупационе снаге затекле у својству 
општинског бирова. 
 

 
 

ЂЕРЂЕЛИНСКИ ПОКРЕТ ОТПОРА 
 
     Усвиње се швапски војници од србске шљивовице 
и најпијанији изгуби шињел. Сутра ујутру иде 
добошар Карамарковић по селу и „ахтунгује“ – 
обавештава мештане шта се догодило несрећном 
Шваби, који за њим тетура мамуран, гологлав и 
распасан. Ако не нађе шињел, оде јадник на војни 
суд.  
       А добошар, кога су Поморавци још звали и 
ровилаш, овако телали: 
   -Пажња, пажња! Ко је нашао Швабинога шињела, 
нека га скрати, префарба и нека га даље носи као 
свога, јер се Шваба, овај до мога, много љути! 
       А Шваба за њим понавља: 
       -Лута, лута. Млооого лута – прети окупатор и 
млати главом као коњ над празним јаслима.  
 

УЧИТЕЉ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА  
У ЂЕРЂЕЛИНУ 

 
       Мијајло, бабин брат од ујака, је прешао 
Албанију, лечио се у Бизерти, научио неколико 
француских реченица и са Албанском споменицом 
мирно проводио дане у чобанисању. Али имао је 
неку опаку свињу, мелескињу од дивљег вепра и 
црне моравке, што је шајатила куд је хтела, не 
бојећи се чобанског прута. 
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       -Туто, `де ћеш тамо! Туто! - викнем на њу, ал она 
не мари. Проваљује у туђе имање и мени као за инат 
грокће: но, но, но - што на француском значи – не. 
Е, сад ћу да те научим француски, мислим се, док 
сечем један дугачаг прут дреновак. Прикрадем се, 
па кад је опаучим по грбину из све снаге. Она скочи, 
и поче да цичи: уи, уи, уи – што на француском 
значи – да. Тако сам научио свињу да говори 
француски – хвали се стари Солунац Мијајло, 
отпија из ибрика жежену ракију и фитиљи бркове у 
вис. 
 

РАДИЛИ СМО И МИ, А НЕ САМО  
РАДИО-НИШ 

 
       У време кад је Србија имала само Радио Београд 
и Радио Ниш, а у селу било свега неколико радио-
апарата, мој разредни старешина и још два 
наставника поточке осмолетке најаве да ће 
покладне недеље доћи у нашу кућу да виде у којим 
условима живим и учим. 
       Све домаћински спремимо да их почастимо, ал у 
кући немамо ни будилник, акамоли радио-апарат. 
Шта ћемо, где ћемо – одреде мене да идем код 
пријатеља Вучка Дрдинога да позајмим та два 
сокоћала. Дају ми џак, да у њега ставим радио и сат, 
а понесем  и сламу да замаскирам нашу бруку, 
односно да спасим част домаћинске куће. 
       Таман смо укључили радио-апарат, спикер 
објављује: „Радио Ниш...“. 
        -У бре, само радио Ниш, а ми други као да смо 
држали руке међу краци, нисмо ништа радили - 
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упада Солунац Мијајло у собу и ребри се на чудо 
савремене технике. 
        Кад смо ту шалу, два-три пута, препричавали 
наставницима док су у сласт јели врућу пилетину и 
пржене уденице, само су се смешкали и чудно 
поглеђивали. А ми укућани поцркасмо од смеха. А ја 
и од глади. Једва чекам да  наставницима видим 
леђа. Ако оставе које парче и за нас укућане.  
 

ЧУКУНУНУК ПИРОТСКОГ ВОЈВОДЕ 
       
     Рада Рибарац пореклом из Пироћанске мале, био 
је жишка од човека. Омален, мршав, леп, црне 
зализане косе, бркови „а ла Керк Гебл“, могао је што 
други нису ни смели да помисле. Обложи се, 
односно опклади се он са дрварима што у каравану 
од десетак воловских кола тераху дрва на продају у 
Ћуприју, наравно  преко Гиља јер скела на Морави 
није радила због леда, да може да се попне на врх 
металног стуба покрај јовачке железничке станице. 
    -Оп, ооууу, Шарко! Волови се пуше као казани са 
чварци, дувају из ноздрва пару ки парњаче. Дланом 
пипнем ланац  и подигнем га јер се залепио за кожу. 
Толики је мраз био. Они моји дрвари мислили да ће 
ладно гвојзе све кожу да ми скине са дланова. Да ме 
за`ебу.  
    Нећете, вала, па да ви круна на вр чела. Ово је бре 
потомак старог Димитрија из села Блато, код 
Пирота, војводе Милоша Обреновића, што подиже 
буну против Турака 1830. године, да ослободи 
пиротску нахију.  Пљунем у шаке, добро истрљам и 
удувам дланови, и за трен ока узгузам се уз метални 
стуб. Бриде шаке, следиле се кошчице, ал сам однео 
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победу и обезбедио десет чаша бесплатне вруће 
ракије за опкладу. 
    Продамо дрва, узмемо лепе парице и онако 
скочањени ки вашке на циганску минџу, свратимо у 
чувену кафану „Синђелић“.  Келнерише један 
омањи младић, цвикераш, лепо и љубазно, види се 
писмен човек, а ови моји земљаци навалили да ме 
напију, па тура туру претиче. Гладан, промрзо, троу 
леба нисам ставио у уста цео дан, али ипак претурам 
ракију и забацујем главу у вис ки петао јер ми нос 
мало повећи и  кривљи па удара у чашу, и све 
певуцкам „Ој чашице лепи створе, окренем ти данце 
горе“. Чикам ги. Реко саћу да ве добро отрошим, 
џимрије једне. Нисам се џабе пењтрао уз гвоздени 
дирек. Све ми лепше и лепше, угрејала ме ракија, 
полетео би од неке силине. Видим онај  келнер ме 
опомиње да нешто замезим, да ме не ухвати ракија, 
ал ови цикутани неће ни купус салату да наруче. 
Решили да ме улетве. И успели су. Не сећам се ни 
кад су ме изнели мортосаног из кафане, ни кад смо 
кренули, ни кад су волови сами стали пред капију. 
Кад ми укућани пред зору помогли да изађем, 
видим лежао сам у канате непокривен, ови моји 
сељаци нису тели ни чергу да пребаце преко мене, 
путовао сам пет сати као леш. Одрвенеле ми и ноге 
руке... И зато Миле, на пиће и на воду се не сили и 
не јуначи.  
     После чујем да су ови моји дрвари тели и да ме 
оставе у кафану, испод астала, ал ми помого тај 
келнер, Моша се звао. Након рата сам мало боље 
разабрао куј је тај човек. То ти је, синко мој, био 
лично Моша Пијаде, Титин најбољи друг и писац 
првог устава Титине Југославије. Ете, имао сам час` 
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да ме лично он услужи. Није то мала ствар у мом 
животу“- заврши, по стоти пут исту причу, мој деда 
Рада Рибарац, први школовани трговац у 
Ђерђелину и први Ђерђелинац који је гледао први 
србски играни филм о Карађорђу, као калфа у 
чувеној трговачкој кући „Браћа Марковић“. Тек 
после сто година тај филм је пронађен у неком 
бечком архиву и враћен Србији.  
    Радин унук Сава Мирослав иде дединим стопама, 
па је тако био први књижевник родом из 
Ђерђелина, који је успео да се пробије у свет 
познатих младих песника и стекне лепо име у 
младој југословенској, а данас зрелој српској 
књижевности.  
    На крају овог романа, чијим чудесима и тајнама 
нема краја, и чији је други део у припреми, да 
задовољимо радозналост читалаца и украсим 
мудрошћу ово приповедање, промовишемо 
изабране делове из нове књиге Саве Мирослава 
„Устанак добротољубља“, а коју више пута 
спомињасмо у роману.   
      
 
    
 
Сава Мирослав 

 
 

УСТАНАК ДОБРОТОЉУБЉА 
 
 
1. 
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   Ко се с вером вери, верније веренице нема,  нити 
ће је бити док је света и века, верујте ми, верујућа 
браћо моја. Уз веру се у небо вере не душа  само, не 
поглед, не мисао, већ човек цели. 
   Чак ни вероватно, не може без вере. Ни 
највероватније. А камоли верник верни.Без вере се 
не мере, веле Срби вери својој верни. 
    Вера је верховност свега. Верховна власт у 
Космосу. Вера је наш кредит и наша плата. Обрнуто 
је проневера. 
   А невера може бити само човек и његова човечица. 
Неверник и Неверница. Али Бог у њих има вере, кад 
их је послао овамо на кушање у безверје. Чак и у 
речи невера су само два слова неверничка. Остало је 
вера. И у завери има вере. Тек толико да се умре за 
њу, ако затреба. Завереник је вереник своје вере. Он 
је – за веру. Како и не би кад и ствари имају своје 
вјерују: верижице, вертикала, веранда... 
   Верица је само на први поглед мала вера, али је 
Верица има таман толико, колико јој потребно у 
животу. Верочки је потребно можда мало више 
вере, али само онолико колико јој треба за спасење. 
   Нашу веру Господ оверава. Онај који неће много 
ни у своју моћ да нас уверава. Па ко верује – верује. 
Остали ће сами да се увере, пре или касније. А то 
уверење се вади у смртном часу и тада не можеш да 
подмитиш чиновника као овде на земљи. Тад се тек 
види ко је вера, а ко је невера. 
   Зато благо оном ко поверова испрва. 
2. 
   Тешко оном ко закине на мери, преврши или 
прекардаши меру. Тога не треба преко сваке мере, 
већ по мери. Не трипут, девет пута мери, а једном 
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сеци, али ни то неће испасти тачно. Само оно што се 
од ока одмери - од срца се извага. 
   Пази се док ти не узму меру. Мера се узима и 
капом и шаком, а враћа се мотком, проштаком и 
колцем. То је овде мериторна мера за немериторне 
мернике. Меркај испод ока да урипиш у меру. Ал ни 
за мерицу злата не мерачи на туђе. 
   Боље да ти је рука мерна него жена верна. Жену 
ћеш другу наћи, ал рука се не купује у касапници. А 
мерак је кад се јунак на јунака намери, па нико да 
претегне, ни да одвади. Алал им мера. 
    Одмерено одмери, ако судиш и у свему одмерен 
буди. Не замерај се ни са ким. На тој мери можеш 
зачас да испаднеш лакши.Теже ти је проклетство од 
мере, него од вере. Одсеби кад мериш. То је тачна 
мерка мерено људском размером. Да не дође до 
размерице. 
    Нека и буде да је човек мерило свих ствари, али је 
душа мајка свих мерних јединица. А њу баждари 
сам Свети Арханђел Михаило. И не замери штогод. 
 
 
3. 
   Цвет си и нацветај се. Без тебе свет не би имао ни 
очи ни душу. Био би – несвет. Надцветавај се са 
Сунцем и звездама, са птицом у небеском и рибљим 
мехуром у морском плаветнилу. Надцветавај се 
речима и звуцима, са песмом, ако ти и она буде 
равна. Цвеће си и цветнијега од тебе нема до цвета 
твојега. Душа ти на полен  мирише.  Ти си звезда у 
трави. 
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   И кад прецветаш, није те доста. Тад цавтиш у мојој 
души, у мом слуху, па чујем како се анђели 
договарају да  те поново уцветају, цвету на видику. 
   Свет је цвет – све што је цветовно – свето је и  
световно је. А свет је свет сам по себи, јер га Свети 
Над Светима засвети, пресвети и освети. Пред ноћ 
се на небо селиш да га оцветаш. Ујутру горе 
доцветаш, а на земљи зацветаш. Љубав је Његова  
цвет без почетка и краја. Цветачник, цветачниче, 
мој мали. 
   И онда кад те муче ти не умеш да се цветиш. Кад 
оцветаш – семе је твоја најлепша оцвета. Цвете над 
цветовима, учини да овај род Светосаван постане и 
цветосаван. А Светосавље јест и биће – Цветосавље. 
   И тако нека остане до краја цвета и века. 
 
4. 
   Свети Виде, виде ли вид твој видело наше 
чкиљаво? Види ли се издалека наше невидело? Кад 
обичан људски вид то види, шта ли тек виде очи 
видилаца, видовитих, и прозорљиваца? Видовњака 
што нас воде пут видика. 
   По несвету и небелу вид нас води, ноге носе 
видним пољем. Завиде нам много виднији 
завидници. Ми идемо Свевиделу на виђење. И 
видамо успут ране невидљиве. Није ли све то 
сновиђење једно тмурно, иза кога видик пуца 
озарени? 
   Гледни, видни и на нас Свети Виде Свевидећи. 
Видиковац нам се спушта, као да тоне. Не види се 
прст пред оком. Вид је видра човекова. Виђено му 
досуђено. Сад иде на невиђено. Зар све оно што се 
види, мора да се и провиди? Свани свети дане 
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Видовдане, нек се види чудо невиђено. Нек се види 
Видан и Видосав. Видосава верна љуба Вида. И 
Видојко видилац невида, што се спушта преко 
нашег вида. 
   Свани свети дане Видовдане, да се очи виделом 
нахране, низ видике вране и небране. 
 
 
5. 
   Радосно о раду бих да зборим, ради тебе брате мој 
радени. Рад је да се човек радује. Рад и радост су као 
коже и кошуља.Кад рад крене на радилиште неће 
наг,  већ се обуче у своје радно одело – у радост. 
Што и јест одело раду. Рад и радост се милују и пазе 
као очи. И гледају да су увек заједно, да се радују. 
Док ради, радник сади две биљке – небеску и 
земаљску. Радост на рад калеми. Небо и Земљу 
спаја, вечно и пролазно обделава. 
  А да се овде о истини ради, сведока има на претек: 
Радован и Радованка, Радомир и Радомирка, 
Радивоје и Радивојка, Радмило и Радмила... 
Погледај њих. И име им радосно и радено, 
радовито... 
   Рад и радост су два лика истога слика, у песми што 
има два почетка, а краја ниоткуда. Човек 
припомаже, а Бог ради и пева, пева и ради, и не зна 
уво земаљско шта лепше звучи, нити око физическо 
шта лепше изгледа од два дара у један поклон 
сједињена и дарована. Тако чини само Божја рука 
што се непрекидно радује радећи, и ради радујући 
се твојој помоћи и испомоћи, радениче мој, тако 
малој а тако големој и милој Богу Радосноме твоме. 
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Радује се, радениче мој, и радосниче, и дело рада 
твога остаће на радост покољењима. 
  
6. 
   Ко се усавршава, Богу се умиљава. Нема 
савршенијег савршенства од Надсавршенства 
Његовог. Зато добротољубљени брате мој,  
усавршавај своје тело,  дух, реч и ум, а посебно срце 
своје пази и уздижи га сваког дана да буде 
савршеније од свих твојих савршености. Ако 
усавршиш срце своје, усавршио си оно што је и Богу 
најмилије. 
   Настој да ти срце буде чистије од храма у коме се 
молиш или служиш. Од њега направи простирку 
љубави, на којој ће, ако те удостоји, можда и Бог 
некада на њој починути. 
    Али најважније од најважнијих је да се усавршиш 
у вери. Вера у Господа је твоје вечно оружје и на 
овом и на оном свету, којим ћеш поразити све 
непријатеље и надвладати све тешкоће. Ако не 
можеш да се усавршиш у било чему другом,  
усаврши се у вери својој и Бог ће ти  опростити 
друга несавршенства и сагрешенија. 
     Савршенство у вери не само да поклапа сва 
остала, већ их и надмаша. Зато кад верујеш, веруј 
најсавршеније на свету, савршеније од ближњег 
свога, али и њега подучи да ти буде раван. 
   Не часи ни часа. Почни одмах да се усавршаваш у 
добротољубљу свом. Чекају те бескрајне степенице 
радости уз које ћеш корачати ка Трону 
Најсавршенијег. 
 
7. 
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   Велики људи ове Планете никада нису држали до 
мишљења већине,  јер вољом Вишњега послати да 
своје мишљење наметну мнозини. И данас људи од 
неког вишег задатка на земљи не обраћају пажњу на 
дерњаву пука, који би у својој осионости да каменује 
сваког ко заједно са њим не напиње вратне жиле 
вичући свакојаке вулгарности и узвикујући баналне 
уличне пароле о којечему. 
   Приметио сам, брате мој у Христу, један чудан 
закон који влада на трговима и улицама. Много 
пута сам се уверио да што је више људи на истом 
месту, ту је мање памети. Са растућим бројем глава, 
опада моћ индивидуалног расуђивања, или 
другачије речено, кад се паметне главе скупљају на 
гомилу, глупост почиње да се шири. Који би то 
закон могао да буде и зашто је то баш тако, како 
јесте од старине, не умем правоверно  казати. То сам 
Бог зна. 
Уосталом Он се дуго мислио да ли Адаму да 
придружи само још једну душу – Еву, што је 
коначно и учинио. Има у тој Божјој неодлучности 
велике мудрости за човека, који ни до данас није 
открио до краја. А и Господ наш Исус Христ је 
говорио да је довољно да се двојица моле у Његово 
име и Он је одмах ту трећи.  
А зар је и потребно више за мудру заједницу Божју?  
Човек нове вере и ере све мање треба да живи у 
људској, а све више у заједници са Богом, и ако би 
сви тако чинили, сви би на најједноставнији и 
највеличанственији начин, били истовремено сви 
скупа, а свако за себе – Велико Мудро Братство 
Христово, сложно у збору и договору, 
добротољубљени брате мој. 
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8. 
   Сви ми богати и сиромаси, мудри и паметни, 
хероји и кукавице, здрави и болесни само смо део 
Божјега блага на земљи и Његова ризница 
непроцењиве вредности. Ми смо Његови дукати и 
златници, дијаманти и сафири, круне и дијадеме и 
драго камење. 
    Али ми нисмо магазе стајаћег блага, за кесе и 
буђеларе,  већ благо за умножавање и оплођавање. 
Ми смо жива сила блага Божијега. И ако стојимо 
лењи и непокретни, хватаће нас рђа и сјај ће наш 
тамнети и бићемо црњи од мрака. Личићемо на 
гробове и кртичине тунеле, на јаме јазбакове. 
    Али ако чинимо онако како нас је учио Господ 
Наш Исус Христ и сваког трена се старамо о свом 
духовном  сјају и блиставилу и светлост наша ће се 
умножавати и ићи ће испред нас осветљавајући нам 
пут и у најцрњим данима нашим. 
     Нека је наша душа топла и блага, и ето нам блага 
неизмернога. 
     Зато добротољубљени брате мој, благо гледај и 
благо говори, и благо теби и твојима и свима који те 
слушају. Умножавај доброту и знање и скупићеш 
благо над благом. 
 
9. 
   Кад тргујеш не претеруј ни у чему, па ни у цени, 
али и не крчми у бесцење, јер не прецењујеш и не 
крчмиш своје већ и Божије, а на то немаш права. И 
кад сам нешто створиш и ни то није само твоје, већ 
се кроз тебе пројавило Божје дело. Зато од трговине 
коју ти Господ удеси треба сви да се овајде помало, а 
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мало више онај коме је суђено да о томе и зна мало 
више. И тако ће сваки труд бити праведно награђен. 
   Сиромашним и беднима настој да опростиш дуг. 
Тиме ћеш одузети себи нешто од земнога блага, али 
ћеш истовремено повећати небески конто. Само на 
тај начин уштедећеш за вечни живот. Ту 
уштеђевину ти нико неће покрасти, као што се 
догађа овде на Земљи. 
   А кад мериш, нека срце исправља вагу, а не вага 
срце. И тада ће Вишњи, који ти је и дао да будеш  
богат, дати још богатства, ако поступаш по Његовој 
вољи. У противном може ти се одузети. 
10. 
   И ја сам само семка што корача, за разлику од оне 
што се хвата на пчелиње ножице или лети ветром 
пролећним ношена. И нико од нас не чини ништа 
посебно, већ само испуњава Божији план – носи дах 
живота и сеје га баш тамо где је најпотребније. И 
чобанин и доктор наука и онај тежак што у зноју 
обделава  виноград, подједнако су  важни Господу и 
подједнако значајни за Његов Велики Наум, и нико 
од њих нема мању или већу улогу у сејању живота, 
ни за један атом више.   
   Сви ми потпаљујемо дах и дух живота у телу или 
на огњишту. Распирујемо жар. Свети дах живота 
мора да гори, ма га распиривао уздах или кошава, 
глад или страст, љубав или мржња... И тај пламен је 
увек онолики колико је потребно да се човек не 
затре, не угаси, нити пак изгори у близини Његовој. 
 
11. 
   Тиме што смо савременици и сапросторници, што 
трошимо исто време и користимо исти простор, Бог 
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је тиме хтео да нагласи наше сродство и братство, 
нашу фамилијарност. 
   Сви смо ми само Велика Очева Задруга, ма које 
вере и нације били, у којој свако од најмањег до 
највећег, зна шта мора или мора да зна шта му ваља 
чинити у Име Његово.  
 
 
12. 
   Хришћанство је мистика реализма. Тамо где наука 
још увек није у стању да да одговоре на витална 
питања живота, појављује се магија са сијасетом 
својих метода, а чији је основни циљ да задовољи 
одређене психолошке и парапсихолошке потребе. 
Значи, основа магије лежи у психолошком и 
парапсихолошком феномену и њоме се користе све 
нове религије, у мањој или већој мери, и секте 
настале после Христа. 
   Једино хришћанство не рачуна на психолошке и 
парапсихолошке адуте, већ  захтева трезвеност као 
основну претпоставку вере.  Васкрсење Христово 
није засновано на психолошком доживљају, већ на 
стварном историјском догађају, на стварном плану, 
у одређеном времену и простору.  Зато 
Хришћанство није класична религија са магијским 
и мистичним обредима, већ жива вера.  
   Обреди у хришћанској цркви називају се мистиком 
реализма,  јер су из реалности Христовог живота и 
настали и даље се развијали.  
 
 
13. 
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   На дан рођења Сина Божјега, највећег и 
најрадоснијег празника на Земљи, једна земаљска 
мајка дошла је у редакцију листа  са намером да се 
„преко новина одрекне свог сина“. Тада  је 
дежурном уреднику листа било најтеже, али јој ипак 
изговори следеће речи: 
   -Кроз рођење Сина Божјега, преко Пресвете 
Марије свим женама опроштени су старобиблијски 
греси Евини, а жртвовањем Сина Божјега Господ 
Бог је опростио свим људима Адамов грех. Са 
Господом Исусом Христом почела је ера новог 
човека, унутарњег човека, који има само два закона 
љубави – љуби Господа Бога и љуби ближњега 
свога. 
   Ко се сада сме одрећи свога сина по крви или свог 
родитеља телеснога, када је Бог наш и Духом и 
Телом својим утемељио такав закон човечанству.  
   Одрицањем од свог детета, одричеш се, јадна 
жено,  истовремено од свог родитељства, одричеш 
самим тим и Оца и Сина и Светога Духа, и Марије 
Дјеве. И целог космичког закона постојања.   
 
14. 
   Са Христом хлеб је добио божански степен 
градуалности. Хлеб и вода су прве и последње 
намирнице. У болести хлеб и вода се последњи 
огаде болеснику на самрти.  А кад оздрави човек се 
прво маша хлеба и воде.  
    Са Исусом Христом хлеб добија нови степен 
посвећења и  постаје симбол тела Христова и тако 
добија виши духовни значај. Са Христом постаје 
вечна храна на еухаристији или причешћу, храна 
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која човека прати и храни и после његове физичке 
овоземаљске смрти. 
    Христов хлеб је важан есхатолошки чинилац већ 
сада и овде, с тога сматрам да клетва, коју сам често 
слушао, „хлеб ти се дабогба огадио“ једна је од 
најгрешнијих. 
 
15. 
   Целина је нападнута.  Лекари се жале како се више 
ни болести не понашају нормално, односно не 
показују већ испитане и проучене симптоме, 
описане у лекарским уџбеницима. Једном 
успостављени симптоми болести не важе за вечита 
времена, већ се и они мењају у зависности од 
болести и бројних других фактора. Све се 
испомешало у човеку.  
    Можда ће да се оствари и „дијагноза“ литерарног 
јунака Толе Манојловића који лекару каже: „Све мо 
боли. И коса и нокти и штап. Све“. 
     Ако се целина разбољева, онда ни човек као њен 
део не  може остати здрав. Старе болести добијају 
нове знакове. 
 
16. 
   Многи народи се муче како да пошуме своје 
духовне голети, док Срби православци тај проблем 
решавају неговањем две свете биљке – кумства и 
побратимства. И поред свих искушења кумство је 
остало и надаље се негује, а побратимство је, као и 
многе друге моралне и духовне врсте закона, почело 
да се суши. Све је мање Срба побратима, а поготову 
побратимства Срба и припадника друге вере. А сви 
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велики србски јунаци су имали своје побратиме 
међу другим народима иноверним.  
   Побратимство је лични чин дубоке вере у некога, и 
побратим може да буде само један. Покушај 
братимљења градова, који је био захватио 
јужнословенске народе у другој половини 
двадесетог века, у суштини се поразно завршио. 
   Преношење побратимства на колективни чин, у 
самом старту није уродило плодом,  а у тешким 
ратним временима и узалудним. У суштини, 
побратимство је кроз колективизацију доживело 
компромитовање, слично покушају радничке класе 
да постане колективни спасилац, да постане 
Спаситељ самој себи.  
   Данас када нова популација доживљава пораз 
веровања у човека, побратимство се чини као 
последња одбрана вере у једнога човека. 
   Поуздати се у Једног Бога и у једног побратима  
нема веће вере ни богатства на кугли земаљској. 
     
17. 
   Праведно је да и правда чује реч праведности. 
Истина је од Бога, а правда је од Његовог супостата. 
Кад је отпао од истине, човек се дохватио правде и 
непрекидно  доказује да је увек и свагда у праву. 
Тако чини и нечастиви  и то му је по вољи. Правда 
се меша у зло и невољу, а истина је увек добро. 
Истина је божанска, а правда људска категорија. 
Правда је праведна казна човек за – грехопад. И 
отпадништво. И ту истина доказује своје добро. Даје 
човеку слободу да сам себи суди по мери своје 
правдољубивости. Суд истине је љубав, а суд правде 
– праведност. А љубав истинита претежава свако 
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знање људско и правду правичну. И тешко онима 
који правду траже, јер најчешће неправду нађу у 
неправедном свету, где је врхунски бог – бог правде. 
И куку онима који вапе „Боже правде“, а не искају 
„Боже истине и љубави“. Како ће они оправдање за 
своју правду наћи у часу Праведнога Суда Божјега? 
 
18. 
   Силна се сила силовито осилила на човека  диљем 
света и века. Сијасет силника силом законе мењају. 
Силом би силан свет да присиле.  Неки би силом на 
силу, ал се сила силом неистребљује,  јер све што је 
од силе, сили и служи. Усиљено. Али свака сила за 
времена, пошто и над силом има сила,  која на крају 
и себе исили и досили и смири бес свој  као кошава 
и време несиле најави.  
   Насилници осиљени, где вам је сила мудрости, 
сила љубави, сила чуда? Како ћете те силе 
присилити, кад су оне пуне силине Божије. А те 
силине извиру из милине Сладчајшега и пуне су 
Духа Светога. 
    Ваша је сила, силници, за овај свет и за кратко и 
несигурно, а силина Силе Божје у дуготрпељивости 
сваке силе пролазне и поразне. 
 
19. 
    Трудиш ли се трудбениче мој? Не посустај у труду, 
не срамоти се пред трудбеницом својом, од које 
тражиш да буде и трудна и  трудољубива. И да у 
тешком труду и у болним трудовима, трудољубиво 
погледа на те. Хоћеш поврх свега да ти буде и 
трудодруга и друдодружбеница. Одуши мало, да ти 
још и ову речем.  
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    Бог ради, а човек  сарађује. Твоје је да се трудиш 
што боље умеш, труд твој неће испасти узалуд. 
Живот вреди онолико колико си труда у њега 
уложио, а није ништа бољи од труда којим кресивом 
палиш да цигар дувана испушиш, између два зноја. 
Знам да пчела не може да ти буде идеал у труду, али 
трут још мање. Од њих понешто научи јер и најгори 
пример је добар пример. 
    Труди се што више можеш, а остало је све у 
Божјим рукама. И не узвикуј: „Живео рад“, „Живео 
труд“, јер ти се већ трудиш и делаш за вечност живу. 
 
 
 
20. 
   Умеш ти да забраздиш кад хоћеш. Једна бразда 
неће њега да осиромаши, а ни тебе да обогати. И 
тако за свако орање штрпнеш овде, штрпнеш онде и 
твоје њиве су све шире. Мушари те попреко гледају 
и проклињу. Уобразио си се. И уобраздио. Али ако 
си стварно тако велики орач, ори ти небеске њиве. 
Земљоделче. Небоделче. Сеј ти небеско семе. Тамо 
ти нико неће замерити ако заузмеш парцелу и од 
три дана орања. Тамо ће се твоји небески мушари 
радовати кад виде како шириш хоризонте, како 
исправљаш видике на све, а не само на четири 
стране. И како отвараш срце своје небу у сусрет. Чак 
ти и помажу да дух твој буде као ветар силовит. Да 
истовремено оре и сеје семе љубави и радости 
Божје. Зато што си и ти посејан с љубављу. И с 
љубављу ћеш, чак и већом, бити пожњевен. А у 
тешкој бразди земаљској учиш се лакоћи небеској. 
И што ти је овде теже на земаљској, лакше ће ти 
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бити на њиви небеској, коју заједнички разоравамо 
одавде до вечности. И не преоравај више туђе 
бразде. Забраздићеш у невоље. 
 
22. 
 Деца пуно причају, чаврљају и на тај начин 
изражавају радост одрастања. Тако и многи одрасли 
људи, који су тек почели да расту у духу, много више 
говоре од духовно развијених људи јер се и они на 
сличан начин као и деца радују одрастању и 
приближавању Богу. Али то је нужан период 
духовног детињства јер када човек постане 
целомудрен, кад га сабраћа старцем назову, он онда 
најрадије ћути и зна да се Божја близина не може 
ничим боље исказати до дугим молчањем и сузом 
радосницом.  Велики духовници су сведочили да 
човек са Богом може само сузама да разговара. 
 
23. 
   Љубав ти је најјаче оружје које ти је Господ дао и 
са којим ћеш једино и задобити бесмртност. 
Наоружане до зуба, врло брзо ће појести зуб 
времена и пропасти јер су били војници смрти. А 
смрт се храни својим регрутима и генералима. 
Поједе их пре него што исукају мач на бојишту. И 
зато ако приметиш да се много наоружао 
чињеницама, доказима, сведочанствима и сваким 
другим лажним оружјем, па се осећаш силним и 
непобедивим, знај да си тада најдаље од Бога, да си 
охладио  своје срце и слојанио љубав за Господа. 
Брзо се онда сам разоружај, и враћај се назад 
Господу, јер у његовој близини, милини и топлини, 
никаква друга заштита ти не треба. 
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24. 
   Приметили сте да су велики златољубци и 
златоимаоци истовремено и велики човекомрсци. 
Не зато што много мрзе људе, већ зато што много 
воле злато. И свако друго земаљско благо, земљано 
богатство. Сиромашне и бедне мрзе јер их сматрају 
ленштинама и нерадницима, јер да то нису и они би 
стекли пуно блага. Чак ни себи сличне и равне не 
навиде, јер се боје да их у богатству не претекну и не 
преотму им злато и углед и положај. Богати су 
нестрпљиви, и зато сами себи граде рај већ овде на 
земљи. И љути су што им се људи не диве. И не 
хвале их довољно за стечени рај земаљски. И зато 
богати додатно мрзе сиромашне и себи равне и 
богатије од себе. 
И чудом се чуде како овај свет уопште може да 
постоји у сиромаштву, и која је сврха бити сиромах у 
животу. Немати ни злата, ни драгога камења, ни 
туђег, ни домаћег новца. 
 
 
25. 
   Годинама сам одгонетао то дивно чудо самоће и 
дивио се пустињацима, подвижницима, иноцима и 
монасима који остављају свет, своје најдраже и 
најближе, одричу се свега и иду у добровољно 
изгнанство. Човек је најбољи кад је сам. 
Најплеменитији. Самоћа је права мера 
предострожности. И у најмањој заједници човек 
може свесно или несвесно да упропасти свој и туђи 
живот, огреши се учини зло и наопако. Самоћа је 
превенција духовне и менталне хигијене. Пре свега 
унутарњег човека, новозаветног, што су 



 120 

целомудрени старци и велики оци Цркве много 
боље знали од данашњег наученог паганина. 
   Добровољна изолација створила је величанствену 
монашку цивилизацију и културу која је ударила 
златан печат србској духовности и култури. 
 
26. 
   У општем распадију апокалиптичних времена, 
најтеже је човеку веровати. Имати вере у милост 
Божју, када се у човеку и око њега све руши, пада и 
растаче, прави је подвиг сачувати трунке праве вере 
и не пасти у млакост и равнодушје. То тешко полази 
за руком и посвећенима и монасима и  
боготражитељима. Ако су и ово знаци последњих 
времена, зашто да се секирамо и мучимо душу што 
све земаљско пропада. Па тако је и предвиђено 
Откровењем Светог Јована Богослова. Чему брига 
што црвоточно царство земаљско пропада, када иза 
тога Христ опет долази? То треба да нам буде 
највећа радост и утеха која нас чека на крају овог 
потпуног расула. 
 
27. 
   Најлакши начин да се залута је пут према себи. 
Чини нам се да се то догађа народу нашем србском 
данас и овде. Ни већина народа, ни предводници 
његови тога нису свесни. А Срби су данас залутали, 
тражећи себе, пут према свом идентитету, тражећи 
себе међу велике, богате и технички надмоћније 
народе. Гледајући у Европу, а како су се они и звали 
у праисторији и други народи их Европљанима 
сматрали, не гледају како сами изгледају, не мере 
свет о себе, према својој снази, не гледају куда 
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корачају. Бог зна како ће се вратити кад увиде да им 
тамо није место, јер њихово историјско место је 
негде другде, а њихова историјска мисија је нешто 
друго. Тежак је пут ка челу колоне народа, али ће 
бити још тежи на зачељу колоне. Србима тек 
предстоји суочавање са својим правим идентитетом 
јуче и данас, у предстојећем времену. Пут којим сада 
хоће да крену погубан је. Као када би јато голубова 
полетело јату орлова и соколова у госте.  
 
28. 
    Иако га изгнао из раја у нижи духовни свет, Бог 
му није забранио да се у њега опет врати, и то не 
само после смрти, већ и за живота. Зар се човек у 
мислима својим сваки час не пентра по васиони, не 
прескаче препреке, не виси на огради Раја, не лута 
тражећи пут за вечност и бесконачност.  
   Благо онима који своје мисли чешће управљају по 
вертикали него по хоризонтали. Тешко онима чија 
мисао се у дану ни једном не дотакне неба. Мисао 
која се не усправи већ погрбљена хода Земљом – 
сужањ је човеков.Човек јој је тамница. И зар смемо 
тако да се односимо према дару Духа Светога. Да од 
Божје милости стварамо слугу греху. 
 
 
29. 
   Лепо је од Бога, а ружно је од греха. Све што је 
лепо, лепо је јер је Христ у њему. Али циљ 
Христовог наука је да Христ уђе и у ружни део света, 
односно да се свет спаси и избави од греха. Лепота, 
односно естетика није циљ живота на Земљи, нити 
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је циљ сама себи, већ је то етика, која за лек нуди 
покајање кроз жртву љубави. 
   Зато је естетика циљ мање развијених душа, које 
воле да се ките туђим перјем. Развијене душе не 
брину много за квалитет живота овде на Земљи, већ 
настоје да га обезбеде на Небу. Да буду људи, али 
као усиновљеници Божји, кад се представе у Христу. 
Спасење је врхунац лепоте. 
 
 
30. 
   Само слепи у љубави видеће Бога. Ни далековиди, 
ни видовити, ни прозорљиви неће Га видети у својој 
лакомости, јер Бог није сочна поморанџа па да се 
ољушти и покаже гладнима и жеднима и раздели на 
кришке. 
   Физичке очи су видело за физичко тело, духовне 
очи се отварају за вечност. Тешко духу који не 
прогледа својим духовним виделом јер оно се не 
отвара по рођењу, ни тренутној потреби већ у 
препорођењу у љубави. Ко носи љубав у срцу може 
се сматрати пробуђеним. 
 
31.     
   Новозаветник не сме да страћи живот тражећи 
само врунске истине. За тај позив није ни дорастао, 
ни опремљен. Љубав, вера и нада су само лако 
пешадијско наоружање, јер на путевима Господњим 
му једино може помоћи милост Господња. 
   Циљ Новозаветника је самоизбављење из греха и 
избављење ближњих, а не свеизбављење света и то 
из руку Божијих. Једва наслутивши највише истине 
човек би одмах да спаси свет, а да се при том ни 
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једне секунде није запитао да можда свет не вапи да 
се спаси управо таквих спаситеља.  
   Онај који клечи, и моли Вишњега за спас, моли у 
име своје немоћи, и не може у њено име да избавља 
свемоћ из свемоћи Божије. Бог стално исправља 
зло, али то чини на свој божански начин. Онај ко 
преузме улогу чистача греха, непријатељ је 
непријатељству сваком, акамоли Богу Милостивом. 
 
 
32. 
   Ко убија оно што није створио, створиће једном и 
оно што није убио. Не сме се Божије дело рушити 
према човековој мери и потреби. Онај ко се размеће 
на туђем имању и туђој муци, само је наудио својој 
сиротињи. Грешник нема права да чисти грех са 
лица земље јер ни свој прво није окајао. А грех се 
грехом не поништава, већ се увеличава.  
   Зато Бог од недостојних склања и добро и зло. И 
једно и друго се морају заслужити. 
 
 
33. 
   Остао сам пренеражен реченицом једног 
просветног радника: „Час кажу на телевизији да је 
Божић, а час Васкрс највећи хришћански празник. 
Ма све је то помодарство“. То да је Ускрс највећа 
победа над смрти коју је добио Богочовек, победа 
тела над пролазним и највећа духовна планина-
вододелница, која је духовне токове човечанства 
сасвим другачије одредила требало би да зна макар 
учитељ, који представља свог духовног оца, Господа, 
Учитеља овде на земљи. 
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   А да је то „помодарство, можда и јесте, али 
помодарство које траје ево већ две хиљаде година. 
Помодарство које нуди савршену и вечну моду у 
мислима, говору, вери, облачењу... 
   Светлосна одора у коју се Господ пред ученицима 
пресвукао на Таворској гори, остала је непреазиђена 
до данас. А до такве одоре сви морамо доћи пре или 
касније, ако мислимо на своје спасење. Да ли ћемо је 
поново обући као кад смо били светлосна бића, 
зависи од наше воље: Хоћемо ли да носимо 
Божанску, светлосну и вечну „моду“ или ћемо 
облачити у црвоточне хаљетке пролазности, ствар је 
вере нас грешних „манекена“. 
 
34. 
   Паганство је узело тако велики замах да су и наше 
куће претворене у идолишта, у праве цркве идола, 
баш као што беше и некада. Човек овогвремена није 
тога свестан. 
   Савремене куће су магацини идола, а не скромни 
домови, где иконе и кандило представљају највеће 
вредности. „Колико је непотребних ствари човек 
измислио“, кажу да је рекао неки монах, када је 
после више деценија први пут ушао у робну кућу. А 
наше куће су постале заиста мале робне куће 
непотребних ствари.  
 

РЕЧЕНИЦЕ-ПРЕПЕЧЕНИЦЕ 
 
Ти немаш право на зло, јер све што си добио - од 
Бога је. А Бог је Највеће Добро. 
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Моли Господа да те упути на добре људе и добре 
људе на тебе. 
 
Ако љубиш Доброту, онда је твоја воља и Божија. И 
зато кад се за Добро одлучиш, одлучио си се за 
Закон Божији. 
 
Добро за тебе не сме да буде зло за другога, нити 
твоја радост сме некога да уцвели. 
 
Кад ти Свети Дух да идеју, истовремено ти даје и 
снагу да је оствариш на добробит другима и 
ближњима, па тек онда  на радост твоју. 
 
Твоја посебност је део Божје посебности, која ти је 
додељена, зато се не горди узалуд,  да ти се не 
одузме. 
 
Не саветуј се са сваким. Нису сви људи удостојени 
исте умности, доброте и љубави. Можеш због тога и 
нашкодити себи. 
 
Зло никада не иде само, али се и добро на добро 
лепи, и врлина уз врлину прибија. Да није тако, 
одавно би се излио пакао. 
 
Свако зло и изопаченост потичу од нечастивог који, 
такође, делује кроз људе. Али не криви их. Својим 
злом су већ довољно себе искривили и изопачили. 
 
Не плаши се никога и ничега јер је Господ Бог уз 
тебе. А Он је непобедив. 
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Не суди и не куди, јер у коначном збиру себи судиш 
и себе кудиш. 
 
Све што чиниш, чини с љубављу, јер Богу чиниш на 
славу. 
 
Ако те обузме изненадна радост, па и туга, а не знаш 
разлог томе, буди срећан јер си део Божије Целине и 
ниси изопштен из Свесвета. 
 
Добро је да срце често „вара“ разум, јер је он већ 
доста зла нанео човечанству. 
 
Као што се цигара од цигаре припаљује, тако се и 
душа од душе ужарује. 
 
Не разглашавај туђ грех, а Бог ће ти за то два твоја 
опростити. 
 
Самољубље је увек на крају само – Јудин пољубац. 
 
Не понеси се у добру, јер ако си се понео, значи да га 
немаш довољно. Може ли краљ своју ризницу да 
носи са собом? 
 
Сваким даном твоја мудрост и снага расту, а 
показаће се твој духовни напредак у најтежим 
тренуцима живота. 
 
Хвали Господа, али хвали и људе, јер Бог делује 
кроз њих и они су усиновљеници Божји кроз 
Христа. 
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Сваки дан је згуснута вечност. Зато пази да дане не 
трошиш узалуд. 
 
Замисли онда колика је милост Божја ако ти је већ 
овде на земљи дао толики део вечности. 
 
И упамти свој вечни живот трошиш већ овде на 
земљи. Зато пази да га себи не омалиш на небу. 
 
Пази и на децу своју, јер си их добио од Господа на 
милост и старање. 
 
У послу буди упоран и чврст и не одустај од своје 
намере, ако си сигуран да је на корист твојих 
ближњих, које волиш као самога себе. 
 
За сваки свој наум, жељу и делање најпре затражи 
благослов од Господа  Исуса Христа сина Божијега. 
 
Клекни и моли, макар и за најмању милост, као што 
чиниш и за највећу. И умножавај своје молитве 
сваког дана. 
 
Велика дела, траже велика одрицања и жртве. То 
нека ти буде на подвизавање. 
 
За све што ти се дешава, питај Господа Бога како да 
изађеш из сваке тешкоће или лакоће. Јер и до 
лакоће си тешко дошао, али милошћу Божјом. 
 
Лакоћа ти дође као залетиште да прескочиш 
препреку. Али и као одмор и награда између два 
умора. 
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Буди љубазан, пријатан и учтив и са најгорима, али 
истовремено спреман да покажеш и супротне 
особине карактера, којима они хоће да те заплаше и 
застраше. Кад виде да их се не плашиш, победио си 
их њиховим оружјем. 
 
Интуиција је мудрост твог анђела чувара, који ти је 
додељен на старање, зато што си ти још дете Божије, 
мерено небеским аршином мудрости. 
 
Ако ти се плаче – плачи. Сузе најбоље разговарају са 
Богом. 
 
Место које те боли на телу прекрсти га у мислима 
својим крстом часним, и све своје добре мисли и 
жеље усмери на њега и моли се за његово 
оздрављењње. Милуј га руком. И бол ће ускоро 
престати. 
 
Ако те заболи неки  унутрашњи орган, чини исто 
као и у претходном савету. Видећеш колико је свака 
ћелија жељна љубави и миловања. И окрепићеш се 
и оздравићеш. 
 
И твоја природа чека на васкрсење и радује се 
сваком оздрављењу и напретку.  
 
Моли се и за људе од којих ти прети опасност. И 
видећеш да ће ускоро њихова зла природа постати 
питомија. И да ћете оставити на миру. 
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Моли се Господу и за установе и предузећа од којих 
зависиш ти или неко твој ближњи. И испред њих у 
мислима нацртај Крст Часни. 
 
Љубавне песме су песме већ или ускоро поражених 
у љубави. Зар има лепше освете од ове? 
 
Песник је у суштини као слаб ђак, коме другари 
дошаптавају одговоре. Песнику анђео Божији 
диктира у перо. 
 
Лоша храна упропасти желудац, а лоше књиге – 
главу. 
 
Пишем јер белина хартије хоће да се обуче. Стиди се 
голотиње као Адам у Рајском врту кад је окусио 
плод са дрвета познања добра и зла. 
 
Писци истерују невиност хартије из њеног раја са 
првим словом које запишу. Они су мали богови на 
папиру. 
 
Поезија: неколико строфа које су успеле да побегну 
из живог меса пролазности у безвременост речи. 
 
Да би се писмо прочитало, коверат мора да се 
отвори. Да би песник пропевао, мора пострадати. 
 
Са трпезе надахнућа песнику падне на лист хартије 
тек неколико мрвица стихова, да се прехрани до 
следеће гозбе. 
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Поточић већ од  извора жубори: учи језик морске 
буре. Дете већ у пеленама „гугуче“ – учи се да плаче 
кад одрасте. 
 
Певај и не тумачи. Ко не разуме песму, можда му 
није ни дато да је схвати. Ако га песма није 
надахнула , неће ни твоје објашњење. 
 
Књига је кавез речи. Кад је прочиташ, почнеш и ти 
да цвркућеш- рецитујеш  као што је песник и желео. 
 
Песник слика речима, а филозоф речима слика 
идеју. Филозоф је дакле моћ сликања позајмио од 
песника, а не од сликара. 
 
Речима брзо умире звук, али њихово значење 
надживљује песнике и векове. 
 
Књижевност не може да храни писца, али га зато – 
опија. 
 
Сви који се труде да пишу мудре књиге, желе да их 
неко истински заволи, али заборављају да се не 
воли памећу већ срцем. 
 
Књиге су можда привидна тамница речи, али у 
њима је бескрајна слобода говора. 
 
Пиши згуснуто. Згуснуте реченице су као гутљаји 
препеченице. 
 
Колико глава, толико језика, а дупло више очију. Па 
сад изађи са књигом свету на видику. 
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Неупоредиво више је написано него што је 
прочитано. А и оно што је прочитано није дочитано. 
 
Ко уме лепо да разговара са другима, вежбао је 
најпре са самим собом. 
 
Књига се пише у самоћи, а историја у светској 
гунгули и галами. 
 
И најмудрија књига је слепа као и сваки храбар 
човек, јер не види и не зна све опасности које је тек 
чекају. 
 
Ко неповезано прича личи на пастира који скупља 
раштркано стадо. 
 
И најлепша реч је понекад – атентат на нечије 
нежно срце. 
 
Неколико прочитаних књига само замуте човеков 
ум, као и неколико чашица алкохола. Али што даље 
читаш, све си трезвенији, а што више пијеш, све си 
пијанији. Да ли је сад читање трезна опијеност или 
пијана трезвеност? 
 
Бесмисленост служи као лош пример смислу. Али то 
је њен прави смисао постојања. Тако је и са лошим 
књигама. 
 
Права реч у правом тренутку боље открива твој 
живот него да си роман о себи написао. 
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Књиге су као микроскопи: Кроз њих гледамо 
непознат живот од кога нас истовремено и деле и 
спајају.  
 
Кад причам сам са собом говорим гласно, да ме и 
други чују, и да посведоче, ако затреба, да сам 
разговарао са паметним човеком. Ко би ми, иначе, 
поверовао? 
 
Једноставне ствари једноставно постоје и морају се 
једноставним речима описати, да би биле 
примећене  једноставно. 
 
Књига је мудрост, лепота и љубав - на продају. 
Какав тужан почетак образовања. 
 
Са живог језика на хартију, реч постаје мртво слово 
на папиру. Али и то је судбина писања. 
 
Писци су робови књиге, а књига је постала роба, 
онда су трговци књигама – робовласници. 
 
Мудар човек каже колико треба, а не колико зна. 
 
Велико знање никада не може да умањи велику 
веру, али велика вера може да учини велико знање 
још већим. 
 
Не дижи крила, ако не знаш циљ лета. 
 
Смрт не заповеда нити наређује, а сви јој се на крају 
покоре. 
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Облачак, али заклони сунце целом селу. 
Ћути, ако мислиш да ућуткаш гласине о себи. 
 
Наука својим проналасцима помаже човечанству да 
се уништи пре рока. 
 
Како је свемир велики. И  обичној радости је тесно у 
њему. 
 
Жеља да будеш савршен најбољи је друг твојој 
несавршености. Али ни другарство не траје вечно. 
 
Паметуј, али не претеруј. Сети се да је лудост 
најчешће мењала токове историје. 
 
Лудости праве храбри, али паметни људи. То се 
после назива мудрим потезима. 
 
Пао си у блато. Па од њега си и створен, каже 
Књига. Замисли да си пао у нешто смрдљивије. 
 
Бог је човека створио од блата, а онда га је пустио да 
се сам пече на својој савести. 
 
Ненасилна власт је она која грађане натера да се 
сами бију у главу. 
 
Мало је младих који знају да су млади и - да буду 
млади. 
 
Људе који верују у постојање субатомских честица 
сматрају  просвећеним, а оне који верују у постојање 
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анђела држе за непросвећене. Зашто, када су обе 
твари невидљиве? 
 
На људе који мисле својом главом, нико не воли да 
мисли: ни држава, ни црква, ни народ. 
 
Ако те многи мрзе, значи да много вредиш. Зато те 
и не цене, јер знају твоју вредност. 
Опомени и заћути. Паметном је и ћутање разговор. 
 
Што већи ум, већа је и мудрост, али и глупост коју 
направи. 
 
Старај се што боље у границама своје снаге и ума. 
Друго се од тебе и не очекује. 
 
Воли интуицију своју, јер то је знање које ти је 
Господ послао, као оружје што је војнику који иде на 
војну. 
 
Ако победиш самог себе, размисли да ли је то 
резултат твог јунаштва или твоје слабости. 
 

20. 04. 2004. 
Београд - Параћин 
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ВИСОКЕ ДУХОВНЕ СФЕРЕ 
 
 
     Мирослав Димитријевић познати српски књижевник, 
историограф, публициста, новинар, есејист, књижевни 
критичар антологичар и сакупљач народних 
умотворина, свакако један од најпродуктивнијих и 
писаца са подручја Поморавског округа и Србије, новим 
романом „Тајне и чудеса града Ђерђелина“ слично као и 
претходним романима изазива пуну пажњу свеколике 
књижевне и шире јавности. 
Димитријевић као један од првих српских књижевника 
(а вероватно и први)  јасно и гласно проговара о 
величанственој српској праисторији. Димитријевић то 
чини континуирано, промишљено и „уланчано“ тако да 
се у романима „Показни дан смрти“, „Чувари тајног 
блага“. „Гаумата“, Афродитин дар“ и „Љубав белог 
монаха“ често спомињу исти топоними, па и имена, 
ликови, амбијент... 
     Тако се у његовим романима најчешће спомиње град 
Ђерђелин који се протезао од Бачине до Јагодине, а из 
романа се може закључити да му је епицентар био у 
Рашевици (родно место аутора). Готово сви романи 
имају наглашену комуникативност, припадају жанру 
такозваних кратких романа (данас врло популарних у 
светској књижевности) и читају се попут бестселера, у 
њима се готово редовно преплићу далека српска 
прошлост и садашњост, колоквијални и старински језик, 
тривијални догађаји са узвишеним и оним тешко 
објашњивим, дакле сурова данашњица и високе духовне 
сфере-тако да имају елементе изуизетно читаних романа 
али и романа који су класично есејистички акцентирани 
и улазе у токове високих духовних сфера у којима ретко 
ко уме (и може) спокојно да плива. 
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     Поред тога Димитријевић конзистентно инсистира на 
древној праисторији Срба која датира више хиљада 
година од пре појаве хришћанства и стално тврди да су 
Срби најстарији народ и раса, који су имали велика 
царства која се простирала на три суседна континента 
(Европи, Азији и Африци) и та присторија српска 
знантно се разликује од каснијег хришћанства које траје, 
а по тврдњама Димитријевића,  који се позива на Светога 
Саву, покрштавање Срба није почело у 9. и 10. веку после 
Христа, већ у првом веку нове ере, а Србе су 
покрштавали сами Христови апостоли.  
     У роману „Тајне и чудеса града Ђерђелина“ има 
ефектно описаних  сензација, као и описа надреално 
описаних догађаја, а на крају књиге као збир изузетно 
умних беседа објављен се збир беседа под заједничким 
насловом  „Устанак добротољубља“ где Димитријевић 
поручује својим сународницима да се старој слави могу 
вратити само ако се упуте Божјим стазама и поново 
успоставе много ширу и пуну комуникацију са 
Свемогићим, и добротом и човекољубљем, посебно 
богољубљем – победе све завидне, злочесте и зле. 
     У сваком случају Мирослав Димитријевић објавио је 
аутентичан и оригинални роман високих артистичких 
вредности и духовних домета, који ће несумњиво бити 
један од оних који ће обележити доба у коме живимо, 
чији смо сведоци и актери, а мислима акцентираним 
љубављу, милошћу и дубоким разумевањем несумњиво 
изузетно позитивно утицати на читалачку публику. 
 

Бајо Џаковић 
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ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ 
 

Друго издање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИЖЕВНИ ЗИГУРАТ  ТАЈНИ И ЧУДЕСА  
ГРАДА ЂЕРЂЕЛИНА 
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      Подижем овај књижевни диг у славу градитеља града 
Ђерђелина - Ђурђа Теменића, од племенитог рода 
Јеракловог илити Бога Сербона, у историји познатог као 
Сербо Макеридовић, а у Библији као цар Асур, господара 
Другог србског светског царства, који и овде поред 
Мораве свој род посади и остави га да чува колевку 
србства и беле расе, белог европеида, свој србски народ 
који створи источник писмености и свето писмо – 
србицу, оба бројна система, са нулом, најстарији 
календар на свету и започе прву модерну индустрију – 
металургију... И три светска србска царства освоји и 
владаше на три суседна континента... Што више ни 
једном народу не пође за руком ни до данас. 
 
     А Ђурђе, божанство рата и плодности наших древних 
праотаца Срба, остави своје име свом граду Ђурђелину, 
Ђурђевом брду, србском именику, и на стотине места у 
србским народним песмама и предањима. 
 
 
(Драги читаоче, и било којим редом да ређаш ово 
камење, и у било које време, зидаћеш и обнављаћеш 
опет и ти  највећи србски мегаполис – Ђерђелин) 
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ПРВИ КАМЕН 
 

 
   -Иако је победио у тој бици и одбранио пустињу 
над пустињама, Исак Анђел, византијски краљ 
поклони нашем Великом Жупану ту област на 
десној обали Велике Мораве. Даде му и древни град 
Петрус са црквом и пустиножитељима анахоретима 
на челу са Кукупетрусом. 
    Цинична великодушност лукавога Грка, нашем 
оцу Немањи зададе још једну рану, дубљу и болнију 
од оне задобијене у борби. Спарушен, Стеван 
Немања није имао снаге да се врати у Топлицу, у 
своју скромну престоницу код манастира Светога 
Николе. Остаде поред аџијазме лешјанске да светом 
водом пере рану и блажи вреле усне. 
    Скоро годину дана је лице мио и 
светобогородичку воду пио, док му се најзад не 
врати снага у тело и радост у очи. 
    Једно јутра ишета наш господар на петрушку кулу 
и баци поглед на запад, на своје проширено 
царство, а очи му прикова моравска равница и 
озари га. Све док сунце није пало за Јухор, Немања 
се не маче са куле. Широм отворених очију гледао је 
доле у равници – град. 
    Огроман град који ни једна војска не може да 
прегази, ни покори. Град без кула и зидова, без 
капија и страже. Град који ће својом величином 
заморити сваког непријатеља. Отворен на све 
четири стране. 
    Не град-корњача, већ пуж голаћ. Дивовски пуш 
што оставља сребрни траг иза себе. Водени град, а 
на копну. Град који има све особине воденог 
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царства. И ухватљив и неухватљив. Са мудрим 
вировима и брзацима. Град кога би закону опстанка 
учила старија сестра Морава. 
    И нека се пружа од Крушевца до Јагодине. И нека 
се ту Срби множе као у мравињаку, као пчеле у 
трмкама. Нека ова равница буде пуна србскога 
народа као око, као зеница светлом. И нека том 
граду остане име Ђерђелин, благосиља наш  Свети 
Симеон. 
    Тог тренутка дуну јачи ветар и трже нашег оца из 
визије. Он се окрену истоку и прекрсти се. Војска 
ношена ветром у леђа, крену  лако низ камени 
лешјански пут према Косову, куд Немања нареди. 
То име ветру и остаде – кошава“. 
    Свети Сава заћута. Загледа се доле према Морави. 
    -Опет дува, брате Иноћентије. 
    Калуђеру Иноћентију из манастира Светога Петра 
и Павла изнад Рашевице, вијугава сребрна трака 
Мораве учини се као седа влас оца Симеона 
Мироточивог. 
    -И када ћеш то, оче равноапостолски, да кажеш и 
осталој браћи? – дрхтавим гласом прошапта 
рашевички калуђер. 
    -Кад за то дође време – одговори му Хиландарац. 
На дан моје смрти, а тачно на средини  двадесетог 
века, родиће се дете које ће Србима саопштини ову 
тајну. И та истина освежиће их као кладенац воде у 
пустињи и залиће их новом вером у Христијанство и 
у своју моћ. 
    -А зашто, оче Саво, избегаваш да се јавиш србском 
народу, већ путујеш као сваки други путник? – 
охрабри се Иноћентије и на друго питање. 
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    Свети Сава га оштро погледа и Иноћентију се 
учини да је пред њим лак и прозиран као ваздух. 
    -Пођи са мном, брате – заповеди атоски калуђер 
из царске лозе. 
    Кад стигоше при дну последњег јухорског брда, 
Свети Сава стаде уз један камен и прекрсти се. 
Подиже штап, везан свиленим концем, за педаљ 
изнад земље и умири га. Мало после штап поче да 
се врти све брже, док не описа сунчани круг.   
      -Копај овде, Иноћентије - ведрим гласом 
заповеди Свети Сава. 
      Срећан што се највећи србски пастир више не 
љути на њега, Иноћентије поче ноктима да копа 
земљу где му би означено. Земља се ускоро овлажи, 
а кад му из јагодица попрска крв, бљуну вода. 
      -Ето, брате Иноћентије, јавио сам се свом народу. 
Објави му то слободно – рече Свети Сава. 
       Дрхтавих руку, изгребане коже, мокрих рукава и 
хаљина, калуђер Иноћентије гледао је како одлази 
највећи живи чудотворац међу србским калуђерима, 
како иде према великом Ђерђелину, који је већ 
почео да се хвата као сига уз обалу, као икра у 
плићаку. 
    Доле у равници беснела је кошава, а њен урлик 
одјекивао је јухорским урвинама. Иноћентију се 
учини да се то и није њему догодило, већ неком 
другом човеку. 
    Али нови кладенац је био ту. Из њега је већ 
истицао поточић.  
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ДРУГИ КАМЕН 
 
    -Излуђује ме овај ветар, Херодоте. Не идемо ни 
десет чворова на сат. Да ли ћемо икада стићи у 
Грчку? И зашто сам уопште пристао да те пратим на 
овом сулудом путу?По цео дан нешто бележиш и 
уцртаваш, што можда никоме никада неће требати.  
     -Хвала ти Хризостоме, што си пристао на овај 
пут. Са тобом сам најсигурнији. А ово што нам дува 
у лице и зауставља нашу лађу, то је тај чувени ветар 
кошава или кешава. Тамо у Индију, Трибали су 
понели њено име. И своме Кришни понекад тепају – 
Кешава. Кошава је оштри дух Трибала... 
    -Србаља, Херодоте – исправи га Хризостом. 
    -Ако је варварско, није важно како се зове. И боље 
је да се намерно греши, Хризостоме. Да им се 
историја затре и погуби по разним именима и 
називима. Видиш ли, какав им је ветар-такав им је и 
дух. Какав им је ветар-таква им и војска, такви су им 
и владари – помало разљућено одговори Херодот. 
    -Херодоте, шта је с тобом? Теби је овај ветар 
продувао кроз уши. Шта булазниш? Никада до сада 
ниси тако говорио. 
    -То ће се догодити. И ти ћеш бити један од 
владара тога духа, али ће то трајати колико и цвркут 
ластавице. И власт ће ти насилно узети неки опаки 
људи, који ће прстом показати на неког другог 
владара. 
     - Признајем можда је све ово само тренутак 
божанског надахнућа, који више приличи 
пророцима и песницима него мени историчару, али 
наш ум је наше највеће пророчанство, које само 
себи увек изнова прориче, измишљајући циљ и 
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сврху, историју и културу... Стварајући нужност и 
заповест свога постојања, а правдајући своју 
измишљотину довођењем пред свршен чин... 
    -Лекара, зовите брзо лекара! Херодоту је позлило 
од кошаве - развика се Хризостом. И пловећи 
Моравом ка југу, нико са грчке лађе не примети да 
трешњевачки поток и река Црница са Моравом 
чине водени крст, живи, текући крст. То не промаче 
једино Христостому, који ће после Другог светског 
рата и победе над Германима, у Србској 
патријаршији бити именован за патријарха, а потом 
Ранковићеви људи из партијске полиције ће га 
развластити за неколко минута и наредити да за 
патријарха мора бити изабран патријарх Герман. 
    Нико из грчког каравана не примети, када су 
почели пешачити, да се сви путеви сами 
благосиљају градећи честе крстове и раскрснице, 
пре него што се изгубе у мрачним шумама. То опет 
западе к свести само Хризостому, који ће после 
двадесет и четири века, милошћу Божјом, постати 
епископ Браничевски. 
 

ТРЕЋИ КАМЕН 
 
     Петар оде у Рим,  а Господ Бог у сну одврати 
апостола Павла од пута по Азији. Павле настави 
своје ходочашће кроз Балкан у уђе Велико 
Поморавље. Ту га дочекаше србска пламена: 
Србаљи, Меди, Србати, Сорби и Сорди, насељени на 
обалама Морава, које Рим још увек није до краја 
покорио, нити ће моћи, и тешко разумеваху чудака 
који проповедаше равноправност роба и господара, 
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пониженог и узвишеног, јачег и слабијег, моћног и 
немоћног... 
    -Шта то причаш, апостоле- успротиви се лађар на 
Црници,  док је превозио непознатог путника, који 
је представи као Христов апостол. Како људи могу 
бити равноправни, кад ни прсти на руци нису 
једнаки, кад травка са травком није једнака, ни 
грана са граном, ни кљун са кљуном, ни крило са 
крилом, а како ће бити равноправан човек са 
човеком? 
    -Ако смо од Бога рођени, сви смо једнаки. Зато је 
христ и пострадао и испаштао на Крсту, а потом 
Васкрснуо, објашњаваше свети човек Павле, који на 
чистом србском језику, којим се говорило и у 
Палестини, и широм сељене. 
    -Нема ништа од те твоје равноправности, мој 
апостоле. 
     - Паракине, да ли би волео да замениш твог 
прокуратора? 
      -Волео бих, али што си ме назвао Паракином, 
кад се зовем Јован, као и наш Бог светла и јаве – 
Јован. Зато нас ви који нисте од наше расе и зовете 
– Јованима или Белима. 
    - Видиш Јоване, после хиљаду и по година 
родићеш се  исто овде и радићеш исти посао, кад си 
неверник, да се  лично увериш да ће сва твоја браћа 
примити Христов наук и бити једнака пред Богом 
Васкрслим. А ко верује у њега имаће живот вечни. 
 И ово место прозваће се твојим именом и носиће га 
до краја времена. Иди сад и причај шта си чуо од 
мене и Бог Свемилостиви и Вазљубљени ће те 
наградити. 
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   Излазећи из лађе, Свети апостол Павле спусти на 
бродарев длан златник, а скелеџију обасја 
збуњеност и први пут се прекрсти, онако како га је 
научио свети човек. 
    -И то је довољно, за почетак – чу јасан глас. 
    Бродар се дуго обрташе око себе, али не откри 
одакле дође тај глас, иза оног небеског плавог или 
земаљског зеленог жбуна. 
 

ЧЕТВРТИ КАМЕН 
 
     Приповеда се да је у месту Ђерђелину некада 
некада била варош звана такође Ђерђелин. Та се 
варош, веле, простирала од запада ка истоку, од 
данашњег Ђерђелина до Грабовца, места у равници 
моравској, где је некада постојало старо село 
Грабовац или управо варош се простирала од 
данашње ђерђелинске до грабовачке чесме. 
    Дућани су, како се прича, у тој вароши били тако 
чести, да је мачка могла прећи по крововима с краја 
на крај вароши. Затим има и зидина од некаква 
града, које се једва познају. У Грабовцу има нека 
развалина, за коју се прича да је од бање, која је ту 
била у којој се купала царица Милица. До бање је 
стара чесма, а до ње развалина, за коју се држи да је 
то цркве. 
    Близу ове црквице је место Товарњача, где су се, 
веле, товариле и растоваривале камиле, које су 
доносиле робу граду Ђерђелину, а односиле оно што 
је за одношење. У Ђерђелину и околини и данас се 
налазе стари новци, старе мамузе, косе, мотике и 
друге гвоздене и бронзане ствари. 
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    -И Ви ћете објавити и ову легенду у овиру Вашег 
рада, господине Мијатовићу? 
    -Да господине Цвијићу, не видим сметње да то не 
учиним. 
    -Искрено, не видим ни ја, али Ви бисте били први 
Србин модерног доба, који би ту тајну обелоданио. 
    -Какву тајну, господине Цвијићу? 
    -Ниша, ништа Мијатовићу, мало сам се удаљио од 
теме. Ваша антропогеографска студија о Темнићу  је 
врло добра. Уз извесне дораде, Српска краљевска 
академија ће је штампати, вероватно већ најесен ове 
године. 
    -Неизмерно Вам хвала, господине Цвијићу, на тој 
радосној вести, а посебно на Вашем личном труду и 
подстреку док сам радио на овој студији. 
    -Нема на чему, Станоје, то је део нашег 
заједничког посла, а на корист српскоме роду. 
 
    И сада, пошто сам Вам од речи до речи препричао  
разговор са председником Српске краљевске 
академије наука и уметности, молим вас господине 
Милићевићу, да ми кажете уколико нешто више 
знате о томе, односно о каквој се то тајни ради? Чак 
сам помало и забринут. 
Са посебним уважавањем, поздравља Вас Станоје 
Мијатовић, учитељ, Бачина 
 
 
Драги господине Мијатовићу, 
 
    Најпре да Вам честитам награду, коју је Ваш 
цењени рад добио из фонда покојног Владимира 
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Карића, а затим и штампање студије код господина 
Цвијића. 
    На Ваше питање, постављено на крају псма, нисам 
у прилици да сада одговорим. Задовољите се само 
тиме да се ради о тајни српских владара од 
Немањића до данас. Ако Бог да да се лично видимо, 
испричаћу Вам подробније о томе у четири ока. 
 
                                            Бог Вам дао сваку срећу, 
                                            Ваш Стојан Ђ. Милићевић 
 
 
    - Тек сад ми ништа није јасно, прошапута учитељ 
Мијатовић, и склопи писмо. Ову легенду сам чуо од 
мог деде Стојана, а нисам ни знао да сам одрастао 
чувајући краљевску тајну. Али коју? Цвијић ми није 
забранио да то објавим. Ако најмудрија српска глава 
данашњице сме то да пусти у јавност, као уредник 
едиције „Насеља српских земаља“, чега бих се се ја 
плашио? Откривене су тајне египатских пирамида, а 
што не бих ја био први који ће открити тајну 
српских владара – врати се самопоуздање учитељу 
Мијатовићу.  
     Коначно, како је Свети Сава и пророковао, тајну 
откри дете које се роди на дан Светог Саве, на 
средини 20. века и обелодани да је Ђерђелин, у 
преводу са старосрбског град рата и победе, да су га 
градили Теменићи, из рода Јераклова, или цара 
светског и српског царства  Серба Макеридовића 
(Бога Сербона) и да је ту боравио у детињству и сам 
цар трећег светског српског царства Александар 
Велики Карановић, из рода Теменића.  
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ПЕТИ КАМЕН 
 
    -Слушај Лаповцу, хоћу да удесиш да ово буде 
највећа прослава у Србији. Да се памти када је 
Милош отворио ћупријске оборе. Они ће нам донети 
живе паре и моћ. А кад имамо стоку у Србији, 
имаћемо и бечку и пештанску господу у рукама. А 
хвала Богу пуна је Србија стоке. Оћу да се сјати у 
Добричево цела Србија, оца ти јебем. И да смислиш 
нешто весело, да се овај јадни српски сељак нечему 
насмеје и порадује. Чиниш волико, јеси ли разумео 
Лаповцу? - наређује књаз Милош свом министру 
Милисаву Обрадовићу порекло из Сикирице, више 
Параћина, оборкнезу лаповском, док седе и 
договарају се у Милошевом конаку крагујевачком. 
    - Јесам господару. А да ли ће и госпођа Љубица да 
иде са нама? 
    -А кој ће мој па она?Је л била у Пожаревцу? Била. 
Ту сам ергелу њој наменио. Ове оборе и торове  
ергелу посвећујем Добрици. Њу да поведеш! – 
нарогуши се Коџа Милош. 
    - Господару они веприћи у ћупријским оборима 
треба да се уштроје, па ко велим, да ли би било 
добро...? 
    -Оца ти јебем очињега, неће ваљда српски књаз да 
брине о штројењу вепрића, чиниш волико. 
    -Не то, него мислим нешто да л би... 
    -Нема ти шта мислиш, ја сам ту да мислим за све 
вас, а ваше је да слушате и извршавате моја 
наређења – Милош љутито одмахну руком и даде 
знак да је разговор завршен. 
     На дан свечаног отварања највеће српске фарме 
Добричево сјатила се булумента народа, што их 
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страха, што из поштовања, да својим очима види 
највеће сточно благо у Ђерђелину моравском, на 
хиљаде свиња, коза,  оваца и коња... 
    -Народе српски, чуј и почуј, по наредби нашега 
Великога и  Светлога Књаза Милоша Обреновића, 
сад ће два највећа штројача у кнежевини Лена 
Обрешки и Аврам Чепурац да ви прикажу куј ће 
брже и више да поштроји  ови неразаи за цигло 
пола сахата - најављује добошар, суклета моравска, 
највећу свечаност у Србији. 
    -Шта ће ти ово сад Лаповцу, оца ти јебем очињега, 
прозбори Милош кроз зубе, али очигледно 
задовољан, јер му се Добрица учини никад лепшом 
ни заноснијом. 
    -Ко велим господару и корисно је и занимљиво. 
Нек народ навија ки блесав, а ми завршавамо посо. 
И да ве ништа не кошта-умиљава се Лаповац 
господару, званом „Руднички бик“. 
   -Чиниш волико, није ти та лоша, није лоша... - и 
Милош  не смиче очи са своје наложнице, лепе 
Босанке, стамене и крупне. Око појаса да је 
обухватиш рукама, а груди се издинђиле ко две 
миришљаве диње. Због риђе косе, крагујевачка 
чаршија јој измислила надимак – Шаргарепа и 
смислила песмицу: 
„Шаргарепо, ти не растеш лепо: 
Доле уска, а горе широка“. 
 
     Зацичаше нерасти, загрокташе црне моравске 
свиње, надалеко познате,  севнуше бритве. Уз помоћ 
два момка из Милошеве пратње, штројачи стадоше 
да бацају у земљане ћупове тамно- црвене и плаво-
сребрнасте тестисе моравских вепрића. То силно 
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узбуди лепу Добрицу и уцакли очи у Милоша. А тај 
поглед „Рудничком бику био је познат“. И Милош се 
попали као стари пањ, ал се од дебелог сукна није 
примећивало да му је батина набрекла и хоће 
напоље. 
     Кад истекну пола сахата, добошар прекину 
такмичење. Притрчаше двојица нових момака и 
стадоше да броје. 
     -Тридесет и седам муда, господару – викну први. 
     - Исто, тридесет седам мудета – јави се и други 
бројач. 
      -Оца ти јебем, ови су парњаци – тек сада се 
озбиљније заинтересова Милош. 
     - Господару, ти пресуди – вели удворички 
Лаповац. 
     -Оца ти јебем глупачкога – тргну се Милош као 
попарен – зар ја да пресуђујем око муда, зар та част 
да припадне србском господару, левенто – зацрвене 
се Милош у лицу, а Лаповац се скочањи. 
     -Нека Победи онај ко брже себе ушкопи – излете 
изненадна наредба са усана увређеног Књаза. 
     Лена Обрешки поплаве у лицу. Модар ко чивит. 
Аврам Чепурац погледа према Кучају. Одсутно се 
насмеши.  
     - Вади муда напоље – са исуканом сабљом 
Лаповац слете до штројача.  
Лена Обрешки се укочио и не мрда. Проштак од 
човека. 
      Аврам Чепурац мирно развеза учкур и извади 
мушку срамоту на видело. А она за понос. Добрица 
ужагрела очи у Чепурчево мотовило, па ни да се 
кобајаги постиди. Е, платићеш ми за ово, помисли 
Милош. Набићу ти га до беле џигерице. 
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    -Чиниш волико, па овај има већу машку од мене – 
прошапута забезекнут Милош Обреновић. 
    - И пре него што Лаповац издате по други пут 
команду, Чепурац затеже леви тестис, величине 
кокошјег јајета и врцну бритвом. Заблиста 
седефаста маса  на сунцу и зацрвене се.  
    Чепурац остаде уштрц, само са једним тестисом, 
али постаде старешина Милошевог харема.  Због 
њега и његове алатке народ измисли песму, која 
остаде и до данас: 
„У Мораву купа се Чепурац 
из воде му провирује .....“ 
    Милош сачека Добрицу у собичку поред 
козарника, и натирао је као тесто све до мрака. Из 
собе се чуло њено стењање, вриштање и - мекетање 
као кад се козе паре. Али обоје изађоше срећни и 
насмејани. Од тада остаде у народу изрека, за онога 
ко много соли јело: „Је л се то спремаш да прцаш 
козе у Добричево“. 
 

ШЕСТИ КАМЕН 
 
    Браћо и сестре, носиоци Златног печата и Великог 
огледала, ово је наш последњи састанака у овом 
животу. Зато вас молим да ова опроштајна беседа 
буде мало дужа и другачија од уобичајених. Баук 
који кружи Европом већ је нашу земљу зграбио у 
своје канџе. Баук Русију, бољшевици нас. Ми смо 
већ у чељустима ове пошасти, која жели да нас 
истреби са лица земље. 
    Наш равноапостол Грк Оригинес 230 година по 
Христу осветли нам пут својим светим примером. 
Ужареним гвожђем одсече онај свој срамни део тела 
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који је извор сваке нечистоте мисли и других 
прљавштина на путу ка Богу. 
    Наш славни валеријански ред ослобођен свих 
овоземаљских слабости, претпрео је до сада 
свакојаке погроме, али упркос Нечастивом опстао 
је. Али данас смо се, браћо, нашли у најтежем 
тренутку по наш опстанак. Црвена куга нас сигурно 
коси. Многа наша браћа и сестре су убијени или 
прогнани у Сибир, одакле им нема повратка, а овде 
нас муче и пребијају. 
    Ми који смо у име небеске чистоте сами себи 
одсекли оне делове тела који нас срамоте пред 
Богом и вером, не бојимо се никаквих мука. Али 
нећемо им више дозволити да нас овако једног по 
једног приводе као овчице на клање. Ако то 
допустимо, неће више имати ко да нашу веру 
пренесе у следеће векове. Земља је мајка нечистоћи. 
Па како живимо са маћехом и очухом нечастивим, 
нама није више места међу њима. 
    Зато браћо, после дугог већања са нашом 
најмудријом браћом, решили смо да доскочимо 
овом злу. Наш брат Фјодор Михајлович примениће  
свој божански дар и све ће нас овако скупа 
хипнотисати.  
    У светом часу хипнозе рећи ће нам лозинку, на 
коју ћемо, кад се поново родимо, опет да извршимо 
свети чин самокастрације. Једино тако можемо да 
прескочимо ово зло доба и наставимо нашу веру 
валеријанску у неком бољем веку.  
     Мислим да би и наш оснивач свете руске вере 
шкопаца Кондратиј Селиванов, мој пречисти деда, у 
овом историјском часу исто то учинио. 
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    Браћо и сестре, нека вам је срећан пут у царство 
небеско и дао Бог да се опет неко од нас врати на 
Земљу и обнови нашу пречисту веру – шкопаца. 
 
 
Хируршко одељење  
параћинске болнице, 1979. године 
 
(Препис отпусне листе пацијента Богосава 
Трифуновића из Чепура) 
 
    „Пацијент је примљен на одељење са одсеченим 
пенисом, који је накнадно донесен, после 45 минута 
од доласку у болницу. Операција је трајала три и 
по сата. Пацијент је задржан на одељењу 30 дана 
и отпуштен  са виталним полним органом. 
Одређена терапија. Контрола за 15 дана“. 
Др Владимир Крстић, хирург 
   

СЕДМИ КАМЕН 
 
    Док је мој господар облачио ново војводско руво, 
дрхатала сам као прут. Неизмеран страх ме је 
претворио у листак Божији. А онда ми се учинило да 
сам пламичак који лети над Србијом. Доле под 
кулом арлаукали су Мусини Турци и кидисали на 
капију. Мој господар се облачио полако и свечано 
као да ће на Божићну литургију. Поглед занео 
према истоку, према древном Петрусу, и смеши се 
као да кад му са врха планине бабе бакљама шаљу 
честитке за Бадњи дан. 
    Тог момента онако красан и висок учинио ми се 
лепшим, Боже ме прости, од цркве Лазарице у 
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престоном граду. Пожелела сам не да га пољубим, 
већ да га удахнем, упијем у себе, склоним од пустих 
Агарјана пред вратима.  
     Клекла сам пред иконама и пожелела да свог 
господара Војводу Пријезду сакријем у својој 
утроби. Да сачувам то србско храбро дете, које се на 
ушћу трију Морава игра јунака и хоће да скочи са 
врха сталаћке куле у хладне таласе. Дете које сања 
своје јунаштво. Зрелог јунака који гледа своје 
јуначке детињарије очима мудраца.  
     Уложила сам све што сам имала у себи, последњу 
искру вере, да се догоди чудо и да се Пријезда 
сакрије у мени. Мој господар је био спреман. 
    Кад су нас видели на кули, Турци су замукли. 
Нико није издавао наређење да нас гађају. Мој 
господар ме је чврсто загрлио као никада до тада. 
Чини ми се да је и он желео да ме као сунђер упије у 
себе. Подигао ме је у наручје. Истовремено  сам 
осећала да нема јачег ни нежнијег мужика на 
земљи. И чудило ме да он, мој мудри господар нема 
другог излаза за спас.  
      Док смо летели, видела сам све: како нас је баба 
издала и рекла Турцима да пазе куда ујутру из 
тврђаве излазе шотке и гуске у Мораву и ту да нађу 
лагум и уђу у замак. Ту смо могли и ми да изађемо, 
јер више нико није тај улаз контролисао. Као што 
кроз исту мајчину животну капију излазе и 
кукавице и јунаци. 
    Скочили смо директно у Сунце. 
Сад смо вечито ту. Око овог догађаја су се вековима 
отимала царства. Али остајем овде у будућој србској 
престоници. Највећој на свету. Рим је полагао право 
на моју католичку веру, јер су ме Анжујци, где беше 
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неко време папска столица, удали као Јелену 
Анжујску.  
     Као бивша Јелена Анжујска више нисам хтела 
назад. Мој господар још није изронио из моравских 
таласа. Вероватно тражи бољи излаз. Знам да ћу га 
једном наћи. Сад га очекујем у Ђерђелину. У центру 
будућег чудесног града... 
 
    -За данас је довољно. Већ три пута у хипнотичкој 
регресији прича исту причу, шапуће професор 
Илић, најпознатији лекар хипнотизер.  
    -Како се сада осећате госпођо Моравка, после ове 
регресије и повратка у прошле животе? Били сте 
одличан сарадник. И овога пута. То мисли и 
уважени  колега Илић. 
     -Хвала, професоре Пантелићу. 
     -Нема на чему. Сутра ћемо покушати са будућим 
животима, ако се слажете. Да видимо да ли ћете и 
када наћи свог господара војводу Пријезду. И шта 
ћете бити у тој наредној инкарнацији. 
 

ОСМИ КАМЕН 
 
    Председника државе је могао да направи од теста, 
само да је хтео. Еј, друга Председника да изваја, па 
да га у фуруни лепо испече, ужућка, да му корица 
онако руска – под зубима, па да га стави у излог, да 
се народ диви. Толико је био вешт пекар. Али, није 
смео.  
    Испред његове радње увек  ред. Море, какав ред, 
јагма. Лењим домаћицама чак је месио и славске 
колаче, а мужеви и гости су кобајаги хвалили 
домаћицу и правили се невешти. 
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    Освањавао је Благдан, а Миле пекар уместо да 
отвори врата пекаре, отвори капију  на авлији и 
истера „фићу“ од хлеба. Лепо испечен, жути се као 
дукат. Точкови од погаче, фарови од переца, 
шкољка од коре за питу... Као из бајке.  
    Још народ није успео честито ни да се згране, а 
мајстор Миле седе у кола, кресну кључ и крену. 
Појача гас, махну гладним муштеријама  и оде на 
југ. 
    И ту се губи сваки даљи траг Милета пекара који 
је могао звездано небо да испече од теста, са свим 
галаксијама, звездама и планетама... Годинама 
после овог чуда невиђенога Моравци су довршавали 
причу о њему.  
     Наводно, Миле се зауставио у некој арапској 
пустињи. Од среће што је успео, није приметио да је 
већ дубоко зашајатио у пешчаном мору. Нашли су 
га, веле, поред својих кола. Умро је од глади и жеђи, 
а да није хтео ни парче хлеба да одломи од свог 
хлебног „фиће“, симбола нове државе и стандарда, 
синонима народног благостања. 
    Периферијска сиротиња и фабрикантска деца из 
колонија тврдили су да је Миле пекар отишао у 
пустињу, по задатку партије и самог вође 
несврстаних, да претвори сав песак у брашно, да и 
наша браћа Арапи не гладују. Да сав несврстани  
свет има хлеба до миле воље. 
     

ДЕВЕТИ КАМЕН 
 
   Низ стрму улицу Алаџа Хисара докотрља се 
лубеница. Огромна, изубијана, налик на човечију 
главу. Окупио се народ око ње, гледа је и не може да 
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се сети на кога личи та лубенчина. На Јанка и 
Бранка, на Петра и Павла... Ма јок. Држи, вржи, 
пржи... и нико да се сети на кога лубеница личи. И 
Прозваше је – Лубеница која личи на некога 
великога. Њихова беспосличарска мудровања 
прекину Спасентије:  
    - У овој земљи је нормално да су људи без главе и 
главе без тела. Шта је ту чудно. Такав је вакат. 
Можда та глава изубијана тражи своје тело? 
    - Постамент, то би било њено тело – крикну од 
среће живописац и вајар Петрановић. 
    Освану и дан свечаног откривања бисте. Дошла 
изабрана елита Алаџа Хисара, околних варошица и 
паланки, а стигле чак и делегације из трећег будућег 
века. После пригодне речи оборкнеза, кметова, 
хајдука и других турских рекеташа, што утериваше 
порез уместо паша и субаша, и у своје кесе 
паковаше, вајар Петрановић из козјих бисага 
извади  колац зашиљен са обе стране, и свечано га 
пободе у земљу. Турци први запљескаше, а онда и 
српске главешине млако дланом о длан 
прошушкаше. 
     Али не лези враже! Лубенице која личи на некога 
великога - нема. Осврни, обрни, преврни – нигде 
Лубенице. Шта сада да натакну на колац? Какав 
споменик да подигну испред пашиног конака?  
    -Људи, је ли неко видео ту пусту лубеницу – виче 
обор-кнез Јефта из Обрежа, што га Сима 
Милутиновић Сарајлија опева у песми. 
    Презнојава се и испод ока гледа на турску свиту, 
да јој случајно на памет не падну нечастиве мисли, 
па да његово пркно не клоцне на колцу.     
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    -Па учамела је. Одавно. Док сте се ви Срби 
договарали она иструлела. Отишла у народну песму 
и легенду – каза човек кога до тада нико и не 
примети. Био је то власник лубенице, продавац 
бостана – бостан-баша, на варошкој пијаци. 
    -Шта то учинисте, оца вам јебем очињега? – лепо 
чују псовку Коџа Милоша Великога.    
    -Нека овај пободен колац, без Србина на њему, 
буде споменик наше слободе – предложи Неко који 
невероватно личи на Лубеницу која личи на некога 
Великога. И нису могли да поверују колика је то 
сличност. А човек, уз то, још и позелене у лицу. 
    Сви погледаше у њега. Турци почеше да се мрште 
и врте главама. Вала јолдаш, добро бити неће. 
    Без речи, срећна маса полете ка њему. Дохвати га 
и поче да набија на колац. 
    Споменик србске слободе је вриштао, а онда 
стењао и на крају једва дувкао. Аптао је последње 
исе ваздуха у овом животу. 
     Турци се одобровољише. Смешкају се и афере 
обор-кнезу и осталим дерикожама, чак и ајдуцима. 
Овима то би велика част. 
     -Народе Сербистана, па овај глогов колац личи на 
Варзилов чаробни штап! – дерња се неки странац. 
Узалуд. У општем одушевљењу, нико га не чу, и не 
примети. 
 

ДЕСЕТИ КАМЕН 
 
    Данас је Ружа Марић на гласу. Не што сече очима 
као бритвом, него што је најбоља ткаља у три  
бановине. Њени ћилимови су ремек дела народне 
рукотворине и уметности. Пиротско и персијско 
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ћилимарство су  лук и вода за ћилимарску вештину  
куће Марића, чија се традиција протеже неколико 
векова уназад. Још од кунђел бабе Стамене. 
    Какви ли су ти летећи ћилимови, кад ови Ружини 
не могу да лете, као случајно председница жирија и 
уједно председница АФЖ-а, запита колегинице док 
су обилазиле изложбу женских радова. Али тако 
намести да и Ружа Марић чује, јасно и гласно. Ружа 
само мало затрепта очима, као птичица крилима и 
оћута увреду. 
    Одговор, љубоморној Афежејки,  стиже тачно 
после годину дана. Следећег 8. марта – 
Међународног дана жена, у Параћину се отвори 
велика изложба женских рукотворина и то на 
градском стадиону. 
     У хиљаду најлепших чипки, гоблена, тканица, 
плетенина, везова, одела, завеса, још са улаза је 
упадао у очи једино Ружин ћилим, изаткан од 
живих птица свих боја и врста: 
     Канаринци, папагаји, зебе, славуји, грлице 
гугутке, голубови, препелице, јаребице, ластавице, 
чворци, врапци и још на десетине других врста, 
машу крилима, ал не могу да полете јер су им ноге 
уткане у ћилим. 
     Лепршају оне живе шаре пред очима, љушкају се 
валови крила као водени таласи, сјаји се ћилим на 
сунцу, озвучен најлепшим птичјим гласовима. 
     И уместо да жири овога пута прогласи Ружин 
ћилим за најбљи на изложби, она злојебна 
Афежејка прочита протестни телеграм Друштва за 
заштиту животиња, а које она срочи на брзину у 
мушком пољском клозету, где фудбалери оставише 
жуте гомилице својих успеха и пораза. 
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    Али Ружа Марић се не даде збунити овога пута. 
Поздрави се братом и својтом, одвеза ћилим 
привезан за четири колца, седе на средину, где беше 
празан простор и полете. Птице радосно прхнуше у 
висину, понесоше шарени ћилим изнад „зеленог 
тепиха“ стадиона подигоше се ка небу и одлетеше на 
исток. 
    Кад се летећи ћилим Маре Ружић претвори у 
тачку на хоризонту, милицајци ухапсише Ружиног 
брата, под оптужбом да је хватајући птице нарушио  
равнотежу у природи и друштву и опасно угрозио 
животну средину. 
    И ко зна колико ће овај процес да траје, јер Ружин 
брат тврди да је те причице доносио из Раја, а не из 
околних шума. Кад му нико не поверова од судске и 
милицијске власти,  Ружин брат поче да свакога 
јутра из свог сна доноси по једну рајску птицу.  
    Тврди да је овде некада био Рај, да је Дунав рајска 
река, да је бели човек овде настао, и да је Бог отерао 
Адаму и Еву из србскога рајског међуречја, да се 
потуцају по свету, како они тако и њихови потомци, 
све до данас...  
    Али му власт не верује. Народ још мање. И све га 
је мање, али он и даље остаје невернички.  
 

ЈЕДАНАЕСТИ КАМЕН 
 
    Кад је специјални жири прогласио три најлепша 
снешка белића, његов огроман снешко, прављен три 
и по дана, није се нашао ни у првих десет. 
    Саслушао је с пажњом званичну одлуку, честитао 
победницима и отишао из родног Ђерђелина. 
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     Окопнио је давно снег, барице од снежних 
скулптура су давно испариле, али мештани и даље 
дежурају крај споменика свом страначком прваку, 
који лично на свака два сата разводи стражу. Ако је 
жири био неправедан, партија неће.  
    Гладни Ђерђелинци избечили очи у споменик, 
иде им вода на уста, палацају језиком и цокћу, хтели 
би макар да лизну шећерни споменик свог вође, али 
строги чувари закона кундацима разгоне гладан 
народ.  
    А народ гладан хлеба и улизивања. Воли брате да 
исплази језик на власт, па макар црко гладан.  
    Само колоне мрава, и јата мува имају право да 
слободно газе по партијском прваку и вођи, да се 
шеткају по њему и насите га се.  
     Једнога дана кад дође демократија, убеђује 
опозиција грађане,  будуће гласаче, биће то велико 
народно лизало. 
    Свако ће имати право да окуси сласт власти.  
    -Лизаће као јаре упишану браву – добаци варошка 
луда у пролазу.  
     Један чувар га акну кундаком у ребра и опсова му 
семе и племе, као што Срби и чине у оваквим 
тренуцима. 
 

ДВАНАЕСТИ КАМЕН 
 
      Градови исправљају квргаве линије ранијих 
векова, расту увис, као да хоће да се одлепе од тла, а 
људи у утопљеним коцкама бетона задовољно 
гледају доле, поносни што су власници тескоба од 
педесетак квадрата.  
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     Сви ти облакодери, чудо модерне технике, само 
потврђују да она касни у односу на исконску жељу 
човечанства за висином, за летом, свемиром, 
размишља архитекта Грујић, на путу према 
градилишту. За десетак дана треба да заврши 
најскупљу и најлепшу зграду у вароши, повереном 
баш њему, као једном од водећих стручњака у 
архитектури. Посао је на општу радост одмицао 
брзо, али нико од разних инспекција и комисија 
није имао приступ градилишту, док је зграда била 
опасана густим белим платном.  
     Видело се само да расте у вис, док су мајстори 
ћутали као заливени. Ђерђелинци су веровали 
чувеном уметнику из престонице и очекујући дан 
свечаног отварања, припремали се за весеље.  
     Архитекта Грујић није волео високе зграде, 
винуте под облаке, у којима се губи осећај за земљу, 
природу, присност. Сада је у ситуацији да изгради 
високу кулу која ће наредних година да буде симбол 
Ђерђелина.  
    Биће то највећи споменик људској слободи, 
сигурности, безбедности. Само још мало, тешио се 
протомајстор Грујић. 
     И тих десетак дана прошло је као пуцањ. Већ од 
раног јутра око зграде поче да се окупља радознао 
свет. Пристизале су и угледне званице, одржани су и 
говори, подељена признања и захвалнице, а онда 
градоначелник нареди мајсторима да скину бело 
платно са високе куле. Крену аплауз. 
    Кад су огољени и последњи квадрати зграде, маса 
је већ била занемела. Огромна, потпуно слепа кула, 
без прозора и врата, у резбареном бетону, дизала се 
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као џин над уџерицама, кућерцима и трговачким 
ћепенцима. 
    Још несвесна и забезекнута маса крену да обилази 
зграду. Нигде ни једног јединог отвора. 
     Престонички главари пребледели, погледом 
стрељају градоначелника, он у лицу сивљи од 
бетона, полиција чека наређење командира, а овај 
свог министра унутрашњих дела, народ поче да 
тражи у маси архитекту Грујића, али га не нађе... 
      - Па где је тај лудак? – најзад први проговори 
градоначелник. 
    - Ено га унутра. Зазидао се у кули – јави се његов 
први техничар. Чинило се у почетку да ће народни 
бес да разбије бетонску кулу и провали у њу. 
Међутим, варошани почеше да скидају капе и крсте 
се. Врева се стишавала.  
     Бес је сплашњавао. Полиција ухапси главног 
техничара, али не нађе више ни једног од мајстора 
који су радили на кули. Био је то најдужи минут 
ћутања, иако покојници још нису умрли. 
    -Слава војводи Пријезди – закрешта баба у жутој 
шамији.  
    Неки неиздржаше и слатко се насмејаше. Али 
нико не разумеде шта је баба тиме хтела да каже, 
осим првог техничара, који јој у пролазу, са 
лисицама на рукама, добаци. 
    -Моли Бога бабо, што није средњи век. Живу бих 
те спалио. Ти си га издала на Сталаћу и Турцима 
рекла где је лагум кроз који треба да прођемо и 
уђемо у сталаћку кулу. А ја сам  био главом и брадом 
цар Муса, који ти је дао кесу златника те си подигла 
онај караван-сарај на цариградском друму. 
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     Због твоје издаје  сада је и направио кулу без 
иједног отвора, санђамо моравска – сасу јој све у 
лице први техничар архитекте Грујића. 
     -Зидари, ипак је то све њихово масло, односно 
завера  оне прве турско-српске масонске ложе – 
састављених обрва и значајног израза лица, 
закључи локални љубитељ књига о тајним 
друштвима.  
    Неки, који то чуше, презриво га погледаше и 
одмакоше од њега, а двојица му повероваше и 
задиви их његова проницљивост и ученост. 
    Сутрадан кранови почеше узалуд да великим 
бетонским громадама  разбијају Ђерђелинску кулу 
без  прозора и врата.  
     Можда би и данданас разбијали кулу, да се неко 
не досети и случано изговори: 
     -Сезаме, отвори се! 
     Кула се отвори и из ње излетеше четрдесет 
српских средњевековних  витезова, на челу са  
војводом  Пријездом, и учинише јуриш на 
зулумћаре.  
       

ТРИНАЕСТИ КАМЕН 
 
    Било му јасно да је коначно додирнуо дно. 
Пропали гимназијалац, неуспешни трговац, очајан 
аутомеханичар, три пута истериван са посла и 
једанпут, али заувек из куће. 
    -Готован, паразит, ленштина. Промашен човек. 
Никоговић. Стручњак за ништа – тако је о себи 
мислио. 
„Стручњак за ништа“, поново врати последњу мисао 
и – озари се. 
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    После десетак дана освану радња са натписом: 
ПРВА СВЕТСКА РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ И 
ПОПРАВКУ НИШТА, власник Стојадин 
Стојадиновић из Ђерђелина. 
    Стигоше и прве муштерије. Збуњене уђоше, још 
збуњеније изађоше. У празној соби голих зидова 
седи Стојадин, го као од мајке рођене и ћути. 
    -Мајсторе шта радиш? – усуди се да пита један 
радозналац. 
   - Ништа. 
   - Па шта ти правиш и поправљаш? 
   - Ништа. 
   - Шта ћеш онда да зарадиш? 
   - Ништа. 
   - Па какав си ти то стручњак за ништа. 
   - Ништаван.  
   - Не разумем те мајсторе? 
   - Види овако: Кад си нико и ништа, кад ништа 
немаш и ништа ти не треба, кад ништа ниси видео, 
ништа ниси чуо, кад ништа нећеш и ништа не 
можеш, онда си достигао завршни степен 
просветљења. Буди су требале године да достигне 
тај ниво свести, а мени само један тренутак. И немој 
више да ме узнемиравате. У нирвани сам – одговори 
му Мајстор за ништа. 
    Кад је надлежна комисија ушла у прву светску 
радионицу за поправку ништа да сачини записник и 
званично констатује смрт, није нашла ништа 
сумњиво. 
    Леш је изгледао као да спава, као да му се ништа 
није догодило. 
    Сахранише га о државном трошку и ником ништа. 
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    Али Стојадин Стојадиновић, Велики Мајстор За 
Ништа – уђе у ђерђелинско предање, а онда и у ову 
књигу чудеса, што ни најбогатијима, најмудријима 
и највећима у Ђерђелину не пође за руком.  
    Ђерђелински Буда пробуди свест учмале вароши о 
ништавности земаљскога и црвоточнога блага, и 
генетско сећање на Рај, када ништа нисмо имали, 
ништа нисмо радили, а све нам достајало.  
     То господство, од Бога даривано, више неће бити 
понуђено овом петом човечанству по реду на 
планети Земљи, коју Господ предвиде за седам 
циклуса цивилизација, веле умнији од мене и књиге 
пророчке  и тајанствене. 
 

ЧЕТРНАЕСТИ КАМЕН 
 
    - Молим вас, имате ли таблету против главобоље? 
Имам ужасне болове – упитах првог пролазника на 
кога наиђох. 
    -Како да не. Без тога не идем. Погледајте носим 
целу апотеку са собом. Не знам шта ће и кад да ме 
заболи: главобоља, зубобоља, неуралгија, желудац, 
ларингитис, коњуктивитис... Будите срећни што 
немате три главе, три пара очију, три носа, три уста, 
три језика, деведесет шест зуба... Изволите, узмите 
шта Вам треба. Ово су специјалне таблете за нас. Ја 
сам, иначе, Троглава Аждаја – рече љубазно. 
    Успут купи три бурека, три јогурта, три пута ми 
рече довиђења и изгуби се  човек у гужви велеграда 
Ђерђелина. 
     Баш неки духовит човек, помислих. Градски 
шерет и безбрижан грађанин. Каква му је ово 
метафора? Има ту, сигурно, неке алузије, мудрости, 
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нешто загонетно, да се „Власи не досете“, што би се  
рекло. 
     Сутрадан у новинама прочитам вест да је неки  
човек револвером усмртио три пролазника 
одједном, којима се губи сваки даљи траг. 
      После неколико дана у градској рубрици 
варошких новина прочитам вест да се у 
ђерђелинском зооврту изненада нашла троглава 
аждаја, а да нико није видео кад је дошла, ни како је 
ушла у затворен кафез. 
   Узбуркала се чаршија, локална средства 
информисања, јавно мњење... Навалио народ у 
зооврт као помахнитао. Посебно су се узбуркали 
такозвани научни кругови, који су одбијали сваку 
могућност да тако праисторијско чудовиште уопште 
данас може да постоји, јер су та створења изумрла 
веома давно у праисторији. 
    Бацио сам новине и скоро трчећи отишао у 
Зоолошки врт. Иза решетака дремало је троглаво 
чудовиште. Кад ме је угледало намигнуло ми је – 
три пута одједном – и опет наставило дремеж. 
    Свако чудо за три дана, вели народно искуство, 
Џа-Бу и народ заборави на троглаву аждају. Мене 
зуби више не боле, хвала Богу, али све чешће идем у 
зооврт. 
    И све ми се више чини и све јасније указује у 
свести да смо се ја и она – Троглава Аждаја већ 
једном срели. И то баш на обали Змичког језера, 
када сам је пробо копљем, али више не примећујем 
никакав траг од копља, никакав ожиљак на њеном 
телу. А знам да сам је сигурно убио, или ми се само 
причињава – исприча ми мој пријатељ Ђорђе.  
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    -У Српском митолошком речнику и пише да је 
Свети Ђорђе убио аждају управо на обали Змичког 
језера између Параћина и Ћуприје, две некадашње 
махале мегаполиса Ђерђелина. Ако се сећаш где то 
беше – упутих пријатеља на неки митолошки извор, 
да га ојачам и утврдим у вери – јер свет овај је сам 
по себи чудо над чудима Божијим. 
       
 

ПЕТНАЕСТИ КАМЕН 
 
    Павле Ивановић је сматрао себе несрећним 
човеком. Скоро без разлога би га спопадао 
изненадни и неодољив смех , а напади су се 
понављали у тачним интервалима. 
    У тим тренуцима, упркос веселом смеху, све му је 
изгледало бесмислено, глупо, непотребно, сувишно 
и безразложно...Све амбиције, сва стемљења личила 
су му на крпе са страшила које ветар повија и плаши 
грабљивице. 
    Напад смеха први пут се јавио кад је био у првом 
разреду основне школе. Разред је са пажњом пратио 
предавање бркатог и Павлу омраженог учитеља, 
који је ђаке ударао незашиљеним крајем оловке у 
главу, вукао за уши и зулуфе, а шамаре је делио као 
добровољне прилоге. 
     Наједном Павле доби жељу да излети напоље. 
Начини прве покрете, али га строге очи Уче 
бркајлије пресекоше и спустише у клупу. 
     Сила која је требало да га изнесе напоље, сузи се у 
плућима, изви се кроз грло  и кикот се растеже као 
хармоника. Учитељ занеме. Разред се уплаши. Од 
тада па надаље Павле је био бар два пута дневно 
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истериван са часова док се не исмеје у школском 
заходу. 
     Али морао је да напусти школу. Учитељ, сујетни 
брђанин из црногорских брда, није му давао мира. 
И остави дете без школе. 
     Под лабавом контролом бабе Станије, живео је 
најслободнијим животом малолетника, потом као 
самац и чудак, момак нежења, док се у познијим 
годинама није сасвим удаљио из Ђерђелина и 
отишао у шуму као праисторијски силени или 
хришћански подвижници, старци исихасти. 
    Између хистеричних напада смеха, изгледао је 
сасвим нормално и присебно, чак паметно и мудро 
на моменте, али су га људи ипак избегавали, 
склањали своје погледе од „болесног смејаџије“ и 
тражили што краћи пут и начин да га избегну.  
    Остављен од свих, гладан и поцепан, таворио је по 
шумама и пољима, јео корење и шумске плодове, и 
својим аветињским изгледом плашио излетнике и 
планинаре, кад би случајнона њих набасао. 
    Једног врело летњег дана стадоше да куцају сви 
јавни градски часовници у Ђерђелину. И не само 
јавни часовници, већ се покварише и ручни и зидни 
сатови и време поче да тече без сецкања казаљки на 
сату, које више не мљацкаху време и вечност.  
      Филозофи локалне гиманзије тврдили су да се то 
Време, као категорија, наљутило на људе због 
непоштовања, попови рекоше одмах да се ближи 
смак света, астролози и састављачи хороскопа 
тврдише да је однос планета и сунца у Зодијаку 
поремећен и да се то први пут догађе у 
астрологији...  
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     Али нико не нађе решење да часовници прораде 
или да се измисли неки други начин мерења 
времена. 
     - Па сећате ли се Павла Ивановића – крикну 
одборник опозиције у градској већници. 
     -Сећамо се, па шта с тим – осорно му одговори 
председник локалне збирштине подмићених 
одборника. 
      - Па он се смеје тачно на два сата – вели им 
опозиционар. 
      - Ух што ти је јак тај предлог - добаци неки 
чанколизац. 
      Зар у доба дигиталне технологије и хронометара, 
да нам „болесни смејаџија“ буде временски 
оријентир. 
   -Како хоћете – опет ће опозиционар, али видите да 
ни радио, ни телевизијски таласи се не пробијају до 
нас. Чак ни мобилни телефони не раде.  Остали смо 
црна и глува рупа човечанства. 
   -То смо и били – подржа га колега - од како су ови 
на власти. 
    Али град се подели на два табора. Без тачног 
времена се није могло. Ништа није функционисало. 
Научници из иностранства и са сателита мерише 
нешто неколико дана па и они отидоше. Оставише 
Ђерђелин без часовника. Једини преживели 
часовничар који је поправљао механичке сатове 
будилнике и звекерице, умро је пре десет година. 
Једноставно, граду није било помоћи. Само су 
новине профитирале у земљи: „Ђерђелин остао у 
чабру“, „Главни град не зна који је дан ни час“, 
„Грађани узнемирени-траже смену власти“, 
„Истекло време Ђерђелинцима“, а било је 
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поспрдних наслова: „Ђерђелинци мере време 
сурутком из цедила“, „Главни град пиљи у чобанску 
клепсидру“, „Управљају се према петловима“ и тако 
даље. 
    Ипак, једнога мајског јутра, кад је владајућа 
странка славила своју славу, а у част те свечаности у 
самом центру града, на острвцету где беше семафор, 
открише стаклену кабину, у којој је седео Павле 
Ивановић, потпуно преодевен и уређен, и кикотао 
се у микрофон на свака два сата, а преко звучника 
његов смех је означавао почетак или крај радног 
времена, дана и ноћи. 
    Па и када открише да над планином Ртањ стоји 
велики васионски брод ванземаљског порекла и 
ремети не само проток времена, већ и психички 
живот људи, Павле је остао ђерђелинска сахат кула 
која се церека и ребеће на свака два сата. 
    А и многи грађани почеше да га имитирају и 
увежбавају његов смех, надајући се да ће баш они 
моћи да га замене на тој најважнијој функцији у 
мегаполису, када Павле једнога дана, а можда и дан 
раније, буде удудучио краци.  
     

ШЕСНАЕСТИ КАМЕН 
 
    Професор Михајло Јовановић пробудио се овог 
јутра нешто раније него обично, односно пробудило 
га је сунце које је већ половину јастука осветлило. 
Очекивао га је одговоран дан. Требало је коначно да 
отпочне рад на компоновању нове руковети, којом 
ће конкурисати за  „Златну лиру“ Ђерђелина, 
најпрестижније признање за композиторе и 
музичаре. 
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   Већ девет година та награда га мимоилази за 
длаку, међутим ове године мора да победи по сваку 
цену. Сваког тренутка очекивао је своју супругу да се 
појави са ратлуком и кафом. Из собе сина студента 
први пут се није чуо рокенрол. 
   Професор сачека још мало, али уобичајено 
клопарање посуђа у кухињи није допирало до њега. 
Изгуби стрпљење и устаде. У кухињи све је било на 
свом месту само не беше супруге. У синовљевој соби 
уобичајени неред, књиге по поду, постери на 
зидовима, гардероба разбацана по тепиху... Стара 
слика само без мрзовољног лица Војислављевог. 
   То га све помало забрину, те крену у двориште. Ни 
тамо никога не беше. Само се једна шарена мачка 
протезала на клупи. На улици никога ни од корова. 
    Новоасфалтирана улица је са спорошћу мудраца 
одмицала полако под његовим погледом, између 
оголелих стабала. Ветар је подизао лишће и вијао 
новинску хартију. 
    Професор се загрцну од језиве помисли. Потрча 
дуж тротоара ка центру града. Сва дворишта празна. 
Све терасе и балкони празни. На капијама нема 
људи, у центру града пустош. Градска пијаца пуна 
робе, али без продаваца и купаца. 
   -Сине – крикну професор, колико га грло носи. 
Рафали мрких прозора са солитера и 
вишеспратница гледали су мрко. Осећао се као пред 
ројем нишана. 
   -Људииии! Где сте људииии?! 
   Иако већ у добраним годинама, професор се хитро 
окрену и поново се залете према кући. Шешир му се 
откотрља на другу страну улице, али он то и не 
примети. Ни било ко други. Журио је кући. 
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    Ђерђелин је на волшебан начин остао без 
становника. Како су нестали? Где су нестали? Када? 
Како то да је само он, професор музике Михајло 
Јовановић остао у граду.  
    Масовни нестанак грађанства нису објавиле ни 
јутарње радио телевизијске станице. Као да се 
ништа није догодило у највећем српском граду 
Ђерђелину, мегаполису светских размера. Ни 
стране радио и телевизијске станице нису ништа 
јављале. 
    Сигурно је ово ружан сан. Мора бити да је то, 
размишља композитор Јовановић и седе за клавир. 
Ако је сан, први тонови клавира ће га разбудити. 
    Овога пута прсти су лако летели по клавиру, 
дирке се подавале божанском лакоћом, а нека 
анђеоска арија извирала је из сваке његове поре. 
    Ове године ћу коначно добити „Златну лиру“- 
помисли Јовановић. 
     Али кад је задихан отворио врата Народног 
позоришта, носећи нове партитуре на такмичење, 
остао је запрепашћен. И покуњен. На позорници је 
појао хор анђела. Пред празном салом. Звучни мед 
се сливао у његове уши, а песма је мирисала 
благоуханим мирисима. Тако му се чинило. 
    Његова композиција не би могла да послужи ни 
за штимовање инструмената неког трећеразредног 
оркестра.  
    Одједном професор Јовановић осети као да му је 
тело од светлости, лако ко перце, уздиже се према 
куполи, пролази кроз стаклени кров и диже се у 
плаветнило. 
    Доле под њим град је живео уобичајеним ритмом. 
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Само доле није угледао себе, како жури на Факултет 
музичких уметности. 
 

СЕДАМНАЕСТИ КАМЕН 
 
    „Шамар – казна или дар“. Ако Вас супруг вара – 
доведите га на два шамара“. „Ако Вас кињи мајка 
стара – опасуљиће је два шамара“. „Ваш комшија 
воли да се кара – одаламићемо му два шамара“ и на 
десетине других парола било је излепљено по 
зидовима Ђерђелина, којима је грмаљ Димитрије 
позивао муштерије у свој „Бутик за шамаре“. 
    А ценовник – папрен. Обична чврга за децу кошта 
сто хиљада динара. „Кокавац“, „мацола“, 
„палачинка“, „заушница“ вучење за уши од две до 
осам стотина хиљада динара. Три радничке плате за 
шљагу, например.  
    Шамар, шамарчина, аперкат, директ или кроше 
за одрасле даје се и на кредит или на чекове у 
неколико рата. Пре можеш например да скупиш 
паре за нови „југо“ него за луксузну песницу у 
„Бутику за шамаре“, господина Димитрија. 
    И поред свега, посао крену. Прво мајка доведе 
дете, затим учитељица разред, онда се добровољно 
јави један савестан муж и направи се листа чекања.  
    Долазак на батине заказивао се и на три месеца 
унапред, а у златним данима пословања дневно је 
чекало на батине и по три стотине грађана 
Ђерђелина, а који се за сваки прекршај уредно сами 
пријављиваху за папрено скупе казне. 
    После неверства, свађе, крађе, лажи или било ког 
другог деликта или радње недостојне човека, 
долазило се у овај бутик на искупљење. То постаде 
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не само знак доброг васпитања и укуса, него и 
друштвеног престижа.  
    Ако не носиш модрицу од лаке руке гороломног 
Димитрија – ниси никакав мушкарац. Жене се 
поносиле „плавом шминком“ испод очију, и пред 
своје мужеве излазиле поносне и чисте као првог 
дана на венчању. 
    Власник „Бутика за шамаре“ постаде најбогатији 
човек у Ђерђелину и земљи Србији, коме су чак и 
светски бизнисмени долазили у бутик и на крсну 
славу. А о домаћим чанколисцима да и не говоримо. 
Толико му се прочу слава. Димитрије заведе ред у 
српском мегаполису. Та мода захвати и друге мање 
градове и вароши. Ишчезну криминал, смањи се 
продаја дроге, замре проституција и сви други 
пороци и облици незаконитог понашања. Полиција 
срећна, готово нема шта да ради. Седи са 
ватрогасима и игра карте, домине, шах, не љути се 
човече... 
    Али њен мудри шеф брзо схвати да је то мач са 
две оштрице. И пајкани почеше свакодневно да 
растерују редове испред „Бутика за шамаре“, 
цеппају редне броје и листе приоритета за 
преваспитавање код мајстора Димитрија. Удара 
полиција и боље од Димитрија, бије као Свети 
Илија, крв паде, ал не помаже. Хоће народ батине 
по скупој цени, а не да их бију тамо неке левенте за 
џабе. Нема џабе ни код бабе. 
    Најзад командир полиције стеже петљу и реши да  
ухапси светски познатог батинаша. Пребио човек 
цео главни град, пола Србије, петину светског џет-
сета, очистио земљу од криминала, дроге, 
трафикинга... Није оставио ништа за полицију. Чак 
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ни бакшиш од жуте банке. Зар да се укину органи 
реда и гоњења и извршна власт у Ђерђелину и у 
држави? Замисли да та мода уђе у Европу, 
Америку... Шта би онда радиле оне силне службе 
тајне и јавне, међународни судови, скупштина 
Уједињених нација, банке... Зар неки тамо 
балкански Ђерђелинац да среди цео свет. Која 
дрскост, Боже господе – размишља командир 
полиције и пише налог за хапшење мајстора 
Димитрија.  
     Приведоше веселог Димитрија, он ноншалантно 
све то подноси, прича вицеве, види се светски 
батинаш. 
   - Е, нећеш, бато. И над попом има поп – говори 
командир и предаје пандуру налог, а овај чуо само 
оно и „над попом има поп“ па ће да приупита: 
   - Извините шефе, зар су и попови гејови? 
   -Марш, напоље! Баш си ти неки гејак из Доњег 
Љубиша – одговори му шеф и задиви себе својом 
изненадном духовитошћу. 
    Ускоро из Хага стиже налог да се црни Димитрије 
пребаци у Шевенинген, да се процесуира, под 
оптужбом да је кршио основна људска и 
међународно право,  малтретирао и рекетирао не 
само грађане своје земље, већ и Европске уније и 
Америке, без сагласности Савета безбедности УН, и 
уз то им дебело наплаћивао батине, што је по 
међународном праву строго кажњиво.  
 

ОСАМНАЕСТИ КАМЕН 
 
    Кроз сури ваздух у Ђерђелину Сунце је изгледало 
као велика црвена лопта, којом се деца играју 
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плићаку на морској плажи или у базену Јагодинске 
пиваре. 
    Не само ваздух и животна средина све је у 
Ђерђелину било загађено и дух велеграда и 
традиција и култура и добри међуљудски односи... 
    Да би сачували макар нешто од традиције својих 
предака, који су важили за најгостољубији народ на 
Планети, Ђерђелинци поведоше акцију обнављања 
заборављених обичаја. 
   Био је последњи тренутак да се из заборављене 
ризнице добрих народних обичаја сачувају  
најважнији детаљи који чине особеност људи овог 
велеграда и покажу странцима, који нагрнуше у 
Ђерђелин као на крмило, привучени добрим 
условима за профит, и где се чува традиција и негује 
народни живот и добри пословни обичаји. 
   -И шта је остало чисто у овом високоразвијеном 
индустријском добу – запита на крају дугих већања 
и саветовања са стручњацима свих профила, 
посебно са локалним етнографима и етнолозима, 
који су у локалним музејима правили већу збирку  
предмета из несврстаних земаља него из своје 
земље и  традиције.  
    То беше општи политички тренд, јер наш Отац 
свих народа и народности беше истовремено и Цар 
над Царевима трећег света.  
    Древни србски цареви: Арије, Нино Белић, Сербо 
Макеридовић и Александар Велики Карановић, 
држали под србским жезлом целу Европу, пола 
Азије, повремено делове Кине, затим целу Индију, 
Блиски Исток и северни део Африке. То су била 
четири велика светска, али србска царства.  
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     Међутим, Цар над царевима држао је и целу 
Африку, али му та власт беше фиктивна и само 
оноликог пречника, колико му беше дугачко уже 
којим су га припнули Руси и Американци, и 
дозвољавали му да се  напаса своје властите сујете, 
али и да контролише белосветску сиротињу, да се не 
буни и не диже светске револуције, да би у кобајаги 
хладном рату Американци и Руси могли мирно да се  
утркују ко ће први да пободе своју заставу на Месецу 
или направи већи атомски арсенал. А обе велесиле 
су имале толико атомског наоружања да су могле, а 
ваљда могу и сада, да седам пута униште Планету 
Земљу. „Зашто седам пута? Ваљда им је довољно 
једанпут“ – прокоментариса  Радмилин професор на 
Економском факултету, а студенти га наградише 
аплаузом. 
    -Добро народе, шта је још остало чисто у нас?-
понови питање председник ђерђелинске скупштине. 
    -Пљувачка – добаци у шали врсни новинар и 
сатиричар локалних новина, који доби надимак по 
својој рубрици - „Чичак“ и шеретски намигну 
колегама. 
    Одједном проломи се аплауз, од кога подрхтаваше 
скупштинска сала и пола градског кварта. 
    -Е, алал ти вера! Та ти вреди! Узео си нам реч из 
уста! То смо и ми хтели да кажемо, али нико није 
смео први да изусти. 
    „Чичак“ у чуду гледа блентаве делегате по 
кардељевском уставу, уозбиљи се, склопи 
бележницу, узе магнетофон и изиђе. 
    Досетљивог новинара и сатиричара власт добро 
награди, а посебној комисији наложи да се тај 
церемонијал  дочека посебно разради, јер за који 
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дан у Ђерђелин стиже Мустафа Ал Ибн Шат Ел Шах 
Јусух Мурат Арслан,  господар Велике Дупле 
Пешчарије, да свечано отвори систем директног 
напајања нафтом бројна индустријска постројења 
мегаполиса Ђерђелина.  
     И кад дође време дочека, стаде први човек 
Ђерђелина испред свог госта, руке шири у ноге  га 
љуби, за јуначко упита га здравље, а онда дискретно 
сакупи пљувачку, ону најчистију што је могао да 
сабере у устима, због које није смео ни кафу да 
попије,  и са насрдачнијим изразом добродошлице  
- пљуну му у лице пенушаву, белу, чисту српску 
пљувачку, каква се није виђала ни у Народној 
скупштини. Шљис! 
     То је требало да буде врхунац добродошлице. 
     Високи гост се намах збуни, његови сеизи 
притрчаше да га обришу, очистише му и црне 
наочари и белу хаљину. 
     Високи гост се не даде збунити, узврати 
добродошлицу тако што сочнијом пљувачком 
зашљепи градоначелника Ђерђелина, овај се 
поклони до земље, а кад се подигао видео је да 
Високи гост из Велике Дупле Пешчарије већ се пење 
у авион на давидовачком аеродрому.  
      Исте вечери шеик заврну све славине, нафта 
престаде да тече, а сва ђерђелинска индустрија 
стаде. 
      Али право изненађење уследи тек сутрадан. 
Освану ведро јутро, и први пут после толико година 
Ђерђелинци угледаше плаво небо, и јарко Сунце у 
пуном сјају. Деца се обрадоваше и питаху родитеље 
какво их је то видело одједном обасјало. 
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     Грађани први пут видеше своје сенке и силно им 
се обрадоваше.  
     Залуђени Царизмом, говораху да је то права 
штета, јер били су људи без сенке. Пркосили су 
науци, чак самом Јунгу и његовој теорији о Сенци 
као тамној страни човековој. 
      Ипак, већина народа Ђерђелина би задовољна 
новим стањем, скиде маске и филтере са устију, 
преплакну плућа свежим ваздухом, јер кошава 
отера смог изнад велеграда, скиде наочаре, и поче 
да се сунча на својим терасама и балконима.  
      Погледаш, па ти просто мило. Све голаћ до 
голаћа, а срећни. А лепе Ђерђелинке витке и згодне, 
виле им нису равне. Мушкадија уцаклила очима, а 
женскадији играју као на зејтину. И поче да цвета 
нови, а најстарији занат на свету. 
     Сунце огреја и њих, иако остадоше без посла и 
одоше на масовни привремени одмор. 
      Шта је било са градоначелником Ђерђелина, 
нико није знао тачно да ми каже. Вероватно је 
постао становник Казненог завода поред Мораве, 
сатиричар и новинар, иначе идејни творац дочека, 
сакри се између редова, али ова брука се обелодани 
и стиже на прве стране светских медија и ударне 
вести телевизија и радија.  
      Цар над Царевима света, да би забашурио ствар, 
узе најбољу флотилу и ексадрилу и крену у обилазак  
својих неопредељених пријатељских земаља поред 
замишљеног еквадора Планете. 
      И Ђерђелин се опет нађе у ударним вестима, 
овога пута врло похвално.  
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ДЕВЕТНАЕСТИ КАМЕН 
 
    Земља затвори круг око Сунца, а ђерђелински 
гробари не убодоше ашов у смоницу. Те године 
остадоше без посла. Некада су лепо живели од 
укопа, а сада једва примају само загарантовану 
платицу, којом не могу ни себе, ни своје породице 
да издржавају. 
    Изађоше на улице са транспарентима: 
„Сахранили смо и бесмртне – па ћемо и вас“, „Земља 
лечи што лекар не може – а вама нема лека“, 
„Живела гробарска револуција“, „Шта ћете кад из 
гроба устану: Цар Душан, цар Лазар, вожд 
Карађорђе – где ће да се сакријете“. „Почиње 
ђерђелински Први српски устанак“... 
    Уплашише се Ђерђелинци и чврсто решише да 
више не умиру. Узалуд су земаљска и небеска  
божанства претила, чак ни неколико званичних 
делегација које је послао лично врхунски стари 
србски бог Сварог, нису успеле да убеде Ђерђелинце 
да својим неумирањем ремете традицију умирања, 
да је Земља више планета мртвих, него живих, да се 
потенцијали Раја и Пакла, пре свега, драстично 
смањују... А јок. Нико не може да одврати 
Ђерђелинце од бесмртне намере. 
     Кад се овај феномен прочу по свету, навалише 
туристи са свих десет континената света, кажем 
десет, јер је у међувремену избио Трећи светски рат 
и расцепио континенталне плоче на пола, сви 
туристи хоће да виде чудо невиђено – бесмртне 
Србе из мегаполиса Ђерђелина. Захваљујући њима, 
гробари опет добише посао. На новом гробљу 
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покопавају само странце, које смрт задеси у овом 
велеграду. 
      И то постаде светски тренд. Елита која води свет, 
пројектанти глобализације, најбогатији људи на 
планети, цареви и краљеви, врхунски научници, 
мајстори свих светских масонских ложа, естрадни, 
спортски и проституцијски џет-сет стаде да умире у 
Ђерђелину и да се укопава на његовом Новом 
грољу.  
    Али све је то имало перфидну и крајње покварену 
намеру. Наиме, странци искористише познату 
српску изреку: „где су српски гробови – ту су српске 
земље“, и стадоше преко мртвих угледника да нас 
колонизују. Сутрадан њихови унуци и праунуци с 
полагаће право на ову земљу, јер ту леже кости 
њихових прадедова. И једнога дана ће онако 
туристички да ушетају, али у оклопним возилима, 
тенковима, топовима, авионима...  
    И све се завери против Срба и Ђерђелинаца: 
    Поче звездани рат. 
    Стадоше да лију киселе кише. 
    Дрвеће се осуши. 
    Реке постадоше главни канали фекалне 
канализације. 
    Цвеће изгуби мирис. Потом замириса на сумпор. 
    Изумреше пчеле и мрави. 
    Мртве птице падају са неба као погођене, без зрна 
олова. 
    Појавише се бесне лисице и трихинелозне свиње. 
    Дрекавци опет населише Јухор. 
    Крену вариола вера.  
    Ветрови са Карпата донесоше радијацију. 
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    НАТО- алијанса 78 дана бомбардоваше Србију и 
Ђерђелин.  
    Изгину на хиљаде невиних душа српских од 
НАТО-зликоваца и они их прозваше – 
колатералном штетом. 
    Србији затворише границе те поста највећи 
отворени концлогор на Планети. 
     Процвета криминал сваке врсте, пљачка, 
отимачина... 
     Највеће фабрике се куповаху и буквално за 
динар. 
      Народ остаде без посла.  
      Закатанчише му фабрике и предузећа. 
      Поскупе вода и хлеб. Ако доручкујеш – не можеш 
да вечераш. И обрнуто. 
      Са колор-екрана стаде да се слива у куће  река 
катрана и лажи. 
      Настаде општа лажа и паралажа. 
      Удари свој на својега и туђ на туђега.  
      Ослепе народ, па очима не може да види ни своје 
рођене синове и кћери...  
      Деца потегоше ножеве на родитеље. 
      Остварише се пророчанства о добу – калијуги 
или народски речено – каљуги. 
       
     Па да је од челика, човек не би издржао.  
     И тако гробари поново добише свој стални посао. 
Ни мртви, али ни они живи нису излазили из раке. 
Прошири се гробље на све четири стране.  
     Некрополис Ђерђелин надрасте мегаполис 
Ђерђелин.  
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ДВАДЕСЕТИ КАМЕН 
 
    И приближи се датум смака света. Телевизије које 
се финансирају из иностранства, дакле плаћене да 
залуђују и дебилизују народ Ђерђелина и земље му 
Слободије, месецима унапред подгреваху страх од 
пропасти. На две три недеље пред 21. децембар 
7520. године, седамдесет посто програмског 
времена беше посвећено предстојећој катаклизми,  а 
коју су још древне Маје предвиделе. 
    Прост свет, хајдучки заскочен на улици од 
телевизијских камера и горопадних носилаца 
микрофона, није показивао  никакав страх, али  
богатији и добростојећи грађани, тајкуни и 
тајкунице много озбиљније говораху о томе, са 
дозом сете, меланхолије и зебње да ће, ипак, морати 
да напусте земни рај, своје земаљско богатство и да 
ће све отићи у – тандарију. 
    Још 11. децембра пре коначног смакнућа 
најбогатији Ђерђелинци и покондирене 
Ђерђелинке, бивше спонзоруше, а сада госпође од 
угледа и престижа, које се и у најфинијим ципелама 
саплићу о падеже и хаљине, почеше ноћу крадом да 
се исељаваше из велеграда на оближњу планину 
Ртањ, прву и најстарију светску пирамиду.  
     -Зашто?- питаше се простодушно песник 
Орфелин, кад је Бог милостив и као Творац свега 
неће да руши Творевину и Твар од које је све 
настало. Не треба бежати, јер од Бога се не можете 
сакрити, ви људи нечисте савести, са вама путује и 
ваш грех, јер се то он боји у вама и тражи заклон – 
иде главном улицом Ђерђелина Орфелин и храбри 
народ. 
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   -Зашто се скривамо? – обрецну му се један 
новокомпоновани богаташ, који се беше управо  
вратио са Ртња по метални ковчег пун златника који 
је у журби заборавио у шупљем дуду свога прадеде- 
па зато задрибандо једна што се Ртањ и данас 
сматра најсветијом србском планином. Што је њен 
највиши врх Шиљак у облику тростране пирамиде 
уствари прво светилиште богова. Зато што су овде 
сишла прва интелигентна биће из свемира и 
убрзала развој човека на Земљи. Зато што је баш 
овде, око Ртња, у пречнику од 500 километара 
настала прва напредна цивилизација. Ето, зато 
бежимо тамо где су богови прво сишли на Земљу из 
својих летећих тањира. Ми богови са земље смо 
потомци тих богова са неба, идиоте идиотски. 
Цркни сада. Кад стане да тресе, сетићеш се мене и 
овог разговора – објасни му контроверзни богаташ 
коме се срце цепаше на двоје при помисли да ће 
смак света однети његову империју која се 
простирала на пет суседних држава. 
    Телевизија полуде од снимања. Ртањ пун, народ се 
граби и бије за парче места на планини, пансиони 
два хотела испод испуњени су до последњег места. 
Спава се и на трему хотела, на тавану, у подруму... 
Колибе и трле на Ртњу, где лети стока борави, сада 
су пуне богатог и отменог света, који се у овим 
смештајним капацитетима чеше од бува и татаба, од 
вашки, крпеља и стидних ваши... Само да се 
преживи смак света, да изгине она простонародна 
стока доле у граду и земљи Слободији, да остане 
поштен и богат свет, да се смањи беда и сиротиња, 
да нестану просјаци... Па зар то није племенита 
замисао божја – питаху једни друге и умоваху тако 
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они најбогатији такозвани-тајкуни, које сматраху и 
најпаметнијима, јер да то нису, зар би се толико 
обогатили, дивише им се они такши богаташи и 
тајкунчићи и погледаше на њих попреко, јер свако 
сваком дугује, али се то сада не сме спомињати у 
овом светом спасоносном часу. 
     И наравно, ништа се не догоди тог 21. децембра 
7521. године, по најстаријем србском календару који 
свети Вид састави и Србима и човечанству остави, и  
као што је уосталом и песник Орфелин пророковао.  
     Али смак народа поче неколико дана касније, 
када се најбогатији и најмоћнији људи вратише са 
Ртња, освежени и напуњени природном 
биоенергијом ове планине, стадоше као од шале  да 
дижу цене по својим маркетима, да одрезују порезе 
и осамстотина врста незаконитих намета и приреза, 
да подижу  камате у банкама до нивоа авалскога 
торња, да секу струју сиротињи раји и искључују 
телефоне за неплаћене рачуне, да краду минуте на 
мобилној телефонији, да продају гладном народу 
озрачене и генетски модификоване производе, да 
подижу ниво инфлације...  
    И богами, народ поче да се дави. Ђерђелин плива 
у дуговима, у фекалној канализацији, у криминалу, 
у корупцији, у хајдучији... 
    Журим да завршим ову књигу по дану, јер ми 
одсекоше струју и интернет, па не могу ноћу да 
пишем.  
     Лежим у полутами, слушам са старог транзистора 
композицију „Чик погоди шта имам за вечеру – 
буђав леба...“ и мислим: Благо теби младићу, ти бар 
имаш буђав леба, а ја ни то. 
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     На крају да додам још и ово: Смак света неће 
доћи из правца и увреме кад  се будале надају, већ 
одакле и када нам га веће будале од нас пошаљу.  
     Ако ми не верујеш, а ти лепо - иди па види. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИМИТРИЈЕВИЋ - СРПСКИ МАРКЕС 

 Од када се, пре више од четири деценије, 
појавио на књижевној сцени Србије и тадашње Југо-
славије Мирослав Димитријевић, талентовани 
песник, приповедач, романсијер, историограф, 
есејиста, сакупљач народних умотворина, 
сатиричар, драмски писац, публициста и 
антологичар, из године у годину, из књиге у књигу, 
непрестано је сталним (и често неочекиваним) 
иновацијама приређивао пријатна изненађења 
својим читаоцима. 

       Ако је у једној књизи акценат био  на ерудицији,  
и изванредном познавању религија и филозофија, у 
другој је преовладавао наглашено лирски поглед на 
свет, у трећој помало „ишчашена“ 
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постмодернистичка визура, у наредној рефлекс 
стварности и тако редом. 

      Ретко се дешавало да овај по многочему  
изузетни стваралац, поменуте и друге квалитете 
презентира у једној књизи што је и природно – јер је 
тако нешто и жанровски тешко изводљиво. 

       У свом  првом  роману, Димитријевић у  
пуној мери  презентира сублимирану  
симбиозу бројних књижевних постулата  
на којима почива његова раскошна  
књижевна поетика и целокупна  уметничка визура и 
то је, свакако,  шифра која нуди одговор на питања о 
успеху овог комуникативног и занимљивог дела.  

      Роман „Показни  дан смрти“ са поднасловом  
„Књижевна пирамида о тајнама  
и чудесима Ђерђелина“ иде  у ред модерне прозе, 
раскошне  фантастике и изненадних обрта у 
приповедању и као такав је јединствен на нашој 
књижевној сцени. Димитријевић по својим 
списатељским квалитетима иде у ред оних писаца 
који су блиски прози једнога Маркеса, заправо 
Димитријевић је, условно речено, нови српски 
Маркес. 

Бајо Џаковић 
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     Не може се сваког дана напредовати. Постоје и 
дани одмора. Покушавам да оправдам лењост која 
ме држи већ неколико седмица.  
Доколица и нерад део су наше рајске природе. 
Можда лењи људи имају свест ближу еденском 
теоцентру? 
Мисао мора, ипак, да се што даље одвуче од 
садашњице, иначе тешко мени и садашњици. 
А и кад нешто добро урадиш, оспоравају ти да си 
неко. А кад постанеш неко, оспоравају ти и оно 
нешто. Вреди ли онда напредовати? 
Ипак, то су само заваравања. Важно је дело.  
- Дело на видело – рече слепи миш „слепом кучету“ 
(кртици). 
- Хајде онда да заменимо улоге – предложи му 
„слепо куче“. 
Ово ми се допаде. Било би добро да запишем. Али 
одложих. 
„Тежа лењост н'о болест“, често ме је у детињству 
укоравала мајка.  
- Шта би било кад би се поново родило? – запитах 
време.  
- Доколичар! Шта друго? – одговори ми.  
- А зашто? 
- Зато што ме се он једини не боји.  
И овај дијалог испаде добро. Запиши, ленштино! 
Заборавићеш, по старом обичају. Убеђујем себе, ал' 
никако да се убедим.  
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Наговарам своју тромост да устане. Да прошетамо. 
Доста смо седели на клупи поред реке. Идемо у 
град. 
- Извините, је ли слободно? – упита ме господин 
седе косе. 
- Кажу, још од октобра – одговорих. 
Познавао сам га из виђења. Пензионисани 
професор историје у средњој школи. Сад ће почети 
смарање. Прави је час да одем. Међутим, профи се 
допао мој одговор. Слатко се насмеја. Извади кутију 
цигарета.  
Испуштам димове и очекујем ново питање. Чича је 
зато и сео, да убије време. 
- Леп дан. Река жубори... 
- Да, учи језик морске буре – прекинух га у пола 
реченице. 
- Колико је сати, господине? – опет ми се љубазно 
обрати, да би разговор, ипак, некако кренуо. – 
Сигурно више него што нам треба, а мање него што 
желимо – одговорих. 
Он се озбиљно загледа у мене:  
- Чиме се бавите?  
- Ја сам сâм своја жртва – рекох. 
- Односно, шта сте по занимању? – исправи профа 
своје питање. 
- А, то? Ја сам сâм свој џелат – исправих се и ја у 
одговору.  
- Бољи Вам и не треба – сложи се са мном. 
Није лош. Добро ми је узвратио. Дрско, али 
културно. Ако ти сви попуштају и повлађују, или си 
на власти, или будала. Размисли добро да ниси, 
којим случајем, и једно и друго.  
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Кад остаре, људи постају паметнији, али и луђи. Не 
зна се шта ће им пре користити.  
- Познати сте ми. Да, сетио сам се. Ви сте уметник? – 
опет ће профа. 
- Нека Вам буде. 
- Видим волите и да „филозофирате“? – примети са 
значајном дозом ироније. Покушавао је чилац да ми 
се реваншира због мојих намћорастих одговора. 
Помогох му у томе: 
- Уметник у мени тражи уметника, филозоф – 
филозофа, а глупак – глупака. Прва двојица ми не 
дају да сам већи од њих, само ми глупак то 
великодушно дозвољава – одговорих му на 
примедбу и кренух. Чичица остаде да се смеје. 
Добио је задовољење. 
 
* 
На огласном стубу приметих нови плакат. Позивао 
је на књижевно вече познате списатељице Афродите 
Живановић и промоцију њене најновије књиге.  
У првој књижари на коју наиђох купих ту збирку. На 
предњој корици њена фотографија. Лепо лице, 
паметан поглед, високо чело и – осмех. Суздржан, 
али привлачан. 
Испод фотографије наслов „Субверзија ума“ и 
поднаслов „Мисли и изреке“. На задњој корици два 
извода из рецензија. Све похвалне реченице.  
Одвучем се до стана и пажљиво почнем да 
ишчитавам. Њене мисли нису ме баш обориле с 
ногу, а и како би кад сам лежао, али нису ни тако 
лоше. Афродита је очигледно желела да се 
мудрошћу издвоји из женског батаљона 
списатељица, који се из године у годину повећава, а 
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књижевни критичари их громопуцатељно хвале и 
уздижу. 
Решим да одем на то књижевно вече. И да 
приредим изненађење.  
* 
Затекох пуну салу дома културе. Ипак, нађох једно 
место у задњем реду. Кад Афродита уђе, у пратњи 
двојице критичара, дочека је буран аплауз. Била је у 
зениту популарности. Она опет намести осмех као са 
фотографије, благо отпоздрави руком и седе. 
Критичари преврћу по својим торбама и ваде 
написане говоре. Спикерка локалног радија, којој се 
указа част да представи врло значајно име 
савремене књижевности, учини то на примерен 
начин. Провинцијски комплекс према познатим 
личностима из престонице проради и код ње и она 
настави да говори све удварачкије реченице. 
Шећерила их као вашарски лицидери јабуке. 
И Афродити, видим, помало нелагодно, али задржа 
ведрину на лицу. 
Публика с пажњом саслуша то и као своју здравицу 
омиљеној књижевници. Критичари изуњкаше своје 
текстове, пуне стручних израза и глорификације, 
као што се и ради у оваквим приликама и удобно се 
завалише. Одрадили су свој хонорар. 
Ред дође на главну личност вечери. Афродита 
устаде, узе једну од поређаних књига испред себе и 
захвали се уваженим критичарима и 
организаторима, а посебно публици која је 
издвојила своје „драгоцено време“  и у оволиком 
броју дошла да је види и поздрави. Људима је то 
пријало и опет јој дадоше аплауз.  
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Рече им још да је за ову прилику одабрала краћи 
избор мисли из књиге који ће сажето 
репрезентовати њен садржај.  
И поче да чита, пријатним гласом, лепим женским 
тембром, као код некадашњих спикерки са радија и 
телевизије: 
Да спознаш истину треба и да јој дорастеш, а да је 
изговориш мора да је будеш и достојан. 
 
* 
 
Права реч у правом тренутку открива цео твој живот 
боље него да си роман написао. 
 
* 
 
Кад почнеш да уживаш у својим врлинама, брзо 
ћеш их потрошити, јер су ти оне дате за тешке и 
мучне тренутке. 
 
 
* 
 
Мудар владар не говори много, као што ни шахиста 
не објашњава свој потез пре него га повуче. 
 
* 
 
Идеш ли испред масе, буди на сигурној раздаљини. 
Не зна баш свако да ли си лидер или бегунац. 
 
* 
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У злехудим временима врлине угрожавају живот 
врлога. 
 
* 
 
И кад победиш самог себе, то често није резултат 
твог јунаштва, већ твоје слабости. 
 
* 
 
Мудра власт натера грађане да се сами бију у главу. 
 
 
Први будиоци народа први и буду заборављени. То 
није чудно, јер колико бунован човек може да 
упамти? 
 
* 
 
И највиши врх кад освојиш мора да сиђеш. То је 
жалост тријумфа или тријумф жалости.  
 
* 
 
Ред је заспали неред. Кад се пробуди опет, по реду, 
прионе на посао. 
 
* 
 
Жеља да будеш савршен најбољи је друг твојој 
несавршености. Али ни другарство не траје вечно.  
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* 
 
Бесмисао служи као лош пример смислу. То је њен 
смисао постојања. 
* 
 
Од највеће будале већа је само она која покушава да 
изброји све његове будалаштине. 
 
* 
 
И најхуманије идеје у почетку су ноћна мора 
идеолозима. А кад се остваре, постају ноћна мора 
идеологизованих. 
 
* 
 
Наука је толико усавршена да несавршеном бићу  
нема спаса. 
 
* 
 
Узалуд празан човек дише пуним плућима. Тако 
само увећава своју празнину.  
 
* 
 
Човек који мудро ћути, већ је одскочио осталима. 
Али им није и доскочио. 
 
* 
Људи ће ти пре опростити лоше него добро дело. 
Срећа је да уопште могу нешто да опросте.  



 198 

* 
 
Како је космос мали! И обичној радости је тесно у 
њему. 
 
* 
 
Срећа је почетак бола којој се радује цео космос. 
Несрећа је само твоја радост.  
 
 
* 
 
Добро је што у бесу не могу да видим своје очи. 
Можда бих се тада уплашила људскости у себи. 
 
* 
 
Злурадост је опекотина на души и облогом туђе 
несреће се исцељује. 
 
* 
 
Ако морам да бирам између најбољег и најгорег, 
изабраћу овог другог. Мање ћу се разочарати. 
 
* 
 
Ко је коме мртвачки сандук: ти мржњи или она 
теби? А можда је то ковчег са дуплим дном? 
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* 
 
Понижени нека је срећан што није понижавалац. 
 
* 
 
Ко није у старости остао дете у срцу, није ни остарео 
као човек. 
 
* 
 
Птици је душа у носу, али су јој крила у небесима. 
 
* 
 
Ако ме не питају шта је жена – знам. Чим ми 
поставе то питање – заћутим. 
 
 
* 
 
Човек који никада није волео, двоструки је 
губитник. И на земљи и на небу. 
 
* 
 
Љубавна привлачност и земљин магнетизам истог 
су порекла. Само то треба половима и објаснити.  
* 
Кошава угаси палидрвце, али разбукта пожар. Тако 
се и мале љубави гасе од првог уздаха, а велике још 
више распламсају. 
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* 
 
Брак са једном женом је довољан да мушкарац 
никад не позавиди власнику харема. 
 
* 
 
Осмех је најлепша рана која све друге исцељује.  
 
* 
 
Чувати жену од преваре – узалудна чобанија. 
 
* 
 
И политика је козметика, али за ружење историје. 
 
 
* 
 
Чим демократија мало задрема, тиранија јој украде 
палицу. 
 
* 
 
Онај што не види добро увек чује и нешто лоше. 
 
* 
 
Демократија и незнање имају једну заједничку 
особину. Немају граница. 
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      Афродита заврши и проломи се буран аплауз. 
Вешто комбинујући филозофско и актуелно, 
љубавно са политичким, оставила је снажан утисак 
на своје обожаваоце. 
Кад се аплауз стиша, јавих се за реч. 
- Поштована госпођице Афродита, ако ми 
дозволите, ја бих наставио тамо где сте стали. 
Говорио бих напамет оне мисли и изреке које Ви 
нисте прочитали. А евидентно је да се публици то 
свиђа и да неће имати ништа против.  
Афродита ме зачуђено погледа, а онда окрену 
упитно лице према водитељки. Она јој нешто 
дошапну и то умири уважену књижевницу. Климну 
главом у знак одобравања, седе у фотељу, прекрсти 
руке и усредсреди своју пажњу мени. Као и сви 
присутни. 
Имао сам три могућности. Да заиста говорим њене 
мисли које сам научио, како првобитно и планирах 
или да почнем да цитирам Андрића из „Знакова 
поред пута“. 
Био би то сјајан чеони судар две филозофије, два 
принципа, две логике, два стила... Сигурно бих 
изазвао жустру полемику. Можда и неочекивани 
обрт ове књижевне вечери. Плашио сам се само да 
тиме не повредим Афродиту и не наљутим је, јер то 
ничим није заслужила. За могуће негодовање 
организатора није ме било брига. 
Ипак, одлучих се за трећу варијанту: 
 
Демократија је толико узела маха, да је немогуће 
заташкати је. 
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* 
 
Штампа је слободна.  
Свако сме да прође поред киоска.  
 
* 
 
Приближавамо се Европи. 
Корак по корак.  
Ништа без пешадије.  
* 
 
Наша дипломатија је стално  
у покрету: иди ми – дођи ми. 
 
 
* 
 
На изборима се краде  
само у два случаја:  
кад се може и кад се не може. 
 
* 
 
Народ није тешко навићи  
на демократију.  
Тешко га је одвићи од хране. 
 
* 
Поносни смо на демократске  
тенковине. 
То булдожери не могу да сруше. 
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* 
 
Милион незапослених. 
Нова престоница нерада. 
 
* 
 
Ко носи главу у торби,  
чува је за тежа времена. 
 
 
* 
 
Пустићемо вас да опет победите. 
Видимо да немате другог излаза. 
 
* 
 
Није могао да преживи 
изборну вољу бирача. 
И народ је извршио самоубиство. 
 
* 
 
Послао сам разгледницу  
чак у Америку. 
Тако се шири државна територија. 
 
* 
 
Заборавили су шта су све  
обећали грађанима.  
Нису они баш толика злопамтила. 
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* 
 
Штрајкују дилери дроге. 
Траже да се хапсе  
и дилери – догме. 
 
* 
 
Полиција је ту да нас брани. 
А ми морамо добро да је се чувамо. 
 
 
* 
 
Влада је у информативној блокади. 
Ништа не сме да се о њој напише – ружно. 
 
* 
 
Нећу да робујем навикама,  
кад имам демократски  
изабрану власт.  
 
* 
Имамо слободну и независну земљу. 
То се види и из авиона – НАТО-вих. 
 
* 
 
Грађани се повукли у себе. 
То су им најбољи јатаци. 
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* 
 
Ни коњи ни јахачи не могу без узде. 
То је наш кључни проблем. 
 
* 
 
Држава губи кредибилитет. 
А нема ни поштених налазача. 
 
* 
 
Жртва је била шизофрена личност. 
Глава на једној, труп на другој страни. 
 
 
     Опет аплауз. Афродита се смешка. Поче и она да 
пљеска. То је требало да се схвати као њена награда 
мени и поштовање према свом пажљивом 
анонимном читаоцу. 
Осим критичара који дискретно разменише 
погледе, нико од присутних није схватио шта се 
догађа. Афродитина књига је тек однедавно у 
књижарама, па вероватно већина њих није је још 
прочитала. На то сам и рачунао припремајући се за 
овај наступ. 
Сала се скоро испразнила, али још неколико жена 
држаше Афродиту у обручу, а она им љубазно 
одговараше на питања, потписујући продате 
примерке књиге. 
- Хоћете ли с нама на вечеру? Да се боље упознамо и 
испричамo – обрати ми се књижевна звезда када се 
приближих њеној групи. 
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- Биће ми част – одговорих јој и склоних се у страну 
да они иза мене прођу. 
Овај позив нисам очекивао. Дошао је као по вишем 
сценарију. Браво мајсторе, помислих. Сад се држи.  
 
* 
У најлуксузнијем ресторану чекао нас резервисан 
сто. Два конобара се пресамићују пред господом из 
престонице. Афродити уручишe и букет цвећа. Она 
ме позва да седнем до ње. 
Кад се куцнусмо чашама првог пића, Афродита ме 
упита: 
- Ви сте афористичар? 
- Из потаје – одговорих. 
- Сасвим солидан – додаде. 
- Ваша процена. Хвала Вам. 
- Да пређемо на ти – предложи ми. 
- Важи. Значи да се – титкамо – рекох 
ноншалантно. 
Њој се допаде овај израз. Насмеја се. 
- Сигурно да ова нова реч за мене има и свој 
подтекст? Верујем, јер сте афористичар – кушала 
ме. 
- Титкати код нас значи пезити некоме, пазити га, 
нуткати га и указивати му посебну част. Титкати га 
као Тита – објасних што сам краће и боље умео. 
Она се опет насмеја. И домаћинима би мило што 
разговор крену добрим правцем и што се гошћа 
осећа пријатно. Атмосфера за столом бивала је све 
опуштенија. Овали са богатим предјелом, мешаним 
месом са роштиља, салате од сорте и пробрана вина 
обрадоваше мој слепљени стомак.  
- Још ми ниси рекао своје име? 
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- Сава. 
- А презиме? 
- А да ли знаш како се презивао Сократ, Платон, 
Аристотел, Питагора...? – узвратих питањем. 
- Ууу, човече, куд ти оде! – рече ми кроз залогај. 
- А како се презивала богиња Афродита? – ставих је 
на нову муку. 
- Не знаш ни ти – одговори ми. 
- Наравно да не знам. 
- А зашто си ми приредио оно изненађење? Знаш ли 
да сам стрепела како ће се вече завршити. Довео си 
га до ивице регуларности – искрено рече Афродита. 
- Онако, из штоса. 
- Само због тога?  
- И да оправдам наслов твоје књиге „Субверзија 
ума“.  
- И успело ти је, веруј ми. Нико ми до сада није тако 
нешто урадио. Ово ће ми бити школа. Добро 
искуство. Што би рекао Његош, „У главу ми памет 
ућерасте“.  
- Кад си већ тако паметна, Афродита, можеш ли да 
ми имитираш своје мисли? – искористих се њеним 
шлагвортом. 
- Шта да имитирам? – погледа ме озбиљно и 
проницљиво у очи, а из њених прочитах сумњу у мој 
здрав разум. 
- Своје мисли? 
- Какво ти је то сад питање? Ко то може, човече? 
- Има их који могу – рекох што опуштеније. 
- За такве још нисам чула. Ко зна, можда је и то 
могуће у данашње време. Ти експерименти са 
човековим мозгом и умом далеко су одмакли – рече 
као за себе. 
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- То је древна вештина, Афродита. Сви аватари 
човечанства су је знали – опет заголицах њену 
сујету.  
- А уметници? 
- Само они највећи. Зато су били и остали највећи – 
још самоувереније наступих. Ако хоћеш, о томе 
можемо сутра да разговарамо. Овде није баш згодно 
место, ни прилика. Претпостављам да ћеш да 
преноћиш? 
- Да. 
- Онда кад се наспаваш, позваћу те на кафу и 
разговор. Можемо и да прошетамо поред реке? 
Дуго се премишљала. Пустио сам је да сама одлучи. 
Нисам додатно наваљивао. 
Након вечере, на растанку, даде ми визит-карту и 
напомену:  
- Али зови тек после десет сати.  
 
* 
 
Чекао сам је у холу пред рецепцијом. У тесној блузи 
и још теснијим фармерицама, низ дугачко 
степениште силазио је антички узор женске лепоте.  
- Афродита, да ли су ти Фидија или Мирон у неком 
сродству – упутих јој комплимент за добро јутро. 
- Опет антика. Данас, Саво, антички узори нису у 
моди. Више бих волела да сам танка и равна, као 
она девојка тамо – рече Афродита и наручи себи 
кафу.  
- Сада ниси у праву. Често се мисли да је облик 
другоразредна ствар, да није толико битан и да 
понекад представља формалност.  
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Али греше они који тако мисле, јер форма је исто 
важна као и суштина. Форма је слово суштине, 
појава свог садржаја, израз унутарњег стања. Форма 
и суштина су у узајамном и нераздвојном односу. 
Форма и суштина су близанци. 
Никад није случајно зашто једна форма садржи баш 
такву суштину, нити зашто суштина је изабрала баш 
такву форму. Очигледно је да су се међусобно 
изабрале у најидеалнијем односу. Идеалнијег не 
може бити за њихову егзистенцију.  
Тако је и код људи. Сваки је изабрао свој калуп под 
којим је „изливен“ и своју живу фигуру носи до 
судњег дана. Као и са памећу. Када би се памет 
куповала на пијаци, кажу старци, сигурно би сваки 
своју зграбио са тезге. Толико су форма и суштина 
заљубљене једна у другу. 
А није те случајно Господ и Творац створио према 
Слици Својој, поклонио ти Свој Лик и Облик – мој 
мини есеј требао је пре мени него њој. Њиме више 
покушах да оправдам своје одушевљење њеном 
лепотом него да је „утешим“. Да стварно мисли тако, 
не би истицала своју грациозност.  
- И ти сматраш да сам лепа? 
- Прелепа. Чак лепша од својих мисли – намерно 
направих градацију.  
- Лепо је од Бога, а ружно од греха. Све што је лепо, 
лепо је јер је Христос у њему. Али циљ хришћанства 
је да Христос уђе у ружни део света, односно да се 
свет спаси и избави од греха. Лепота, односно 
естетика, није циљ живота на земљи, нити је циљ 
сама себи, већ то је етика, коjа за лек нуди покајање 
кроз жртву у љубави. Зато је естетика смисао мање 
развијених душа. Развијене душе не брину много за 
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квалитет живота овде на земљи, већ настоје да га 
обезбеде на Небу, да буду усиновљеници Божији кад 
се представе у Христу.  
Спасење је врхунац лепоте – нагласих последњу 
реченицу. 
Афродита угаси цигарету и упита:  
- Хоћеш ли сад да ми покажеш град? 
- Наравно – и поведох је кејом. То је најлепши део 
града, у самом центру. Пространи трг, споменик, 
мермерне скулптуре, парк, чесма, цветно 
шаренило... 
- Синоћ си говорио иронично и сатирично, а сада си 
почео као монах... 
- И јесам монах – прекинух јој реченицу.  
- Озбиљно?! А где? – и задржа поглед на мојој дугој 
коси и бради.  
- У својој књижевној келији. А зар и ти ниси 
књижевна монахиња? Писање је наше подвизавање, 
Афродита. 
- Тако би требало да буде. Само ми се чини да си ти 
велики идеалиста, чистунац који не увиђа у ком 
времену живи. А оно је „смешна смеша“, али опасна 
за такве занесењаке као што си ти, Саво. 
- Увиђам како пролази време великих чистунаца и 
чистољубаца, поборника чистоте. Као да се 
отвориле реторте и поразбијале епрувете, па се 
дестилати поново мешају и преливају без реда и 
мере. Враћају се у првобитну смешу.  
Шта би рекли сад стари алхемичари што камен 
мудрости издвајаху, а шта врсни трансмутатори што 
црно у бело преводише и несрећу у срећу 
изокреташе?  
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Виде ли ово древни зидари воде и дунђери духа? 
Плачу ли „нежни дисачи ваздуха“ кад чују како 
њихова духовна чеда данас кроз „фрулу издувавају 
гар живота“.  
Пробушена су бурад и поразбијане тестије, 
Афродита, испретурани су лончићи, па се опет меша 
чисто са нечистим, добро са злим, мрзовољно са 
добровољним, глупо са паметним, брзо са спорим. 
Лепо и ружно иду руку под руку, верно и неверно о 
истој ствари беседе.  
Морамо поново све испочетка. Да одвајамо кукољ 
од пшенице. Морамо опет бурад да перемо и нове 
мешине да правимо. Да бистримо памет – рекох јој. 
- Солидно промишљаш, али обичан свет тражи и 
разуме само обичне ствари – враћала ме Афродита 
из занесености. 
- Обичан дан, обични разговори обичних људи... И о 
томе се обично и не прича много. И не би ту било 
ничег необичног да се не појавише неки што би 
хтели да обично прогласе за циљ и сврху, за врхунац 
нашег живота, за нову филозофију... Обично 
почеше да пишу великим словом, а нас подведоше 
под обичне – обичњаке. 
Избацише Необично из речника и укинуше Чудо 
Божије на најобичнији начин. Ништа више не оста 
необично, ни Природа, ни Човек, ни Бог... Нема 
интересовања, ни потраге за необичним. Све поста  
– обичан  свет. Толико се мисао човекова сроза. Чак 
и обично постаде тешко за думање.  
Обичност се прошири као зараза, као метиљ међу 
овце, да више нема ни потребе да се о томе говори. 
Толико живот поста обична ситница. А то је оним 
необичним људима и био циљ.  
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Па сутра поново Бога да разапну, за обичан свет то 
би био само обичан чин обичајног права. Спаси нас 
Боже, завере обичног и свега обичнијег од тога – и 
прекрстих се.   
- Разумем те. Ти се залажеш за духовну преобуку...? 
- Птице се митаре, животиње лињају, змија свлачи 
свлак... Све се преоблачи и мења рухо према 
времену и потребама. А има људи који се никада 
нису духовно преобукли, променили мишљење, 
обукли нову мисаону одору, намирисану и чисту, 
свежу и блиставу... 
Не посте и не причешћују се. Не кају се, нити моле 
за опроштај. Ни Бога, ни људе. Не проводе време у 
молитви. Не читају, нити уче из светих књига. 
Навике су им окоштале. Говоре исте реченице као у 
младости. Размишљају накарадно. 
Такви људи обично говоре да су неутрални, изнад 
ситуације, атеисти, и да немају шта себи замерити. 
Зато и не мисле да било шта у себи и око себе 
мењају. А то је слично као кад би исти веш и исто 
одело носили целог живота, неопрано и поцепано. 
Али има и таквих несрећника – проширих њену 
загонетну мисао. 
- Беседиш надахнуто, песнички, али наука је далеко 
одмакла у будућност. Ово је време 
високософистицираног знања, чак и филозофија 
посустаје, више не може да га прати – упозори ме 
Афродита и на ту чињеницу.  
Морао сам да браним своје мишљење: 
- Да ли ти се, можда, некад причинило, док си учила 
науке, да што више знаш, све више увиђаш колико 
не знаш? Што си више наоружана знањем, све си 
слабија и разоружанија пред незнањем које те је 
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опколило. Да ли си некад пожелела да од свега 
дигнеш руке и одеш у пустињу, да побегнеш од 
таквог наука? Верујем да јеси. 
- Изучила си тај наук и опет остала – неука, зар не? 
Учила си, значи, погрешне науке. Била си Пепељуга 
која скупља зрно по зрно, чепар по чепар, крхотину 
за крхотином, срчу по срчу... И никада не би 
сакупила то разбијено огледало, никад саставила тај 
мозаик, ни сакупила просо.  
Зато си почела обрнутим редом. Уместо да се учиш 
на Једном, и од Једног, да тежиш ка Једним свим 
срцем, свом душом и снагом својом, ти си се 
расипала у множини, у раздробљеном и разуђеном, 
скупљала си бескрај крхотина разбијене вазе. 
Нашла си се у безнађу, опкољена мраком, по бури и 
олуји.  
А Мудрост Божија лежи у Једној Јединој Капи, која 
незналицама изгледа као бескрајни океан, а 
мудрима се чини као дечија сузица. 
Ка таквом дестилату тежи, исцеђујућ нa Једном 
снагу своју, зној и муку, а не на свему и свачему. А 
може и обрнуто: у свему тражи само Једно и нећеш 
бити духовна Пепељуга у океану тврдоглавих 
чињеница, лукавих факата и необоривих доказа.  
Ма колико твоје безбожно знање било велико, 
равно или чак веће од Луциферовог, никада не 
можеш бити изнад Христа Бога, већ само – изван 
Бога. 
Зар тада не личиш на мрава у трави који носи терет 
десет или двадесет пута већи од себе, тако да се 
више мрав и не види, већ само огроман терет који се 
креће.  
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Ниси ли и ти онда само носач безбожног баласта 
знања које не можеш разменити ни за две секунде у 
рају, у Милости Божијој.  
Знање без Бога је знање пропасти душе.  
Гордима на знање, Новозаветник је вазда на 
мејдану. И док они припремају говоре и смишљају 
замке софистичке и логичке, нелогичне и 
сваковрсне, Новозаветник се не брине и не плаши 
сусрета са њима и увек је спреман да им одговори.  
А одговара им према Божијем наитију и одговор му 
је увек мудрији од њиховог питања, јер кроз њега 
говори неко други – Треће Лице Свете Тројице. А 
Оно се појављује кроз Реч Љубави.  
Пред њом вене свака дрскост људске памети 
одвојене од Бога, свака мудрост ума телеснога што 
се филозофијом представља – драга моја Афродита.  
Приметих како се мојој саговорници допаде један 
цвет. Вратих се и убрах га. Захвали ми осмехом. 
Дуго је разгледала стручак, а онда га принесе носу.  
- Да ништа није онако како изгледа на први поглед, 
опет се увераваш и овог пролећа, Афродита. 
Масивна, груба, гломазна земља којом ходиш, а коју 
називаш свакаквим именима: и прљуша, и гајњача, 
и кумсача, и пескуша, и како све не, опет те је 
одушевила овим маленим цветом, нежним и 
мирисним. 
Зар је могуће да овако непросветљена глина, хладна 
и тамна, може овакав цветић да изроди? Овакав 
пупољчић и латицу, прашник и тучак. Колико је ту 
нежности и љубави, коју ти безусловно дарује и 
ничим не ограничава, и кад је псујеш, и кад певаш 
идући по њој, једнако. И кад је мрзиш и кад је 
волиш. Без обзира на своју децу грешну, земља је 
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сваком мајка, и најбољем и најгорем, и кукољу и 
пшеници, и роду и изроду. 
То је твоја земља коју си изабрала, комад Планете 
који ти је поклоњен док си жива ти и сви твоји 
потомци, и потомци потомака потомских. И оног 
што је на Месецу начинио „мали корак за човека, 
али велики за човечанство“ – и њега чека да прими 
у свој загрљај ова иста земља са које летуцкајући од 
памтивека, најхрабрији сањаше да је и напусте.  
Кад више немаш куд, кад ти истекну и пешчаник и 
клепсидра, одлазиш под земљу да грехе скријеш, 
или како рече песник „на добровољно одсуство из 
тела“.  
И опет ти кажем, Афродита, да ништа није онако 
како изгледа на први поглед.  
Одведох је до скулптуре Песника. Безименог. 
Вероватно јединствене. У славу свих песника. Дуго 
је остала пред њим. Онда спусти на постоље онај 
цвет што јој малочас поклоних.  
- Синоћ си ми изгледао помало гордо, а јутрос те 
упознајем са боље стране, чини ми се. И то ме 
радује. Оно ти је, изгледа, био само лажни оклоп, 
зар не, песниче? 
- Од гордости горе грдобе нема. Ни горе, ни доле. 
Ни грдило запуштења није тако грдно као гордост.  
У јајету гордости већ се погордио живот ван Бога. 
Безбожни плод човекове гордељавости. А 
гордељавост је исто што и чиљавост према Богу. 
Себељубље и себичност највишег реда.  
Гордост је самоапсана. Добровољни пржун, у ком 
горденик пржи душу своју на ватри 
самодовољности. И то му је храна у апсани, пошто 
не тражи и не признаје Божију помоћ... 
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- Да ли записујеш ова размишљања, или си само 
усмени беседник, по надахнућу? – упита ме 
Афродита када стадосмо на средину моста. Гледали 
смо рибља јата у бистрој води.  
- Да, чиним то понекад, мада, Афродита, све је већ 
записано, на земљи и на небу. У духу и у материји. И 
тачно се зна како ће се све ово скончати. А неће се 
свршити док се не испуни и последње слово закона, 
учио је Наш Господ, као што већ знаш.  
Запишеш ли пером или је обрекнеш у духу, све 
једно је, мисао моћна почиње да дела, да се развија, 
да тражи пут и начин, решење и разрешење... 
Почиње да обделава Дух Свети, да ти служи. Креће 
најмоћнија сила Божија, подвргнута твојој вољи и 
заповести. И не постоји начин који та духовна сила 
не познаје, али не постоји ни начин да се она 
спречи. Јер оно што је од Господа, Господу и 
припада. 
Са њом постајеш чудотворац. Невидљиво 
претвараш у видљиво, нестварно у стварно, иреално 
у реално... Све што замислиш можеш и да оствариш. 
И где ћеш већег чудотворства и веће магије од ове? 
Тако је од Постања: невидљиво постаје видљиво, 
меко је јаче од тврдог, нежно је силније од суровог, 
добро побеђује зло, а мудро је мудрије од паметног... 
Тако записујем и чиним, и трајније ће то бити него 
да сам златна слова у мермер уклесао. Мермер је 
срча обична за Вечну Мисао, за Дух Свети, поетесо.  
- Овде ниси баш много омиљен у културним 
круговима – изненади ме Афродита неочекиваном 
опаском.  
- А откуд то знаш? 
- Рекла ми је синоћ она водитељка. 
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- Па зашто си ми онда дозволила да говорим? 
- Баш због тога. Људи који имају много непријатеља 
вероватно много и вреде – рече ми кроз смешак.  
Мораш мало да се прилагодиш приликама, да 
будеш флексибилнији, да се уподобиш ситуацији. 
Видим да си паметан, али и тврдоглав. Тераш само 
по своме. А људи то не воле – даде ми Афродита 
искрен савет. Сестрински.  
- У праву си, мудрице. И сâм сам се више пута 
запитао: зашто тако радиш и вреди ли то, човече? 
Ваздан се уприличаваш приликама и живиш од 
прилике до прилике. И прилично си се у томе 
извештио, Саво.  
Чекаш своју прилику, а дочекујеш, углавном, 
неприлике и питаш се откуда оне долазе. И никако 
да се сетиш да прво погледаш на своју слику и 
прилику. Чему она приличи? 
Да ли си још увек слика и прилика Онога од кога све 
долази, па и неприлике твоје. Јер Он те сачини по 
Својој Прилици, а ти се сам дочини у неприлику. 
Недоличну.  
Говориш што ти не доличи, радиш што ти не 
приличи, па због тога и грешиш – али тако ти и 
приличи. 
Поприлично ти је прошло, али исто толико и 
остало. Зато је ово приликица да се уприличиш и 
будеш макар налик Прилици Над Приликама која 
управља свим твојим неприликама и приликама.  
На прилику, чему сличиш – томе и приличиш.  
Али настављам по старом. Не могу другачије. И 
хвала ти на савету, драга моја.  
- Публика се синоћ није смејала на твоје афоризме – 
подсети ме уважена гошћа. 
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- Није. Веровала је да су то твоје озбиљне мисли. 
Али их је искрено поздравила. 
А тешко онима који кажу „смех је лек“ и онима који 
верују у то, па гледају да им све буде смешно. И 
смеју се као луд на брашно. 
А чему се смешници могу насмејати? Чему 
подсмејати? Шта је то смешно? А има оних који би 
се и кривом дрвету насмејали. И оних који тврде да 
се пут пред њима увија од смеха.  
А најсмешнији су они који се поносе што човек 
једини уме да се смеје у природи, па се заразно 
смеју, кикоћу и ребећу. 
Мисле они који се смеју на свој рачун, да су 
достигли виши степен етике од оних који се смеју на 
туђ конто, па им се због тога подсмевају. 
А ови други пак мисле да су већи витезови смеха ако 
са другим, а не са самим собом, деле мегдан.  
У лажи су кратке ноге, а у смеху су још краће, смех 
не може далеко од човека да оде. Да може, већ би 
заразио све око себе. 
Овако само човек потпаљује ватрице смеха и 
прескаче их као олалије. Смех су чергарске ватре 
иза којих се осећа још већа зима људског 
незадовољства. 
А ни Господ Бог, док је ходио земљом, није записано 
да се смејао.  
- Ту се не слажем са тобом. Смех је потребан. Да 
није, Бог га не би ни подарио човеку. Благотворан 
је. Уосталом, упао си сада у контрадикторност: 
пишеш да би засмејао људе, а сад се залажеш за 
мисаони аскетизам, за сужањство мисли, ако тако 
могу да кажем, Саво? 
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- Афродита, треба разликовати мисаони аскетизам 
од сужањства. 
Иако га је изгнао из Раја у нижи, чулни свет, Бог 
није забранио човеку да се у њега врати, и то не 
само после смрти, већ и за живота. 
Зар се човек мислима својим сваки час не пентра по 
васиони, не прескаче препреке на небу, не виси на 
огради Раја, не лута тражећи пут за Вечност и 
Бесконачност? 
Благо онима који своје мисли чешће управљају по 
вертикали, а ређе по хоризонтали. Тешко онима 
чија мисао се ни једном у дану не дотакне неба. 
Мисао која се не усправи, већ погрбљена хода 
земљом, сужањ је у човеку, а човек јој је тамница. И 
зар смемо тако да се односимо према дару Духа 
Светога, да од Божије Милости стварамо слугу 
греха? 
- Данас смо баш много причали, а причи никад 
краја. Немам више времена. Морам да се вратим. 
Наставићемо неком приликом – упозори ме 
Афродита.  
- Јесмо заиста. Можда сам и претерао у причи. Али 
и деца пуно причају, брбљају и чаврљају и на тај 
начин изражавају радост одрастања. Тако и многи 
одрасли људи, који су тек почели да расту у духу, 
много више говоре од духовно развијених људи, јер 
се и они на сличан начин као и деца радују 
одрастању и приближавању Богу.  
То је нужан период духовног детињства, јер када 
човек постане целомудрен, кад га сабраћа Старцем 
назову, он онда најрадије ћути јер зна да се Божија 
близина и не може ничим боље исказати до дугим 
молчањем и сузом радосницом. Велики духовници 
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су сведочили да човек пред Богом може само сузама 
да разговара.  
- Диван дан. Топао и пролећни. Сунце. Штета што 
нисам на свом бродићу. Сунчала бих се – враћала ме 
опет ова лепа жена у стварност.  
- Кад Сунце огреје, свет је као нов. Изгледа као да је 
овог тренутка створен под руком Творца. На основу 
Ајнштајнове теорије, научници су израчунали да 
када Сунце гране, на Земљу падну – два килограма 
светлости. Тако мало, а тако премного, и обилато да 
за сваког има и претекне.  
Баш као што и Господ Исус Христос од три хлеба 
нахрани неколико хиљада људи у пустињи и 
претекоше пуне котарице. И најмања милост Неба 
несамерљива је мерилима људским и неисказан је 
дар човеку, љубазна моја.  
Још смо били на мосту, кад се Афродита сети 
почетног разлога за овај сусрет.  
- Говорио си о многочему само не о главној теми – 
имитирању мисли. То си ми синоћ обећао, зар не? 
- А можеш ли ову реку да привежеш за дрво, 
Афродита? – запитах уместо да одговорим.  
- Хоћеш да кажеш да нисам могла да обуздам и 
контролишем твој дух. А можеш ли ти реку да 
свежеш за дрво? 
- Моје је питање старије. Не мораш сада да решиш 
тај проблем. Кад успеш, јави ми – поставих јој још 
једну апорију. 
Кренусмо ка хотелу. Ћутали смо. Укорих себе што 
нисам боље искористио присуство ове грације и 
приближио јој се са практичније женске стране. То 
би сваки мушкарац урадио. Оваква прилика се не 
пропушта.  
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Потпуно сам запоставио њену женственост. Можда 
ми то неће опростити. И ко зна да ли сам је уопште 
заинтересовао. Сад је прекасно за то. Шта је – ту је. 
Ићи ћу доследно до краја.  
 
Гледао сам је како се пење степеништем. И кад дође 
до горњег, широког басамка, позвах је: 
- Стани, Афродита! 
Она стаде.  
- Окрени се! 
И то учини. 
- Опиши ми сада богињу без речи! 
 Афродита са смешком одрекну главом и са 
длана ми одуну пољубац.  
Ипак. На крају. Чулнији нисам ни заслужио.  
Ако је мудра, ова три коана која јој зададох натераће 
је да бар још неко време мисли на мене.  
Слепче, узалуд ти све паметовање, кад си љубав 
превидео. И са том покајничком мишљу кренух у 
своју књижевну келију.  
Собичак ми је изгледао претужно после разговора 
са Афродитом. Њена фигура и лепота уцветале жене 
није излазила из мог вида и памети. Опчињен, тек 
зажарене душе, решим да је још једном изненадим: 
 
 
Драга Афродита,  
 
Цвет си и нацветај се.  
Без тебе свет не би имао ни очи, ни душу. Био би – 
несвет. 
Надцветавај се са сунцем и звездама, са птицом у 
небеском и рибљим мехуром у морском плаветнилу. 
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Надцветавај се са речима и звуцима, са песмом о 
теби, ако ти буде равна. 
Цвеће си и цветнијега нема до цвета твојега. Душа 
ти на пчелу мирише.  
Ти си звезда у трави. Твоја су деца – деца цвећа.  
И када прецветаш није те доста. Тад цавтиш у мојој 
души, у мом слуху, па чујем како се анђели 
договарају да те поново уцветају цвету на видику.  
Свет је – цвет, све што је свето и цветовно је, а све 
цветовно – световно је.  
Пред ноћ се на небо селиш да га оцветаш. Ујутру 
горе доцветаш, а на земљи зацветаш.  
Љубав је твоја цвет без почетка и краја. 
И онда кад те муче, ти не умеш да се цветиш. Кад 
оцветаш, семе је твоја оцвета. 
Цвете над цветовима, учини да овај род Светосаван 
постане народ цветосаван. 
Светосавље јест и биће Цветосавље. 
И тако нека остане до краја цвета и века. 
 
Оставим писмо без потписа. Факсом га пошаљем 
пријатељу Милану у Београд, замолим га да га 
спакује у коверат и прикачи на њена врата. Што пре 
да то учини, док се она није вратила. Милан ми 
обећа да ће урадити и нашали се на рачун моје 
изненадне заљубљености.  
Предвече зазвони телефон. На дисплеју Афродитин 
број. Срце ми радосно заигра: 
- Ти си стварно непредвидив, Саво. Хвала ти. Лепше 
писмо, ни пријатније изненађење нисам скоро 
имала. Баш си чудан човек, заиста. На чему сада 
радиш? 
- Кајем се, Афродита! 
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- Због чега? 
- Што сам много, можда и узалудно, говорио, а 
нисам пустио рукама да то учине. Оне су много 
вештије од речи кад затреба – одговорих.  
- Боље је што им ниси дозволио. То су сви пре тебе 
одмах покушавали. Овако си ме више усрећио, веруј 
ми. 
- Усрећио, велиш? 
- Да. Усрећио. Ниси одмах као пчела слетео на цвет, 
већ си тражио и облетао око мог духовног тучка и 
прашника. Тежи, али мудрији пут – образложи ми 
Афродита лепом парадигмом.  
Прилив нове енергије осетих на темену. Обузе ме 
блаженство као после прве чаше освештаног 
манастирског вина. 
- А шта сада пишеш? – опет се јави Афродита. 
- Истражујем антички мит на другачији начин него 
до сада. 
- Баш бих волела да прочитам нешто од тога. И ја 
обожавам митологију, али нисам толико дубоко 
залазила у њу. Пошаљи ми неколико страница да 
видим о чему се ради – замоли ме Афродита.  
- Хоћу сигурно – обећах јој – учествоваћеш у томе и 
са митолошке и са стварносне стране, драга моја. 
- Једва чекам, Саво! 
„Да, усрећио си ме“ – почех гласно са изговарам 
Афродитину реченицу, која се као клатно љуљала у 
мојој души, ударајући ме час у леву, час у десну 
страну грудног коша. 
Соба ми поста још теснија. Изађем и поново почнем 
да шетам истим стазама где смо Афродита и ја данас 
пролазили. Али без ње, под неонским осветљењем, 
ништа није било исто. Све је изгледало страно и 
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хладно, као да се онај сусрет догодио пре много 
векова.  
Моје беседе о запису и акаши која све памти, о 
земљи и цвету, о духовној преобуци и уподобљавању 
изгледале су ми, после неколико сати, бесмислене и 
узалудне. 
Ухвати ме хронофобија – исконски страх од 
пролазности и заборава, од мука и тишине векова. 
Корачао сам као по Аду, а до пре неколико сати био 
сам на Олимпу. Тај осећај вечне усамљености ме 
натера да позовем Афродиту: 
- Шта радиш тренутно? 
- Лежим и сређујем утиске... 
- Одлично. Хоћеш ли да чујеш директан пренос 
песничког соареа посвећеног теби? 
- Где се налазиш, Саво? 
- У парку, испред осветљеног споменика Песнику. 
Око мене су заљубљени парови на клупама. Има 
доста и шетача... 
- Хоћу. Али зашто то радиш? 
- О, ви заљубљени, децо богиње Љубави, 
Афродитини миљеници, и ви који сте то били или 
ћете тек бити, ове стихове посвећујем једној жени, 
која ме сада слуша преко мобилног, а без које ми 
овај свет изгледа као предворје пакла.  
Говорићу по Божјем наитију, у ритму њене 
реченице „Да, усрећио си ме“, која као метроном 
откуцава у мојој души... 
Парови са клупа посветише ми пажњу, а и многи 
пролазници застадоше.  
- Чујеш ли ме Афродита? 
- Да... 
- Децо љубави! Афродита нас слуша! 
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Опет ми срце Месец млад 
Кад твоја реч: љубичица 
Никне у уху 
Направи склад 
И вине се као ластавица 
 
Тад ми израсту 
Крила тетреба 
Душа као мирис 
Врућег хлеба 
Па се играмо  
Преко неба 
У плавети 
Где живе свети 
 
А анђели нам 
Свој лахор дају 
Да нам крила 
Лепршају 
 
У грудима ми 
Божур пламти 
Кроз вене струји  
Слатка шира 
Моја је душа 
Таквом памти 
И пуцкета 
Од немира 
Питам цвет 
С највише гране: 
Да ли долази 
Са које стране 
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Мирисна моја извиднице 
Видиш ли лице  
Виленице 
И њено тело 
Рајско врело 
 
Очекујем –  
Као да векујем 
А руке су ми две дуге: 
Да на њих легне 
Да одмори 
Кад се од сласти 
И од страсти 
Њено тело: 
Видело бело 
Од пољубаца 
Замори 
 
На њу ме сада 
Јоргован сећа 
Мирис зумбула 
И пожар чула 
 
Где ми је онај 
Стручак зелени 
Што се данас  
Прими у мени 
И разграна 
До судњег дана 
Последњи пут 
Кад ми душа издише 
На њу ће да мирише 
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     Тајац. У парку и у слушалици. А онда поче жубор 
аплауза. Све складнији и јачи. 
- Афродита... 
- Хвала ти драги мој Саво. Хвала...И прекину се веза. 
Кад аплауз преста, театрално се поклоних и кренух 
стазом поред реке. 
Била је то моја прва љубавна песма. Дошла је 
ненадно. Све до овог тренутка, веровао сам да 
никада нећу написати љубавне стихове. Они су 
велики ризик за сваког песника. 
Тек сада ме ухвати трема. Шта ли сам све говорио у 
заносу? Срећом, нико није могао да је упамти. И то 
ме смири. А аплаузу не верујем. Он је као 
грмљавина без кише. 
 
* 
    Већ данима телефон не звони. А ни ја не могу да 
зовем јер немам пара да допуним кредит. Купујем 
само хлеб, по сто грама од најјефтинијих салама и 
цигарете. Кирију нисам платио за два месеца, али 
газдарица, жена добре душе, често ми донесе 
понешто за јело: тањир пихтија, чинију пасуља, 
јабуке, два-три парчета пите... 
Афродита се не јавља.  
Ипак, сусрет са њом осмислио је мој живот. Вратила 
ми се и воља за писањем. Поново сам заронио у 
дубину мита. Примицао се и рок за предају фељтона 
редакцији угледних дневних новина. И најмањи 
хонорар значио би много у мојој оскудици. 
Текст о изворима, пореклу и синтези грчког 
античког мита солидно се примицао крају. Желео 
сам да посебно поглавље посветим богињи 
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Афродити, али концепцијски то више није било 
могуће.  
Зато одлучих да о томе пишем посебна писма мојој 
Афродити. А већ је и рекла да је то интересује. Тако 
ћу је поново подсетити да постојим, додуше мало 
наметљиво, али тако сам јој се представио и у 
старту. А писма, упркос савременим средствима 
комуникације, не губе чар интимности:  
 
Драга Афродита,  
 
Док год човек буде желео да открива мистерију 
садашњости кроз прошлост, док га буде занимао 
феномен историје, изучаваће се и митологија.  
А мит је један од најрафинисанијих духовних 
садржаја који је истовремено и документ о религији, 
филозофији, култури, историји и социологији 
човека, и не само античког. 
Мит не говори само о чудима, већ је и он сам за себе, 
као творевина људског духа, велико чудо. Он је 
заједнички за цело човечанство, најбогатији трезор 
који се не може отуђити ни уништити.  
Од давнина је познато да грчки антички мит није 
оригинална творевина само једног етноса, већ 
синтеза митова и других народа и култура.  
У том роњењу до праслика света наилазио сам на 
сваковрсне препреке, али сам, хвала Богу, изашао са 
невероватним драгуљима у рукама, и спреман сам 
да их поделим са тобом. Проширујући истину о 
миту, човечанство проширује и своју укупну свест и 
самобит.  
Богиња чије име носиш, драга Афродита, подарила 
је Ареју или Арију два сина, Ероса и Фобоса. 



 229 

Ерос, лепи младић са луком и стрелом, погађао је 
срца људи и богова и будио у њима љубавно лудило. 
Устрелио је више пута и срце самог Зевса, па чак и 
своје мајке.  
Други Афродитин и Аријев син Фобос пратио је оца 
у ратним походима. Био је персонификација ужаса у 
противничким редовима и утеривао страх 
непријатељима. 
А његов отац Арије, опеван и код Хомера и у Ведама, 
је онај исти бог који је аријевски народ повео у 
Индију. По њему, епонимном хероју, Меди, Лиди, 
Мези, Фриги или Бреги, Карци, Парси, Срмати, 
Србати, Серди, Србаљи или Трибали, Пеонци и 
друга неизбројива рашко-пелашка племена, 
односно народи са тла данашњег Балкана или 
античког Хема, добише заједничко име – етноним 
Аријевци.  
Меди се први прозваше Аријевцима или 
господственим, први у дунавском изворишту 
народа, те се сматра да је и сам Арије из овог рода, а 
који настањиваше простор од Мораве или Бронгоса 
према Кучају и Источној Србији, све до Дунава или 
Истроса. 
Елем, Афродита са Олимпа подарила је том Старом 
свету два супротна карактера. Кроз лик најлепшег 
божанства Ероса, ненадмашног љубавника, а кроз 
Фобоса – непобедивог ратника и хероја.  
Не само у време Арија, већ и у свим другим 
античким ратовима, као и у новој ери, па и у 
последња два века, а то доказују бројне хронике, 
записи, документа и литература, непријатељи Срба 
имали су ужасан страх или фобију од њихових 
налета и напада.  
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И данашњи потомци Арија носе тај витешки ген, 
сачували су ту карактерну црту коју околни народи, 
бројнији и можда опремљенији од Срба, поштују.  
Али сачували су и лепоту стаса и привлачност 
Ероса, упркос свим мешањима племена и народа, 
одржали су углед љубавника.  
Овим не оспоравам сличне особине ни другим 
родовима, нити истичем супремацију свог у том 
погледу. 
Са тог митског родословног стабла, створен је ген 
који истовремено садржи у себи две екстравагантне, 
односно искључујуће особине: бити (леп и боголик 
као Ерос) или не бити (ризиковати живот као 
Фобос).  
Тај ген, та честица, носи у себи парадокс, јер може 
симултано постојати у два квантна стања која 
опонирају и искључују једно друго. 
Али упркос логици, „бити ил' не бити“ коегзистирају 
у својој искључивости, постоје истовремено, као 
митска генетска праверзија данашње квантне 
теорије, а она тврди да стање честице у сваком 
тренутку јесте путања коју је могла да следи, 
достигне до тог часа.  
Митолошка генетска селекција отишла је још даље 
створивши чудовишта која истовремено 
представљају коегзистенцију неколико 
искључивости. 
Задржавам се на примеру са античког Балкана, 
мада их има и у другим цивилизацијама и 
културама, односно митовима.  
На двору српског краља у Карији, малоазијској, који 
се звао Амисадор, живело је чудовиште, химера која 
је истовремено била спој биолошких немогућности. 
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Имала је лављу главу и предње ноге, змијски реп, 
змајева крила и задње ноге копитара. 
Може ли савремена наука да макар теоријски 
докаже могућност више супротности у истоветном 
постојању, што већ релативизује мисао о класичној 
двојној супротности. Колико знам, то ће још увек 
бити нерешив задатак и за највеће умове 
човечанства.  
А савремени амерички мит о ванземаљцима који на 
људима врше експерименте у области ембриологије, 
генетике и еугенике, стварањем људско-
ванземаљских беба, јесте напор једне цивилизације 
на врхунцу, која хоће да реши енигму Космоса кроз 
могућност егзистирања супротности у истој 
биолошкој станици, у истој тачци, у истој честици.  
Нешто слично радила је и Европа на врхунцу успона 
у Аустралији, која је тада још једина за њу била terra 
incognito, пласирајући приче о тамошњој 
хермафродитској цивилизацији.  
Сваки мит је као дијамант: сија са свих страна и 
може се тумачити са више аспеката.  
Мене он занима са већ реченог становишта, па ћу ти 
у прилог томе испричати још један древни мит о 
дивљем вепру са људским гласом. 
Теутрант је био краљ једне области у доњем току 
реке Кајак, у малоазијској Мизији, коју су, као што 
смо видели, населили Мези из северних предела 
данашње Србије (Шумадије). Као страстан ловац 
прогонио је једног дана дивљег вепра по планини, а 
уплашена звер се склонила у Артемидино 
светилиште и људским гласом завапила за помоћ.  
Острашћени краљ Теутрант није се обазирао на овај 
знак и убио је дивљег вепра. Разљућена богиња га је 



 232 

казнила лудилом и лепром од којих се излечио тек 
кад је његова мајка Лисипа жртвовала бика. У знак 
захвалности, Теутрант је подно планине подигао 
Артемидино светилиште и крај њега поставио 
скулптуру вепра од злата. Према миту, Теутранта је 
убио Ахилеј приликом искрцавања Грка у Мизији.  
Навођење осталих примера из митологије удаљило 
би нас од теме коју желим да обрадим.  
Теоријско искуство савремене квантне физике на 
микро-плану, хтео сам да подигнем на општији, 
универзалнији ниво, преко мита, као заједничког и 
неотуђивог блага, уосталом као што је то и наука.  
А како је овај свет Чудо и у њему ћеш увек наћи 
доказа за сваку могућу теорију или хипотезу, 
верујем да ће се и моја запитаност једном наћи пред 
оштроумнијим и надаренијим људима којима је 
Свети Дух дао дубљи ум и светлију мисао. А мисао је 
све. Ми смо оно што мислимо... 
 
* 
Одједном испод прозора мог стана одјекну 
страховит тресак. Спустим Афродитину књигу 
„Субверзија ума“, скочим и погледам на улицу.  
Сударила су се два аутомобила. Саобраћај у застоју, 
гомила радозналаца се повећава, стиже и 
саобраћајна полиција... 
Визије плана који сам правио у вези са Афродитом 
биле су прекинуте. Вратим се у кревет, зажмурим и 
покушам да наставим филм. Не иде. Да макар 
довршим писмо о новом виђењу мита! 
Сконцентришем сву пажњу, усмерим менталну 
енергију на маштање, односно сан – план даљег и 
мудријег освајања Афродите, али узалуд. У ум сам 
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уносио сву љубав коју осећах за ову непознату ми 
жену, а онда кренух обрнутим путем. Све мисли 
усмерих према срцу, да их утопим или претопим у 
емоције, али опет неуспешно.  
Без обзира што ми је план остао половично 
разрађен, одлучим да, ипак, одем на књижевно вече 
и промоцију Афродитине књиге. Како ћу даље 
поступити, зависиће од ситуације и других 
околности. Али сам био решен да по сваку цену 
шармирам ову лепу и паметну жену. А интуитивно 
сам осећао да то могу и да остварим. И да имам 
велике шансе за тај подухват. Ерос ме је изгледа већ 
прострелио. Афродита ми је била потребна. И духом 
и телом.  
Чежња за потпуном женом, кроз претходне визије, 
изашла је коначно из подсвести и окупирала ме. 
Формирао сам лик идеалне жене. Саност коју сам 
доживео од сусрета са њеном фотографијом на 
плакату до замишљеног недовршеног писма о 
античком миту, сада већ на нивоу свесности, 
тражила је своју реализацију, поостварење, како и 
налаже закон тетраграмотона.  
Ова љубав не сме да остане само спонтана 
уметничка визуелизација. За ту своју одлуку 
потражих милост и благослов у молитви.  
Неки унутарњи импулс натера ме да на књижевно 
вече, које ће се одржати после два дана, одем, ипак, 
мало раније, а не међу последњима да уђем у салу, 
како сам првобитно испланирао. Та промена одлуке 
ме мало забрину, али нестрпљење и радозналост 
беху јачи.  
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* 
У дом културе стигнем пола сата пре почетка 
промоције. Уђем у канцеларију директора, одакле се 
чуо разговор.  
Када ме угледа на вратима, Афродитино лице се 
промени. Очи јој се мало раширише. Онај загонетни 
осмех нестаде.  
Директор ме представи колегама и руковах се са 
њима. Када пружих руку и Афродити, она се опет 
осмехну и рече:  
- Значи, то сте Ви?! 
Чудно ми зазвуча њена реченица, али помислих да 
су ме можда већ спомињали у разговору.  
Када пописмо кафу, Афродита ме замоли да 
изађемо на тренутак јер има личну поруку за мене 
од једног колеге. И то ми би помало чудно, али и 
могуће. Није све кренуло према мом плану, 
помислих, док сам јој отварао врата. 
- Немојте, молим Вас, да вечерас почнете да 
остварујете свој наум – рече ми Афродита нежним, 
али сугестивним тоном кад изађосмо из зграде.  
- Који наум, колегинице? 
- Знате већ, а знам и ја – погледа ме уверљиво. 
- Заиста, не знам на шта мислите, Афродита. Дошао 
сам да Вас чујем и видим први пут у животу. Само 
сам једну Вашу књигу прочитао и то ову коју ћете 
вечерас представити – рекох јој одлучним тоном, 
али искрено изненађен њеним наступом.  
- Бићу конкретнија. Пре два дана доживела сам Ваш 
ментални напад на моју свест. Видела сам све Ваше 
визије, целу визуелизацију сусрета и догађаја. 
Планирали сте да вечерас своје мисли импутирате 
присутнима као моје, потом за вечером да ми 
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поставите коан имитирања мисли. Сутрадан би 
требало да шетамо поред реке и да ми беседите о 
духовним стварима, да ми поклоните цвет, затим да 
пошаљете писмо изненађења које би ме сачекало на 
вратима мог стана, а увече да у егзалтацији испред 
споменика Песнику говорите љубавне стихове 
младим паровима, а ја да Вас слушам преко 
мобилног. Онда сте смислили да ми напишете и које 
писмо о митологији, с акцентом на богињу 
Афродиту... Ту негде визије су нестале, јер Вас је 
нешто изненада прекинуло... 
- ??? 
- Знам да сам Вас потпуно блокирала. Збуњени сте и 
затечени. Сад мислите да стварно имате божанство 
пред собом које чита сваку Вашу мисао. Помало Вас 
обузима и страх. Никада нисте били интелектуално 
немоћнији у животу. Никада инфериорнији пред 
женом. И пребледели сте, Саво. Смирите се и 
опустите. Проћи ће брзо то стање шока. Ја сам иста 
као и свака друга. Од крви и меса. 
Имам само тај богомдани дар да могу да читам туђе 
мисли и примам ментално-емотивне слике, визије... 
- Од сваког...? – једва изустих. 
- Не од сваког и не баш у свакој прилици. Углавном, 
оне које се директно односе на мене и оне појачаног 
интензитета.  
А могу да Вам кажем искрено да су Ваше слике биле 
врло јасне и снажне. Имате јаку уметничку 
визуелизацију. Нисте је увежбавали, већ Вам је то 
рођењем дато као ствараоцу. Чини ми се да никад 
нисам примала чистије слике. Били сте искрени, 
жељни љубави, а нисте знали за ову моју моћ. Зато 
сте тако слободно, прецизно и сликовито-
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стваралачки мислили. Била сам одушевљена. И 
било ми је жао кад је престала еманација. А верујте 
ми на реч јер имам дугу праксу. 
- Осим писања, чиме се у ствари Ви бавите, 
Афродита? – био сам већ присебнији. 
- Ја сам екстрасенс. Један од ретких и доказаних у 
свету. Радим у тајном тиму у иностранству у области 
парапсихолошких и неоркотичких истраживања.  
- Читао сам нешто о томе, али ако бисте могли 
поближе да ми објасните.  
- Немамо много времена, али пошто сте и Ви на 
сличном путу развоја, бићу што сажетија. Ради се о 
свести одвојене од тела коју називају астралним 
телом, бета телом, флуидним, етеричним двојником 
и тако даље. 
То астрално тело је носилац свих моћи деловања 
свести и под контролом воље има невероватну силу 
и сасвим одређене електромагнетне, 
електростатичке, звучне, топлотне и визуелне 
особине. То је сажето речено – аура, ореол, овулум 
или анђео чувар. Честице астралног тела преносе 
феномене који се догађају у плазми, која је у ствари 
прелазно стање енергије и материје и састављена је 
од јонизирајућих честица. А био-плазма је у ствари 
биоенергија, у којој постоје и субатомске честице 
задужене за памћење слика, за записе у такозваној 
матрици универзалног памћења или акаши. Сваки 
делић астрала памти слику у целини, има брзину 
већу од светлосне и прожима цео Космос истог 
тренутка. То ти је за сада довољно објашњење, 
уметниче.   
Ти си, значи, напао моју астралну свест или 
биопоље агенсима, односно мислима и сликама, 
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телепатијом, несвесно из чистих, љубавних и 
уметничких побуда  и ја сам то тако и примила и 
разумела. Ниси имао зле намере, него стваралачке и 
креативне. И нисам ти због тога узвратила – објасни 
ми Афродита и погледа на сат.  
- Имамо још десет минута до почетка. Довољно да 
ти кажем и ово. Имаш снажну менталну енергију и 
здраво биопоље. Сигурно да у твојој близини људи 
воле да се нађу, а посебно они са делимично 
нарушеном ауром из било ког разлога, је л' тачно? 
Потврдих.  
- Са јаком вољом и визијама могао би да развијеш 
моћ далековидости или прозорљивости, а са том 
интуицијом и моћ предвиђања. Уметници су 
уствари несвесни пророци – креатори догађаја у 
одређеном смислу, а то значи и да не злоупотребе 
свој дар.  
То не можеш сам. Зато ти све ово и објашњавам, ако 
желиш да своје укупне потенцијале даље развијаш, 
али под контролом водича, стручног инструктора... 
- Кажеш, имао сам креативну визуелизацију? Шта 
сада да радим са њом, Афродита? Нисам јој више 
персирао јер и она је већ прешла на ти, што ме је 
обрадовало. 
- Шта да радиш? Преточи је у текст. У роман, 
рецимо. 
- Али то је тек половина... 
- Тачно. Другу ћеш можда дописати из стварности. 
- Када и како? 
- Баш си збуњено дете. Извини, морам да се смејем. 
На пример, у августу. Пошто се сав садржај односи 
на мене, позваћу те да будеш мој гост. Тада ћеш 
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ваљда наћи решење и за довршетак романа. Имаш 
ли визит-карту? 
Дадох јој. 
- Видиш ли, догађа се обрнуто него у твојој визији? 
- А како ћу ја тебе да позовем? 
- Нема потребе, Саво. Само онако позитивно, 
искрено и јако мисли на мене. То ће ти бити 
довољно. За сада. 
А кад дођеш, приредићу ти изненађење. Веома 
пријатно. Ти то заслужујеш – рече Афродита и 
топлим дланом ме благо ошамари по образу. 
- Ово ти је „аплауз једном руком“ – апорија коју си 
хтео да ми поставиш, али си одустао јер је то већ 
познати коан из зен-будизма. 
- Да присуствујем сада књижевној вечери, 
Афродита? 
- Боље немој, Саво. Знам већ шта си намислио, доћи 
ћеш у искушење јер јаке и страсне визије траже 
реализацију. Довео би и себе и мене у незгодну 
ситуацију. Ти заиста јеси страствени књижевни 
монах и чувај ту енергију и вољу за срећнији 
тренутак. И не позивај ме да се окренем кад дођем 
на последњи степеник – рече ми кроз осмех у ком 
препознах и женску кокетност. 
А на врху степеништа се сама окрену и одуну ми 
пољубац са длана којим ме је ошамарила.  
- Афродита! 
- Реци... 
- Моја визуелизација и љубав према теби, мом 
идеалитету жене, има ли стварног значаја? 
- Наравно да има. Као да се догодила у збиљи. Онај 
„стручак зелени“ примио се и у мени.  
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Све се прво догоди у идеји, у вишој, правој 
стварности. Зато се и зове – виша стварност.  
Имаш сада пројектовани циљ. Он се налази и у 
твојој и у мојој астралној свести. Његова 
реализација је већ почела.  
Сада пажљиво и стрпљиво иди ка њему. Не прави 
грешке, јер то је росно доба љубави и стварности.  
То је била твоја иницијација, твој љубавни зов који 
сам ја чула и ево одазвала се. Сад пази.  
Ако нешто поквариш, сам ћеш бити крив. Те слике 
већ прожимају етар, космичку интелигенцију, већ су 
у Божијој милости. 
Извини, Саво, журим. Требало је да дођеш мало 
раније, јер сам ти слала такву телепатску поруку, 
имали бисмо више времена за разговор – рече ми 
Афродита и уђе у зграду. 
А за њом још неколико људи. Изгледа да ће сала 
заиста бити пуна.  
Хтедох да пођем за њима и међу последњима уђем у 
салу. Да, ипак, отпочнем реализацију своје визије. 
Али ме спречи Афродитина молба. И њено 
разложно објашњење. Ако она већ зна цео развој 
догађаја који би уследили, каквог смисла има да се 
даље трудим? 
Мисли су ми утрнуле. И осећања. Личио сам себи на 
кофу којој је данце нагло отпало и сва вода одједном 
истекла. Остао је облик и могућност доливања новог 
садржаја. Новог квалитета. 
Да ли тако изгледа тренутак просветљења? Како то 
већ пише у књигама? 
Је ли је то тај моменат преумљења? Ослобађање 
старог и почетак изградње новог унутарњег човека? 
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Дакле, на почетку сам. Као Бог пред стварање света. 
Тежи задатак нисам могао да добијем.  
Сазнање да поред Бога може и смртно људско 
створење да зна шта мислим и осећам, да чита моје 
намере и жеље, да ме види на даљини, потпуно је 
шокирало мој разум. Уплашило га. И разочарало. 
Али и тај Афродитин дар је од Бога и Светога Духа. 
А ја сам сâм улетео у њен „програм“, сâм се упецао, 
вероватно опет по Милости Божијој.  
Али више нећу смети да мислим на Афродиту под 
тако високим ментално-емотивним и 
биоенергетским напоном, без обзира што ми је то 
она препоручила.  
Ко зна у какву бих нову мистерију опет улетео. У 
таквој телепатској вези ја сам очигледно 
инфериоран. Неук. Неспреман. 
Не сумњам ни у какву злоупотребу с њене стране, 
јер такве особе су вероватно под заклетвом и 
Божијом контролом, и тај дар им се може одузети, 
већ једноставно желим да сачувам своју духовну 
аутономност.  
Плаши ме само то што она зна моју мисаону 
фреквенцију. Али померићу скалу као на радију.  
И нека она вуче онда даље потезе.  
Помисао да се у тим парапсихолошким и 
неоркотичким истраживањима стварају 
човечанству нови полубогови, можда чак и под 
старим именима, Олимп модерног доба, нова 
научна митологија, вређала је мој его, сада већ 
озбиљно уплашеног. 
Та нова полубожанства могу да ставе под своју 
контролу све људе, посебно оне који имају више 
креативне потенцијале. Тако би могли да 
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контролишу и рађање сваке нове идеје. То је већ 
озбиљно мешање у ствари божанске промисли, у 
стварање света идеја, у постељу Светог Духа... 
Мора бити да је то највећи грех човека модерног 
доба, поред откривања тајне генома, клонирања и 
мутација.  
Ако је стварно тако, онда се човек последњег 
апокалиптичног времена погордио и дрзнуо на 
Бога, као никада до сада. 
А у томе не желим да учествујем. 
 
* 
Све мање сам мислио на Афродиту. Више онако 
овлаш, благо, без јаких емоција, које су постепено 
ишчезавале. 
Већ сам и заборавио на свој парапсихолошки 
инцидент са њом, када ми се крајем јула она 
коначно јави: 
- Више не мислиш на мене, књижевни монаше? 
- Не мислим. И не смем... 
- Лудо моја! Баш си се уплашио? 
- Јесам. И то пуно. А нећу и из других, виших 
разлога – признах.  
- А то су? 
- Ако си примила моје визије и знала све до детаља 
мој љубавни план, и била су одушевљена, зашто 
онда ниси прихватила игру? Ниси ми дозволила ни 
да присуствујем промоцији књиге. Чега си се ти 
онда уплашила, ако си супериорнија од мене, и 
знаш сваку моју мисао? Неки разлог мора да 
постоји? 
Друго, зашто бих узалудно трошио менталну 
енергију на нешто што је за мене недостижно? А да 
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будем заморче у твојим парапсихолошким 
експериментима нећу и не могу. 
Трећи разлог је и најбитнији. Ти већ припадаш 
Олимпу хипернадарених људи који се мешају у 
Божију постељу рађања идеја и бића. То је по мом 
мишљењу работа нечастивог.  
И на крају, Афродита, јавила си се тек сада, после 
четири месеца. Ниси ми оставила чак ни број 
телефона. Имаш ли објашњење бар за то? 
- За све си у праву. Нисам поступила тактички 
добро. Престравила сам те. Видела сам то одмах, 
али је било касно. Имали смо мало времена за 
другачији разговор. Затим, исте вечери сам морала 
да се вратим. Да си присуствовао промоцији, не бих 
после тога могла да останем на вечери, нити да 
преноћим, што значи ни следећи, дивно замишљен, 
дан не би ти се остварио. Вишеструко би се 
разочарао, а то нисам желела. Посумњао би и у себе, 
као што си сада озбиљно подозрив према мени. 
Нисам хтела нити смела да ти рушим свет идеја, 
Саво. Заиста ми је жао што се све тако догодило и 
што си повређен. Извини, драги мој, што ти се 
раније нисам понекад јавила. Била сам презаузета и 
у тиму и радом на докторској дисертацији. 
Али да знаш да те чувам у сећању као нешто 
најнежније и најдраже. Веруј ми, Саво. 
- Ту последњу реченицу сам до сада од жена чуо 
више пута – рекох јој хладним тоном.  
- Жене то одмах препознају. Па ако си њима 
поверовао, зашто не би и мени? А међу нама је још 
увек само платонска љубав... 
- Љубав, кажеш? 
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- Да, љубав. Чиста. Искрена. Идеална. А чекала сам, 
поред осталог, да ли ће и којим интензитетом твоја 
љубавна пројекција да делује и на мене, јер она ради 
у етру, жива је... 
И ево, сада ти се јављам. Спремна сам, драги мој! 
- Али ја нисам више спреман, драга моја... 
- Знам. Ти си мушкарац. А мушкарци су витези. 
Хоће конкретан двобој, практичан подвиг. Ако 
желиш могу сутра да дођем до тебе? 
- А шта би са твојим позивом за август? Рекла си ми 
да припремаш пријатно изненађење? 
- Позив стоји и даље. Али сад си ти мени потребан, 
разумеш ли? 
- Да. И не. Зато ми дозволи да се мало средим и 
припремим. Биће боље можда да се сретнемо у 
августу, Афродита? 
- Како ти желиш, драги мој. Који ти викенд 
одговара? 
Погледах у календар: 
- Први викенд у августу.  
- Договорено. 
- А како ћу те наћи Афродита? 
- Сачекаћу те.  
- Али где? 
- Где год будеш! 
- Како ћеш то извести, кад не знаш ни којим ћу 
превозним средством стићи, ни у које време, ни где? 
- Наћи ћу твоју биолокацију. Само ти изволи – и 
добро ми дошао.  
 
* 
Прихватих позив. И изазов биолокатора. 
Договореног дана аутобусом стигох у Београд око 9 
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сати. Али уђем у ресторан железничке станице, 
наручим јутарњу кафу и чекам даљи развој догађаја. 
Афродите нема. Није ме сачекала, и већ два сата 
прођоше, а она се не појављује. Намерно не мислим 
на њу, већ сву пажњу усмеравам на новинске 
натписе. Почех да читам и мале огласе и умрлице.  
Позовем келнера да наплати и спремам се да се 
првим аутобусом вратим у свој град.  
- Дозволите, ја ћу да платим – чух Афродитин глас 
иза келнерових леђа.  
- Он је мој гост. Извини, Саво, успавала сам се. Дуго 
си чекао – обрати ми се радосним погледом и 
загрли ме.  
- Куда ћемо? – упитах је кад ме ухвати за руку.  
- Прво идемо на ручак, а онда на мој бродић. Биће 
ти лепо, видећеш – и стеже ми шаку. 
За ручком смо разговарали о обичним стварима. 
Питала ме шта сада радим, колико сам књига 
објавио, зашто ме нема чешће у књижевној 
периодици и зашто живим самачки живот... 
 
* 
Онда ме одвезе на Аду. Изађосмо на палубу. Отвори 
сунцобран и ја се завалих у наслоњачу. Послужи ме 
хладним соком од наранџе. Пијуцкао сам и опуштао 
се. Топао ветрић ми пријао. Вода је полако односила 
моју напетост. Враћала ми се стара лежерност, 
осећање које скоро заборавих претходних месеци.  
После десетак минута на палубу поново ступи 
Афродита. На себи је имала само танге. У папучама 
са високом потпетицом изгледала је заиста 
грандиозно. Лепша је него што сам мислио.  
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Леже на пешкир и стави наочари. Дуге, савршено 
обликоване ноге, складна бедра, груди тек мало 
размакнуте у лежећем положају, крупне брадавице 
и тамни широки кругови око њих. Кожа затегнута, 
чиста, препланула... Љаска се на сунцу. Мирис 
млека за тело надражи ми ноздрве. Пробуди ми 
неко далеко, нејасно сећање на нешто узвишено и 
чедно. Недоступно. То је дакле Афродита! Заиста је 
достојна имена које носи.  
И само ову лепоту што гледам, довољно је 
изненађење. Афродита ћути. Не миче се. Савршено 
тело – савршено мирно. Опуштено. Под коленом 
десне ноге, коју држим преко леве бутине, осетих 
пулсирање. Срце је убрзавало ритам.  
Добих жељу да приђем Афродити и почнем нежно 
да је љубим. Свуда. Полако. Ипак, обуздах нагон. 
Нећу да загризем на први мамац. Чекаћу. Она води 
игру. Неће овако да лежи, ваљда, све време? Мора 
да повуче следећи потез.  
Да смирим пожуду, почнем да се присећам 
необичних статистичких података из анатомије: и 
њено тело има око 650 мишића и више од сто 
зглобова. Као и свако друго, и оно има 206 костију, 
100.000 километара крвних судова и 13 милијарди 
нервних ћелија.  
И Афродитино срце испумпа 340 литара крви на 
сат, односно пет стотина милијарди литара црвене 
течности током просечног људског живота. 
Мускулатурна енергија коју у троши срце довољна је 
да се аутомобил подигне на висину од 15 метара. 
 И у њеној крви се стварају црвена крвна зрнца 
брзином од 1.200.000 „комада“ у секунди. До краја 
живота, имаће их око пола тоне. 
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А ова дивна кожа, коју хтедох да љубим, има 
површину од 1,6 метара квадратних. Колико би ту 
пољубаца требало да се покрије цела квадратура? А 
и то бих радио узалуд. После педесет дана, кожа се 
комплетно замени, због љуштења и перутања, 
новим ткивом. За живота човек тако свуче 18 
килограма коже. Дакле, љубио бих само један свлак 
у низу. 
Њена плућа, која се овако правилно ритмички 
надимају, исто као свака друга, имају 300 милиона 
капилара. Ако би се наставили један на други, та 
црвена нит би била дугачка 2.400 километара.  
И њен мозак екстрасенса тежак је 3 одсто укупне 
телесне тежине, користи 20 одсто кисеоника из 
плућа и исто толико калорија у храни коју унесе, као 
и 15 одсто залиха крви.  
Очни мишићи за фокусирање покрену се дневно око 
100 хиљада пута. Када би њени ножни мишићи то 
исто чинили, могли би за дан да препешаче 80 
километара.  
Кроз те лепе усне, проћи ће за њена живота 50 тона 
хране и 50.000 литара течности.  
Љубећи њено тело, љубио бих угљеник за врећицу 
кокса од 12 килограма, фосфор за 2.200 „глава“ 
палидрваца, гвожђе довољно са се излије ексер од 
2,5 сантиметара и сумпор за пуну супену кашику.  
А креча има довољно да се окречи омања шупа. Код 
ове помисли умало се гласно не насмејах.  
И Афродита се осмехну: 
- Нико се на овај начин није бранио од телесних 
чари жене. Бар ја то нисам доживела. Чак понешто 
ново и сазнала – најзад проговори лепотица. 
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- Извини, али нисам имао бољи начин од овога: 
истовремено да те гледам и уживам, а да похотљиво 
не насрнем на тебе.  
- Иди сада у кабину, свуци се и легни на кревет. 
Брзо ћу за тобом – повуче Афродита и свој нови 
потез. Дамин гамбит.  
Послушах је без поговора.  
После дугих десетак минута Афродита уђе. Не себи 
је имала кратку љубичасту и провидну хаљину. Кад 
примети брежуљак у мојим гаћама, заводнички ми 
се насмеши.  
Стаде уз кревет меркајући ме од главе до пете.  
- Хајде, свуци се и ти! Шта чекаш? 
- Немој да журиш, мили. Да ли би хтео да доживиш 
нешто још необичније од тога што очекујеш? 
- Ако можеш да ми приредиш? 
- Зажмури онда.  
- Зажмурио сам већ.  
- Морам преко лица, ипак, да ти бацим ову мараму, 
ради твоје боље концентрације – рече, и свиленом 
крпом ми покри очи.  
Чекао сам њен први додир. Дуго, учини ми се. 
Уместо њега осетих како ми длановима иде преко 
тела отприлике по границама етеричног овулума. 
Кожа ми се јежила од флуидних таласа њене 
биоенергије. 
Ћутао сам јер ми је почетак игре пријао.  
- Замисли сада сијалице на чланковима ногу, на 
коленима, лактовима и раменима. Почни да их 
наизменично палиш и гасиш. Можеш ли? 
- Могу. 
- Тако уради неколико пута.  
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- Урадио сам – рекох после двадесетак секунди. - 
Визуелизирај сада лифт. Али прецизно. Јеси ли? 
- Јесам.  
- Видиш ли тастатуру у њему? 
- Да. 
- Опиши ми је.  
Описах. 
- Притисни сада једно дугме. Које хоћеш. Рецимо 
треће.  
- Нећу.  
- У реду. Хајде онда оно за пети спрат.  
-Нећу ни то – рекох одлучно.  
- Иди онда на седми спрат.  
- Нема потребе.  
- Мораш да притиснеш једно дугме. Мораш на неки 
спрат да се попнеш, Саво. 
- Не морам.  
- Зашто не мораш.  
- Зато.  
- Па шта хоћеш? 
- Да ме пустиш да идем у вис док ја хоћу. Ако може? 
Она поћута мало. 
- Добро, иди.  
После извесног времена ме запита забринутим 
гласом: 
- Где се налазиш сада? 
- У близини неке светлости – рекох јој. 
- Каква је та светлост? 
- Велика и самозрачећа. 
- Где се налази у односу на тебе? 
- Некако дође југоисточно.  
- Да ли јој се приближаваш? 
- Не. 
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- А она теби? 
- Не. 
- Како се осећаш? 
- Веома лепо. Опуштено. 
- Видиш ли још нешто у близини? 
- Не видим. 
- Само ту светлост? 
- Да. Само њу. 
- Како се сада осећаш? 
- Још лепше. 
- Опиши ми детаљније? 
- Кроз тело почиње да ми се шири благи ритам.  
Све је интензивнији. Имам утисак да ми цело тело 
вибрира.  
Као да сам ушао у неки нови склад. Никада га до 
сада нисам доживео. Потпуно ме обузео. 
Осећам како Земља или Космос дишу, вибрирају. 
Припадам тој некој Целини. Једно сам са њом. 
- Шта још осећаш? 
- Неизмерну сладост у целом телу. Нисам био никад 
срећнији.  
Афродита ћути. Доста дуго. 
- А где си сада у односу на светлост? 
- На истој раздаљини. 
- Хоћеш ли ускоро назад? 
- Нећу још. 
Афродита опет кратко поћута. 
- Време је да се вратиш, Саво! 
- Нећу.  
- Зашто? 
- Овде ми је најлепше. 
- Још те држи сладост? 
- Да. Још је јача. 
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- Хајде сада назад – нареди ми строжијим гласом.  
- Не враћа ми се – одлучно одбих њено наређење.  
- Шта радиш горе? 
- Уживам у свемилости и сведоброти. 
- Сконцентриши се на своје тело. И почни да се 
спремаш за повратак. 
- Не враћа ми се доле, жено! Чујеш ли? 
Истовремено осећам како јој глас постаје озбиљан и 
забринут и таласе њеног страха. Али не хајем. Сад 
ми је за њу свеједно.  
Одједном у потиљку осетих страховит бол. Сетих се 
да сам негде прочитао како се он јавља када се 
такозвано „сребрно уже“ натегне и почне да се кида. 
То ме намах отрезни. Сетих се деце, својих обавеза 
према њима и задатака које још нисам извршио на 
земљи.  
Готово се сурвах одозго. Без лифта. Опет постанем 
свестан свог телесног положаја, просторије у којој 
сам, времена и Aфродитиног присуства.  
- Саво, где си, човече? 
- У телу. А оно је поред тебе, Афродита.  
- Не видиш више ону светлост? 
- Не.  
- Шта осећаш сада? 
- Бол у потиљку.  
- Појачава ли се? 
- Не. Мислим да се смањује. Постепено. 
Она ми скину повез са очију. Добро ме загледа. 
- Како се осећаш? 
- Ненацентрирано. 
- Шта ти то значи? 
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- Недостаје ми нека пунина у телу. Ваљда астрално 
тело још није легло на своје место – описах јој своје 
стање. 
- Остани још мало у том положају. Добро је. Биће 
све ОК.  
И Афродита изађе из собице.  
После неколико минута врати се са великом шољом 
кафе. Пуном. 
- Можеш ли да седнеш? 
- Могу. 
- Изволи кафу.  
- Хвала.  
- Пијеш ли алкохол? 
- Не, ал' сад бих могао један вињак, ако имаш.  
И њега брзо донесе.  
- Да ли те још боли глава? 
- Врло мало.  
Приметих њену наглу веселост.  
- Је л' си још ненацентриран? 
- Да. Али мислим да полако леже тело уз тело.  
- Можеш ли да устанеш? 
- Могу. Осећам благу несигурност у ногама и као да 
корачам по облаку.  
- Хајдемо на палубу – предложи ми. 
Седосмо за сто. Гледала ме нежније него икада до 
сада. Хладна лимунада ми добро дође. Нагло ме 
отрезни. Убрзо осетих потпуност свог тела.  
Афродита ми опет узе руку. Топли трнци ми се 
раширише по кожи.  
- Доста знаш о овоме? 
- Онако... 
- А што ниси хтео да изађеш из лифта? 
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- Ништа ме није вукло. А већ сам доживео суочење 
са пет-шест претходних отелотворења.  
- Ко ти је помогао? 
- Спонтано. Боље рећи, Свети Дух. Дозволио ми је 
увид у кључне претходне животе.  
- Ти си баш под Милошћу Божијом.  А зашто си то 
желео? 
- Да бих знао шта ми је задатак у овој инкарнацији. 
Нисам ли промашио свој живот и протраћио га 
узалуд. 
 - И... 
- Па, ако сам написао толики број књига, од њих 
живео и подизао децу и дом, верујем да нисам – 
рекох јој.  
- Зашто ми ниси рекао да имаш то искуство, Саво? 
- Ниси ме ни питала.  
- Срчана чакра ти је отворенија од других... Осетила 
сам под длановима. 
- Знам то одавно... 
- А доживео си и прасак кундалини енергије. Ни то 
ми ниси рекао.  
- Дошао сам да водимо љубав, а не на 
психотерапеутски кауч, драга моја. 
- Када се то догодило и како? 
- Пре десетак година. У зору. Осетио сам велико 
ужарење које креће из базичне чакре уз кичму. На 
средини кичменог стуба распрснула се, и доживео 
сам сладострашће које се не да описати. Феномен 
оргазма је према њему као јапанско дрвце – бонсаи 
према храсту, да се изразим сликовито. Не постоји 
мерни начин да их прецизно упоредим.  
Али тај феномен кундалинија проширио је моју 
свест. Од тада другачије гледам на свет. Као са неке 
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више инстанце. Ако на то моје искуство циљаш? И 
ако је то уопште био успон кундалинија, Афродита? 
- Имао си среће.  
- Можеш ли да упоредиш то осећање са 
малопређашњим? 
Излив кундалинија је био нагао, ексцесан, 
експлозивнији и слађи. А мало пре сам био у чистој 
космичкој енергији. Нежнијој и трајнијој. У 
љуљашци Божијег ритма. Оно што се у теологији 
зове сладост раја. Нека ми Бог опрости, такву сам 
свеобухватност љубави доживео. Као срећно дете у 
љуљци. 
Не могу се та два моја искуства упоређивати. 
Кундалини је био интровертнији доживљај, а ово је 
екстровертнији, универзалнији феномен кроз који 
сам прошао... 
- Обећала сам ти пријатно изненађење и доживео си 
га, зар не? 
- Да, али ово је била моја иницијатива и воља. Ти си 
мислила да ме обрадујеш само увидом у неки 
прошли живот... 
- Али сам била уз тебе док си доживљавао Свељубав 
у астралу, драги... 
- Хвала ти на томе. Без твог присуства и укупне 
инспирације која је искрено долазила од тебе, без 
поверења које си ми улила, не бих имао храбрости 
за астралним путовањем, признајем, Афродита.  
- Имаш ли сада потребу да ме узмеш? – погледа ме 
влажним очима у којима запазих мало проширеније 
зенице. 
- Имам, и то још већу него данас док си се сунчала. 
Тек сада бих био још нежнији и моћнији љубавник, 
али... 
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- Знам. Сигурна сам у то. Зато те и питам – рече 
Афродита и наслони ми главу на раме. Не даде ми 
да довршим мисао.  
- Сањала сам о овом часу. О мушкарцу пуном свеже 
космичке енергије како ми узима невиност.  
- Молим... 
- Ја сам девица. 
- Мислиш у хороскопу? 
- Безобразниче! – љутну се Афродита. 
- Извини. Глупа шала! 
Посумњах у њене намере. Можда жели да ми током 
љубавног чина преузме део овог чистог стања из мог 
биопоља и да своје очисти свежом универзалном 
енергијом. Да га допуни надљубавним вибрацијама.  
Како бих се ја после тога осећао? А сада сам као 
окупан у духу и телу. Смирен. Срећан. Пробуђен.  
Смем ли ово стање узвишене чистоте да мешам са 
плотским? 
- Можда бих се сада разочарао у тебе, у телесну 
љубав, у твоје неоспорне чари. Бојим се да ми се не 
учине обичним. Тривијалним – рекох јој искрено. 
- Разумела сам и твоје претходне мисли, драги. 
Слушај ме сада озбиљно. Своју жестоку сексуалну 
потребу претварала сам у креативну енергију. Ја 
нисам, као што видиш, баш сасвим обична жена у 
духу и телу. Али сам се одупирала том пориву. 
Свесно. Значи, подвизавала сам, што би се рекло. 
Била сам до сада нека врста монахиње на свом 
задатку. Чистија од тебе. 
Имала сам љубавне понуде од духовно развијенијих 
људи. Али никада до сада није се случио овакав 
тренутак, да пред собом имам мушкарца који ме 
узбуђује, а који се управо прочистио у астралном 
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искуству. Па ти си, човече, сав био у дрхтајима, у 
вибрацијама, у прочишћењу... Ти си доживео нешто 
што је само мали број њих искусио. Сада си као 
препорођен. Росан човек. Опет невин скоро као и 
пре рођења.  
Таквог сам првог љубавника сањала. Универзалног. 
Спонтаног. Са неисиљеним искуством. Разумеш ли 
ме, љубави моја? 
Руком ми окрену главу ка свом лицу. Очи су јој још 
влажније. Као да ће сваког тренутка пустити сузу. 
Капци спуштени. Плавичасти. Брадавице стврднуте. 
Усне набубреле. Влажне.  
Гледала ме право у очи. Не трепнувши. А из њих је 
извирала искреност. Божанска нежност.  
Сада је била сва у истини. Цела. У пределу свог 
срчаног сплета нерава, осећао сам ударе њених 
топлих таласа. Чинили смо једно, исто биопоље.  
Већ смо били љубавници у том флуиду, у 
биомагнетизму тела. Делио нас часак од првог 
пољупца. Дуг као вечност.  
 
* 
Док  сам је на кревету миловао и љубио, постадох 
свестан да ову жену већ знам. Чини ми се вековима. 
Сада као да само настављамо љубав коју смо 
прекинули у некој прошлости... 
То је та моја – вечна жена! 
Више од два сата трајала је надљубавна сеанса. 
Небројено пута Афродита је дрхтала у 
сладострашћу. 
На неколико секунди пред врхунцем мог ужарења, 
очима ми се указа густа млечна магла. Са сваким 
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новим оргазмичним дрхтајем бистрила се и 
претварала у чисту прозирност.  
У загрљају остасмо тако неми и непокретни још 
пола сата. Ни једном од нас се није одвајало од нове 
целине коју коначно постигосмо.  
- Виде ли ону светлост, љубави? 
- Видех је. Били смо у њој обоје.  
Онда Афродита стави моју руку на свој стомак. 
Конвулзија мишића материце још увек је трајала.  
- Ареј, хоћеш ли да ти родим једног новог Ероса? – 
шапну ми у ушну шкољку и овлажи је језиком.  
- Хоћу, ако Милост Божија то благослови. 
- Имам такву интуицију, љубави – додаде и приви се 
уз мене.  
 
* 
- Јуче замало да те изгубим – обрати ми се 
Афродита, док је сервирала доручак на палуби.  
 - Мислиш, као љубавника? 
- Не, него у астралу. Мало је фалило. Остао би да 
вегетираш на кревету, а ја бих те тражила по 
таваници... 
- Хвала Богу што се све лепо завршило. Али ја сам 
својом вољом управљао астралним телом које нема 
своју, већ је подређено мојој вољи.  
- То су ризична путовања, Саво. Не смеш сам да их 
изводиш. 
- Знам и не пада ми више тако што напамет – 
умирих је. Осетио сам да је почела озбиљно да 
брине о мени. Као жена о мушкарцу кога заиста 
воли. 
То ми је годило. Сада је Афродита била питомија, 
нежнија, женственија. Најзад сам је освојио. А то 
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није било нимало лако. Да нисам имао оно астрално 
искуство пред њом, не бих успео. То ју је дубоко 
узбудило јер се поклопило са њеном пројекцијом 
љубавника.  
Без тога ову хиперсензуалну жену у сваком смислу, 
са ретким натприродним даром очитавања мисли и 
прозорљивошћу, никада не бих фасцинирао.  
Све ми је то личило на вишу Божију промисао. Уз то 
сам, поред астралног изласка, доживео и чудну 
светлост над њом, још једно неочекивано и мени 
још увек необјашњиво искуство.  
Јуче и ноћас имао сам богату духовну и љубавну 
гозбу, после које данас осећам већу ширину у уму и 
души, нову једноставност и дубину у поимању себе и 
света, лакост промишљања и лакоћу сопственог 
тела... 
Кратко речено – препорођен сам. Захвалих умно-
срдачном молитвом Богу што је излио ову милост и 
на мене, и што ми је придружио ову феноменалну 
жену са којом ћу вероватно наставити даље кроз 
живот! 
- Не, драги! Мит мора овде да се заврши! – јави се 
Афродита која је до сада ћутала и прислушкивала 
моје мисли. 
- Зашто мора да се прекине? Па тек смо почели?! – 
повисих тон јер ми не би право због овакве њене 
одлуке.  
- Да би остао мит. Чист и вечан. Тајновит и 
неистражен. Универзалан. Ако бисмо га даље 
наставили, само бисмо га истрошили у времену. 
Овај надљубавни сусрет, а по вољи Вишег Плана, не 
смемо свести на нижи човеков план. Он би се онда 
полако прилагодио законима најнижег реда, 



 258 

физичким и механичким, и упропастили бисмо га 
потпуно. Тиме бисмо покварили и своје искуство у 
овом времену и простору. Оно што је за Цркву 
Божију, не носи се сваког дана, драги мој, зар не? 
- А који то мит ми правимо? – запитах је после 
њеног уверљивог, али неодређеног објашњења.  
- Наша датост је – митост. Сама по себи. То је чудо. 
Као што делимо овај свет, тако делимо и мит. 
Праслике света. И Космоса. Дајемо себе, дату нам 
датост.  
Ако смо загадили овај материјални свет, загадили 
смо најпре његове – првотне слике.  
Зато сам остала нетакнута до јуче. И чекала 
љубавника тек придошлог из астрала. Прочишћене 
енергије. И у тај мит хоћу да уђем што чистија – 
узбуђеним али тихим гласом ми говорила 
Афродита. 
- Нисам случајно изабрала да се све ово са нама 
догоди баш на барци. На води. То има високу 
симболику. Високу енергетску вредност. Сваког 
дана слушам шта људи мисле. А што мисле то и 
пате. Мисао обликује све. Цео живот. Од постанка 
до престанка! 
Последње реченице Афродита је изговорила 
шапатом. Једва чујним.  
Више је то била њена мисао, него говор. Некако на 
граници умног и вербалног. Али врло сугестивно.  
Чинило ми се да чујем њене мисли, а не говор. Као 
да се приближих разумевању тајне коју она поседује. 
И сину ми:  
Мисао је Божији шапат! 
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* 
Пред полазак, Афродита и ја смо се дуго гледали у 
очи. Не трепнувши.  
Огледао сам се у њеним зеницама.  
Растасмо се без речи.  
Без додира.  
Незасити: 
Љубави и знања. 
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ДИМИТРИЈЕВИЋ ТЕЖИ АПСОЛУТУ 

  

     Мирослав Димитријевић  у делу Афродитин 
дар прилаже нама читаоцима вечиту запитаност 
човека који тражи љубав и покушава да је 
одгонетне. Исто тако – вечиту тежњу да себе разуме, 
као и свет који га окружује, и да своје тешње објасни 
и учини их оправданим и вредним. Да дешифрује 
порив осмишљавања живота који се неће сводитри 
на пуко преживљавање и борбу за опстанак. Аутор 
себе хвата у хронофобији, у исконском страху од 
пролазности и заборава, од мука и тишине векова, 
свестан чињеница, а оне су ход човеков од немила 
до недрага, од Ада до Олимпа. У таквом страху од 
немилосрдне пролазности аутор се спасава тражећи 
смисао у љубави. Тражи и чека себи сличног да би 
нашао уточиште и остварио хармонију. Покушава да 
љубав схвати и објасни. Да протумачи њене 
симболе, знаке и поруке. За такво трагање њему је 
неопходна сродна душа, она коју препознаје, која је 
већ у њему самом, и ону која му је неопходна да 
одгонетне тајну. Потребно је мушко и женско да се 
сједине,сагоре у пламену љубави,љубавног 
препознавања, да би се створила целост, сједињење 
које зауставља време. Време и плиму је немогуће 
зауставити. Време се зауставља делима. Страх од 
чињеница да ће све проћи, за трен, згромио би 
човека и спржио би га у секунди, обесмислио сваки 
напор да не постоји излаз. Излаз је у љубави. Није 
неопходно да љубав разумемо. Није нам ни дата 
таква могућност. Довољно је истински волети. Дати 
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целог себе. Стварати. Оставити траг. Укинути 
Сизифов посао бесомучног котрљања камена уз 
брдо. 

Где ми је онај 

стручак зелени 

Што се данас 

Прими у мени 

И разграна 

До судњег дана 

Последњи пут 

Кад ми душа издише 

На њу ће да мирише 

       Афродитин дар, порука коју нам аутор намеће, 
повезујући у том настојању свет митова и 
архетипова, са светом који се клања Светом Духу, 
повинује законитостима у којима нема питања (све 
је веровање: јер благо онима који не видеше, а 
вероваше) па до света мистике и дефиниције 
астралног тела и просветљења, Мирослав 
имплицира свако могуће објашњење које говори о 
тајни која се дешава мушкарцу и жени и њиховом 
неуморном тражењу. Ово преплитање светова, од 
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мита до дубоке религиозне покорности, од уздисања 
астралног тела до приче о реинкарнацији, било би 
неопростиво мешање неспојивих уверења у свим 
осталим случајевима, осим ако се ради о споју 
мушкарца и жене. Магнетизам  у који упадају  
наши јунаци, њихов занос и идеје, њихов  
страх и усхићење,као и на крају прихватање свега ш
то им се догодило као чудо  и нерешиву загонетку, 
можемо  оправдати у овом необичном  
лутању спознаја, какве нам је аутор пружио 
говорећи о односу човека и жене. Димитријевић 
тежи апсолуту има чежњу за потпуном женом са 
истом силином са којом то жели Афродита. Њихови 
идеали и њихови страхови су идентични.      
Обоје се  сусрећу са жељом да својом  истином и 
потпуним припадањем другом бићу остваре 
савршенство љубави. И да тако дотакну вечност. 
Растају се зароњени једно у другом и жељни. 
Решени да оставе мит, чист и вечан, тајновит и 
неистражен. Универзалан. 

Растасмо се без речи. 

Без додира. 

Незасити: 

Љубави и знања. 

 Даница Ј. Марковић 
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ОСНОВНИ БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
О АУТОРУ 

 

 
 
Мирослав Димитријевић (1950. Рашевица) је 
књижевник, публициста, новинар, есејист, 
историограф, књижевни критичар, антологичар и 
сакупљач народних умотворина. 
Објавио је око седамдесет дела: песама, прича, 
романа, монодрама, сатире, монографија, 
антропогеографских и историјских студија, есеја, 
беседа, антологија, народних умотворина и песама 
за децу. Димитријевићеве књиге објављивали су 
најпознатији и најугледнији издавачи Србије и 
Југославије: Просвета, Народна књига, Беокњига, 
Београдска књига, Апостроф, Политика Експрес, 
Едиција „Хронике села“ Одбора за село Српске 
академије наука и уметности, Културно просветна 
заједница Србије, Легенда из Чачка, Багдала из 
Крушевца, Светлост из Крагујевца, Удружење 
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књижевника Србије – Књижевна заједница за 
Поморавски округ - Јагодина, Вук Караџић из 
Параћина, Књижевна келија Свети Сава из 
Параћина, Захарије Орфелин из Параћина, Реч 
младих из Ужица, Развигор из Пожеге, Удружење 
свесловенске учености-Београд и многе друге 
издавачке куће. 
Превођен је на: енглески, немачки, руски, 
француски, румунски, бугарски, грчки, турски, 
русински, јапански, словеначки и македонски језик. 
Добитник је бројних књижевних награда и 
признања. 
Заступљен је у више десетина антологија, зборника 
и панорама поезије и прозе у земљи и иностранству. 
Један је од најплоднијих сарадника едиције 
„Хронике села“ Српске академије наука и уметности 
и Културно-просветне заједнице Србије.  
Уврштен је у две енциклопедије најпознатијих 
светских интелектуалаца на почетку двадесет првог 
века, у издању Универзитета Кембриџ у Енглеској. У 
Кембриџовим енциклопедијским издањима 
(Cambridge, England) 1000 интелектуалаца у 21. 
веку и 2000 интелектуалаца у 21. веку добио је 
одреднице.  
Његове монодраме „Ортаци“ и „Заменик“ и 
комедија „Параћински ТВ гневник“ извођене су 
укупно преко сто пута у позориштима широм 
Југославије, али и као дипломске представе на 
Факултетима драмских уметности у Новом Саду и 
Београду. Такодје су емитоване у целости и на 
телевизији Канал М у Параћину, а у фрагментима и 
на другим телевизијским станицама. 
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Покренуо је и уређивао као главни и одговорни 
уредник следећа гласила: први параћински 
књижевни часопис „Дани“, први приватни лист за 
беседништво после Другог светског рата „Агапи“, 
три серије параћинског листа „14 дана“, подлистак 
„Ђачки дани“, први српски сатирични часопис 
„Голаћ“ и едицију „Прва књига“ у Параћину. 
Био је један од оснивача и председник Студентског 
књижевног клуба „Шибље“ у Крагујевцу, 
Књижевног клуба „Мирко Бањевић“ и ИКАР-а 
(издавачко књижевно артистичке радионице) у 
Параћину, оснивач и први председник Подружнице 
Удружења књижевника Србије за Поморавски округ 
у Јагодини, а сада је потпредседник Књижевне 
заједнице УКС-а за Поморавски округ. 
Водио је три издавачке куће - Књижевну келију 
„Свети Сава“, Издавачко предузеће „Захарије 
Орфелин“ и ИКАД и био је, такодје, одговорни 
уредник у Издавачком предузећу „Вук Караџић“ у 
Параћину. 
Покренуо је књижевне манифестације: Песничка 
олимпијада, Светосавски песнички маратон, Српска 
духовна академија, Сатирични фестивал „Лакини 
дани“, Вече хумора и сатире... Такође је један од 
организатора Републичког „Турнира духовитости“, 
када је екипа Параћина освојила прво место у 
Србији, у сезони 1998/99. године, играјући његову 
комедију, и у његовој режији, „Параћински ТВ 
Гневник“. 
Био је један од организатора и водитељ републичке 
културне манифестације „Сусрети села“ и редитељ 
програма екипе Мириловца (представника 
Параћина) која је освојила прво место у Србији у 
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културно-уметничком стваралаштву, затим 
Такмичења рецитатора Србије „Песниче, дужност 
знаш“, Радничког културног стваралаштва и члан 
Организационог одбора Фестивала „Српско перо“ у 
Јагодини. Био је биран у више одбора и тела 
Удружења књижевника Србије. Члан је групе 
Заветине 3з. 
Мирослав Димитријевић је књижевне прилоге 
објављивао готово у свим најугледнијим 
књижевним часописима и листовима СФР 
Југославије и Србије: Књижевне новине, Књижевна 
реч, Летопис Матице српске, Поља, Улазница, 
Повеља, Око, Питања, Путеви, Руковети, Одјек, 
Браничево, Расковник, Овдје, Фронт, Багдала, 
Кораци, Доба, Дани, Студент, Младост, Омладинске 
новине, Омладина, НОН, Политика, Политика 
Експрес, Борба, Глас јавности, Песник, Јеж, Осмех, 
Ослобођење, Багдала, Универзитетска ријеч, 
Светлост, Победа, Домети, Венац, Нови пут, Стиг, 
Стварање, Књижевна збивања, Наш весник, 
Литературне слово, Тан, Глас, Факк, Рад, Траг, Село, 
Вестник, Јеж, Осмех, Дуга, Хаику момент, Хаику 
новине, Паун, Завичај, Задужбина, Реч младих, 
Просветни преглед, Задруга, Београдско школство, 
Гамбит, Равно, Ресавски поштоноша, Глас Подриња, 
Наш глас, Глас Полимља, Глас Оџака, 14 дана, 
Хроника, Наше стакло, Нови Поповац, Наше дело, 
Голаћ, Двоје, Црвена застава, Победа, Кикиндске, 
Слобода, Штампа, Параћинских 14 дана, Напредак, 
Лозничке новине, Агапе, Билтен, Параћинац, као и 
у електронским новинама: Етна, Сазвежђе 
Заветине, Лирик, Свевид...  
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Као новинар био је повремени или стални сарадник 
у више дневних, недељних и месечних гласила и 
дописник дневног листа „Наша борба“. 
   О његовом стваралаштву писали су 
најеминентнији српски и југословенски 
књижевници и критичари: Милисав Савић, 
Бранислав Петровић, Срба Игњатовић, Милован 
Витезовић, Драгомир Брајковић, Радомир 
Андрић, Радомир Мићуновић, Душко 
Трифуновић, Саша Хаџи Танчић, Димитрије 
Николајевић, Слободан Павићевић, Љубомир 
Ћорилић, Верољуб Вукашиновић, Дејан 
Богојевић, Бајо Џаковић, Слободан Жикић, 
Петар В. Арбутина, Гојко Ђоко, Томислав 
Маријан Билоснић, Владимир Девиде, Никола 
Мићевић, Мићо Цвијетић, Предраг Богдановић 
Ци, Хаџи Драган Тодоровић, Милијан 
Деспотовић, Милосав Славко Пешић, Живорад 
Ђорђевић, Борислав Хорват, Милета Аћимовић 
Ивков, Срба Ђорђевић, Зоран Петровић, 
Мирослав Тодоровић, Владан Ракић, Предраг 
Марковић, Рајко Лукач, Витомир Теофиловић, 
Петар Ј. Марковић, Јован Бабовић, Никола 
Владисављевић, Анђелко Ердељанин, Бане 
Јовановић, Душан Станковић, Ана Дудаш, 
Миодраг Игњатовић, Адам Нинковић, Љубиша 
Ђидић, Милојко П. Ђоковић, Радослав Прокић, 
Анто Ћосић, Алек Марјано, Бранко 
Димитријевић, Новак Драшковић, Васил 
Толевски, Душан Јаковљевић, Славко Седлар, 
Милован Вржина, Никола Корбутовски, Боро 
Латиновић, Живан Живковић, Небојша 
Миленковић, Зоран Додеровић, Адам Стошић, 
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Слободан Симоновић, Момир Станисављевић, 
Светлана Арсић, Зорка Стојановић, Момир 
Станисављевић, Топлица Симић, Драгица 
Шредер, Мирослав Тодоровић, Зоран Петровић, 
Владан Ракић, Верољуб Вукашиновић, Горан 
Ђорђевић, Давид Кецман Дако, Емил 
Живадиновић... 
 

ДЕЛА: 
 
НЕХАЈ КЛАТНА (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 
1972. 
МОЈИ СВЕМИРСКИ ПРЕЦИ (песме), СИЗ културе, 
Параћин, 1975. 
ВЕЛИКА ПОСТЕЉА (песме), „Вук Караџић“, 1976. 
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ (избор), СИЗ културе, 
Параћин, 1980.  
ПРЕПОРУЧЕНА ПОШТА (песме), у оквиру 
трокњижја „Зидање воде“, (са Зораном Ивановићем 
и Томиславом Ивановићем), СИЗ културе, Параћин, 
1982. 
ДУГА НАД ЗАВИЧАЈЕМ (изборник), СИЗ културе, 
Параћин, 1982. 
ДОСОЉАВАЊЕ АНЂЕЛА (песме), Књижевно 
друштво „Развигор“, Пожега, 1985. 
ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА (песме), „Реч младих“, 
Титово Ужице, 1986. 
СЕДМОГЛАВА (песме), „Логос“, Параћин, 1986. 
АФОРИЗНИЦА, (афоризми), КК „Мирко Бањевић“, 
Параћин, 1987. 
ЖЕЖЕНО (епиграми), „Вук Караџић“, Параћин, 
1987. 
ДУГА НАД ЗАВИЧАЈЕМ (зборник поезије) СИЗ 
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културе, Параћин 
ВОДЕ ВЕТРОВИТЕ (народне умотворине из 
Поморавља), „Светлост“, Крагујевац и „Вук 
Караџић“, Параћин, 1987.  
ТЕЧНА ПШЕНИЦА (хаику), Хаику клуб „Мацуо 
Башо“, Кула, 1987. 
ТЕЧНА ПШЕНИЦА (хаику), превод на јапански, 
1987. 
АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ 
ПОЕЗИЈЕ, лист „14 дана“, Параћин, (1987) 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, објављивана 
у листу „14 дана“, Параћин (1987) 
ХРЕБ (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 1989. 
СВРБИЈА (афоризми), „Вук Караџић“, Параћин, 
1990.   
ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ (роман-књижевна 
пирамида), „Вук Караџић“, Параћин, 1990. 
ШУШУМИГЕ (песме за децу), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1991.  
У ДЕМОКРАТИЈУ, НАПРЕД МАРШ, (афоризми), 
„Захарије Орфелин“, Параћин, 1992. 
УДАЈА ВОДЕ (поема), Књижевна келија „Свети 
Сава“, Параћин, 1993. 
ПЕСМЕ (поезија), „Вук Караџић“, Параћин, 1995.  
ЗНАМЕНИТИ ПАРАЋИНЦИ (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТОСТИ ПАРАЋИНСКИХ СЕЛА 
(монографија), Скупштина општине Параћин, 1996. 
ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН 
(монографија), Скупштина општине Параћин, 1996. 
СТРАНИ ПУТОПИСЦИ О ПАРАЋИНУ 
(монографија), Скупштина општине Параћин, 1996. 
НА ИЗВОРУ РЕЧИ (етимолошка студија), „Вук 
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Караџић“, Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТИ ЋУПРИЧАНИ У ПРВОЈ СРПСКОЈ 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ, (монографија), Скупштина 
општине Ћуприја, 1996.  
ПЛАНА (монографија), Радио-новинско јавно 
предузеће „Параћин“, Параћин, 1996. 
МИРИЛОВАЦ (монографија), Одбор Српске 
академије наука и уметности за проучавање села, 
Београд и Културно просветна заједница Републике 
Србије, Београд, 1996. 
ХРЕБ (изабране песме), „Народна књига“, Београд, 
1997. 
БЕСЕДЕ (беседе), „Народна књига“, Београд, 1997. 
ЗЛАТОУСТИ И ЗЛАТОПОЈЦИ, избор из 
византијске духовне поезије, емитовано на Радио 
Параћину у оквиру емисије „Добротољубље“, 
Параћин, (1998) 
Разговори са најпознатијим Србима - РАДИО 
ИЗДАЊЕ Радио Параћина, „Добротољубље“, 
Параћин, (1998) 
НОВЕ БЕСЕДЕ, Радио издање Радио Параћина – 
јутарњи програм - Параћин, (1998) 
ДОЊЕ ВИДОВО (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор Српске академије наука и уметности 
за проучавање села, Београд и Културно просветна 
заједница Републике Србије, Београд, 1997. 
РАТАРИ (антропогеографска и историјска студија), 
Одбор Српске академије наука и уметности за 
проучавање села, Београд и Културно просветна 
заједница Републике Србије, Београд, 1997. 
МОНОДРАМЕ ( монодраме), „Багдала“, Крушевац, 
1997. 
ГОСПОД ЖЕЉЕН И ЉУБЉЕН (нова србска 
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молитвена поезија-антологија), Књижевна 
омладине Јагодине, Јагодина, 1997. 
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН (монографија), Скупштина 
општине Параћин, 1997. 
АНТОЛОГИЈА ПОМОРАВСКОГ САТИРИЧНОГ 
АФОРИЗМА-АПСА, „Политика Експрес“, Београд, 
1998. 
ПАРАЋИНСКИ ТВ ГНЕВНИК (комедија), 
„Политика Експрес“, Београд, 1998. 
СТАРЕ СРПСКЕ МЕРЕ (есеј) сепарат часописа 
„Дани“, Подружница Удружења књижевника 
Србије, Јагодина, 1998. 
ДАВИДОВАЦ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор Српске академије наука и уметности 
за проучавање села, Београд и Културно просветна 
заједница Републике Србије, Београд, 1999. 
ЋИЋЕВАЦ СА ОКОЛИНОМ, (антропогеографска и 
историјска студија), Одбор Српске академије наука 
и уметности за проучавање села, Београд и 
Културно просветна заједница Републике Србије, 
Београд, 1999. 
БУДУЋНОСТ ЈЕ УВЕК ИСПРЕД (монографија), 
Подружница Удружења књижевника Србије, 
Јагодина, 1999. 
СПОМЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ 
ДОМАНОВИЋ“, (монографија), Подружница 
Удружења књижевника Србије, Јагодина, 1999. 
УДРУЖЕЊЕ МС-ВЕЛИКА ПОРОДИЦА 
(монографија) Параћин, 1999. 
БЛЕСАВСКА ШКОЛА (афоризми), Подружница 
Удружења књижевника Србије, Јагодина, 2000. 
МЛАЂЕ ДРВЕНО ДОБА (поезија), Подружница 
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Удружења књижевника Србије, Јагодина, 2000. 
ПРАВОСЛАВНИ ХАИКУ (антологија), Подружница 
Удружења књижевника Србије, Јагодина, 2000. 
СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ (монографија), Гимназија Параћин, 
2001. 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ, (зборник), Гимназија Параћин, 2001. 
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“, 
Београд, 2002. 
САВРЕМЕНИ СРПСКИ АФОРИЗАМ, часопис 
„Дани“, подлистак „Параћинских 14 дана“ (скраћена 
верзија), Параћин, 2002. 
ЧАСТ СВАКОМЕ, ДЕМОКРАТИЈА НИКОМЕ 
(афоризми), „Београдска књига“ и „Апостроф“, 
Београд, 2002. 
ПОТОЧАЦ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор Српске академије наука и уметности 
за проучавање села, Београд и Културно-просветна 
заједница Републике Србије, Београд, 2004. 
АФРОДИТИН ДАР (хит роман), „Калиграф“, 
Београд, 2008. 
ЉУБАВ БЕЛОГ МОНАХА (хит роман), Удружење 
књижевника Србије, Подружница Поморавског 
округа, Београд-Јагодина, 2010. 
ДОЊА МУТНИЦА (антропогеографска и историјска 
студија), пред штампање 
РАШЕВИЦА (антрополошко-лингвистичка и 
историјска студија), Београд, 2012. 
ШАВАЦ (антропогеографска и историјска студија), 
Културно-просветна заједница Републике Србије, 
Београд, 2012. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА, хит роман, (прво издање) 
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Удружење свесловенске учености, Београд, 2011. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА (друго издање) едиција 
„Бестселер“, издавач „Беокњига“, Београд, (2012) 
ГАУМАТА, роман, издавач „Легенда“, Чачак, (2012), 
награда „Раваничанин“ 2012. 
САКРИВЕНА ИСТОРИЈА СРБА, историографска 
студија, Удружење свесловенске учености, Београд, 
2011. 
АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ 
ПОЕЗИЈЕ, објављивана у листу „14 дана“ Параћин, 
(1987) 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, објављивана 
у листу „14 дана“, Параћин (1987) 
САВРЕМЕНИ СРПСКИ АФОРИЗАМ, часопис 
„Дани“, подлистак „Параћинских 14 дана“ (скраћена 
верзија), Параћин, 2002. 
НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ (двојезично издање на српском 
и француском), Атеље књиге, Париз. 
ВЕВЕРИЦА (хаику-двојезично издање на српском и 
енглеском), Друштво пријатељства Југославија-
Јапан, Универзитетска секција Нови Сад, Хаику 
клуб „Александар Нејгебауер“ Нови Сад. 
ГАУМАТА, роман (друго издање) Удружење 
свесловенске учености, Београд, (2012) 
ДОЊА МУТНИЦА (антропогеографска и 
историјска студија), Одбор за село Српске 
академије наука и уметности и Културно-
просветна заједница Србије, Београд, (2013) 
РАШЕВИЦА (историјско-лингвистичка студија), 
Културно-просветна заједница Србије, Београд, 
2012.  
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АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ 
ПОЕЗИЈЕ, објављивана у листу „14 дана“ у 
Параћину, 1987. 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, 
објављивана у листу „14 дана“ у Параћину, 1987. 
САВРЕМЕНИ СРПСКИ АФОРИЗАМ, (скраћена 
верзија) „Дани“-подлистак „Параћинских 14 
дана“ за књижевност и културу, Параћин, 2002. 
РАЗГОВОРИ СА НАЈПОЗНАТИЈИМ СРБИМА, 
Радио издање Радио Параћина- емисија 
„Добротољубље“, 1998. 
НОВЕ БЕСЕДЕ ,  Радио издање Радио Параћина, 
јутарњи програм, 1998. 
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ БЕСЕДЕ, ТВ издање РТВ 
Канал М  у Параћину (суботом поподне) 1998. 
БЕСЕДЕ (3),  објављиване у листу  „Параћинских 
14 дана“, на страници „Духовност““, 2000-2003. 
МОРАВА И МОРАВЦИ – ПЛАНЕТАРНИ 
ФЕНОМЕН (антропогеографија) издавач ИК 
„Пешић и синови“, Београд, 2013. 
ЗЛАТНО ДОБА, (песме) , Удружење 
књижевника Србије - Књижевна заједница 
Поморавског округа, Јагодина-Београд, 2013. 
ТАЈНЕ И ЧУДЕСА ГРАДА ЂЕРЂЕЛИНА (роман)  
награђен на конкурсу издавача за најбољи 
рукопис 2014. године, Удружење свесловенске 
учености-Београд, 2014. 
МИРОСЛАВЉЕВО КЊИЖЕВНО ЈЕВАНЂЕЉЕ 
(књижевна критика о стваралаштву Мирослава 
Димитријевића) Удружење књижевника Србије 
– Књижевна заједница Поморавског округа, 
Београд-Јагодина и Српска духовна академија-
Параћин, 2014. 
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ИЗ ИСТОРИЈЕ СРБА СТАРЕ И НОВЕ ЕРЕ 
(историографски зборник) – Изабрана дела, 
први том, ИК „Мирослав“ – Београд, 2014. 
РАШЕВИЦА (други том – зборник докумената)  
Удружење свесловенске учености – Београд и 
Српска духовна академија – Параћин, 2014.  
КРАТКЕ ПРИЧЕ О ДУГОВЕЧНОМ (изабране и 
нове приче) – изабрана дела, Удружење 
књижевника Србије –Књижевна заједница 
Поморавског округа,  
Београд-Јагодина и Биндер СЗР- Београд, 2014. 
(Књига је изабрана на конкурсу Општине 
Параћин за финансирање најбољих пројеката у 
култури 2014.) 
СРЕЋАН КРАЈ (нове и изабране песме – 
први том) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске 
учености, Београд, 2015. 
ОТАЦ ДРЕСИРА ЗЕМЉОТРЕС  (изабране песме 
– други том)изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, 
Удружење свесловенске учености, Београд, 2015. 
СРЕЋАН КРАЈ (нове и изабране песме – 
први том) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске 
учености, Београд, 2015. 
ОТАЦ ДРЕСИРА ЗЕМЉОТРЕС  (изабране песме 
– други том) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића,Удружење свесловенске 
учености, Београд, 2015. 
РОМАНИ - трилогија 1, изабрана дела 
Мирослава Димитријевића, Удружење 
свесловенске учености – Београд, 2015. 
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РОМАНИ – трилогија 2, изабрана дела 
Мирослава Димитријевића, Удружење 
свесловенске учености – Београд, 2015. 
ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ – Књижевни зигурат о 
тајнама и чудесима града Ђерђелина (треће 
издање), Удружење свесловенске учености 
Београд, 2015. 
ДУХОВНЕ БЕСЕДЕ (изабране и нове беседе), 
изабрана дела Мирослава Димитријевића, 
Удружење свесловенске учености Београд, 2015. 
 

ЗАСТУПЉЕНОСТ У АНТОЛОГИЈАМА И 
ИЗБОРИМА ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ 

 
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ПЕСНИКА: 
СУРБИТА,САЗВЕЖЂЕ ЗАВЕТИНЕ, антологичар 
Бела Тукадруз, Београд 2015. 
„ЗРНЦА“-Антологија најкраће приче на српском 
језику, приредили Дејан Богојевић и Душан 
Стојковић, Легенда, Чачак, 2012. 
„ЗРНЦА“-Антологија најкрајше србске прозе 
(превод на словеначки), „Апокалипса“, Љубљана, 
2012. 
„ПРОЛЕЋНА КИША ПЕСАМА“, „Spring Poetry 
Rain”, на српском и енглеском, Никозија (Кипар), 
мај 2012. 
„ЗАВЕШТАЊА“ – зборник најбољих радова 
књижевника дијаспоре и матице, Удружење српских 
писаца Швајцарске, приредио Братислав 
Живуловић, Швајцарска (2012) 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА КРУШЕВЦА И ОКОЛИНЕ, 
приредио Слободан Симоновић, Крушевац, 2012.  
БИСЕРИ БАЛКАНСКОГ АФОРИЗМА, антологија, 
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приредио Васил Толевски, Београд, 2011. 
АЗБУЧНИК СРПСКОГ АФОРИЗМА, приредио др 
Душан Јаковљевић, Зрењанин, 2008. 
ВРАГ И ШАЛА, антологија српског афоризма, 
приредио Витомир Теофиловић, Београд, (2000) 
ЧОРТ И ШУТКА, антологија српског афоризма 
Витомира Теофиловића, превод на руски језик, 
Москва, (2002) 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ 
АФОРИЗМА „АФОКАЛИПСА“ приредио Александар 
Баљак, Београд, (1987) 
КО ЈЕ КО У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ХУМОРУ, САТИРИ 
И КАРИКАТУРИ, лексикон најпознатијих, 
приредио Милован Вржина, Београд, (1998) 
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 
ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА, приредио Радомир 
Мићуновић, „Унус Мундус“, Ниш, (2007) 
СЛУЧАЈНИ УЗОРАК, антологија афоризама, 
приредио Витомир Теофиловић, Геа, Београд, 2005. 
НАЈЛЕПШЕ САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ, „Алма“, 
Београд, 2003. 
У ПРИЧИ И ОКОЛО, најлепша остварења са 
конкурса за најлепшу причу, „Алма“, Београд, 2009. 
МИРИС ПЕРА, видео антологија, приредио 
Слободан Ивановић на РТВ Канал М, Параћин, 
2008. 
НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ 2008, зборник кратких прича, 
приредио Ђорђе Оташевић, Београд, 2009. 
САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ 2003, Београд, „Алма“ (2003) 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ, стваралаштво професора и ученика, 
Параћин, 2001. 
ДВАДЕСЕТ МЛАЂИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА, 
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приредили Предраг Марковић и Рајко Лукач, 
„Питања“, Загреб, (1979) 
ГРАНА КОЈА МАШЕ, антологија хаику песника 
Југославије, приредио Милијан Деспотовић, 
Пожега, (1991) 
ВЕНАЦ ХАИКУ ПЕСАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 
ПЕСНИКА, приредио Славко Седлар, Нови Сад, 
(1987) 
ИЗБОР ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ХАИКУ ПЕСНИШТВА, 
приредио Боро Латиновић, Оџаци, (1987) 
СОНЕТ И ХАИКУ, пет најпознатијих хаиђина и 
сонетиста, избор: Никола Мићевић, ''Путеви'', Бања 
Лука, (1987) 
ЛЕПТИР НА ЧАЈУ (прва југословенска хаику 
антологија) Милијана Деспотовића (1991)  
ПТИЦЕ У ПЛАВЕТНИЛУ (панорамски преглед 
југословенске хаику поезије у коме су заступљена 
399 песника) коју су приредили Милијан 
Деспотовић, Љиљана Петровић и Боро Латиновић 
(1991) 
РАСТИМО ЗАЈЕДНО, избор поезије Драгице 
Шредер, двојезично издање на српском и немачком 
језику, „Српска књига“, Рума, (2003) 
ЛИРСКИ ПУТ ОКО СВЕТА, поезија учесника 
Међународне манифестације „Путем културе у нови 
меленијум“, двојезично издање на српском и 
немачком,  приредила Драгица Шредер, Задужбина 
„Петар Кочић“ Бања Лука, 2004. 
ГОСТ СА ИСТОКА, студија др Живана Живковића, 
Ниш, (1996) 
НАЈБОЉИ ХАИКУ СТИХОВИ, избор Боре 
Латиновића, Жарка Димића и Аце Видића, Ваљево, 
(1993) 
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ЗЛАТНА ХРИЗАНТЕМА 93, југословенска хаику 
поезија, Ниш, (1993) 
ТРЕЋИ ТАЛАС, студија Небојше Миленковића, 
Нови Сад, (1997) 
ОД КИШЕ РАСТЕ НЕБО, антологија поморавске 
хаику поезије, саставио Мирослав Чопа, Параћин, 
(1997) 
ЗБОРНИК ХАИКУ ПОЕЗИЈЕ, избор Моме Димића 
и Небојше Миленковића, Оџаци, (1997) 
АНТОЛОГИЈА КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА 
ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА, часопис „Кораци“, 
Крагујевац, (1977) 
МУДРАЦИ СУ СА ВАМА, подсетник из антологије 
најлепших мисли светских и домаћих мислилаца, 
Нови Сад, (1990) 
КОСОВСКИ ОРФЕЈ, антологија најлепших песама о 
Косову, приредио Коља Корбутовски, Београд, 
(1989) 
ФАНТАСТИЧНИ МЕХАНИЧАРИ, избор најлепших 
прича пет најбољих југословенских аутора на 
конкурсу НОН-а, Београд, (1985) 
АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
ПОМОРАВЉА, приредио Бајо Џаковић, Јагодина, 
(1992) 
ПЕСНИЧКИ КЉУЧ СМЕДЕРЕВА, приредио Горан 
Ђорђевић, Смедерево, (1994) 
ТЕСЛА-МАГИЈА И ПОЕЗИЈА, антологија, приредио 
Никола Корбутовски, (1998) 
И НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ, избор поезије, сачинио 
Топлица Симић, (1996) 
НАЈЛЕПШИ СТИХОВИ, приредили Љубивоје 
Ршумовић и Радомир Андрић, Београд, (1981/82) 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА КЊИЖЕВНЕ 
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ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ, Београд, (1978) 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПРИЧА КЊИЖЕВНЕ 
ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ, Београд, (1978) 
ПЕСНИЧКА ВИДЕО АНТОЛОГИЈА, приредио 
Слободан Жикић, ТВ Јагодина, 1998. 
ДВА МИНУТА ЗА КЊИЖЕВНОСТ, избор из 
књижевне критике Слободана Жикића, Тв Јагодина, 
1997. 
ПЕСМЕ О КОСОВУ, избор из поезије поморавских 
књижевника, „Доба“, приредили Бајо Џаковић и 
Слободан Жикић, Јагодина, (2009) 
САЗВУЧЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА, Велимир Вили Хубач, 
Лесковац 2006. 
КОСОВСКА ПЕСНИЧКА ПОСЛАНИЦА, избор 
Николе Корбутовског, 1989. 
СРЦЕ У ИЗЛОГУ, избор из књижевног 
стваралаштва просветних радника Србије, Београд, 
1980. 
КРЕДОМ ПО УМУ, књижевност просветних радника 
Србије, Београд, 1982. 
88 НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА О ТИТУ, антологија, 
приредио Никола Корбутовски, Београд 
СЛОВО ЉУБВЕ, зборник међународног фестивала 
поезије, Свилајнац, 1998. 
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ, зборник поезије, 
Параћин, 1984. 
САТИРИЗИЧНИ УГАО, избор најлепших 
афоризама, Параћин, 1984. 
ПОТКОЗАРСКИ СУСРЕТИ, награђени аутори, 
Куманово, (1989) 
ШПАНИЈИ-ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПЕСНИЦИ, 
антологија, приредио Никола Корбутовски, 
Краљево, 1986. 
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ПОД НЕБОМ КРУШЕВЦА, књижевно-историјски 
зборник мр Адама Стошића, Крушевац, 1996. 
ДИГ ЗА ПЕСМУ, 66 најлепших песама о Каленићу, 
приредио Топлица Симић, Рековац, 1996. 
ПИСАЊЕ УЗ ВЕТАР, антологија поморавског 
афоризма, приредио Александар Добросављевић, 
Јагодина, 1997. 
СРПСКА ПЕСНИЧКА ПЛЕТЕНИЦА, антологија, 
приредио М. Томић, Нови Сад, 2003.  
ЗЛАТНА СТРУНА, десет најлепших песама, 
Међународног фестивала поезије, Смедерево, 1981. 
ДЕСЕТ НАЈЛЕПСИХ ПЕСАМА, Југословенског 
фестивала поезије, Врбас, (1975) 
ДЕСЕТ НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА, Југословенског 
фестивала поезије, Врбас, (1977) 
ДЕСЕТ НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА, Југословенског 
фестивала поезије, Врбас, (1978) 
ДЕСЕТ НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА, Југословенског 
фестивала поезије, Врбас, (1979) 
ДЕСЕТ НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА, Фестивала младих 
песника Југославије, Титоград, (1976) 
ДЕСЕТ НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА, Фестивала младих 
песника Југославије, Подгорица, (1985) 
ПЕЧАТ ВАРОШИ СРЕМСКОКАРЛОВАЧКЕ, избор 
најлепших песама са конкурса, Сремски Карловци,  
АНТОЛОГИЈА СВЕТСКОГ АФОРИЗМА, Љубиша 
Михајловић, Сврљиг, (2002) 
АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ АФОРИЗМА, 
Љубиша Михајловић, Сврљиг, (2003) 
ПАРАЋИН И ОКОЛИНА, илустрована 
енциклопедија, Параћин, (2003) 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА, Југословенског 
фестивала у Суботици, (1975)  
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ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА, Југословенског 
фестивала у Суботици (1976) 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА, Југословенског 
фестивала у Суботици, (1981) 
ПЕСМА НАС ЈЕ ОДРЖАЛА, зборник, Јагодина, 
(1999) 
АНТОЛОГИЈА ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ ПОМОРАВЉА 
„СТРАСТ У ВЕНАМА“, приредио Бајо Џаковић, 
Јагодина, (2000) 
НАЈЛЕПШЕ ПЕСМЕ О КНЕГИЊИ МИЛИЦИ, 
антологија, приредили Бајо Џаковић и Слободан 
Жикић, Јагодина, (2008) 
КРАТКЕ ПРИЧЕ НАЈПОЗНАТИЈИХ АУТОРА, 2007. 
на интернет сајту 
www.donstalens.com/fun/satira/price_04.php 
ТИМОЧКА ЛИРА – 50 година Фестивала културе 
младих Србије – 45 година поезије, Књажевац, 
(2011) 
„ЋИРИЛИЦА-СЛОВО СРПСКОГ ЛИЦА“, зборник 
најбољих песама, Петровац на Млави, (2012). 
„ВЕЧИТИ РАМ“  зборник, Уметничко 
удружење „Милутин Алемпијевић“, 2013. 
ФРУЛА У СТИХОВИМА СРПСКИХ ПЕСНИКА, 
зборник поезије, сакупио Дејан Томић, издавачи 
Туристичка организација Чачак и Сабор 
фрулаша Србије, Чачак, 2012. 
 

КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

НАГРАДА „ДУШАН СРЕЗОЈЕВИЋ“ ЗА 
СВЕУКУПАН КЊИЖЕВНИ РАД, КОЈИ 
ОСТАВЉА ТРАЈАН ПЕЧАТ НАШОЈ 
КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ И ОПЛЕМЕЊУЈЕ 
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СРПСКЕ ДУХОВНЕ ПРОСТОРЕ, КК „Ђура 
Јакшић“, Јагодина, 2015. 
НАГРАДА „ЗЛАТНИ ОРФЕЈ“ ЗА СВЕВРЕМЕНИ 
ПЕЧАТ И ТРАЈАН ДОПРИНОС СРПСКОЈ 
КЊИЖЕВНОЈ БАШТИНИ, Фестивал „Српско 
перо“, Јагодина, 2014. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПРИЗНАЊЕ АКАДЕМИЈЕ 
„ИВО АНДРИЋ“ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО, Академија 
„Иво Андрић“, Београд, 2013. 
НАГРАДА „РАВАНИЧАНИН“ за изузетан и трајан 
допринос српској књижевности, историји, 
духовности и култури - награда за животно дело, 
Српска духовна академија, (2012.) 
НАГРАДА „ЖИВОЈИН ПАВЛОВИЋ“ ЗА НАЈБОЉИ 
РОМАН 2011. ГОДИНЕ – „ЧУВАРИ ТАЈНОГ 
БЛАГА“, Књижевни клуб „Ђура Јакшић“ и 
Скупштина града Јагодине (2012.) 
НАГРАДА „СЕЛИМИР В. МИЛОСАВЉЕВИЋ“ за 
најбољи драмски текст на анонимном конкурсу 
Међународног фестивала дечјих сцена – ДОПС у 
Јагодини, 2014. 
ПОВЕЉА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО-Удружење 
књижевника Србије, Књижевна заједница 
Поморавског округа (2012.) 
НАГРАДА КК „ИВО АНДРИЋ“ – Земун, за најбољу 
причу (2012), поводом годишњице добијања 
Нобелове награде Иве Андрића 
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ПАРАЋИНА ЗА 
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО(1987) 
ПЛАКЕТА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ за 
књижевност и трајни допринос угледу и развоју 
Удружења, поводом стогодишњег јубилеја УКС-а, 
Београд (2006) 
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ВЕЛИКА ПОВЕЉА Подружнице Удружења 
књижевника Србије за трајан допринос и углед 
књижевничке организације (2007) 
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Фестивала поезије „Мајско перо“ 
у Јагодини (2011) 
ПОМОРАВСКИ ОРФЕЈ за најбољу књигу песама 
„Хреб“ (2002) 
„САТИРИЧНО ПЕРО“ за најбољу књигу афоризама 
„Част свакоме, демократија никоме“, Зајечар, (2002) 
НАГРАДА „НАШ ГЛАС“ СМЕДЕРЕВСКЕ 
ПЕСНИЧКЕ ЈЕСЕНИ, Смедерево, (1990) 
ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА, за трајан допринос 
српској књижевности, Српска духовна академија, 
Параћин, (2005) 
ДРУГА НАГРАДА ЗА КРАТКУ ПРИЧУ 2007. на 
интернет сајту: 
www.donstalens.com/fun/satira/price_04.php 
НАГРАДА ФОНДА „МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ 
Скупштине општине Крагујевац, за најбоље 
уметничко остварење, (1982) 
НАГРАДА „СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ“, истоимене 
Народне библиотеке у Аранђеловцу, за најбољу 
приповетку (1983) 
НАГРАДА „ЊЕГОШ“ истоимене Матичне 
библиотеке у Књажевцу, на конкурсу за најбољу 
збирку кратких прича, Књажевац, (2003) 
ДИПЛОМА „КАЈУХ“ за песничко остварење, Ниш, 
(1983) 
НАГРАДА И ДИПЛОМА „ГОРДАНИНО ПРОЛЕЋЕ“, 
Сврљиг, (1983) 
НАГРАДА и ДИПЛОМА КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА 
„РАЗВИГОР“, за најбоље сатирично остварење, 
Пожега, (1983) 
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ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛА КУЛТУРЕ МЛАДИХ 
СРБИЈЕ, за најбоље књижевно остварење, 
Књажевац, (1975) 
ДРУГА НАГРАДА И ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ 
ПЕСНИЧКО ОСТВАРЕЊЕ на Сусретима песника 
Шумадије и Поморавља (1976) 
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