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1. 
 
 

СУСРЕТ СА МИНЕРВОМ 
 

 
   -Извините господине, да ли могу да Вам се 
придружим у шетњи, ако нисам на сметњи – обрати 
ми се девојка плавих очију и косе, у фармерицама 
плитког појаса и у љубичастој блузи. 
   У први мах помислих да се ради о шали, чак и лепо 
римованој, али кад ме њене озбиљне очи уверише 
да девојка има намере да заиста са мном шета по 
кеју, рекох јој да може и да ће ми то причињавати 
задовољство. 
   -Ја сам Минерва. Знам, рећи ћете необично име, 
али тако је хтео мој отац, професор латинског 
језика. Зовите ме Мина – представи се млада 
лепотица, сјактавих очију и настави:    
   -Редовно слушам Ваше беседе и искрено се дивим 
Вашој мудрости... 
   -Хвала Вам на лепим речима, али ја сам довољно 
стар да ми комплименти више не требају, па можда 
и не пријају, госпођице Менрфа – прекинух је у 
пола реченице. 
   -Зашто сте ме назвали Менрфа? – зачуђено ме 
погледа, после неколико корака. 
   -Па зато што носите име прве србске богиње 
Менрфе, коју Римљани прекрстише у Минерву. Зар 
Вам то господин отац није рекао? 
   -Не!? 
   - Није ни чудо. Та митологија се званично не 
изучава у школама. Али скоро цео такозвани грчки 
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антички мит заснива се на старим србским 
митовима и легендама. Али то је дуга и нека друга 
прича. Него, о чему сте хтели да разговарамо, кад 
сте ми се већ придружили? 
   Минерва једва дочека ово питање и разговор 
настави са још већим поштовањем. 
   -За који дан завршавам гимназију, али још не могу 
да одлучим шта да ћу да студирам: филозофију, 
теологију или књижевност. Чини ми се да ме Ви 
можете најбоље посаветовати.  
   -Не смем дубоко да улазим у Божји план који Он 
има са Вама, као ни у родитељске и Ваше амбиције, 
једноставно, не смем да кварим ничији пут, али Вам 
могу само рећи нешто више о суштини сваке науке 
које малочас набројасте. После Ви одлучите сами. 
Нећу да Вас наговарам ни за један наук, јер сваки од 
њих је изврстан пут спознаје и просветљења.  
   -Хвала Вам унапред, господине, и толико ће ми 
бити довољно – искрено се обрадова амбициозна 
матуранткиња гимназије. 
   -Нећу да Вас питам зашто о томе нисте 
разговарали са родитељима и професорима, или 
можда јесте. Значи, прво ћемо говорити о мудрацу и 
теологу, односно о филозофу и вернику, ако се 
слажете? 
   -Наравно. 
   - Онда ме пажљиво слушајте: 
1.Филозоф носи Христа у глави, а Верник у срцу. 
2.Филозоф се хвали хуманизмом или 
човекољубљем, а Верник уздиже своје богољубље. 
3.Филозоф хоће да уједини људе и свет, а Верник 
само да се сједини у Христу. 
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4.Филозоф пита: шта је истина, а Верник: ко је 
истина. 
5.За Филозофа истина је у чињеницама, а за 
Верника истина је у Господу. 
6.Филозоф чини све да му буде боље на овом, а 
Верник на оном свету. 
7.Филозоф воли овај свет, а Верник – светост овог 
света. 
8.Филозоф уздиже државу, а Верник царство Божије 
- започех једноставна поређења, онако како су ми 
долазила у свест, што би се рекло према Божијем 
наитију. Кад се уверих да ме Мина радознало слуша, 
наставих са већим самопоуздањем: 
9.Филозоф је горд на своје знање, а Верник захвалан 
Духу Светоме. 
10.Филозоф верује у човека, а Верник у Богочовека. 
11.Филозоф мисли да ће мудрошћу људскога ума 
решити све проблеме света, а Верник зна да је 
проблем тиме тек откривен. 
12.Дакле, знање је филозофска вера, а вера је знање 
Верниково. 
13.Филозоф подиже споменике, а Верник само хвалу 
Господу. 
14.Филозофу „сви путеви воде у Рим“, а Вернику 
уска стаза у Небо, у „небески Јерусалим“. 
15.Филозоф тражи своје корене на земљи, а верник 
свој родослов на Небу. 
16.Филозоф сматра да све што чинимо-чинимо 
људима, а Верник зна да све што се чини-чини се у 
Христу, и у Његово Име. 
17.Филозоф тражи човека, а Верник Господа. 
18.Зато Филозоф хвали дела људских руку, а Верник 
дела Божија. 
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19.Филозоф говори о енергији, а Верник о 
синергији. 
20.Филозофу је жао што је понекад рекао реч више, 
а Вернику што је није рекао. 
21.Филозоф одмерено даје, да се не каје, а Верник се 
каје што није дао још више. 
22.Филозоф испред свега ставља културу, а верник 
веру. 
23.Филозоф тражи човека у историји, а Верник у 
вечности. 
24.Верник има врелу љубав за Христа, а Филозоф 
„слојањену мисао“ о њему. 
25.Филозофа душа занима само до смрти, а верника 
и после смрти. 
26.Филозоф има потребу да правда човеково 
постојање, а Верник зна да само Христ Васкрсли 
може све да нас оправда. 
27.Верник следи Господа на путу, а Филозоф хоће да 
буде путовођа. 
28.И зато не могу заједно, нити раме уз раме, до тек 
неколико корака човечијих. 
   Овде ми се учини да сам претерао у поређењима и 
да мој монолог постаје досадан, па заћутах да видим 
Минервину реакцију. 
   Ћутала је и она, очекујући, можда, да се мало 
одморим и сконцентришем, па да наставим. Тако и 
учиних: 
29.За Филозофа истина је безлична, а за Верника –
Боголична. 
30.За то филозоф полази од претпоставке, а Верник 
од насуштаствене стварности. 
31.Филозоф тражи приступ кроз методе, а Верник 
има једну свемогућу „методу“-Љубав. 
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32.За Филозофа сви путеви до Господа су исправни, 
а за Верника је достојан само један пут. „Ја Сам Пут, 
Истина и Живот“. 
33.Филозоф се залаже за право на љубав и слободу, 
а Верник већ све то живи кроз Христа. 
34.Филозоф тврди да је мудрост свеобухватна, а 
верник зна у својој целомудрености, да је мудрост 
само једна Божја пројава. 
35.Филозоф се залаже за сједињење са природом, а 
верник настоји да се удостоји сједињења у Христу. 
36.Филозоф се гордо пита зашто вишој небеској 
сили признати покорност, а Верник се пита зашто 
то признати нижој, човековој силици. 
37.Зато њих двојица не могу разменити више од 
неколико љубазних реченица, а да им буду на 
истинску ползу.  
   Опет заћутах. Неколико минута корачасмо у 
тишини. Река је жуборила на каскадама под мостом, 
а запљуснуше нас и поздрави њених другарица и 
другова. 
   -Ако желите можете још компарирати, баш ми је 
врло занимљиво–охрабри ме Минерва, кад 
помислих да сам претерао у „мудровању“. 
   Паметна је и лукава, још ако упамти макар део 
онога што изговорих може јој некад користити. И 
зато одлучих да се додатно напрегнем и смислим 
још неколико реченица.  
38.Филозоф настоји да беседи са себи равнима или 
изабранима, а Верник проповеда Реч Божију свима 
без разлике. 
39.Филозофа обични људи замарају, а Верника 
радују. 
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40.Филозоф се троши дајући знање, а Верник се 
богати проповедајући Јеванђеље и умножава 
духовно богатство. 
41.Филозоф се, на крају крајева, увек бави 
филозофијом историје, а Верник само веровањем. 
42.Филозоф верује да телесни ум човеков води свет, 
а Верник зна да без промисли Божије не би било ни 
ума човековог. 
43.Зато се филозоф клања бистама смртника, а 
Верник само икони Божјој. 
44.Филозоф вас дан решава проблем смрти, а 
Верник се сваки час сећа Господа Васкрслога, који 
победи смрт. 
45.Зато се Филозоф плаши сопственог краја, а 
Верник радује почетку живота у Христовој Милости 
Божјој. 
46.Мисао о смрти је каменчић који непрекидно 
жуља Филозофа, а Верник иде бос путевима 
земаљским. 
47.Филозоф је задивљен науком, а Верник 
Свемилошћу Божјом да и човеку учини доступним 
те изуме. 
48.Филозоф настоји да охрабри Спољашњег, а 
Верник Унутрашњег човека. 
49.Зато Филозоф хвали дела спољашности, а 
Верник глас унутарњи. 
50.Филозоф би за прогрес променио веру, а Верник 
даје све за трунку вере. 
51.И зато њих двојица на путу земаљском не пију 
истовремено из истог кладенца, нити се одмарају у 
истом хладу, нити се окрепљују плодовима са истог 
дрвета ... 
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   -Дивно сте говорили - запљеска Минерва – 
одушевљена сам. Сад ми само реците, молим Вас, ко 
сте Ви – Филозоф или Верник? 
   -Е, то ћеш морати сама да откријеш – брзо вратих 
лоптицу у њену „половину терена“. 
   -Будите љубазни, па ми сад реците, нешто и о 
књижевности – умиљато су ме гледале Минервине 
окице. 
   -Хоћу, али не могу данас. Већ сам се помало и 
уморио, а морам и да се вратим започетом рукопису 
који ме чека на столу. 
   -А може ли та друга прилика да се уприличи  
сутра? – упорна је матуранткиња. 
   -Па добро ... Сутра у исто време – обећах. 
   -И на истом месту – додаде Минерва и без 
поздрава одскакута стазом према кафићу у близини 
гимназије. 
   Био сам убеђен да ће ова девојка успети у животу, 
па ма шта студирала. Има велику интелектуалну 
глад и стрпљење. Вољу и жељу да успе. Пријало ми 
је како је једноставно отишла од мене, као да смо 
стари знанци и пријатељи. А можда и јесмо, само 
што овог тренутка то нико од нас двоје не зна. 
   Следећег дана шетао сам другом страном кеја. 
Хтео сам да се уверим у постојаност њеног 
интересовања, али ипак, са притајеном жељом да се 
не сретнемо. Да је некако избегнем, јер нисам имао 
јучерашњи елан за разговор са средњошколком, ма 
како ова интелигентна била. 
Чудо пролећног буђења природе захватило је и мене 
и уживао сам што ми је драги Бог подарио још једно 
пролеће. 
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   -Моји другови и другарице су одушевљени Вашом 
беседом – идући ми у сусрет говорила је Минерва, 
озареног лица. - Чак се и професор филозофије 
загонетно смешкао и вртео главом... 
   -Препричали сте цео наш разговор..? 
   -Не, човече, снимила сам га, додуше без Ваше 
дозволе, и надам се да се нећете љутити због тога? 
   Размислих. Онда јој рекох да је реч за то да се чује, 
преводи и толкује. У дну срца ми је било мило што 
је то чуо и њен професор, са којим сам приватно био 
пријатељ за кафанским столом, али жесток опонент 
у стварима метафизике. 
   Предложих Минерви да седнемо, што она одби, с 
образложењем „да су проходане мисли најбоље“. 
   Прихватих њено одбијање и сетих се да је и Господ 
Исус Христ говорио и сва чуда чинио на 
путовањима. Динамизам је космички принцип. А и 
у „Багавад Гити“ се вели да је „кретање изнад 
мировања“. 
   -Дакле, данас ћемо говорићемо о речима, и о 
књижевности. Изволите, слушам вас и снимам – 
даде ми шлагворт Минерва, која је данас обукла 
белу хаљину, и око чела везала жуту траку. Личила 
је на ладарицу, боље рећи на богињу пролећа. 
   -Па добро, да почнем – рекох, притешњен њеним 
похвалама, лепотом и младалачком дрскошћу. 
Елем: 
1.Као што мирис испарава из зреле воћке, као што 
боја просијава из света, тако и реч исијава из човека 
и правда га.  
2.Реч је нешто најмоћније што нам Бог даде уз 
слободну вољу. 
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3.И ове две силе се удружише да раде за добро 
човеково, да га извуку из блата материјалног и кала 
духовног. 
4.И ту је трећа срећа човекова, на овом нивоу 
егзистенције. 
5.Речи добром вољом подупрте, сулудо су храбре. 
6.Из материје извлаче суштину, лепоту и доброту. 
7.И поново их враћају назад у њихово прастање. 
8.Враћају их у Светлост Божију и Милост Свевишњу. 
9. У праслику света. 
10.Реалитет враћају у идеалитет.  
11.У првобитно стање. У бивство. У Целину. 
12.Заједно са човеком, јер је он неодвојиви део твари 
односно творевине. 
13.Речи и књиге се истински труде да нас разбуде. 
14.Да из света извуку оно најлепше и врате чистоту 
Првотности. 
15.Реч је граница видљивог и невидљивог. Стварног 
и реалног. 
16. Реч је међа између неба и земље.  
17.Реч је завет између Бога и Човека. 
18.Реч је у етру као риба у води, као пчела на цвету. 
19.Реч је из Царства истине. 
20.Али исто толико, а можда и више је речи из 
царства неистине, од синова лажи. 
21.Све је више раздорних, разорних и погубних 
речи. 
22.Такве речи иду у ветар, а не у етар. 
23.Етар је део космичке и твоје душе, део Бога. 
24.Лажне речи жалосте Бога Живога, јер знаш да 
„на Почетку беше Реч и Реч беше у Бога и Бог беше 
Реч“. 
25.То више нису речи већ ратнички поклици. 
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26.То су реченице-немилосрднице. 
27.Нападнута је не Реч, већ Бог Речи Логос, Дух 
Свети, Утешитељ. 
28.Те злокобне речи-оружје не улазе само у наше 
уши. 
29.Вибрирају нам у телу, плућима, удишемо их док 
нас оне разарају. 
30.Њихове лоше вибрације пролазе кроз наше иће и 
пиће. 
31.То су реченице отровнице, понорнице и 
давитељице. 
32.Од таквих реченица страдају сви, не само 
песници.  
33.Таквим бучним речима и гласом говори 
нечастиви. 
34.Бог говори тихим гласом, шапатом. 
35.Напрегни мало слух, да чујеш глас и реч 
Свевишњега Милостивога. 
36.Бог шапуће.  
37.Мисао је шапат Божији. 
38.Нема писца док не роди мајка. 
39.Велики таленат је и велики терет. 
40.Свако је талентован у мери у којој је достојан. 
41.Лажне речи чине лажне књиге. 
42.Лажне књиге преплавиле су човечанство. 
43.Време цивилизацијске пропасти књиге. 
   Застадох. Минерва ми предложи да напишем 
роман: „Да види како ће изгледати роман од 
филозофских и истинитих речи, у време 
цивилизацијске пропасти књиге“. Затим ме учтиво 
поздрави, и пожури лаконого у сусрет својој 
судбини, жаришту живота. Оставила је намирисан 
ваздух око мене. Увече тог дана донео сам чврсту 
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одлуку да напишем роман. Не само због Минервине 
сугестије. Нека сказаније почне: 
         
 

2. 
 
 

АРЕНГА 
 

 
    У име Оца и Сина и Светога Духа! Благослови 
Господе Свемилостиви, сада и овде дејаније ово и 
мене грешнога и прегрешнога, недостојног ни да се 
назовем слугом Твојим, акамоли да ти се обратим. 
Помилуј Господе раба Твојега Мирослава, на 
водици Саву, жедног истине и правде и Знања 
Светога, а који започе ово труковање да би се чуо 
делић истине Твоје, коју ми вољом Твојом даде да 
спознам и објавим и прославим Име Твоје, како 
сада, тако и у веке векова. Амин. 
   Сказаније ово отпочех 2. фебруарија, односно 
месеца сретенскога, а по старосрбском још и вељаче 
званог, баш на дан Сретенија Господњег, по 
јулијанском бројању днева, лета Господњег 2005; а у 
7.513. години од бројања лета по старосрбском, 
најстаријем календару цивилизације, измишљеном 
у једној од србских престоница-Ксантосу, првој 
светској србској астрономској обсерваторији и 
првом србском светском универзитету; 4.295. 
године од Велике воде по Старозаветном рачунању 
времена, 8000 година од првог србског писма – 
Србице (данас познате као Винчаница, а код 
праисторијских писаца као рашко-пелашко писмо, 
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којим писаху и Орфеј и његов учитељ Лин и  плејада 
других древних србских песника); 3.905. година од 
србске глагољице; 1971. године од Распећа Господа 
Исуса Христа, Сина Божијег Васкрслога; 2748. 
године од настанка Рима, 4011. године од  првог 
србског светског царства Нина Белића, 3.311.  године  
од другог србског светског царства Серба и 2.351. 
године од трећег србског светског царства 
Александра Великог Карановића, а која се пружаху 
на три суседна континента... и 2528. године од 
ГАУМАТИНЕ СМРТИ, његовог успона и трагическог 
свршетка, а с њим и пропасти древног србског 
светског царства Меда или Међана,  империје која 
покуша да се поново васпостави и уздигне на челу са 
свештеником и царем  Гауматом – Великим духом. 
Благослови Свемилостиви. 
   А кад започех ову приповест имадох 55 година 
земнога живота у овом отелотворенију, и већ ми 
беше речено колико ћу још проживети лета у трећем 
миленијуму, односно 21. веку Христове ере, на чему 
сам Му бескрајно захвалан, као и анђелу Божјем 
који ме удостоји тог сазнања, а које се мало коме 
казује за живота. Мени се срећнику даде ово 
спознаније, да се према њему управљам у свом 
делању, и да се на Суду Праведном не могу правдати 
пред Господом за своје нечињење, тиме како нисам 
знао време своје кончине, ни час исходенија. 
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3. 
 
 

ГАУМАТА ПОД САВИНИМ ИМЕНОМ 
 
 
   Господ наш који је Љубав, опрости телесно 
сагрешеније и путено необузданије Миливоја и 
Данице, на истеку Ђурђевскога месеца 1949. године 
по Гргуровом календару, и благосиља плод који се 
том приликом заче и нарече му да се има родити на 
дан Светога Саве, 27. јануара или богојављенског 
месеца званог и сечањ, 1950. године, на половини 
века огрезлог у безверје, у антитеизам и атеизам, 
када народна власт истериваше народ из цркве и 
растериваше игранке и саборе под записом у 
црквеним портама, а утериваше га у сељачке радне 
задруге, апсе, затворе, бајбокане, и голе отоке 
хорватског или хрбатског приморја. Тих лета Бога 
протераше и из поздрава, па уместо „Помаже Бог“ и 
„Бог ти помогао“, стадоше да се поздрављају са 
„Смрт фашизму“ и „Слобода народу“.  
   Седмога дана од крсне славе Светога Јована 
Крститеља и Претече, најзначајнијег пророка и 
највећег од жене рођеног, замучи се Даница, и 
склони се у собче велике чатмаре, најстарије у селу, 
смештене подно брда Главице, на крају Рашевице, 
Општине поточке, Среза темнићког, а некадашње 
Бановине Моравске, у Републици Србији, а држави 
ДЕФЕРЕЈИ. 
   Снег доби љубичасту боју од вечерњих сенки 
светосавског дана, северац је ледио дрво и камен, у 
шуми изнад куће штектала је лисица и у дивљи 
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лавеж терала чопор паса, док је кукувија упорно 
покушавала да слети на комин наше куће, али је мој 
будући деда Рада Рибарац узалуд тераше грудвама 
снега. Тек кад опали преломачу, она одлете и  
умукну. 
   Огромна глава новорођенчета, главуџа дугуљаста 
као диња, најзад прође кроз капију живота, али се 
не заплака. Пупчана врпца стезала је око врата. 
   „Грдан грднику , што не уби ону кукувију? Родио 
ти се мртав унук“ – почела је да лелече баба Загорка 
и кривицу сваљује на свог мужа, тек да некога 
окриви. 
   За то време бабица Радмила Јовичицка је упорно 
шамарала по образима модрим као чивит 
новопридошлог становника Земље и Космоса, док 
глава – врг не цијукну као миш у кљуси. 
   Врпца која ме је хранила истовремено ме и давила 
и тако обешен већ у мајчиној утроби, дођох на свет 
без даха, али у последњој секунди ме бабица 
Радмила врати у живот, и у знак добродошлице 
одваљиваше ми шамаре и пљуске, батине ничим 
заслужене, али животодавне, којима платих царину 
за улазак у свет људи, рођен на дан смрти Светога 
Саве, а у знаку Водолије, по Гауматиној астрологији, 
која се упркос вековима одржа и до дана данашњег у 
којем исписујем овај редак. 
     На водици ме прозваше Сава, и док ме увијеног у 
тежињаве прње, враћаху кући из Поточца, где су ме 
крстили у дому Живадина Ракића, опет добих 
чивитну боју , а душа ми се на брду Бубану делила 
од света, али ме, ипак, живог донесоше до шпорета 
где ме одгрејаше и повратише, добро шамарајући и 
масирајући повећи грумен скоро већ згрушане крви. 
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Кум из Ракитова ми посла само име     написано 
невештим рукописом на сивој, дрвеној хартији, 
одцепљеној од најпростије трговачке кесе. Осим 
имена, кум ми послао и комад платна по свом 
„изасланику“, и то је био једини контакт са кумом, 
кога никад не упознах за живота. 
   „Кумства га осиромашише“ – правдао га је деда 
Рада Рибарац – он кумује целој нашој пироћанској 
фамилији у Рибару“. 
   Даница и сама озлорањена у злим временима, није 
имала довољно млека да ме прехрани, и ја 
изгладнео, непрекидно плаках, дању и ноћу. 
Мршавом и изгладнелом костуру дадоше ново, 
кумовско име – Мирослав.  
 

* * * 
 
   А када преживех и  четврту годину, с пролећа у 
петој години живота, изађем на брегче више куће, и 
под њим угледах велику масу људи, густо 
начичканих под брегом, као дугмад на Мијиној 
хармоници, и том народу беседих  о нечем великом 
и светом, и сви ме с пажњом слушаху и разумеху 
сваку моју реч, на језику који смо сви разумели, али 
од којег не упамтих ни једну једину реч. Кад сиђох у 
масу, сви ме с поштовањем гледаху и размицаху се 
да ми начине пролаз. Тако сам одржао прву беседу у 
свом животу, а да ни сам не знадох о чему оратих, 
ни да ли су ти људи под брегом заиста били људи 
или сени и присени мога умишлјенија.   Укућанима 
одмах, некако свечано, изјавих да ћу бити писац. 
Моје пророчанство озбиљно схвати само деда Рада, 
и стаде да се опире мојој жељи. „Писци кратко живе, 
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једва дочекају тридесету годину, умиру од јефтике“ - 
одвраћао ме је Дели Радивоје, окретан човек, хитар 
и љут, али леп иако мало кривонос, праведан божји 
створ, и у то време сељак са отменим манирима 
бившег јагодинског трговца из најугледније 
трговинске радње чувене „Браће Марковић“. Он је 
био једини Рашевчанин који је гледао први србски 
филм о вожду Карађорђу, када већинска Србија није 
још била ни чула за филм. 
   Боље рећи, деда Рада није ме одвраћао већ молио, 
унука – главатог костура, који треба да наследи 
његову славу и колач, сачува огњиште и лозу 
Димитријевића, у чијем презимену станује србска 
богиња Деметра, врховница земљорадње, жита и 
плодности. 
   Главата, мршава наказа, закрвављених очију од 
неухрањености, пуних свраба и трнаца, са сталном 
главобољом због злојешности и изнурености, одби 
дедину молбу и још једном понови да ће бити - 
Писац. 
   У кући још не беше ни једне књиге, а 
самопрокламовани писац до тада није видео ни како 
изледа обична оловка, акамоли мастиљав плајваз. 
Како му је уопште таква мисао могла пасти на 
памет, само Бог Свети зна. Тек неколико година 
касније отац Миливоје Дуне, донесе две књиге 
„Народне јуначке песме“ и „Суђење Дражи 
Михајловићу“. Увече, наспрам лампе гашњаче, деда 
Рада је терао свог сина Дунета да нам наглас чита о 
јунаштву србских хајдука и ускока, а ону другу о 
Дражи Михајловићу читали су „у себи“, кад је ко 
имао времена. 
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   И тако, Милошћу Божјом, онај полумртви згрушак 
крви и модрог меса на рођењу, што једва добауља до 
крваве сламарице, прими се у чаиру људи, поче да 
пушта панџице као трава пиревина, и скрајнут у 
корову Главице, Брега, Прокопа, Боде, Саставака и 
Винског брда чекаше час своје мисије. 
   Приметио је да биљке имају миришљавију душу од 
људи, којима из уста заудараше ракија, дуван, вино 
и гњили зуби... А детелина, мента, мајчина душица, 
зумбул, ђурђевак, јоргован, трешња, багрем, шебој, 
руже и друго цвеће из мајчиног градинчета 
мирисаху на небеса, на душу високог  плаветнила, 
што се у даљини спајало са планинским венцем 
Јухора. 
   Кад учитељ Града поче да нас учи првим словима, 
уинат њему решим да измислим нова слова која ће 
бити лепша од његових, на табли исписаних, и 
уместо тридесет, измислићу сто нових слова, јер сам 
до толико знао да бројим. 
   За десетак минута исписао сам зид од печених 
цигала новим словцима, којима сам само ја знао 
гласиће. Тек у позним годинама сам прочитао да су 
научници у Винчи пронашли прво светско писмо 
које  у почетку прозваше помесним именом - 
Винчаница, да би га  европски лингвисти 
„присвојили“ и убаштинили као – прво европско 
писмо, иако га је најпоштеније звати – Србица. 
Сазнах и да се српска деца рађају са близу осамдесет 
различитих гласова, који још увек немају своје 
словне симболе. Сада ми се чини, да сам на почетку 
личне писмености само поновио еволуцију 
колективног описмењавања првородног и 
првописменог народа, Аријских Беласта, односно 
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рашко-пелашког писма Протосрба из Поддунавља и 
Поморавља.  
   Те графеме преживеле су пола века, све до 
тренутка кад је Динкин унук срушио тор и на том 
месту саградио викендицу, у сада напуштеној 
Горњој Мали. То прво Мирослављево писмо, те 
чудне графеме, на зиду овчијег тора, иза којег 
блејаху зрње и гравауше, био је једини споменик 
неке нове писмености у селу, ако се не рачунају 
полуписмени текстови са споменика палим борцима 
у НОБ-у и у Првом светском рату. 
   Неке тужибабе пријаве учитељу како сам се 
наводно хвалио да сам измислио бољу и већу азбуку 
од њега, а он ме погледа подсмешљиво и  удари ми 
чвргу, његово омиљено педагошко средство, и укори 
ме: „Гле ти нашег новог Вука Караџића“, још није ни 
пола азбуке савладао, а он већ  измислио нову. 
Децо, данас ћемо да учимо како се пише слово М. А 
велико слово М изгледа овако“. 
   -Не, него овако, јавим се из последње клупе и         
напишем  свој знак за глас М. Шта ме је то терало да 
се инатим са учитељем, ни сада не могу да објасним. 
   Забезекнут мојом „шкработином“ и понашањем, 
учитељ ме ошамари и пљуску пропрати речима: 
„Марш, на место, магарчино“!   
   Замрзех га истог часа јер сам осећао да је учитељ у 
мени повредио нешто велико и свето, нешто што се 
не сме „магарисати“. Касније сам се уверио да моје 
слово М, било је идентично једној варијанти тог 
слова из најстаријег писма „винчанице“, а 
исправније је рећи – Србице.   
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* * *    
   А када су капи сурутке, те древне сељачке 
клепсидре обешене о цигански ексер испред собчета 
у ком сам се родио, одбројале моју двадесет и једну 
годину, у пролеће 1971. лета Господњег, са Јухора са 
зададе велика бела тачка. Па кад се то чудно 
небеско тело нађе изнад Кривог рта учини ми се 
намах да је то коњ Јабучило из легенде о војводи 
Момчилу, господара земље Лугомир, а можда и 
архонту Моравије. Али кад белац долете изнад 
Металишта, праисторијског рудника где се вадио 
метал у доба винчанске културе, схватих да је то - 
Пегаз. А крилати бели коњи симболисали су првог 
србског бога Сунца – Апла, кога Грци прекрстише у 
Аполона. 
   Лицем у небо, таласасте дуге косе, хипици тад беху 
у моди, стајах задивљен и раширених руку као 
Мојсије над Црвеним морем, дрхтећи од узбуђења. 
   Пегаз надлете Цинцарску ливаду, на којој 
одрастох као чобанче, зањишта звонко и 
сладострасно и баци ми књигу са небеса. Пегазов 
њисак узбуди све кобиле у селу, оне завришташе, а 
виле Косана и Равијојла му одговорише 
заводничким смехом, што одјекиваше низ лугове и 
дубодолине рашевачког атара. 
   Белац одлете на исток, а на трави ми оста збирка 
песама „Нехај клатна“, белих корица од биндекота, 
верзалних слова, пуна катрена и са ликом Вука 
Караџића , што беше логотип издавача. 
   Кад се расвестих, ничег више не беше. Сутрадан на 
том месту затекох густо јато печурака. О њима сам 
нешто мало већ био научио од печуркара, гљивара, 
купинара и других претражиоца буџака, трњака и 
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сваког другог наличја земног шара, где се не залази 
без потребе јер тамо живе јакрепи, кмекавци, 
псоглави, непоменице и друге силе нечастиве. 
Међутим, овај насад печурака био је сасвим 
другачији од уобичајених. Имао је чудан распоред, а 
његове беле планетице у зеленој трави личиле су на 
распоред једног звезданог сазвежђа. У први мах 
помислих да је то сазвежђе Пегаза, што ми се 
чинило логичним, али тек касније у доколици 
упоређивах прецртани распоред белих печурака са 
сазвежђима у Атласу и схватих да се ради о сазвежђу 
Сиријус Б. Много деценија касније, кад прочитах 
књигу пуну тајни над тајнама, схватих да је то 
сазвежђе са кога је дошла супериорнија 
интелигенција да унапреди и убрза развој 
човечанства. Како су били са Сиријуса Б, прозвани 
су СИРБИ, баш онако како су у древној српској 
историји и звали Србе, прву белу расу на планети – 
Беласте или Пеласте, колевку европеида. 
   

* * * 
   
   А када објавих дванаест књига, дванаест душиних 
радосница и личних Мирослављевих јеванђеља, 
када се, дакле, наврши Минервино књишко туце, 
рикну лав из мог имена и хороскопског подзнака и 
објави велику духовну глад и жеђ. И тада посумњах 
у све што дотле написах: у дванест књига 
различитог жанра, у бројне награде које добијах за 
поезију и прозу и примах из руку још грешнијих од 
мене, још сујетнијих и гордијих, а који дарујући 
мене, само своју славу увећаваху и подизаху мит о 
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себи и свој духовни диг. Искрено посумњах у своју 
мисију на земљи, сада и овде. 
   Привремено забаталих писање, презрех живот 
боема, бунтовника и сладострасника, и окренух леђа 
свету и веку, па почех да подвизавам књигама 
окружен, дању и ноћу, и истински се утемељих у 
наук и веру Христову. И почех да слатко 
православље проповедам свуда и на сваком месту: 
преко радија и телевизије у посебним емисијама, 
путем новинских написа и усмено окружен људима 
и нељудима, који су хтели да ме слушају. 
   Да ме ојача, Бог допусти на мене многе муке и 
тешкоће, страхове и понижења, сузе и грцаје, и 
радосно цимање срца и велико ужарење душе. И 
увек ме драги Бог избављаше у последњем тренутку 
кад веровах да сам исписан из људи и живота. 
 

* * * 
 
   Био сам у непрекидној и истрајној молитви за 
ближње, за децу од Бога даривану и поклоњену на 
бригу, старање и чување. Смилова се 
Свемилостивии даде ми једне зоре кад бејах поспан, 
„међу јавом и мед сном“, у такозваном алфа стању,  
да се сретнем са својим Бившим Ја, да видим себе у 
кључној инкарнацији моје душе, у росном добу 
свога Јаства. Освањавала је прва задушна субота, 
`999. године, пред очекивану агресију највеће 
светске армаде откад је света и века - НАТО пакта на 
земљу Срба, колевку цивилизације и беле расе, на 
народ који је током протеклих миленијума стварао 
три велика светска царства која заузимаху 
територије три суседна континента. 
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   Варљивог ми сећања, већ је била прошла двадесет 
једна година од прве објављене књиге коју ми Пегаз 
баци са неба на ливаду, кад бејах тада имао двадесет 
једну годину, и онда у четрдесет другој години 
овоземног живота, према простој рачуници, 
поклони ми Свевишњи и Свемилосни први увид у 
историју моје душе. А тих дана чезнуо сам да сазнам 
нешто више о себи у прошлим животима, да бих 
знао шта ми ваља чинити у овом жизњу, јер се бојах 
да га узалудно не протраћим и не испуним 
богомдани задатак на земљици. 
   И поменутог праскозорја суботњега и задушнога, 
када се на свим гробљима оставља подужје за све 
мртве и минуле, док је Зорњача још блистала, 
створи се испред мене озбиљан и мудар човек, са 
брадом и дугом косом, под капом налик на 
Сорбејеву-Орфејеву, дубоког и умног погледа, од 
кога ме подузе језа. 
   Тај човек и ја наспрам њега бејасмо иста душа и 
дух, не близанци, већ – Једност, исто суштаство, две 
телесности које имају исту душевност, он очишћен и 
просветљен, а ја још у телу и месу пропадљивом. Та 
истоветност струјаше кроз нас тога часа, и тај осећај 
Једности се не може описати речима.Осетисмо исту 
радост која нас спаја кроз Божанску енергију, 
односно кроз Истост Личности. 
    Тај Ја од пре две и по хиљаде година гледао ме је 
строго. Не изговори ни једну реч. Схватих да је био 
јача личност тада него што сам Ја сада. Био је 
ауторитет за мене. Његов поглед доносио ми је и 
прекор, можда и због тога што сам у овом животу, а 
вероватно и током претходних, огреховио душу, 
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оптеретио савест и отежао нашем заједничком 
Сопству данас, а и у будуће животе и веке. 
   Истовремено у том менталном споју исте - 
двоједне душе и духа, задивих се познањем да сам 
био свештеник, тада жрец, маг, песник, звездочатец,  
односно научник. У држању мојега бившег Јаства 
било је нечега царског и краљевског, непорецивог. 
   Моје праисторијско Ја држало је у руци шаховску 
таблу, у коју убаци шпил карата, а у другој руци му 
беше висак и метална справа којој нисам разумео 
намену, нити јој знао назив. Тек много касније сам 
препознавши цртеж те справице у неким древним 
књигама, схватио да је то можда нека врста – 
астролаба, за мерење звезданог неба и углова 
сазвежђа. 
   У антрополошком смислу  он и ја били исте 
висине, обима главе, на широким раменима и јаким 
плећима. И он је тада, као и ја сада имао зелену боју 
очију, уосталом као и сви прави магови. 
   Из литературе о мистици знао сам да се сусрет са 
својом бившом инкарнацијом најчешће догађа у 
часу њене пуне зрелости или пред њену тадашњу 
смртну уру. И заиста моје Бивше Сопство или Јаство 
беше старије од мене и припадаше вишем 
друштвеном сталежу... 
   Када ми се све ово без речи обзнани, Древно Ја 
нестаде, а садашње лежаше у кревету радне собе, 
отворених очију и срећне, али збуњене душе и 
свести. 
   То сам дакле био Ја. Ја сам Тај. 
   Осим већ реченог, нисам дознао како сам се тада 
звао, али сам понео убеђење  из ове визије да сам 
живео негде у Азији, у Међуречју, можда у 
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Персији..? Недокучих ни како сам тај живот 
скончао. 
   Али све то и много више, рече ми се касније, по 
вољи Божјој. 
   А пре овог виђенија свога бившега Ја, свештеници 
градске цркве говораше ми да по дубини поимања 
вере и суштине православља, могао бих да одмах 
обучем владичански орнат. Ако су то биле само 
ласке – њихове су. И рекоше ми још да је штета што 
сам остао изван црквеног реда. 
   Међутим, тада сам себе сматрао само слободним 
мислиоцем, а циљ ми је био да достигнем 
целомудреност православних стараца и 
просветљеност исихаста, чију сам молитву „Господе 
Исусе Христе, Сине Божији, помилуј мене грешног“ 
стално изговарао  умносрдачно, то јест мишљу кроз 
срце провученој, безгласно. 
 

* * * 
     
  За разлику од мог првог и вероватно најзначајнијег 
постојања на Земљи у боголикости човековој, које 
малочас описах, у овом животу потичем из ниског 
рода земљоделаца Деметриних-Димитријевића. 
Отац од школске спреме имаше само четири 
разреда основне, мајка аналфабетски курс, баби је 
недостајао разред за четворолетку, „јер  проклети 
Шваба удари на нас“, а деда је био најпре трговачки 
шегрт, калфа, помоћник, затим магационер, месар, 
воденичар на Великој Морави и један од 
власника/ортака првог електричног млина у 
Рашевици.  
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   Љубав, потребу и моћ за дубинским поимањем 
религије и филозофије понео сам, дакле, из овог 
бившег живота, од Бившег Мене. 
   Искрену потрагу и духовни пламен који се 
знатижељно разгоревао у мени да сазнам прави 
профил и улогу у текућој ми судбини, Бог награди 
тако што ме суочи и са још неколико мојих бивших 
живота, након чега закључих да ми је Реч - судбина 
и задатак, мој пут и живот, да ме Реч храни и брани. 
Света Реч је моје подвизавање у Књижевној келији 
Светога Саве, смештеној у мени недостојног. 
   И заиста Речју стицах и губих, будих и умиривах 
људе, хвалих и бодрих, учих достојне и подучавах 
недостојне, али и иронисах, исмејавах, лагах када 
сам то морао зарад себе, а више по потреби 
новинарске професије. И увек када сам говорио или 
писао лаж, испаштао сам то на разне начине. Света 
Реч ми донесе и шаку славе земаљске, али сујетне. 
   Тада схватих да се моје пророчанство кад бејах 
трогодишњи отрок обистинило веома давно и да 
сам већ увелико обделавао ружичњак речи и башту 
мудрости, објавивши много књига, чије се число 
коначно још не зна. 
   „Када би овај писац назидао испред себе све књиге 
које је објавио до сада, тај стуб би био виши од 
њега“, овим речима ме представи академик др 
Петар Ј. Марковић, уредник едиције „Хронике села“ 
у Српској академији наука и уметности, једном свом 
пријатељу. 
   Ова његова усмена „рецензија“ од једне реченице, 
најдража ми оста од свих, које сам пажљиво  сецкао 
из новина, скупљао и лепио у свеске, иако су многе 
биле и похвалније и  пријатније за уво, лепше за 
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читање, и за јавно представљање. Зашто? Зато што 
је чика Пера, свесно или случајно, рекао нешто што 
је величанствено: Човек не пише књиге ради 
читања – он ствара човека од себе. И ја сам дакле, 
већ тада био створио свој нови духовни облик, 
књигама повезан, свог двојника на земљи, нови 
идентитет који се кроз перо, машину и компјутер 
искрао, исцурео из мене, и претворио у ново Ја, у 
моје словно огледало, које ће и после моје физичке 
смрти лутати по свету из руке у руку као добре или 
лоше књиге. Тај чика Перин стуб, вишеспратни, 
наставиће моју/своју авантуру и кад ме не буде 
било. 
    Тада ми се ненадно скиде с очију скрама 
гордељивости књижевничке и разабрах Христову 
љубавну граматику, која се не заснива на – ја, већ на 
– ти. Христолошка целомудреност се темељи у срцу 
ближњега, а зарад којег се, свако обучен у Христа, 
непрекидно жртвује, јер „онај који спасава душу 
своју – изгубиће је“, вели Богочовек и Човекољубац.   
   Христолика љубав се не темељи на себично и 
нарцисоидно ја, не на незајажљиво и себељубиво 
сопство, већ на другога, на  друго лице, на ти, на које 
излевај живу реч љубави, миомирисе душе и 
добродетељи сваке врсте, као што и Марија учини 
изливши миро на ноге Господа свога, Сведржитеља 
нашега и свега видљивог и невидљивог. 
   „Сине мој, ја на теби град градим“, говорила ми 
моја баба Загорка, нежне и целомудрене речи, иако 
никада није Јеванђеље ни додирнула, акамоли 
читала. Сада се стидим своје  тадашње 
плиткоумности и бесловесности, јер ми та њена 
реченица већ беше досадила. Елем, Христос воли 
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сада и у вечности истовремено и Његово 
човекољубље је увек у садашњем времену. То је 
Христов љубавни презент. 
 

* * * 
 
   Много пута се гора предреши, а вода и земља 
смрзоше и опет угрејаше, док се Господ не смилова 
да задовољи радозналост свог раба Саве Мирослава. 
   Данима бејах узнемирен до дна душе, као никада 
до тада, а да прави разлог нисам знао. Шеткао сам 
по радној соби незнајући како бих свој дух умирио. 
Коју год  књигу погледах, ни према једној ми рука 
не крену, нити јој се срце зарадова. То није било 
стање нервозе или инкубације, мени тако познато, 
пред писање новог дела, а које треба да се роди из 
моје главе, нити су то биле „предпорођајне муке“ 
уметникове, пре него што почну да се нижу нови 
ужарени стихови песме или редови приче, кад 
покуља стваралачка лава из мене, кад се 
свебожанско сједињује са свечовечанским, када Све 
постаје Једно и Једно –Све. 
   Страхомисао да није можда почео да ми се гаси 
источник поезије, брзо ме напустила. Знао сам да 
Божји одговори стижу тачно на време, по узроку 
закона и последице, умиривао сам себе, али негде 
дубоко у мом бићу нешто је треперило и лебдело у 
месту као ветрушка. 
   И једнога светлоднева `999. године, на истеку  
другог миленијума Христове ере, када НАТО-бомбе 
разроваше моју земљу и окрвавише је невином 
дечјом крвљу, драги ме Бог посла у угао кућне 
библиотеке од пет хиљада књига, подиже ми руку ка 
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полици, иза врата смештеној, и она извади жуту и 
искрзану књигу. 
   Осетих тог часа да ми сав терет одлете из душе, као 
што вода љосне из кофе када јој данце нагло 
отпадне. Не гледајући наслов књиге отворих је 
насумице и прво што снимише очи моје беше име – 
Гаумата. 
   Обузе ме изненадна радост, а срце се од среће 
праћакаше у грудима. Нисам читао, већ 
фотографисао 295. и наредну страницу „Историје 
старог Истока“ В. И. Авдијева, и то не овим 
физическим очима, већ духовним, трећим оком, 
чинило ми се. 
   Гаумата – то сам Ја. Тако сам се звао у бившем 
животу. То је онај мој једнодвојник. Пао сам на 
колена пред иконом, пољубих земљу и дан и час у 
ком одгонетнух тајну свог древног идентитета. 
   Чиме заслужих ову милост Господе? Ти најбоље 
знаш зашто си то учинио и нека је Твоја воља сада и 
овде и у веке векова. Амин, шапутах. 
   А како ми Господ не даде ни један знак забране да 
ову тајну не обелодањујем, повест о мени као 
Гаумати, може да почне: 
 

4. 
 
 

ЖИВОТ И СТРАДАНИЈЕ  ГАУМАТИНО 
 
 
   Вољом Ахурамазде, а реч –ахура- исто је што и 
аура, а – мазда - има једнако значење као и 
помазаник или миропомазан, бога званог још и 
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Ормузд, постах жрец, маг и извршилац његове 
воље, будући да сам већ био пореклом из 
свештеничког реда у Медији, србској држави на 
северозападу персијске, данас иранске висоравни, 
која се простирала у планинској области Загра или 
Загорја и у равници источно од ње. 
   У асирским натписима мој народ се помиње под 
именом Мадаи, а у ове крајеве стигао је са првим 
Медским и свесрбским царем Аријем, који је из 
колевке народа кренуо у сеобу преко евроазијског 
континента у потрази за бољим условима живота. 
Моји далеки преци кренули су овамо са Балкана, из 
Поддунавља и Поморавља, са тла Србије. Име Меди 
добисмо по „меду“:бронзи коју први изливасмо и 
цивилизацију унапредисмо, али нас вероучитељи  
подучаваху да име добисмо по праоцу Меду, у 
Библији познатом  Мадају, Јафетовом потомку и 
унуку Нојевом. Наше племе брзо се умножаваше и 
културно уздизаше над осталим сродним 
племенима беле расе, због чега нас касније 
прозваше Беластима или Пеластима, и прозваше 
нас опет – аријима или господственима, па чак и 
Јаванима, лјудима који вероваху у бога Јаве, 
Светлога бога, Јавана или Јована илити Јакобога, а 
данас моје крсне славе. Убрзо међу протосрбским 
племенима издиже се један цар кога сви 
ословљаваше као Арије или Господар, Узвишени, 
Господствени... И сва наша силна племена 
поштоваху га за цара и уздизаху га до божанства. 
   Арије изроди Апла, новог цара и бога, данас 
познатог као Аполон који је оличавао Сунце, 
Лепоту, Музику и Поезију, првог изумитеља и 
највећег виртоуза гитаре, Аполона – Белога Бога 
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који поста бог свим народима, племенима и 
људским скупинама око Белога мора (Средоземља), 
Мале и Средње Азије и Европе. Аполонова унука 
Ниса роди сина Дионисија Првог, новога србскога и 
светскога бога, а Низи у част народи даваху 
поштовање тако што њеним именом називаше 
многе градове од Индије до Атлантика. По Ниси и 
древни град Рашана данас носи име – Ниш. Ниса 
роди и ћерку Менрву – богињу мудрости, коју много 
миленијума касније Римљани прозваше Минерва, а 
потом и Сартемиду, која оста до данас само 
Артемида, да  онај почетни слог САР не указује 
човечанству да је то Сарбска богиња. 
   По нашем мудром и узвишеном Арију, 
првописмени народ наш србски, прозваше Аријима. 
Аријевци кренуше према Истоку, у сусрет Сунцу и 
Виделу, Лепоти и Доброти. Крену се народ наш у  
правцу обртања Земље око своје осе, поштујући 
древни космички закон хармоније, као и данас што 
га штује када сече колач и обрће га у том  смеру или 
иде у свети опход око цркве приликом освећења 
храма Христовога. Прескочише „људи у овчије 
бунде обучени“  ледени зид Химакуће (Зимине 
куће) или Хималаја и спустише се долином Инда и 
Ганга до Топлог или Тихог океана. И тако наш цар 
Арије направи прво светско србско царство које 
обухваташе три суседна континента.  
   Кад наиђоше на плодну земљу, пашњаке и воду 
испод планине Загра, један део мог медског народа 
реши да се ту заустави. И укоренише се Меди на 
персијској висоравни, намножише се и створише 
потом још два нова Медска царства, мања од првог 
Аријевог, али опет огромна и величанствена. 
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   И ту нам  ништа не мањкаше, сем слоге међу 
родовима нашим, а које звасмо – зендуши, што је на 
медском наречју србскога језика буквално значило 
–  зенице душе, односно - пробуђене душе или 
видела душе. 
    Кривду исправљасмо и правду истеривасмо пред 
општинским старешинама које смо звали – 
виспатиши, што би се данас рекло -  васпитачи.  
    Наш народ, а народ се звао по нашки - Дахиауш, 
што значи дах и душа (истога рода) беше подељен у 
шест племена, а сва сачињаваху велики племенски 
савез Меда. 
   Домороце научисмо како да сеју просо и јечам, 
како да узгајају винову лозу, упутисмо их у тајне 
писања слова  на свежим глиненим посудама и 
плочицама. Пренесмо им дакле и тајну нашег првог 
светског писма, насталог у поддунавској Србији и 
дуж долина великих река Мораве, Дрине, Пека, 
Тисе... То писмо они и други народи које 
описменисмо прозваше Белашко или Пелашко 
писмо (Писмо белаца), а временом и сами почеше 
да развијају своја слова и знакове по угледу на наша. 
Сточно благо прехрањивасмо на ливадама, а зими 
хранисмо сувом травом луцерком, и данас познатом 
као - Медска трава. Крава нам беше света животиња, 
а куче највернији пратилац и чувар нашег иметка.   
А по кучету једна планина у балканској Србији и 
данас носи име – Кучај, где се и данас чује кучећи 
лавеж око стада. 
   Наша најстарија књига из азијског медског  
завичаја се зове „Гатама“, коју потом припојише 
другој великој књизи „Зенд Авести“, и неправедно је 
приписаше Парсуима, нашим рођацима, такође 
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Аријевцима. По Парсуима назваше и целу 
висораван  - персијском.  
   У родовско племенском поретку ми маги оштро 
смо се разликовали од осталих. Ни једна жртва није 
се могла принети Богу без наше песме. 
   Меди имаху високо моралан живот. За 
најсрамнију ствар код Међана се узимала – лаж. 
Ништа бедније се није могло замислити од лагања. 
Истина је била светиња, не светиња ради светиње и 
светине, већ зарад душевног здравља. Други велики 
грех и срамота беше задуживање. Ова два морална 
принципа створила су од Међана самосталне, здраве 
и поштене људе. Сурове зиме на планинама и до 
минус 40 и жарка лета у равници до плус 40 степени 
прекалиле су људе јасног карактера, снажне, 
издржљиве и вредне у сваком погледу. 
   Децу своју са аријевског стабла, Меди су учили 
писмености, сточарству и земљоделству, јахању 
коња и гађању стрелом, а пре свега да буду у истини. 
 

* * * 
        
   Када и мене посветише у мага, Зороастрина вера је 
већ хиљадама година била дубоко у срцима мојих 
предака Међана и других сродних народа на овом 
тлу, а народ мој Медски ову веру прозва – 
Маздеизам, што је скраћена варијанта 
Ахурмаздеизма. 
   Мудри Зороастер или Звезда Зорњача сакупио је 
већ био све знање у књигу „Авеста“. Авеста је исто 
што и Вест, а вест је знање, радосни глас. Пуно име 
ове  свете књиге беше „Зенд Авеста“. Зенд је зеница, 
а Вест - знање, што се може рећи да је то било знање 
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вида, пробуђено знање, односно виђење. И данас у 
језику народа мог србскога у старој домаји на 
Балкану, где исписујем ове редове, употребљавају се 
ове исте речи баш као и некада, можда само мало 
измењене. 
   По Зороастри, свет је подељен на Добро и Зло, које 
се боре на позорници света. Добрим силама 
господари Ахура Мазда, кога и Ормуздом 
називасмо, а лошим и злим силама  командовао је 
Ариман или Ангро Мањус, што је значило Велики 
Мањкав (Велики лоши). 
   Ахура Мазда или Миропомазана Аура (Света Аура) 
све је саздао добро: земљу, небо, воду, ред, врлине и 
све што људима вреди. Окупио је све најбоље духове 
око себе, а међу њима и Митра, кога наша браћа на 
Балкану примише за свога Бога Митру, а веру 
његову прозваше – Митраизам. 
   Насупрот Ахура Мазди, Ариман или Мањкави са 
својим демонима све руши и пушта зла свакојака на 
људе. 
   Као маг Маздаизма говорио сам народу да треба да 
ступи у војску Ормуздову, а он не тражи да му се 
подижу светилишта, ни храмови, ни кипови, ни 
дигови, јер он беше пламен, буктиња, симбол 
чистоте, и народ га славио под отвореним небом, 
нудећи му месо жртвованих животиња. Овај обичај 
приношења крвне жртве балкански Срби задржаше 
и у вери Христовој, и по томе се Србин разликује од 
других правоверних, што је много обреда из старе 
вере  уткао у нову хришћанску.  
   Мој народ Медски није остављао своје мртве на 
стрвиништима, као други бесловесни околни 
народи, већ их је сахрањивао и закопавао у гробне 
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хумке. Тако су чинила и сабраћа Парсуи, од исте 
Аријанске вере и гране. 
Телесне остатке мртваца утапасмо у течни восак и 
тек онда  након хлађења сахрањивасмо. Тако је 
мртвац задржавао свој земаљски лик и тиме 
изражавао последњу жељу да се придружи војсци 
Великога Ахура Мазде. 
   Али временом и наш свештенички ред се исквари, 
а многи маги се вратише халдејском прорицању и 
пророковању, звездочатству и тумачењу снова. Иако 
сам и био упућен у све ове тајне науке и вештине, 
ипак остадох веран Ормузду или Ахура мазди, то 
јест Аури Помазаној. 
 

* * 
   

   Велики медски непријатељи беху баш наша браћа 
Асирби, јер Асирбију (Асирију), као и Сумер пре 
тога, основа наш Бог Бак или Нино Белић, у 
Библији Нимброд, други цар Другога српског 
светског царства, као и његови потомци. Асирбски 
град Сарбела беше удаљен само 130 миља од Медије 
и Асирбци, који, такође, говораху наш Сирбски 
језик, као и Вавилонци и Персијанци,  стално нас 
нападаху и пљачкаху, одношаху блага свакојака, и 
стоку, и робље.  
   Тиранију Асирбаца (Асираца) трпесмо за 
владавине три њихова цара Сараман сара (цара) 
Трећег, Тиглатпалог цара и злославног Асарбадона, 
који се осили војском на нас, пороби наше 
господаре и градове њихове, а међу њима Сидар или 
Зидар (Зидани град), Хамадан и друге градове. 
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Иначе, реч – сар - на старосирбском језику значи – 
цар.  
   Пре него што почнем кажу о свом воздвижењу и 
унижењу, морам да после два и по миленијума 
земнога времена опишем повест србске Медије, 
њену славу и пропаст, која се заврши мојим падом, 
вешањем и одсецањем језика и главе. 
   После непрекидне асирбске тираније, наш мудри и 
праведни судија Дејок, видећи сву пропаст и 
међусобно истребљење нашег рода, натерао је 
Међане да образују један град – Екбатан и стопио је 
медска племена у један медски народ. Онда се Дејок 
зацари с краја осмог века пре нове ере, и Међани се 
тако опет одржавише и поче да расте њихова слава 
и моћ, баш као и некада у два претходна медска 
царства. 
    Фраорт замени Дејока на престолу, покори силне 
Персијанце и околна племена, прошири Медско 
царство и запрети Асирбцима, којима, верујем, 
поста тесно не само у држави, већ и у рођеној кожи. 
   На медски престо дође величанствени цар 
Хвшатра или Ватра, Ватрени цар, узе медски жезал 
у десницу и заблиста му круна на премудрој глави, а 
клону Асирбија, јер Хвшатрени коњаници, стрелци 
и копљници беху непобедиви бедем за Асирбце, на 
које се с леђа диже и Вавилонија. 
   И заузе моћни Ватрени цар северну Асирбију, 
Персију, Јерменију и Кападокију, и не задовољи га 
све то већ крену војску ка Лидији (Људеји), земљи 
наше аријевске браће Лидијаца или Лиђана, а који 
се после Тројанског рата са простора Косова и 
Охрида преселише у данашњу Анадолију, и ту 
створише своју нову истоимену државу. 
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   Истоимени, истородни и језикослични унуци 
наших праотаца и родоначелника Меда и Лида - 
Међани и Лиђани уђоше у битку, али усред 
најкрвавијег боја Сунце се помрачи, као што и 
предвиде филозоф србског порекла Талес из 
Милетића. И тако светли Ахура Мазда спречи даље 
крвопролиће браће србске, да се начисто не покољу. 
Војске се разиђоше. А то се догоди у лето 585. 
године пре нове ере. 
   Кад схвати опомену Божју, цар наш ожени свога 
сина Астига ћерком лидског цара, а своју кћер 
мудри Хвшатра, звани још и Кијак цар (Кијак-сар) 
удаде за вавилонског цара Навуходоносара, коме се 
слава, такође, брзо увећаваше. 
   Цар наш Астига од 580-550. године владаше 
великим Медским царством у сваком миру и 
благостању и нико се од народа огромног му царства 
не пожали. Са њим Међани доживеше дане велике 
славе и угледа, благородства и лепоте, а под нашом, 
медском управом беху многа племена и непрегледна 
пространства Азије. 
   Лукави Персијанци искористе тај период наше 
опуштености и благостања и жестоко се припреме, 
ојачају младу рс и 550. године пре Христа дигоше се 
на нас, а предводио их је цар Кир, такође медскога 
порекла и крви. Али после победе Кир не понизи 
нашега цара Астигу, већ га узвиси над другим и даде 
му особит положај у царству. Међутим, наше 
Медско царство од Загра до Белог мора 
(Средоземног) припаде великој персијској 
царевини.  
   Млади цар Кир, а унук Астигов, коме овај даде да 
влада покрајином Аншан, подиже се изненада, и то 
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мучки, на свога деду. Астиг зван још и Иштувегу, 
сакупи војску и пође у сусрет унуку, али би издан од 
свопјих генерала, свезан и заробљен од своје војске, 
и би одведен младом Киру пред ноге. 
   Тада незаисти цар Кир крену на Екбатан, богату 
медску престоницу и опљачка све благо из ризница 
екбатанских и однесе у Аншан, сведочим вам ја 
Гаумата, а исто ћете прочитати и у „Вавилонској“ и у 
„Хамурабијевој хроници“. 
   Али Бог нема дремљиво око и Кирова тајна жеља 
да освоји Мисир (Египат) заувек оста у његовом 
мртвом срцу, на бојном пољу у закасписјким 
степама, где погину од руке моћних Скита, 
Јафетових потомака и браће наше србске. А то се 
догоди 529. године пре нове ере. 
   Не смем грешити душу, његово божанство Кир 
старао се о унутрашњем уређењу државе, а и вера му 
наша лежаше на срцу. Ипак, маги наши и 
звездочатци гледаше тајне знаке небеске и 
земаљске  да прокљуве час за дизање устанка 
против Кира и издајника у медској војсци, који му 
помагаше. Жеља нам беше да опет васпоставимо 
велико медско царство, светских размера. 
   У том нам помогоше лукави Скити, као што већ 
рекосмо, победивши Кира, и ми радосно 
приносисмо жртве богу рата Мардуку, појасмо 
свечане песме и оде и молисмо га да нас напуни 
силом победничком. Исто то чињаше и браћа из 
других поробљених племена. Персија се полако 
разлабави, и стаде да се таласа као бура на океану. 
Почеше прве побуне у царству, а Камбиз, старији 
син Киров, за кога знадосмо да има суровије срце од 
оца, све побуне угушиваше у крви. 



 44 

* * * 
 
   Зато на тајном скупу медских мага, сложисмо се да 
станемо уз млађег сина Кировог, а праунука светлог 
нам цара Астига, и да тако преполовимо и 
расцепимо Камбизову војску и управу царску. 
   Али Камбизу неко дојави за нашу заверу и он 
одмах у највећој тајности уби свог млађег брата 
Бардија (Барда), а да нико у царству о томе ништа 
не сазнаде. Тако се Камбиз учврсти на трону, а срце 
му жуђаше да освоји Мисир и Картагину. 
   Док се Камбиз, познат и као Камбуџиј, спремао на 
велику војну на запад, ни египатски фараон Амос 
није седео скрштених руку. Изнајмио је нов 
контигент грчких војника и склопио савезе са 
Лидијом, Вавилонијом, Самосом и Кипром. 
Подмићен персијским златом Поликрат, господар 
Самоса, напусти фараона Самоса и приђе Камбизу, а 
исто учини и Јонац Фенет, командант грчких 
плаћеника. 
   И 526. године пре Христа крену Камбиз у 
судбоносни поход на Мисир и Картагину. Крену се 
океан персијских пешака и зацрне се Бело море од 
феничанске, самљанске и кипарске флоте. 
   И док се сва та сила ваљала ка Египту, Озирис у тај 
час позва душу фараона Амоса, а на престо седе 
његов наследник Псаметих, слаб и неискусан владар 
за овакве дане. 
   Иако Египћани одбише Персијанце два пута у 
биткама код Пелузије и Мефиста, Камбизова војска 
ипак надби фараонову и заведе најсуровији терор 
над Мисиром. 
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   И на врхунцу свог тријумфа Камбиз доживе издају. 
Феничани одбише да крену на Картагину, а 
персијска војска настрада у врелом песку пустиње, 
тако да у Етиопију не уђе ни један Камбизов војник.  
   Издаја савезника и пропаст Камбизових трупа у 
пустињи афричкој, ули нову наду Египћанима и 
почеше да дижу побуне. Камбиз за то оптужи 
фараона Псаметиха и одруби му главу.  
   Од трговаца и гласника и до нас брзо дођоше те 
радосне вести, те и ми живахнусмо и дигосмо главе 
и песнице. Ујединисмо се чвршће но икад – да 
повратимо старо Медско царство. Народ од нас 
свештеника очекиваше даља упутства. Ово је био 
последњи час за устанак.  
   Кад је Камбиз чуо шта му  се спрема у царству 
пожури назад, али од беса, срама, пораза и горчине 
умре свирепник и безумник при повратку, а смрт га 
задеси у Сирбији (Сирији), али ја Гаумата, смем да 
се опкладим да је извршио самоубиство. 
   И куцну час. Из свих крајева Медије пристизаху 
главари и магови, и на тајном састанку  часних 
жреца и господара једногласно одлучисмо да 
поведемо рат и да се ја морам ставити на чело 
медског народа и војске, али под именом Барди, 
кобајаги као млађи брат Камбизов, а који беше већ 
одавно мртав. Њему је сада по првенству рођења 
припадала царска круна и престо. 
   У центру Екбатана непрегледна маса извика ме за 
НОВОГ ЦАРА ПЕРСИЈЕ, и ја, лажни Барди, кренух 
на челу дуге колоне устаника и заузесмо главни град 
Персије – Персепоље. Уз пут, моји борбени Међани 
потукоше неколико одреда персијске војске која им 
изађе у сусрет, а у Персепоље пристизаху и устаници 



 46 

из других покрајина и сви ми одаваху почаст и 
признаваху ме за законитог наследника персијског 
трона. 
   У свом првом говору окупљеном народу, као нови 
персијски цар Барди, обећах народима огромног ми 
царства смањење свих пореза и ослобођење од војне 
дужности у трајању од три године. Указ оде на све 
стране царства, а повратни гласови беху веома 
добри и радосни. 
   Учврстих се на трону с намером да идем даље у 
реформе државе и створим још Моћнију Персију, 
овога пута на челу са мојим Међанима, који би 
држали све кључне положаје у држави и војсци.  
   Имао сам сазнање да је вавилонски кнез Хистасп, 
знао да сам ја лажни цар Барди, и да је ред на њега 
да узме престо, по побочној линији династије 
Ахеменида, али сам био убеђен да то не сме да 
обелодани, акамоли уради нешто на том плану, јер 
је био плашљив и љигав човек. Рачунао сам на ту 
његову слабост и Персијом сам мирно владао три 
године као лажни цар Барди. 
   Народ одахну од пореза и ратовања, врати се 
земљи и стоци, и стаде да стиче свој иметак у миру и 
слободи. Али то време искористи Хистапов син  
Дарије Први и окупи велику војску, подиже је 
изненада и прво угуши побуну у Вавилону, а коју му 
ми потпалисмо, а онда још жешће удари на 
Персепољ, где царовах Персијом и разби ми сву 
одбрану, покла, пороби и опљачка све што је могао 
и стигао, а мене свеза у синџире. 
   Тог тренутка сруши се сан о великом Медском 
царству. Био је то последњи велики напор нас 
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потомака првородних Меда из поддунавске Србије 
да створимо ново Медско царство. 
   Истину коју вам посведочих, ја Гаумата, маг и цар 
персијски, доказује и Бехистунски натпис, велика 
мермерна плоча која претрајава већ више од 2.500 
година. Налази се на средини пута Багдад – 
Техеран, близу места Бехистуна, по коме и доби име. 
   На високој стени крај пута, видљива, читљива, а 
недодирљива, на три језика, три старосрбска 
наречја: персијском, вавилонском и новоеламском, 
она слави цара Дарија првог и његових девет победа 
над девет побуњених покрајина и над „девет 
краљева лажи“, како нас поробљене владаре назва. 
  На барељефу Бехистунске плоче види се цар Дарије 
први како седи са луком у руци, а десна му нога 
стоји на мом повијеном врату, везаном конопцем, 
док су ми истовремено и ноге оковане. Иза мене 
клечи још осам вођа устанака, и као пашчад 
очекујемо час, давно знане, пресуде. 
   Плочу су постављали робови, који су некада били 
устаници и наши војници, а под пустињским сунцем 
и ветром многи падаху у провалију са криком, а 
неки намерно то чинише да себи скрате муке 
робовања. 
   И тако моје понижење са мермерне Бехистунске 
плоче траје 25 векова, две и по деценије и 360 дана, 
до ове реченице коју исписах сада. Толико и 
Даријева слава дојани, ваљда. Али уз његово име 
скоро увек иде и моје име.   
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5. 
 
 

СВЕТО ЗНАЊЕ ГАУМАТЕ – ВЕЛИКОГ ДУХА 
 
 
   И више него што прижељкивах, даде ми 
многохваљени Бог наш да сазнам о Гаумати, мом 
отелотворењу из 6. века пре Христа, једном од 
најчуднијих и најумнијих векова у историји овог 
човечанства. 
   И пробудих се тако сада и овде из свог 
појединачног Ја и пожелех да се уздигнем до 
универзалне личности, до заједничког Јаства у 
Космосу, да се обучем у Христа, у Његову светлосну 
одору.  
   Знање не искупљује, то може само вера и покајање, 
односно будност и стално стражење над собом. 
Судбина живота није да човек само види и зна слику 
света, већ да се од ње разбуди. 
   А у 6. веку пре Христа Васкрслога широм сељене су 
живели умни људи највишега степена. У Персији 
последњи Зороастер (Заратустра)  у Малој Азији 
Хераклит, у јужној Хеспериди Питагора, у Египту 
последњи Тот, у Индији Буда и у Кини Конфучије. 
   То беху последњи духовници Бивства на Земљи, 
проповедници кристално чистог духа и ненарушене 
радости, који блистаху у роду човечанском 
сопственом светлошћу и лепотом, умношћу и 
знањем, еманираху велико мистично искуство, и 
подсећаху људе на росно доба човечанства, на 
Изород или Почетак, на Потекло и Порекло. 
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   А после њих, човечанство ступи у мрачни период 
када од њега Бивство отпаде, а само Живот једино 
преоста. Целина се располути, отвореност се 
затвори, покида се повезаност човека и Бога, Неба и 
Земље, а уследи слепило и заглупљеност. Чека се 
Објава Страшнога Суда, Апокалипса или 
Откровење, како пророкује Последња Књига Књиге. 
И тек након тога доћи се блаженство спасења и 
повратак у Бивство, а то и ја проповедах као Велики 
Дух – Гаумата, у србској азијској Медији. 
   За мене Митриног свештеника први росни човек 
беше Џем Шид или Човек Дух, за нашу ведску браћу 
у Индији, ведске Аријце, то је био Ману, са својим 
првим законом човечанства, за Мисирце то беше 
Озирис, а за Јевреје Адам. Сви ми проповедасмо 
исто Бивство, само га различито називасмо, у складу 
са наречјем којим говорисмо, јер се од Топлог 
(Индијског) до Атлантског океана говорио 
најстарији Белашки, Аријски језик Србски, од кога 
насташе други језици (грчки и латински) а од 
првога светског писма Србице, недавно код Винче 
пронађене, изродише се и друга писма. 
    Шести век беше последњи век Златног доба и 
истовремено његова гробница, почетак Историје 
последњих времена, Апокалипсе, када ће успаване 
душе запливати у свом греху и сагрешенију сваком, 
када ће се непробуђене на Земљи и материји 
враћати слепе без развијеног унутарњег или 
духовног ока, када ће „мртви сахрањивати мртве“, 
како Господ Исус Христ рече, душе неспремне за 
сусрет са Светлошћу, са чистим сјајем, те с тога  
страшљиве и плашљиве. 
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   Од чега душа јесте? И како се до ње стиже? Долази 
се путем од седам степеница, седам нивоа свести, 
седам облика посвећења, у које је Митра уводио 
своје ученике. А и данашње владике носе – митру – 
на глави, и имају митрополије и градове србске које 
се по митри (Митри) зову – Митровице.  
   Тим путем од седам нивоа прођох и Ја Гаумата или 
Велики Дух, док се не уздигох до апсолутнога или 
Отвореног бића, које се не повлачи у себе само ради 
свог спасења, већ човек који учествује у ткању 
стварности, и помаже људима, у човека који помаже 
целом човечанству, својим исправним и истинитим 
деловањем и молитвом. 
   Утемељен у овој вери, Ја Гаумата, жрец и 
свештеник Помазаног и Митрин ученик седох на 
царски престо Персије да помогнем целој царевини 
и човечанству. Сањах да Персијом и човечанством 
њеним управљају седморица мудраца, седам 
најсветлијих духова, који су изван материјалног, 
злог, пролазног, историјског... Њих седморица  
најпросветљенијих би доносили законе и управљали 
државом према Врхунској мери и Врхунској истини. 
Али ни то није кончан циљ живота. Јер ослобођен 
човек може да падне у ропство своје слободе, ако 
хоће само у њој да ужива и задржи је само за себе. 
Биће роб слободе која га је ослободила. 
   Пут посвећења је ризичан и опасан јер је на њему 
све бескрајно прозирно и чисто, а тежак јер је 
савршено једноставан. Поред осталог и због тога, 
истинско Ја не може да посматра и подучава себе, 
јер субјекат истине не може бити истовремено и 
објекат истине. Зато за лаика и неупућеног овај пут 
не може бити делотворан, као ни наивни покушај да 



 51 

самог себе седам пута помножи у својој идеји, 
намери, слици, смислу или речи, опет се неће 
уздигнути  на седми степен потентности. 
   Митрино посвећење зове се Мистерија седам 
дахова. То су седам кругова, седам планета, седам 
нота, седам дугиних боја, седам дана у недељи, 
седам степеница посвећења... Ученик који креће 
путем Митрине мистерије, уз обавезан надзор 
учитеља, полази од себе у себе, кроз седам пећина, 
које се отварају једна у другој као омотачи. Значи не 
напредује се споља, већ унутра, односно напредује се 
назадујући ка свом теоцентру кроз Сопство. Прва 
пећина је екстаза или проширење свести, када 
несвесно изађе из материјалног Ја. У другој сфери 
или пећини чека га прелазак из ваздуха у круг 
планета. У трећој пећини ученик оставља кругове 
планета и стиже до звезда, до Зорњаче или 
Зороастре.. На четвртој духовној равни сачекује га 
воћство Сунца, која је небеска светлост. На петом 
степенику посвећени  се сусреће са судбином у лику 
Мојре или Дајмона. У шестој духовној равни 
посвећеникову душу пресреће чувар звезде 
Зорњаче, а на седмом степену предстоји 
удубљивање у себе, у суштину, чека га Митра у 
сфери изван света, односно маг премешта своју 
божанску свест, пресељава се међу богове. 
   Тек ту Митра, син Ахура Мазде, прима људску 
душу која се вратила. То је пут искупљења човекове 
душе, односно множење самог себе седам пута. И 
кад се поново роди у Митри, човек се роди од Оца 
или Учитеља. 
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   Како и ја Гаумата – Велики дух, бејах један од 
просветљених или препорођених, морам мало 
опширније рећи о сваком степену посвећења. 
   Први ниво је земни и материјални и све што 
људска душа овде види, додирне и искуси, све што 
сматра једином стварношћу, јесте само свет чула, 
обмана, лаж и превара. Материја је чаролија, а не 
истина. 
   На другој равни ученик развија интелектуално 
мишљење и схватање, Разумно расуђује и тражи 
логичан одговор на узајамни однос чулних ствари, 
предмета и појава, али овога пута, рекосмо, то не 
чини чулима већ разумом и интелектом. Овде му се 
већ отварају духовне очи и ближи је истини. На том 
нивоу душа и дух почињу да светлуцају у 
перспективи разумног мишљења. 
   Код трећег узвисивања свет постаје реалнији, а за 
отрежњенији ум сада су несвесне и несхватљиве 
слике истински господари човекови. Овде праву 
моћ немају чула ни разум, већ свет унутрашњих 
слика. Овде престају да се развијају чињенице и 
почињу да се развијају неразумљиви, сановити, 
непојмљиви облици са којима се човеково ја 
поистовећује. Овде су похрањене слике из личног и 
колективног живота, и искуства целог човечанства, 
од постанка до сада, и те слике одређују свет 
симпатија и антипатија, осећаје и подстицаје, који 
формирају људску судбину. На овом нивоу 
посвећени схвата да је сан реалнији од стварности, а 
душа истинитија од тела, и зато људи могу са овог 
нивоа саморазвића да пророкују, да виде на даљину, 
да буду прозорљиви. Ту човеков ум схвата да као 
што су материјалне слике света (земни шар) 
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заједничке на Планети, тако су и ове духовне слике 
заједничке свим бившим, садашњим и будућим 
душама на Земљи и да је све са свим у вези, у 
сродству, у броју... Ово стање ума се зове монос или 
манас, стање Једности, а од ове речи су изведени 
појмови монах и манастир у нашем србском језику.  
   На четвртом степену чека нас мит. Ту је све још 
реалније, интензивније, дубље и умније. Мит се 
распростире на сва времена, на сва човечанства која 
су живела на Земљи на сва бивства. Ту чуло зна шта 
опипа, разум зна шта разуме, ум зна шта умује, а 
посвећеник – манас зна све успомене света, јер мит 
све то покрива велом као столњак. У миту живе 
богови и немани, анђели и демони, умрли и 
нерођени... Мит је бескрајно интелигентнији, 
буднији, осетљивији од чула, ума или унутрашњег 
духовног ока. 
   На петој равни станују идеје и оне се виде, а идеја 
се односи према миту као разум према чулном 
искуству. Идеје садрже основне принципе  и законе 
у космологији митских слика. Идеја је извориште 
мита, а мит је згуснута идеја. Идеја је блистава 
фигура у светлости, универзалнија, духовнија и 
битнија. 
   На шестом пољу посвећења душа гледа свет идеја 
које су још сјајније и блиставије, али истовремено се 
постепено и растапају и сливају полако у бескрајни 
океан што се светли у космосу. Душа је сад 
смиренија, лебди, ослобађа се разума, свог верног 
пратиоца, а који више не уме да разуме и схвати 
новонасталу ситуацију, стање односно предворје 
чистога ума. И зато се човеков разум и Божански ум 
не могу ни поредити. 
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   На седмом нивоу просветљења настаје океан 
чистог ума, унутарња и космичка самозрачећа 
светлост, неизмерно блиставило без призора, слика 
и смисла. Посвећеник је дакле стигао до Апсолута, 
где се душа смирила, вратила свом светлосном 
дому, свом теоцентру, корену, извору – Јединој 
Истини. У овом мору Апсолутне светлости душа се 
не топи, задржава свој интензитет и идентитет и 
више ништа јој се не може лоше догодити. То је 
ниво где све постоји. То је пуност, пунина, 
испуњеност Бивства које зрачи Апсолутну Истину, 
то је Митра, Бог светлости и Сунца, Бог видела, Бог 
будности, син Ахура Мазде. 
   А зашто је потребно бити будан у савршеном 
смислу? Зато што знање не откупљује, већ будност. 
А шта је откупљење? Откупљење је одбацивање 
Јаства или сопства и преумељење у универзалну 
личност, излазак из огреховљене личности у 
Бивство, из затвореног у отворено. Будност је услов 
за бесмртност. Будност је пиоистовећивање са 
Највећим и Најузвишенијим, са Богом. Обожење. 
Будност је милост. А све је у милости Божјој. Он 
изабира оне који ће доћи до тог степена посвећења. 
Узалуд највећи аскетизам подвижника, 
посвећеност, дисциплина и напори подвизавање 
ума у било којој религијској или духовној пракси, 
ако Бог не изабере кога ће узвисити. 
   И када су најмудрији у свим народима осетили око 
6. века да ће се Златно доба Бивства завршити, а 
човечанство  распасти на народе личних и себичних 
потреба, много се о томе говорило међу 
најпросветљенијима. И последњи Зороастер је о 
овоме беседио и многе песме написао, да би опет 
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заједницу људи објединио, удубио се и из 
светлосног океана Премудрости Божије донео је 
људима – ашу. И почесмо да се сви тако 
поздрављамо са „ашак“ што значи „благословен 
буди“. Аша је тајанствена супстанца која спаја свако 
вољено дело, сваку реч, сваку добру мисао... Она је у 
души човековој и у Богу, спаја љубавнике, кишу и 
земљу, оплођује цвеће и ствара свако добро дело, 
прославља Бога... 
   И ја Гаумата говорио сам следбеницима 
маздеизма или митраизма да већ на земљи скупљају 
зрнца аше за небески амбар, да овде праве велику 
духовну ризницу, јер свака кап аше чини свет 
бољим, а заједницу људи и неба светлијом. 
    Наша стара медска србска вера Митраизам је 
хтела да од Земље начини рај, али не рај 
материјалног благостања и уживања, већ духовни 
рај, блаженство  вечите среће, продуховљености, 
обесмрћеност, процват одуховљене природе. 
Молитву аше сам изговарао овако: 
Изговорићу молитву аше, 
И кад изговорим молитву аше 
Њоме припремам пут 
Сваког бесмртног свеца, 
Јер прави човек 
Добрим мислима, 
Прави човек добрим речима, 
Прави човек добрим делима 
Чува пут ка Божјем Рају“. 
    Чак и у бојевима, медски Срби су јуришали са 
покличем „У Рај“! Тај свети усклик се потом 
претворио у безличну халабуку „Ура“! 
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    А сваку реч сам, ја Гаумата, казивао у име целог 
човечанства, и свако дело се чинило у име свих, у 
име целог света. 
   А говорио сам још и ово: Бог је пријатељству 
присутан двоструко, у друштву троструко, у 
породици петоструко, а у држави стоструко. 
   Бог у човеку живи у једном лицу, а  друго лице  је 
да Бог живи у заједници, а што значи да Један у 
Множини и Множина у Једном.  
   Отуда смо сви исти и у новој хришћанској вери, у 
Богу Оцу, у Христу, и у сваком другом човеку прво 
видимо икону Божију, образ Божији, брата својега и 
себе на крају. 
 
 

6. 
 
 

ИСПОВЕСТ САВЕ МИРОСЛАВА И ЊЕГОВЕ 
ВЕЗЕ СА ГАУМАТОМ 

 
 

   Ако ми је Свемилостиви Свевишњи дозволио да  
упознам своје отелотворење из 6. века пре Христа, 
то је свакако имало смисла и значаја, којега можда 
још нисам ни свестан. 
     Сусрет са својим Ја у лику Гаумате, жреца и 
лажног цара Персије, помогао ми је до сада да што 
боље одредим своју кључну улогу у овом животу, да 
разбудим себе и уверим се да сам на правом путу, да 
сам одавно узео свој крст на своја леђа, да никога не 
кривим за своју судбину, и да идем ка својој 
Голготи. 
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   Схватио сам, такође, да ми је Бог одредио да се, 
испуњен Светим Духом, речима и идејама борим и 
творим, да чиним онолико колико могу, а што не 
могах Бог ми поможе у свакој прилици. 
   А кад се наврши 2471. година од смрти, Ја Гаумата 
негдашњи се поново родих, овога пута у 
прапостојбини својих предака Меда, на родној груди 
Аријеваца, а роди ме жена чије беше Даница, баш 
како Срби другачије зову Зорњачу или звезду 
Зороастрину. Дакле, Зороастрино име опет изроди 
свога оданог мага Гаумату и све се опет сачува у 
Речи, миту и идеји. А кад се Сава Мирослав 
замомчио, све његове тајне љубави се углавном 
звале Зоре, а он још увек непробуђен у духу није 
знао да објасни ову чудну подударност имена. Са 
супругом Зором и изроди две ћерке и подиже их, 
ишколова и осамостали. 
   Међу друговима у школи и на факултету највише 
је имао пријатеља и другара по имену Зоран, а један 
са истим именом  се и побратими са  Савом 
Мирославом. Око мене се, дакле, и у овом животу 
опет окупи веће јато Зороастрино, и пуно добра од 
њега видех, али и много незахвалног, на чему му се 
захваљујем због добра и опраштам му због лоших 
ствари. 
   И све до овог часа те споне са бившим Ја не 
увиђах, већ ми се сада рекоше, када ваљда, заслужих 
својим делом, када ми се опет отвори зенд-зеница 
ока духовног, када се коначно разбудих у виду, слуху 
и духу. 
   И тако мени рођеном у сумрак Светосавског дана, 
Апокалиптичне ере, најновијем Гауматином 
отелотворењу би суђено да буде Будилац свога рода. 
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Прећутаћу овде све своје напоре и успехе на том 
плану, јер ко тражи признање на земљи, изгубиће га 
на небу, а Бог зна колику сам меру у томе достигао. 
Рећи ћу само то да никада нисам могао да на некој 
важној друштвеној дужности будем више од три 
године, и ту налазим везу са Гауматиним циклусом 
царовања. Увек сам на тим функцијама доживљавао 
сплетке и издају, баш као што је доживео и Гаумата. 
Судбина броја три прати ме и у овом животу, када је 
„власт“, па и најмања, у питању.  
   За потврду Гауматиног идентитета у лику Саве 
Мирослава наводим и податак да сам се родио са 
пупчаном врпцом око врата, скоро задављен, а са 
конопцем око врата сам и умро у лику лажног цара 
Бардија. У овај живот сам изашао кроз две капије: 
материцу и омчу од пупка.  
   Да је заиста „Бог –Реч“, сведочим вам и сада као 
Сава Мирослав. Мене са родитељима на нивоу 
елемента воде спајају и њихова имена. Мог телесног 
оца, Бог да му душу прости, звали су Дуна. Фалило је 
још само једно слово да се зове Дунав, рајска река, 
око које наста бела раса европеида. Мајку Даницу, 
Бог да јој душу прости, најчешће су звали Дана. А 
Дана је опет скраћена верзија имена Данаб или 
Дунав, како се ова река Протосрба Аријаца звала  у 
прошлости. 
   А ја, рођен крај јухорског потока, на водици опет 
добих име Сава, која је као река једна од највећих 
притока Дунава. У имену бабе Загорке, крије се име 
Медске планине на персијској висоравни Загра или 
Загорје. 
   Пермутацијом слова имена Радоје (анаграм), а то 
ми је деда по мајци, добија се име Дароје или 
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Дарије, име оног цара који мене као некадашњег 
Гаумату победи, обеси  и мртвом одсече језик и 
главу. 
   Деда, очев отац, звао се Радивоје, а звали су га 
скраћено – Рада. А рада на ведском језику Аријских 
Срба, значи – мудрост. 
    

* * * 
    
   И тако ја грешни Мирослав, са првим именом у 
новом животу-Сава, на водици, саопштих вам свето 
знање моје старе вере, свој досадашњи и некадашњи 
живот под именом и делом Гаумате, да и ви 
учествујете у мојој исповести, истини и сведочењу, 
јер увидех да је Све са Свим повезано, да смо сви у 
нераскидивој вези, да Господ Бог и Христос 
Васкрсли држе свет на окупу само у надљубави 
својој неизрецивој, а хиљаде година на земљи су 
само трен, боље рећи трун леда у кљуну птице, које 
она кљуца са Антартика. Па кад та птица покљуца и 
однесе сав лед са њега – навршиће се вечност. А тој 
птици, боље рећи том часу припомаже и топљење 
леда на Северном полу, ако се може веровати тој 
истини у океану опште лажи белосветске. 
   А дотле имамо времена да се покајемо и 
подобримо, да се разбудимо у духу и вратимо Богу и 
Бивству, ојачамо у вери и сачекамо „васкрсење 
мртвих и живот будућег века“. 
 

* * * 
   Сказаније ово окончавам на дан Ваведења, лета 
2006. Господњег, ван своје куће, у подстанарској 
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собици, брзо и скоро од свих заборављен, којима до 
недавно служих на радост моју и њихову. 
   Ако Господ допусти да идем овим путем, па зар 
могу другим? Зар смем јадиковати пред оним који 
за мене изабра најбољи пут и начин за мој даљи 
духовни развој, без обзира како се страдалним и 
тешким учини мени и другима. Све ће то бити, ако 
Бог да, на моју ползу и искупљење. И кад мислиш да 
си најслабији, тада си најјачи, јер је Господ уз тебе, и 
Бог ради а човек само сарађује, и зашто се онда 
плашити и тако Бога жалостити. А ко Богу може 
бити супостат? 
 
 

7. 
 

ПОСЛЕДЊИ РАЗГОВОР СА МИНЕРВОМ 
 
    
   Ни три месеца по договореном року овај роман 
није изашао из штампе. Шетам Кнез Михајловом 
улицом у Београду и чекам 13 сати да се састанем са 
уредником Издавачке куће „Веда“. Лепи, чисти, 
добро обучени и намирисани, ржњају се људи горе-
доле и у том штајнеровоском егрегору, готово у 
ваздуху се осећа њихова нервоза, дезоријентација, 
изгубљеност... Мислим да је то хистерија нације која 
изумире, страх као код животиња пред земљотрес. 
Одједном утонух у мрак. На лицу осетих женске 
руке које ми замрачише видик. 
   -Уја? 
   -Минерва, Ви сте? 
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   -Како сте погодили? Па Ви сте немогући! – преда 
мном је стајала прелепа девојка. 
    Шта да јој одговорим, а да је не разочарам? 
   -Твоја аура оставила је свој печат у мојој души оног 
пролећа, па зато нисам могао погрешити – 
прошаптах, загрцнут лепотом жене испред мене. 
   -Шта радите у Београду? 
   -Чекам уредника да га питам за разлоге 
нештампања мог романа. 
   -„Гаумата“? Па прочитала сам га, лекторисала и 
предала  уреднику још пре два-три дана. Хвала Вам 
што сте и мене споменули у роману, па чак ми 
посветили целу прву главу романа – рече у једном 
даху Минерва узе ме под руку и поведе према 
Калемегдану. 
   -Мислим да ће сутра да уђе у штампу, чула сам на 
редакцијском састанку... 
   -Мина, па Ви радите у тој издавачкој кући? 
   -Да, већ годину дана. 
   -Докле сте стигли са студијама? 
   -Апсолвент сам на филозофији. 
   -Браво Минерва – обрадовах се искрено. 
   -Онај разговор на кеју ме још узбуђује. Прочитала 
сам га и у „Гаумати“, па се у мени накупило много 
питања која бих Вам поставила, ако сам Вас 
умирила вешћу да ће ускоро Ваш роман бити у 
рукама читалаца? 
   - Можете. Изволите. 
   -Перипатетичка школа? 
   -Да, као и први пут – сложих се и кренусмо кроз 
калемегдански парк. 
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   -Постоји ли одговор на непостављено питање – 
као да ме ошамари Минерва  и намах се пренух из 
краткотрајне саности и одушевљења. 
   - Да - чух себе самоувереног. 
   -А то је? 
   -Бог. Он је питање свих питања и одговор свих 
одговора. 
   -Да ли и даље морам да Вам персирам? 
   -Мораћете. 
   -Али већ смо пријатељи и знамо се дуго? Зашто 
онда? 
   -Зато што у сваком од нас почива и човечанско и 
божанско. Значи да их је двоје. Зато морате ми се 
обраћати са ви, али са - малим ви. 
   -Али су се пророци и апостоли Богу и Христу 
обраћали на Ти? 
   -Тачно, Минерва, али Бог је Један Једини. 
   -А како се онда ви обраћате Богу? 
   -Молитвено, у сузама често. 
   -То је најбољи разговор са Свевишњим. 
   -А зашто кроз сузну молитву, кад у нама почива и 
оно божанско? 
   -Управо зато што се то божанско прво и помоли 
свом Оцу и прво заплаче, јер Бог се пре ражалости 
од човека. 
   -Зна се да човек греши. А може ли себе да 
пресретне у томе? 
   -Како да не, Минерва. То је данас масовна појава. 
   - Па како то човек самом себи може да стане на 
пут. То ми личи на онај коан „апалуз једном руком“. 
   -Човек иде куд му је воља, ради шта хоће, чини 
што му је драго...Тако разуздан самог себе спречава 
на путу развоја. 
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   -Али он има слободу и може се њоме користити? 
   -Тако је. То је слобода, али није истовремено и пут. 
А слобода је само услов пута, мудрице. 
   -На који пут мислите? 
   -На сваки. Слобода је једини пртљаг путнику и не 
осећа тежину, али га највише замара. 
   -Значи слобода се мора разликовати и бирати? 
   -У принципу да. Слобода сама по себи није ни 
добра, ни лоша. Тек у функцији воље добија силу, 
смисао, функцију и онда она носи свој пут на 
леђима. А избор пута је човеков, не слободин. 
   - Ако човек погреши, како ће се најлакше вратити? 
   -Једноставно, девојко. Искреним покајањем. И 
одустајањем од лошег пута. 
   -Није ваљда да се враћа на почетну тачку..? 
   -Увек. И кад напредује и кад назадује човек се – 
враћа. 
   -Коме или чему? 
   -Свом теопунктну. Свом теоцентру. Тачки са које је 
кренуо у живот. Враћање овој божанској коти, 
једино је човеково напредовање. 
   -Који је човек изгубљен на путу? Да ли и онај који 
је залутао? 
   -Не тај је само залутао, али није изгубио пут. Ако 
га тражи, наћи ће га. А изгубљен је онај путник који 
се каје кад је за кајање и не каје се кад није за 
кајање, Минервице. 
   -Е, сад сте упали у контрадикторност, 
књижевниче! 
   -Не, нисам. Иста аналогија се може направити и са 
страхом, рецимо. Треба страховати кад нико не 
страхује, а не страховати кад сви страхују. Ја сам 
тако увек чинио у животу. 
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   -Конкретно на који страх, мислите? На страх од 
Бога? 
   -На страх. Сваки. Људски. А страх не потиче од 
Бога. Страх потиче од греха и грешног и грешилног 
рада и поступања, речи и дела. Грех је родитељ 
страху. А наш Бог је Бог љубави, а не страха. 
   -Значи страх је изобличио човеково бивство, 
живот и вероватно се то може прочитати и на 
човековом лицу, ако се пажљивије погледа, зар не 
књижевниче? 
   -Добро знам шта сам рекао. Физиономија човека 
није бивство, већ је човек физиономија Бивства. 
   -Па зар то није узајамни однос форме и садржине? 
Као у физиогномији: „Глава је човеков карактер“? 
   - Сажетије речено,човеков образ је икона Божија, 
јер га је Бог створио на своју слику и прилику. 
   -Ту се сад дотичемо и питања лицемерја. Ко су 
онда лицемери, према вашој теологији? 
   -То су они људи који су сами себи мера удаљености 
од слике Боже, односно од свог лица и образа као 
иконе Божије. А њих има превише. 
   -А којих људи има најмање? 
   -Најмање има обичних људи. Кротких, захвалних, 
милосрдних, ма колико износи њихов број на 
Планети. Увек су у мањини, па и кад буду у већини. 
А довољан је и само један. 
   -Како то? Појасните ми, молим вас? 
   -Један човек добро утемељен у вери довољан је да 
Бог оствари своје планове. Рецимо један је био Исус 
Христ. Жртва и искупљење за све прошле и будуће 
нараштаје. Један Буда. Један Питагора. Један 
Сорбеј (Орфеј)... 
   -А који су људи најмилији Богу? 
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   -Анђели на земљи, а људи на небу. 
   -Да ли је могуће да је Један тако моћан број? 
Моћнији од милијарде или трилиона..? 
   -Историјски човек види бројеве само као 
квантитет. Што је количник већи, веће је и његово 
богатство. А човек древне духовне традиције, попут 
Гаумате например, био је много мудрији па је 
схватио да је Један-Све. И Све је Један. Поделом 
Једног на два дела, не увећава се број Један, већ се 
смањио на две целине. Свака половина понаособ је 
мања од Првобитне Јединствене Целине. Усуђујем 
се да изрекнем математичку „јерес“: Један није број. 
То је Све. Почетак и Свршетак, драга девојчице.  
Дакле, број Два је прва мала множина. Њен 
почетак. Разградња Једног. То је прво дробљење 
броја, форме, разлагање материје, разбијање атома 
све до субатомских честица и генома.  
Значи: Један је Бивство, Апсолут, а Два је материја. 
Један је метафизика и светост, а два раздвајање, пад 
у материју, множина... 
   -Ако сам добро схватила, Два је уствари први број? 
   -Одлично. У старом школском систему оцена 
јединица није постојала. Најнижа и најслабија 
оцена је била – двојка. Такав начин бројчаног 
оцењивања ђака задржао се код Срба све до краја 
педесетих година двадесетог века. Чувала се Светост 
Броја Један. И ја сам добијао по неку двојку у 
основној школи. 
     Према Књизи постања (Генерис) Два симболизује 
змија, јер на њен наговор Адам и Ева руше рајски 
поредак и Целину-Једност са Божјом заједницом 
Едена. Елем, број два је присилни почетак 
математике и вештачког знања. Двојка је извршила 
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прелест и Једност Бивства се више не може вратити. 
И Свет материје полако постаје периферија. Њен 
симбол је змија која себе гризе за реп – уробору. 
Она прави круг или целину, али она остаје на 
периферији круга, и више никада не може да буде у 
центру, и то је њена казна. И у природи, конкретно, 
она живи по рупама, буџацима, забитима, односно 
на маргини. 
   -А број три је настао када се слабија половина 
располућене Двојке преломила, а потом и број 
четири, зар не, умниче? 
   -Тако би требало да буде. Пре две хиљаде година 
догодило се чудо светости броја Три. Првог 
непарног броја, у сакралној математици, јер је један 
– Један. После величантвеног космичког догађаја 
или мистерије над реком Јордан, где је Свети Јован 
Крститељ крстио Господа нашега Исуса Христа, 
јавила се три ипостаса, три лица Бога нашега. Бог 
Отац, Бог Син и Бог Свети Дух. Троједан Бог. Тада је 
број Три опет добио Светост Целине, Светост 
Почетка. Целина нарушена од Адама, Божјом 
вољом и Божјом Моћи  је опет васпостављена и Свет 
је могао да настави своје постојање. 
Запажаш ли, Минерва, како број Три сада постаје 
број Јединства и Целине и то је опет, непаран број. 
    -Колико разумем, парни и непарни бројеви су у 
сталној опоненцији и непрекидном ратном стању? 
    - Да то је непрекидни сукоб одвајања и спајања, 
где Два замагљује кристалну бистрину једног, а 
четири кристалну бистрину броја Три. 
   -Адам и Ева су пар, два, а пар се слаже, тражи 
слогу и јединство, равнотежу, а не рат. Ту вероватно 
грешите Саво Мирославе, у својој уобразиљи да увек 
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мало више знате од својих читалаца, зар не? – мало  
подругљивим тоном закључи Минерва. 
   - Пре него што одговорим, да вас питам што се 
толико интересујете за бројеве? Изгубисмо пола 
сата у математици, а коју као гимназијалац  нисам 
знао, тек једва за прелазну оцену, а два пута сам 
полагао поправни из математике? Ово што 
објашњавам то је теоматематика, а не она 
гимназијска. 
   -Па студирам на природно-математичком 
факултету, па ме занима сакрална математика 
архитектуре и симболика цркава као микрокосмоса. 
   -Браво. То нисам знао. Желим Вам много успеха. А 
што се тиче Адама и Еве, тај пар жели да се сједини 
у Једно, кроз љубав и дело, да се стопе у Почетну 
целину. Адам је број Један. Од њега наста Ева-Два. 
И тек тада поче дијалог. Пре тога нигде нећеш наћи 
у Библији да Бог разговара са Адамом, са Једним. 
Тек кад се створише мушки и женски принцип у 
Космосу поче дијалог. Према миту, Амазонке су 
хтеле да на броју два створе свој гинократски 
поредак у свету. Што се показало као немогуће. Али 
и то је био велики експеримент у човечанству. Опет 
србски. Претпостављам да знате да су Амазонке 
уствари жене србског племена Сарбата или Сармата. 
   - Имате право. Много смо забасали у 
теоматематици. Паде ми напамет да Вас питам где 
је са аспекта сакралне математике погрешио 
Гаумата? Да ли сте о томе размишљали? 
   -Он је био маг. Жестоко га је привлачио број Два, 
јер су парни бројеви магични, а непарни божански. 
Парни бројеви су бројеви реализације или 
поостварења, што је код магова врло важно. Његова 
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грешка је та што се полакомио да постави Другог 
брата, по прворођењу за цара, значи број Два. Уз то 
не стварног  цара Бардија, већ Лажног цара, то јест 
себе лично, пошто је Барди већ одавно био мртав. 
Са етичког становишта Гаумата је починио 
кардиналну грешку, додуше из племенитих намера 
по свој медски народ, јер се тако обукао у лаж. А лаж 
је била највећа срамота и светогрђе. Да је народ 
знао за тај податак, сигурно га не би извикао на тргу 
у Екбатану за цара Персије. 
    Гаумата се представио као прерушени Барди. То 
су те две суштинске грешке, (опет број Два), 
коштале живота свештеника Гаумату и 
кратковечног цара Персије. 
   -Господине Саво Мирославе, немојте да се љутите, 
ал опет морам о бројевима, јер  писмо и број су 
неодвојиве целине, зар не? Зато се на испиту 
зрелости и полаже језик (писмо) и математика 
(број). Питам Вас где је стварни извор бројева, на 
нивоу природних елемената, на нивоу постанка 
света и материје? 
   - Можда нисам најбољи саговорник за ту област 
која се односи на хемију, физику и друге природне 
дисциплине, али опет морам да почнем од Светог 
Писма. Од првих версета „Књиге постања“: „Бог 
рече: нека буде светлост. И би светлост“. Дакле, Број 
је настао из Речи: „Бог Рече“. 
    Значи Светлост је број Један. Одлика светлости је 
да привлачи. Привлачење материје се јавља као 
кисеоник, а то је број Два. Привлачење у природи 
има своју против тежу – одбијање, а њему одговара 
– водоник, који „као Дух Божији лебдијаше“. 
Процес одбијања – водоник – јесте број Три. 
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Сједињењем кисеоника и водоника добија се 
гасовита смеша, сада већ број Четири, или четврти 
ступањ материјализације. Материја носи број 
Четири. Мешањем водоника и кисеоника под 
искром светлости долази до бурне хемијске 
реакције, до запаљења. Добија се истовремено 
ватра, која је број Пет. 
   У тренутку паљења броја Пет, у великом праску, у 
космичкој експлозији, свет се поделио на лакше и 
теже, на духовни и материјални, на анђеле и пале 
анђеле... И зато „Ништа се доле не може појавити у 
облику, а да горе није сила“, записао је Хермес 
Трисмегистос или Трипута Велики. 
   И сада да се разумемо. Број није створен у 
човековом разуму, као плод његове интелигенције, 
већ је Број чист процес, чиста слика Божје 
преегзистенције и Речи Божје. Број је само прилика, 
где се разрешавају проблеми духа у корист материје 
и  обрнуто. То би било моје почетно знање о 
сакралној математици, колико упамтих од 
Питагоре, једног од најмудријих филозофа-
математичара  света, иначе Белашког/Пелашког 
порекла, Србина Рашанина или Етрурца са југа 
Хеспериде или тадашње Италије. То је морфологија 
Броја и његова есенција. Нажалост број је 
девастирао у цифру, спао на последњи стадијум, и 
на грамзиви количник нула. 
   -На почетку Гауматине повести, у Аренги романа, 
а потом и у првој глави овог дела, дали сте много 
бројева, односно сваку реченицу сте нумерисали. 
Зашто?. 
   -То сам учинио због географије броја, временске 
топографије, односно календара. Покушао сам да му 
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вратим макар мало од старе славе и сјаја, драга моја 
Менрфа. 
   -Опет сте ме назвали Менрфом? 
   -То име сам споменуо у роману „Гаумата“, а носила 
га је једна од најугледнијих жена Даријевих. 
Најумнија лепотица у његовом харему, која се 
једина залагала код њега да ме не убије, већ да ме 
узме за саветника. Али није успела у својој намери. 
Њено мољакање је толико разљутило Дарија да је 
наредио да се и она заједно са нама побуњеницима  
обеси.  
   Страдала је јадница због своје чисте љубави према 
мудрости и духовности. Волела ме је због свега оног 
метафизичког што је носила у себи, а ја сам јој био 
само синоним тога величанственога у њеној души и 
разуму – Велики дух Гаумата. 
   -Нећете ваљда да кажете да сам ја...? 
   -Не знам. Бог Свети зна. То сами прокљувите, 
Менрфа. Можда Ви и јесте данас њена 
реинкарнација, јер душе силазе у јатима на Земљу, 
да се нађу и помогну једна другој. А истина је да 
међу нама влада искрена метафизичка привлачност 
или платонска љубав. Зар грешим, Менрфа? 
   - Може бити. Ја сам заиста била та која Вас је 
спопадала и сада спопада питањима и ужива у 
мушкој духовној потентности. Ја сам друга после вас 
прочитала роман „Гаумата“, значи број Два у нашем 
микрокосмосу. Ви сте као Светлост - број Један, а ја 
сам као кисеоник, број Два... 
   -Тачно, Ви сте ми пришли на кеју, дали идеју за 
роман, ја сам ту Вашу Евину јабуку загризао, 
потпалили сте стваралачку ватру у мени и за тили 
час смо дошли до броја Пет. А то је број после кога 
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се одвајају светови, виши и нижи, духовни и 
материјални, небески и земаљски... То је 
најкритичнија тачка у стварању света, у сусрету код 
људи, у љубави и у свему осталом... 
   -Е, Гаумата, изгледа да сте близу истине. А колико 
је година имала та Менрфа, србска богиња 
мудрости, кад су је обесили заједно са Гауматом? 
   -Отприлике колико и Ви данас. А и разлика у 
годинама међу њима двома била је као и разлика 
данас међу нама... 
   Заћутали смо. Минерва је утонула у мисли. Лице 
јој добило строге црте. 
    -Ако Вас је Менрфа волела толико силно, зашто је 
нисте узели за жену, Гаумато?  
    - Нисам могао. Био сам заређен и у чистоти, што 
би данас рекли у целибату. А била је Менрфа 
најлепша девојчица у Медском царству. Гледао сам 
је како расте, јер су је родитељи редовно доводили 
на жртвене церемоније. Кад је порасла, отац је удао, 
продао, принцу Дарију, да му краси двор. А њен 
отац је био угледник и господар у једној провинцији 
на планини Загру. 
   - Па зашто ме Ви нисте пре Дарија запросили? – 
упита ме Минерва, не гледајући у мене. Тим 
питањем ме опет распамети. 
   -И зашто ту љубав нисте описали у роману, Саво 
Мирославе? 
   -Није ми се дало. Али има још времена. 
   -Како то мислите? 
   -Видећете. 
   -Да, да...- потврђиваше Минерва, али врло 
одсутно. Као да више није била уз мене. Онда се 
поново јави: 
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   -Рекли сте малочас да смо ми у овом животу 
дошли до броја Пет, када наступа раздвајање... 
   -Да, Минерва. 
   -А сада стојимо на тврђави која је увек била 
кључна тачка у историји цивилизација и 
појединаца? 
   - Тако је. 
   -Онда нека се овде догоди и наше стварно 
раздвајање!? 
   -Твоја воља, Мина. 
   -Одлазим. Збогом, књижевниче! 
   -Ашак, Менрфа! 
   -Ашак, Гаумата! 
   Чуо сам одјек њених потпетица и када је замакла 
за жбуњем. Откуцавале су као часовник, који је 
смрвио две и по хиљаде година раздаљине. 
   Стајао сам дуго. Моја остављена Једност, више је 
личила на јадност. 
   Осећао сам се као откинуто дугме. Нити спаја, 
нити раздваја. Нити закопчава, нити раскопчава. 
   И поново ме запече у души мој понижавајући 
положај на Бехистунској плочи. Два и по 
миленијума клечим под ногама победника Дарија. 
Мучи се и он да ме згази, мучим се и ја очекујући то. 
   Сада сам опет под ногама Победника на 
Калемегдану. Поражен. Празан. Под ногама 
Србског Победника. Као што је био и Дарије 
Медски, како га и сада историчари називају. 
    -Узео сам собу у хотелу „Балкан“. Опет је Балкан 
полазишна и исходишна тачка у мом животу. И у 
животу моје расе и нације. Од праисторије. Од 
колевке беле цивилизације. Од Лепенског вира и 
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Винче до данас. И ја морам да се повинујем тој 
судбини. Друге ми нема. 
   Ноћ сам провео дописујући ове редове, односно 
последњу главу овог романа.    

 
* * * 

   Ујутру сам телефоном позвао Минерву. 
   -Молим Вас, Мина, будите љубазни па реците свом 
уреднику да овог јутра не пушта роман у штампу, јер 
сам ноћас дописао ново поглавље. 
   - У реду покушаћу, само не верујем да ће ми молба 
бити услишена – злослутно ми одговори лекторка 
Мина и спусти слушалицу. 
    Шта ли се то догодило? Нисам хтео ништа да 
претпостављам, већ одмах пожурих у редакцију. 
    Мина је била у праву. Уредник је након њене 
молбе дрско бацио рукопис на полицу. Једна 
половина свеске је висила у ваздуху. 
    -„Гаумата“ опет виси – иронично ми одговори 
Минерва, када ухвати мој зачуђујући поглед. 
    - На срећу постоје и други издавачи - одговорих 
јој, али она се правила као да није чула моју 
реченицу. Инсистирала је на значај своје. 
   -Минерва, када ћемо се опет видети?- запитах је на 
поласку из редакције. 
   Ћутала је. Чинило ми се предуго. Најзад тихим 
гласом одговори: 
   -У неком срећнијем животу, можда. 
   
 
7. фебруара, 2007. 
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ПРОСВЕТЉЕЊЕ ЗА ЧИТАОЦЕ 
 

     Мирослав  Димитријевић исписује своју причу  
кроз мистичност живота, трајања и  
пропадања и поновног васкрснућа. Будан, у 
савршеном смислу, истка исповест. Испреплетаност 
живота (унутар једног) исписује јасне трагове по 
емотивним и интелектуалним сферама бића. 
Преиспитивање постанка (кретања, одлажења и 
враћања), опстанка, духовног у нама и око нас, 
надживљавање уметничког над обичним животом 
ствара древни идентитет. 

     „Реч  је нешто најмоћније што нам Бог  даде уз 
слободну вољу“ – јасно  води 
Димитријевића у вештом исписивању романа 
„Гаумата“ у коме враћање у мит или самомит или, 
пак, неомит представља просветљење и за читаоце.  

     Можда о животу (у миту или ван њега) 
најбоље говоре пишчеве речи „врпца која ме је 
хранила истовремено ме и давила“ и исконску 
потребу у људском коду за борбу са „силама 
нечастивим“ ма шта оне биле. 

     Роман „Гаумата“ је и аутобиографски, и фикција, 
и текст „преиспитивања“ простора и времена,  и 
љубавни – свакако успело написано књижевно дело 
Мирослава Димитријевића.  

      Дејан Богојевић 
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ВЕОМА ЧИТАН РОМАН 

    Читање ,,Гаумате'' је почетак велике авантуре. 
Авантуре духа и аванатуре читалачке радозналости. 
Нека читаоци сами просуде могу ли после Аренге 
(израз је преузет из средњовековних повеља), 
престати да читају овај роман, не само због течног и 
природног приповедања, већ и због необичне и 
несвакидашње тематике и мистичне и мистериозне 
фабуле. Из овог кратког романа сазнаћете дуго 
скриване истине о српском народу, али ћете можда 
први пут прочитати неке од легенди и уверити се да 
постоје историјске потврде тих легенди. Кроз живот 
свог јунака који се поистовећује са аутором, а аутор 
се  сматра реинкарнацијом свог хиљадама година 
далеког претка, испричана је животна прича једног 
човека, али и целог српског народа.     Не може се 
случајно догодити да будем три и по сата с оне 
стране живота и да ми после повратка пријатељ, 
писац, пошаље разгледницу из Непала, испод 
Хималаја, где између осталог, пише: ,,Мора бити да 
сам умро...али да сам се реинкарнирао у – себе! 
Чудо. Причаћу ти кад се вратим.'' А, затим ми стиже 
рукопис Мирослава Димитријевића, који има исту 
чудну димензију танке међе и сасвим магловите 
разлике између живота и смрти, између свог првог 
и другог ја... Роман „Гаумата“ биће веома читан... 
Нарочито због комбинације филозофског, 
религиозног, митолошког и говорно-наративног.  

                   Слободан Жикић 
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УСПЕШАН СВЕОБУХВАТАН РОМАН 

      Истраживање прошлости је основа романа, као 
што је лична искреност један од предуслова 
књижевне успелости. Обадва принципа Мирослав 
Димитријевић је саобразио својој намери. 

     Понирањем у слојеве личног и колективног 
искуства, националног наслеђа и његовог садржаја у 
роману „Гаумата“, добијамо комплексну структуру 
приче о појединцу, народу, искушењима и 
искупљењима, кармичком, духовном и језичком 
наслеђу... Роман је у овом случају успешно 
обухватио све.   

                              Петар  В. Арбутина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

Љ У Б А В 
Б Е Л О Г   М О Н А Х А 

 

РОМАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХИТ РОМАН 2010. ГОДИНЕ 
 

 



 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

 
 
 
 
 Стајао је на трећем степенику испред 
споменика на главном градском тргу. Висок. 
Усправан. Пролећни лахорац му померао дуге 
праменове беле косе на леђима. Дугачка бела брада 
заклањала му прса. На себи је имао белу хаљину до 
чланака.  
 Три пута удари штапом о бетон. Неколико 
пролазника застаде.  
 Приђоше. За њима још двоје – троје. Човек у 
белом је ћутао. И чекао. Гомила се повећавала.  
 Малишан пусти мајчину руку, откину цвет и 
радосно јој пружи. Тада бели човек проговори:  
 „Радуј се, радосниче мој, што си дете Божије у 
Христу и што ћеш дете и остати у веке векова, да се 
радујеш и сладујеш у Вечном Дому Оца свога.  
 Твој рад нека ти на радост буде, јер и радост 
рада Богу је најмилија. Несрећу немој, ал' радост 
зазивај и прозивај свуда где је Божија груда. Радуј се 
и тешкоћи која те чека, јер и то је допустио Отац твој 
– на човека. Па што је тешкоћа већа – већа је и твоја 
снага, макар био ти најслабији межу људима и 
нељудима. Јер и свако дете тако чини. 
 А снага детиња је у радости која врца у 
његовом срцу. Дете ће бити победник света, јер и 
Син Божији поста Први Победник.  
 Радуј се и разигравај срце своје као јагње на 
ливади. Распевавај га као анђели што чине на 
небесима. Трисветом Песмом.  
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 Збуниће се свака несрећа намерница кад је 
дочекаш отвореног срца и капије. Кад је са перда 
груди твојих певице песмом запоје. Збуниће се. И 
вратиће се. И чудиће се како је промашила капију, 
она нерадосница и неблагоносница.  
 Радост је муња из Божијег срца што те је и 
оживела. Оживљуј и ти ближње своје. Разрадуј 
болесне и тужне, љуте и уцвељене, бесне и крваве.  
 И силно ћеш се обрадовати кад се увериш коју 
ти је силу надрадосну Господ даривао будзашто, 
радости моја. Будзашто је и даруј другима. Подижи 
их из таме и Арханђеловим речима: „Радуј се 
благодатна“. 
То је небески поздрав и људима и сваком срцу 
благодатном.“ 
 - Ко си ти? – зачу се мушки глас. 
 - Беседник – смешио се човек са степенице.  
 - Како се зовеш? – опет ће онај глас.  
 - Бели монах. Тако ме прозваше.  
 - И сад си нашао да нам причаш неке 
поповске бајке кад немамо чиме ни децу да 
прехранимо? Зар не видиш колико је тешко време? 
– зачу се други мушки, али осорнији глас.  
 Беседник опет узе реч: 
 „Тешко је да теже не може бити, и из ових 
тешкоћа тешко да ћеш да се извучеш чини ти се, 
добротољубљени брате мој.  
 Неки видљиви и невидљиви тегови окачени 
су о тебе, па се давиш и грцаш у тегобама и 
проклињеш тешку судбу још тежим речим, и тако 
себи дотежаваш. Па до подне мрзиш на себе, а од 
подне све око себе.  
 Е, тад си стварно у тешкоћама.  
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 Али ни тада није касно да нешто промениш 
на боље и на лакше. Довољно ће бити да се сетиш 
само оне Христове заповести: „Љуби ближњега 
свога као самога себе.“ 
 Ако ти се да још да је и разумеш како ваља, 
осетићеш ускоро радост што си у тешкоћама, што 
Отац твој небески хоће да те ојача и ужига за још 
теже подвиге на земљи, где стичеш вечни шивот на 
небу.  
 Па што се од тебе више тражи, више се и 
очекује. Што те чешће шаље у ватру, боље те челичи 
јер има веће поверење у тебе. Имај онда и ти вере у 
Њега, јер Он даје од свега, па и од тешкоћа, увек кад 
треба и колико треба. Ни трунке више. Ни мање. 
Већ колико можеш понети. И поднети.“ 
 Бели монах се осмехну и погледом пређе по 
лицима. Очекивао је ново питање.  
 Оно стиже од омаленог, погрбљеног човека. 
Био је продавац обуће до пензије. Никада се није 
женио, нити легао са женом у постељу.   
 - Шта је живот на Земљи, кад у космосу има 
седамдесет хиљада сексилиона звезда и планета. То 
су деветнаест нула са јединицом испред. Плус 
сателита, астериода, комета... Један човек који је све 
видео и проживео дао је да му се на споменик урежу 
следеће речи: „Био сам човек. Све што је људско – 
бесмислено је.“ Човек је ништа. Живот је ништа – 
рече погрбљени.   
 Бели монах климну главом. Поћута. А онда 
сетнијим гласом прозбори:  
 „Ништа није тако ништавно као ништарење. 
Ништица је ништавна само у односу на грех 
ништарења. Као што и над попом има поп, тако и 
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над ништа има нешто што је веће од њега, а то је – 
ништа с ништа. 
 Ништарењем се баве ништаци. Али њихово 
ништарење је само почетак. Временом оно се 
претвара у – уништарење, у уништавање ништа, до 
коначног – уништења, што је последњи степен 
ништавности.  
 Али све је то само несташлук ништаклука, 
који представља детињство ништавила, када се још 
увек поставља питање: Може ли ишта да уништи 
ништа? Па ако и не може, онда како ће ништа 
ништим да се уништи? А овим се ништачијама баве 
ништарије, надништавају се, поништавајући мисао 
о ништа. И тако се развија „ништологија“. 
 Они којима је ништа – све, и све – ништа, 
настоје да васпоставе – ништавилук и често успевају 
у томе. Чак се притом и кладе ни у шта. И добијају.  
 Тако се ништавност шири и у сваку праксу 
уводи као једина добитна филозофија.  
 Но, хвала Свевишњем, ни њихово не траје 
предуго, па почну прво међусебице да се 
уништавају, а онда и посебице, и тако опет све врате 
на ништицу, а од које све и поче.  
 Не каже се узалуд: „Није нешто – без ништа.“ 
 У том и два полицајца стигоше на трг. Ништа 
нису предузимали.  
 - Видим да сте уман човек. И просветљен. Па 
ми реците, молим Вас, зашто ја који сам завршио 
факултет, магистрирао, дакле радио супротно од 
оних које малочас укоравасте, не могу да живим од 
свог знања? Немам своје парче хлеба? А и даље се 
усавршавам? – запита га младић тридесетих година 
живота.  
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 „Ко се усавршава – Богу се умиљава. Нема 
савршенијег савршенства од Надсавршенства 
Његовог. Зато добротољубљени брате мој, 
усавршавај своје тело и дух, своју 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. Од 
њега направи простирку љубави на којој ће, ако те 
удостоји, можда и Бог некада починути.  
 Али најважније од најважнијег 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. И Свемилостиви Бог ће ти опростити друга 
несавршенства.  
 Савршенство у вери не само да поклапа сва 
остала, већ их и далеко надмашује. Зато кад 
верујеш, веруј најсавршеније на свету, савршеније 
од ближњег свог, али и њега подучи како да то 
учини, па да ти буде раван.  
 Не часи ни часа више, почни одмах. Чекају те 
бескрајне степенице радости уз које ћеш корачати 
ка Трону Најсавршенијег“, одговори му Бели монах.  
 - Ја сам просјак. Овде ме сви знају и мало ко 
од њих ми није уделио који динар. Не волим да 
радим. Рад није достојан човека. Убија. Понижава. 
Чини од њега марвинче. А Адам је из раја изашао. 
Тамо није радио. Благовао је. Нећу ни ја да радим. 
Срећан сам у нераду свом – јави се Милан, црнопути 
просјак који ми је већ неколико пута говорио својој 
филозофији нерада. Млад је. Јак. Могао би да се 
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прихвати посла. Да живи од свог рада, а не да се 
понижава. Последњих дана сам и престао да му 
дајем ситниш.  
 У том Бели монах прозбори:  
 „Искрен си брате мој, и то је добро. Други то 
не би признали.  Нерадник нерадо збори о свом 
нераду. Не радује га много никакав рад који је на 
штету нерада. 
Чак и да их усаврши, узалуд му све те друге врлине 
ако не воли радиност. А човек ради, и тај труд 
посвећује Богу у славу. Зато што му је даривао моћ 
рада. На темељцу нерада, диже се кућа смрти. Расте 
инертност и лењост, тромост и тупост, пропаст 
човекова. Нерад је грех. Рад је слава Божија у 
покрету. Ко стоји – Бога се не боји. Јер да се боји, 
засукао би рукаве, наоштрио оловку, потковао косу 
или запевао што га грло носи... Зато нерадник 
нерадо збори против свог нереда, јер је то у природи 
нерада.  
 А нерад је – нерод човеков...“ 
 Монах не заврши реченицу, јер га прекину 
питање човека киселог лица:  
 - Он не ради и нема. А ја се убих од посла код 
газде и опет немам. Тек толико да преживим.  
 „Радосно о раду бих да зборим, ради тебе 
брате моје радени. Рад је – да се човек радује. Рад и 
радост су као кожа и кошуља. Кад рад крене на 
радилиште неће наг, већ се обуче у своје радно 
одело, у радост. Што и јесте одело раду.  
 Радост и рад се милују и пазе као очи и 
гледају да су увек заједно,  да се радују.  
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 Док ради, радник сади две биљке – небеску и 
земаљску; радост и 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, Радусин 
и Радусинка, Радош и Радошинка... 
 Погледајте 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.  
 Бог ради и пева, пева и ради и не зна уво 
земаљско шта лепше звучи, ни око материјално шта 
боље изгледа од ова два дара у један поклон 
дарована.  
 Тако чини само Божија 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.  
 Раду, Радосниче мој, радуј се и дело рада 
твога остаће непревазиђено.“ 
 - А новац? Остали смо без пара. Деци 
купујемо само најнужније ствари – јави се жена са 
цветом у руци.  
 Монах је мило погледа. И дете уми тим 
погледом. Рече јој:  
 „Онај што увече тужно каже: „данас нисам ни 
динара приходио“ и онај што се радује дебелој 
заради тога дана, браћа су по греху среброљубља.  
Колико су мрави и пчеле и веверице паметнији од 
ових људи. Они вуку у сконишта своја само храну, а 
ови и сребро и храну.  
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 Па им куће велике, ал' претесне стварима, па 
им срца велика, ал'мало места у њима за туђу муку и 
сиротињу.  
 Хтели би да се обезбеде и осигурају заувек и 
засвагда и благом немерљивим отворе врата и овог 
и оног света. 
 Ал' благо њихово вреди им само док не склопе 
очи. А онда га њихови најближи бацају за њим и у 
раку. Ал' хладне руке не могу сребрењаци да загреју. 
И касирка смрти не прима новац земаљски и њиме 
се ништа не може купити у оностраном. А Свети 
рече: „Цару царево, а Богу Божије“. А Божије се 
ничим не може платити – до Божијим делом. А све 
што је од Бога – бесплатно је.“ 
 - Знамо то, просвећени. Али ови 
новокомпоновани богаташи сакупише блага 
свакојака. За ноћ се обогатише, а ми постадосмо 
њихове слуге. Они благују, а ми бедујемо. Они 
расипају благо, а ми једва да и воду можемо да 
досипамо у жедна уста – громко изговори отресити 
човек кога познавах одавно као синдикалног вођу.  
 „Благо оном ко о благу, благи Боже, не 
размишља и благо збори док истину прича. Тај није 
свестан блага које поседује.  
 Благо је кад је душа блажена. Кад се мир 
благује и сакупља у шкрињу срца.  
 Благословен је такав час и човек у њему. Нека 
је благословена свака трудница у благоветном часу 
рађања, јер је од Господа дато, по његовом благу 
лику и благообличју.  
 Благовест је кад се анђео Божији у срцу јави. 
Благо блаженим. Благо сиромашнима, јер ће се 
вечног блага наблаговати у царству небескоме.  
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 А несицрпна је благајна небеска. 
 Благи Боже и Богородице, јер то иде Благица, 
благо Благојево, да му колач за благдан умеси. Да 
Благоја благом облагује. Благо њима одавде до века. 
 Сви ми богати и сиромаси, мудри и луди, 
здрави и нездрави, читави и нечитави, хероји и 
кукавице само смо део Божијега блага на земљи и 
његова ризница од непроцењиве вредности. Ми смо 
његови дукати и златници, дијамати и сафири, 
круне и дијадеме, а да сами тога нисмо ни свесни. 
 Ми нисмо магазе стајаћег злата, ни 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 нам тамнити и бићемо црњи од 
мрака. Личићемо а гробове и кртичине тунеле, на 
јаме јазбакове.  
 Али ако чинимо онако како нас је учио 
Господ Наш Исус Христос, и сваког трена се старамо 
о свом сјају и блиставилу, и светлост наша ће се 
ројити и ићи ће испред нас осветљавајући нам пут и 
у најцрњим данима нашим.  
Нека је наша душа увек блага – и ето нам блага 
неизмернога.  
Зато, добротољубљени брате мој, благо гледај и 
благо говори и благо теби и твојима који те воле и 
слушају. Умножавај доброту и знање и сакупићеш 
благо над благом – заврши беседу Бели монах.  
Приђоше и полицајци. 
- Добар дан, господине. Овај скуп није пријављен. 
Молим Вас, дајте ми своју личну карту - затражи 
онај старији. 



 88 

Бели монах се окрену, оде до првог дрвета и откину 
лист. Пружи га представнику власти.  
Полицајци се збуњено погледаше.  
- Шта је то? 
- То сам ја. Мој идентитет.  
- Не шалите се са нама, повиси глас искуснији 
полицајац. 
- Не шалим се. Ја сам лист са дрвета живота - 
одговори монах.  
- Пођите са нама - нареди млађи, љутитог лица.  
- Идем.  
И Бели монах пође пред њима. Окупљени грађани 
почеше да протествују. 
Командир полиције добро одмери приведеног.   
- Шта је учинио? 
- Говорио је на непријављеном скупу грађана, 
одговори вођа патроле.  
- Шта је говорио? Против кога? 
- Ни против кога. Филозофирао је нешто. Као поп са 
предикаонице. Тешио је незадовољне људе који су 
тражили одговоре за своје проблеме – објасни 
млађи полицајац.   
- Како се зовеш? – обрати се командир говорнику.  
- Бели монах. 
- Одакле си? 
- Из људи – одговори му просветљени.  
- Озбиљно те питам! – намршти се комадир.  
- Озбиљно и одговарам. Ја сам из тебе, из њега, из 
оног напољу што ме чека. Ја сам из људског чаира – 
благо му узврати монах.  
- Којој секти припадаш? 
- Ни једној.  
- Шта онда људима проповедаш? 
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- Истину, љубав и наду – одговори монах, а 
командир накисели осмех.  
- Знаш ли, јадниче, да си пред властима? Знаш ли 
шта је власт? 
 „Знам. Власт је ту да управља неуправљивим. Да не 
види што види, да не чује што чује, да не каже што је 
кажљиво. Власт је властитост своје невластитости. 
Власти нема где би требало да је буде, а има је где је 
непотребна. Власт је капа невидимкa на видљивом и 
круна невидљивога.  
Власт је потребна злу, а не добром, и да би опстала, 
мора да производи зло. Што је већа свита зла, дужа 
је и поворка власти.  
И ове две колоне иду упоредо и сродне су по 
многочему. Слично мисле, сложно селују и труде се 
да што дуже остану.  
Људска повест у суштини састојала се у производњи 
власти. Власт има највећу сваковрсност и сејала се 
немолосрдно међу људе и народе, који су тако 
постајали и сами произвођачи власти.  
А семе власти сурово се примило и на камену и на 
песку и на плодном тлу, супротно Христовој причи о 
сејачу.  
И сви су тако постајали део власти. Разноврсне. 
Зараза власти је постала планетарна болест. 
Пандемија. И нико се није истински потрудио у 
повести да нађе лек против те опште море и лудила 
власти.  
Планета се окреће око осе власти и властољубља, 
властодршћа и властиморе...“ 
- Доста! Командир стави главу међу шаке. Потраја. 
Онда узе слушалицу и истипка бројеве.  
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- Добар дан, господине градоначелниче. Добро је, 
како сте Ви? Ама, имам једног кога су привели ови 
моји и не знам шта ћу са њим. Не, не, ништа није 
лоше учинио. Па зато Вас и зовем. Држао неки 
говор на тргу. Мрсио нешто о истини и љубави. А 
скуп непријављен. Једино то. Да, да. И мени је овде 
одржао предавање о власти. Не! Не о нашој. 
Уопштено. Филозофски. Ма пустио бих га, ал' знате 
да је предизборна кампања у току. Може да нам 
поквари нешто. Много је речит. Зато сам хтео да Вас 
замолим да га примите, па Ви одлучите. У реду. 
Хвала, господине градоначелниче! 
И командир станице се озари у лицу.  
- Водите га! – нареди оној двојици. 
Кад плаво-бела тројка уђе у кабинет, градоначелник 
и не подиже главу, удубљен у неке списе. Уздахну, и 
онда подиже одсутан поглед ка придошлима.  
- Шта ви...? – заусти, а очи му се раширише и поглед 
зацакли од радости.  
- Па ово није могуће! Људи моји, је л' то ја сањам? 
Цимеру, брате, ти ли си? – скочи градоначелник и 
рашири руке. Изљубише се. 
- Момци, слободни сте! – отпусти први човек града 
двојицу из пратње Белог монаха.  
- Седи брате. Како сам срећан што те видим! Где си 
човече, двадесет година се нисмо срели?  
- Можда и коју више - допуни га монах. 
- Чиме се сада бавиш? 
- Ходам и проповедам – одговори монах.  
- Одувек си био фанатик. Шта ћеш да попијеш? 
- Чашу воде.  
- Виски, кафу, сок...? 
- Рекао сам већ. 
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За тили час секретарица послужи необичног госта. 
- Био си најбогатији човек у свом граду, чуо сам? – 
упита градоначелник свог друга са факултета.  
– Да. Али давно сам све то оставио млађима. Лети 
идем по земљи и беседим, а зими пишем књиге – 
скромним гласом одговори монах. 
- И која ти је вајда од тога? 
- Не вајдим више за земаљско, већ за небеско. А шта 
ти радиш, брате Владимире? 
- Шта радим? Владам. Већ други мандат владам 
овом општином. А имам шансе и на овим изборима. 
Па ћу онда у пензију.  
- Свиђа ми се што си употребио реч владам – рече 
монах.  
-Зашто? 
- Зато што је она најисправнија. Кад би сви били 
тога свесни.  
„Не о власти, ни о владавини, већ о владању. 
Владање није исто што и понашање, већ много више 
од тога. То није ни куртоазија, ни лепо васпитање, 
ни бонтон... 
Владање је твој однос према себи самом. А ко се 
како влада према себи, тако ће и према ближњим, 
према оцу, и учитељу, и Богу. 
Ко овлада собом, овладаће великим царством. 
И боља му владавина неће требати.  
Ту нема лутања. Владај се као што се владаше Син 
Човечији док ходаше по земи. 
С таквим владањем, овладаћеш и царством 
небеским. И бићеш мио и самом Владики 
Вишњему.“ 
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- Увек си нас надмудривао, Бели. Хвала ти за ову 
беседу. А знаш ли ко ће још да ти се обрадује? Не 
можеш да погодиш? – чиљкао га градоначелник.  
- Можда мислиш на Правдољуба, нашег трећег 
собног друга? 
- Браво, видовњаче! Он је овде председник суда. 
Зову га још и „Судомил“. Кад тај пресуди, све је 
чисто као „судомилом“ опрано. Најзад добијамо 
правну државу. Сад ћу да те најавим. Хоћеш ли да 
одеш до њега? 
- Наравно. Само да ти још ово речем. Грађани су 
осиромашили и много разочарани. Без посла су и 
без пара... 
- Знам, Бели. Ал' таква је ситуација и у целој земљи, 
слегао је раменима градоначелник.  
На вратима замоли Белог монаха да, ипак, оде у 
другу општину и да тамо држи беседе. Овде су га већ 
узели на зуб. Избори су у току, па да не одвраћа 
пажњу бирачима.  
У палати правде Бели монах угледа једног 
сиромашка како се покуњио на клупи пред 
судницом.  
- Шта чекаш, добротољубљени брате мој? – запита 
човека у опанцима и гуњу. 
- Морам да сведочим. Побиле се комшије око дрвета 
на међи. Ја окопавао кукуруз и гледао шта раде. Сад 
морам да посведочим. Први пут сам у суду – 
снуждено му одговори сељак.  
„Ти си позван да сведочиш Славу Божију, а не свему 
и свачему. 
Све док не постанеш Први Сведок, сведочићеш на 
све стране и нећеш посведочити ни за грам. 
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Ти си живо сведочанство Бога Живога, и не можеш 
сведуцкати како ти се хоће или како се коме прохте. 
Сведок је Сила Божија која види, чује и говори и 
сведочинство твоје мора да буде – све до очинства. 
До Онога од кога си, то јест, од Онога до кога си.  
Као и свака сведоџба што мора да се чува, да се не 
затре, тако се и ти свечувај и дочувај до Великога 
Суда. И да се не плашиш Судије, већ да му радосно и 
раширених руку полетиш у сусрет, као дете оцу, и 
посведочиш се сав у истини. Од главе до пете. 
Тада Онај од кога све поста што наста, и коме за то 
не треба сведок, узећете за Првог Сведока. А то је 
крунски доказ Његовог Истинољубља и 
Човекољубља. Ти тада постајеш Крунски Сведок. И 
сведочење твоје је тиме испуњено и награђено.“ 
Сељак га је гледао зачуђено, али с поштовањем - 
- Да ниси ти неки божјак, брате? Говориш као анђео 
Божији. Помало и личиш на њега у тој одори? - 
запита га сељак. И прекрсти се.  
„Прекрсти се, крстолики брате мој, увек кад можеш, 
у послу или на одмору, у добру или злу. И чистом и 
блатњавом руком. И умивеном и огарављеном 
шаком. И не бој се што тако чиниш, јер крст којим 
се осењујеш сажиже сву нечистоту и нечистоћу, 
препира сваку мрљу на оделу и на савести, 
добротољубљени брате мој. 
После Њега на Крсту, Животу је враћена чедност и 
невиност, благодат почетне росе и здравље вечито. 
Сви наши греси на Крсту Његовом спрати су и сви 
крштени Његовим Крстом поново су чисте душе, 
као деца Божија. 
Прекрсти се, крстолики брате мој, јер је и Њега 
Крстоноснога крстио Крститељ. Крстећи себе, 
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крстиш и ближње своје. Крстом својим у 
микрокосмосу унакрстио си и макрокосмос 
Његовим крстним знаком.  
Мој Крстићу, из крстатога рода, крсну славу 
закршћуј и сада и у векове векова, и крстом се брани 
и храни. Само никад не седи скрштених руку и 
прекрштених ногу. Ти знаци греховити су, јер на 
греху лењости твоје стоје.  
Од крста твога и некрст зазире, нечастиви бежи 
безглаво, али нема куда, јер Крст Његов космос је 
прекрстио Славом Божијом. Подигни свој часни 
крст Крстићу, и носи га у слободи, како и доликује 
крштеноме.“ 
Сведок устаде са клупе, скину капу и хтеде да 
пољуби руку Белом монаху. Овај то не дозволи. 
Само му чврсто стеже храпаву десницу. 
 
И председник суда силно се обрадова свом старом 
другу. И предложи му да негде заједно ручају, што 
овај одби. Остадоше дуго у пријатељском разговору.  
А на поласку, Бели монах му рече и ово: 
„А суци земаљски суде као Усуди. Обрасли у коров 
параграфа и заклоњени, не виде ни коме суде, ни 
зашто му суде. Пресуда је увек била – пре суда. И 
није важно време када се доноси.  
А судије су уз јачега. Држале су вазда јачу страну. 
Јачицу. Сили није довољно што је јача, већ хоће да 
је и сила правде оправда. Па кад се тако суд и сила 
удруже, пресуда им је – безакоње. То им је и плата и 
част. 
Вас дан тако врачкају као суђенице и суђаје и живе 
душе пеку у гаравим лонцима својим. И никад да 
испеку како треба и како мора. Већ увек препеку 



 95 

или недопеку. Напеку само. Причврље, осмуде... 
Тако суде. 
Истина је да их се истина никада није ни тицала. Ни 
дотицала. За њих су чињенице – светице. Њихова 
правда не лети, већ пузи по земљи пуној гмизаваца 
– чињеница. Правда им нема крила, већ гмиже по 
трави и корову доказа.  
Правда им је водоравна, па им у пресудама све 
равно. Кад је изричу говоре у име народа, а не у име 
Бога, као што чини сваки хришћанин. У име Оца и 
Сина и Светога Духа.  
Није им пало напамет да подигну главу ка небу и 
помисле нису ли ту можда у Његово име. И кад се 
усудих да о судијама просудим коју, нисам ли се већ 
у једног од њих преметнуо? Нисам ли себе осудио 
судом о њима? О суду њиховом просудиће се на 
Задњем Суду. И ја о томе не морам сад да 
просуђујем. Све пресуде – осуде су њихове.“ 
Кад је изашао из палате правде, Бели монах ми 
приђе. Гледао ме радосним очима и упитним 
погледом. Дуго.  
- У реду. Идем са тобом – рекох из срца.  
- Знао сам да ћеш такву одлуку донети. И знао сам 
да си ме чекао испред Полиције, Општине и Суда – 
рече ми Бели монах и пође пред мене.  
- Зашто си баш мене изабрао за ученика? – изустих. 
- Не, него за Сапутника, - одговори ми мој духовник.  
- Али ја те на тргу нисам баш пажљиво слушао? 
„Не мари. Ти си то ионако већ све знао. 
Духовни и мудри људи вазда изгледају одсутни и 
расејани, као да нису присутни овде и сада, поред 
нас. Но, то је само привид и погрешка неупућених. 
Духован човек који држи вишу пажњу у свом уму и 
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срцу, који настоји да је својом молитвом и делом 
љубави што ближе Господу Исусу Христу, он није 
одсутан, већ дубоко присутан, није расејан, већ 
дубоко посејан у Христу.  
Он не жели да буде површно овде и сада, већ у 
Бесконачном и на век векова, као што је и Господ 
његов који га тако поучи. Он је дубоко у висинама 
Неба, а већина живи као на плажи: бацака се у 
плићаку и на површини воде, а само ретко ко се 
запути на пучину, другој невидљиој обали. А то су 
они који никад не посумњаше.  
Такви људи су дубоко присутни и дубоко посејани у 
Христу, а они страшљиви што виде само колико и 
очи њихове, сматрају их одсутним и расејаним.“ 
- Хоћу ли напредовати уз тебе, учитељу? – запитах. 
- Сапутниче! – исправи ме опет. 
- Добро, сапутниче? 
„Хоћеш у једном смислу сигурно, мада ни ја не знам 
тачно шта је напред, а шта назад, а други 
лакомислени већ знају и уче остале шта је напредно.  
И свакодневно напредују: на путу, у служби... у 
свему. Они предњаче. Они су Напредњаци. 
Припадају Напредном покрету, Напредној партији, 
Напредној идеји, Напредном друштву... 
Иду гордо и убеђени су да је њихово напредовање 
чак напредније од сваког напретка. И општи 
напредак се мери према њиховом напретку. 
Циљ им је да се унапреде и да све узнапредује. И то 
унапред обећавају, а своја обећања истурају напред 
и говоре „напред – у нове напретке“. 
Ако су довде стигли, добро су и оволико 
напредовали. 
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А нико се од њих не пита да ли се тако напредује и 
да ли сам ту да напредујем у своему сваког часа. 
Неће ли то све напредно остати једном иза мене, 
позади? Да ли са својим напретком могу у небо? 
Могу ли га понети са собом, да напредујем и на 
оном свету? 
Ал' нико до сада ништа од земаљског наретка не 
понесе горе. Сем душе. Колико је она у свему томе 
напредовала? 
А због њеног напретка се једино и рађамо, напредни 
мој.  
Човеков живот не би смео да представља ход у 
напред, јер је тај смер супротан Богу. Ићи напред, 
значи окренути Богу леђа, удаљавати се од свог тео-
центра, од Раја. 
Бог је наша прапостојбина, наш Светлосни Дом, 
коме тежимо да се вратимо, за којим непрестано 
жудимо и вапимо као бескућници. У суштини, 
бескућништво је безбожништво раскућених душа 
које тумарају по свету у жалости за родним 
духовним језгром.  
Они који говоре о напретку и прогресу, који тврде 
како „наука вуче напред“ и заповедају „идемо даље“, 
показују супротан смер. Они су та сила која бежи ка 
периферији круга. 
Духовни просперитет човечанства никад не води 
напред, већ – назад, ка Свемогућем и Сведржитељу. 
Не одлазак, већ повратак човечанства је прави пут. 
Сеоба у Стари Крај, повратак у Дом Оца Светога је 
напредак и прогрес и просперитет. 
Окренути лице Богу је напредак, и враћати се Њему 
је пут у вечност. Окренути леђа Богу и ићи „својим 
путем“ је пут у пропаст.“ 
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- До данас нисам имапо план да кренем са било ким, 
овако без циља. Додуше, већ две године и живим 
без нарочитог животног плана – рекох му. 
- Мој сапутник се окрену и застаде:  
„Ако живиш без плана и радиш без нарочитог 
планирања, а други планери ти се смеју због тога, не 
планирај то да мењаш. 
Кад радиш без свог плана, радиш по Божијем плану, 
а његов план је старији, а у планирању се не можеш 
равнати са Оним што је и тебе испланирао. 
Његовом плану ни Паклени план Пакленога не 
може ништа. Тај план он може да обеси о свој реп. 
Видиш како на твом језику све што је велико и од 
Бога почиње са планом: планетаријум, планете, 
планине... 
Кад иде све по плану, иде по Божијој вољи. Само 
твој план може мало да поквари општи план. Он је 
као уплашена птица што узалуд налеће на прозор, а 
не може ни главом кроз зид. 
Планираш ли штогод, спусти свој план пред Божије 
ноге и помоли се да буде, ипак, како је запланирано 
по Вишњем плану. 
То је онда планско живљење.“ 
 
 
* *  
 
- Морамо ли из Црнграда? – упитах Сапутника кад 
добрано одмакосмо од овог места.  
- Морамо. Због избора.  
- Али избори су у целој држави? 
- Да. И то је дорбра прилика за нас – одговори ми.  
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Примицасмо се Плавограду. Сапутник је убрзавао 
корак. Једва сам га пратио. Ходао је бешумно. На 
моменте ми се чинило да патикама не додирује 
асфалт.  
- Данас се у Плавограду одржава научни скуп на 
тему „Наш допринос европској мисли“ – рекох му.  
- Тамо и журимо.  
- Али нисмо позвани – подсетих га. 
- Сви су позвани, али је мало одабраних – одговори 
Сапутник. 
- То сам већ чуо. 
- Боље рећи, чули смо – исправи ме.  
- Ти се чак и не знојиш? – приметих, отирући зној са 
лица и врата. 
- Нећеш ни ти ускоро. Кад ужариш душу, онда она 
сагорева све излучине тела – утеши ме. 
Плавоградска свечана сала била је пуна. Сапутник и 
ја стадосмо иза задњег реда. Ноге су ме болеле, али 
ми је пријала свежина из клима уређаја. 
- Господо, уважене колеге, жели ли још неко да узме 
реч? – позва председавајући научног скупа. 
Зналци, научници и гости, ваљда већ заморени 
бројним излагањима, одахнуше и стадоше да се 
припремају за паузу. 
Кад Бели монах стаде за говорницу, жагор преста и 
пажња се увећа. 
- Кога имам част да представим? – љубазно се 
обрати председавајући непланираном учеснику.  
- Ненадног госта, поштовани – још љубазније се 
представи Бели монах. 
- Изволите. 
Тајац у сали. Са монаховог лица зрачила је доброта. 
Смиреност. Преносила се и на присутне. И у 
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тренутку највеће радозналости, монах благим 
гласом прозбори: 
„То ли је знање у које се укопаваш, зналче знани? 
Шта ће знању шарампови и ровови, знанствениче? 
Грудобрани? Палисади? 
Против кога знање треба да ратује, ако је знање? Ни 
са ким, и ни за кога. 
Знање није ратни ранац, ни опрема војникова, да је 
пртиш куд год макнеш. Знање није што и панцирка, 
да у ризик са њом идеш.  
Шта је онда твоје знање, свезналице? Пуна шака 
празних сања. Хладна сенка паучине. Уста која 
ветар жваћу.  
Море са дном од решета.  
Ето, то је твоје Знање, обзнањено. 
Зар са њим би у небеса и у вечност? Са лептиром 
једнодневним? 
Све то што си измислио научниче, кратка му је 
употреба. Рок трајања твоме знању – пресудан је.  
Док ти умреш, оно умре. Не користи ни секунду иза 
смрти. Смртније ти знање и од тебе смртног, 
свезнадаре. 
Што се онда не окренеш Свезнајућем? Оном што је 
својим знањем однео победу над смрти. Што се није 
укопавао у ровове и блиндире. 
Већ васкрснуо иза смрти, у светлости свога знања – 
непролазног.“ 
У дворани наста комешање и дошаптавање. 
Председавајући примети незадовољсто пристуних и 
обрати се беседнику: 
- Узимам слободу да Вам, поштовани колега, 
скренема пажњу на чињеницу да овде седе 
најмудрије и најпаметније главе! 
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Бели монах га саслуша, па настави:  
- Хвала, поштовани колега и уважени скупе. Али 
још и ово да речем.  
„Мудри и паметни никада нису могли заједно. И не 
само због тога што је паметних моного више. 
Паметан мисли да су два више од једног, што је и 
логично, а мудар зна да се два добија поделом 
једног целог, и зато су два мање од једног. Паметан 
размишља о пролазности, а мудар о вечности. 
Паметан се прилагођава историјским, а мудар 
вечним приликама. За паметног се живот завршава 
смрћу, а мудар зна да њиме вечни живот тек 
почиње. Паметан жели да у својој памети оде 
далеко, а мудар да се врати к себи. Паметан би да се 
окити признањима и другим ројтама, а мудар би да 
остане на терену голе истине. Паметан расипа своје 
знање, јер не зна шта би да каже, а мудар ћути зато 
што зна да не зна. Зато не постоје паметни мудраци, 
нити мудри паметари. Мудар човек је човек 
почетка, а паметан – свршетка.  
Мудрост је дар Духа Светога, а памет је плод 
телесног разума. Мудрога никада нећеш чути да 
паметује, а паметног увек – како „мудрује“. И зато је 
све више паметњаковића, паметника, паметара... 
Памет да ти стане, ако ниси довољно мудар, па им 
поверујеш. 
Све паметно хоће да је препаметно, па се множе 
паметњаковићи и паметлије. Горде се паметари, па 
све један другом уз памет и низ памет, паметују – 
памет да ти стане. 
Памећу ратују и на памет се позивају, као што се 
јунак сабљом на сабљу правда. Толико су се 
распаметили у памети својој. И немају паметнија 
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посла, до да памет на памет ударају. А да од тога, 
кажу, нема већег намета на вилајет.  
Напамет знају све паметарије и наизуст их говоре, 
не би ли се некако узели у памет. Ал' никако да им 
падне напамет да је то непаметно. И да би било 
паметније да су мање паметни, но што хоће да јесу.  
Од када је света и века, увек се знало да мање 
памети доноси више мудрости.  
И да се паметан од мудрога вазда разликује – својом 
немудрошћу. 
Мудрост је од Бога, а памет је од човека. Мудрост је 
за сва времена, а памет само за живота.  
Мудар и паметан никада не иду заједно, а коамоли 
да нешто и творе. Мудар ће радије с лудим, но с 
паметним. Луд бар зна на чему је. А паметан мисли 
да је на великој памети. 
Пре ће луд да се постиди и умудри, него кобајаги 
паметан. Па и то је нешто у односу на препаметног, 
добротољубљена браћо моја. 
И не учите све мудрости напамет, јер ће вам се саме 
казати, кад затребају.“ 
У сали више није било негодовања, али 
председавајући није желео овакав исход, те се још 
једанпут обрати говорнику:  
- Молим Вас, уважени, да се држите теме. Овде је 
било речи о разуму... 
Бели монах само климну главом и смешком му даде 
до знања да га је разумео.  
Па настави:  
„Лако је разуму да разуме. И што разуме да казује. 
Лако је и неразуму да неразуме. И што не разуме да 
казује, опет.  
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Испаде да је најлакше кад се казује. Зашто онда 
уопште нешто разумети или не разумети – кад ће ти 
се ионако све само казати. 
Разум је увек у журби. При путу. Он граби све на 
шта наиђе. Он крчи испред себе. Где разум прође – 
ту трава не ниче. 
Па кад већ тако жури, разум или бежи или нешто 
јури. Не крије се, јер оставља видљиве трагове.  
А ко тако слободно оставља трагове, осећа се као 
свој на своме.  
А свој своме на својему чини највећу својту. А то 
може само Бог Свети да разуме.  
Људски разум може много, али себе не може ни 
мало да разуме.  
Пре ћеш неразумног уразумити, него најразумнијем 
дати џевап. 
Има, има, ал' ко разум што је – нигде више не има, 
доли под овом капом човековом. Кад га најмање 
имаш, највише се надуваш и надимаш, а кад ти се 
обилато да, скромнији си од најскромнијег. 
Па што те више разум надима, чини ти се да га све 
више имаш, па не знаш шта ћеш са њиме. Пуни 
кошеви и амбари, каце и бурићи, па памет 
просипаш где станеш и где стигнеш.  
Толико се наимаш разума, да се надујеш. Па 
поверујеш да то твоје умно надимање је истинско, 
оно право – Над Имање: Њиве разума широке ко 
небо, а браздама мудрости крај се не види.  
Е, да је срећа да те тада толики твој разум послужи, 
па да се себнеш и присебнеш, да се стварно 
уразумиш и схватиш да ти је разум одавно мозак 
попио, ко сврака јаје, и да под твојом капом је само 
празна љуска.  
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Зар пре не увиде, надувани мој Надиманићу, да се 
ни Онај што те створи по свом лику и обличју, 
толико непогорди, ни када ти даде и то мало разума, 
да разумеш да је све под капом небеском Дело 
Његово Величанствено, а да се Он опет не узвиси, 
већ скромно куца на вра срца твојега, њубавњу да га 
испуни.  
Али ни разум се не даје недостојнима. 
Свако велико имање, претвори се у надимање, ал' не 
у Божије, Над Имање – Љубави и Духа Светога, већ 
у надустост и надувеност. У мешину. У избочену 
лешину. 
Новозаветник никада неће порећи Разум, јер би 
тиме порекао Бога Логоса – Христа Живога. Али он 
зна да је Разум моћан само до одређене границе, од 
које надаље почиње – Чудо Божије. А Новозаветник 
управо сву своју веру и љубав темељи на Чуду 
Божијем, на Чуду Васкрсења.  
И када филозофијом изнурен разум малакса и 
стропошта се на путу, тада га Верник подиже и 
напоји вером у Чудо, пружи му чашу, која неће 
никога мимоићи.“  
Бели монах заврши беседу, три пута куцну штапом о 
под, благо се наклони и достојанствено пође ка 
излазу. Испратише га ћутањем.  
Ни ми не прозборисмо, иако превалисмо већ два – 
три километра. Сунце је квесило над планином, а 
моја издужена сенка грабила је напред. Тек сада 
приметих да мој Сапутник нема сенку. Прођоже ме 
жмарци. Кад утрнулост преста, да разбијем страх, 
приметих:  
- Изненадио си их. Осећали су се затеченим? 



 105 

Сапутник ништа не рече на моју примедбу. Обузе ме 
нови талас стрепње.  
- Где ћемо заноћити Сапутниче? 
- У оном старачком дому. Знаш и сам.  
У селу пред нама заиста беше дома за остарела лица. 
 
* * * 
На вратима куће осамљених дочека нас брижна 
сестра.  
- Изволите, господо – рече. 
- Дошао  сам да обиђем рођака – рече мој Сапутник. 
- Ког рођака? 
- Лазара.  
- Нисам Вас до сада видела овде? 
- Био сам на путу – уверљиво ће овај. 
Неговатељица га добро одмери, а његово 
продуховљено лице јој ули поверење. 
- Уђите. Они су сада у трпезарији. Вечерају – рече 
док нас је водила дугачким ходником. 
- Стотинак људи седело је и кусало. Чуо се само 
звекет кашика и порцелана. Осећала се побожност 
вечере, слична славској.  
„Усамљена и самотна браћо моја и сестре 
самоћнице, што у самоћи својој самујете и тужите 
без игде икога, подигните главе своје да вам речем. 
Нисте сами! Никада то нисте ни били, никада нћете 
ни бити. Ако верујете да сте сами, онда сте 
неверници. Ако не верујете у то – онда верујете. 
Како може Божији створ да буде сам, и остављен, и 
заборављен од Створитеља свог. Бог своје дело не 
баца у зажећак, ако оно само тамо не зађе, по својој 
вољи и нахођењу.  
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Размислите. Нисте ли сами изабрали усамљеност и 
осаму, само да можете некога да окривите за то и за 
оно што вам се догађа. А не догађа се ништа.  
Угледајте се на монахе. Самоћа је за њих – свечани 
избор. Слављење мира. Тиховања њихова, уз 
молчање срдачноумно, највиши је језик спознаје. А 
Бог разуме језик ћутања исто тако добро као и све 
вавилонске језике.  
Самујте и даље, али знајте да самујете са Родитељем 
Вишњим, који самоћи вашој даје божанску част.“ 
- Хвала синко, на лепим речима. И утешним. Али 
ми смо само одбачени људи. И ништа више – 
проговори Лазар.  
„Знам, добротољубљени мој брате Лазаре. Али није 
баш све тако како изгледа. Ако ти се понекад и 
учини да си сам негде на крају, на периферији, на 
маргини збивања, не веруј привиду. Знај да тамо где 
си ти, тамо је центар света, језгро космоса, тачка са 
којом се све друге прожимају. 
Ти си јединствено и непоновљиво биће. Господ 
више није ни једно слично створио у Космосу, па 
макар да си и близанац. 
Други могу само да наличе на тебе, да подсећају, на 
овај или онај начин, али никада не могу бити – ти. 
Ти си јединствена духовна творевина, непоновљива 
биолошка станица, грандиозна психолошка 
инсталација... 
У сваком моменту, сваког тренутка, твој код је 
препознатљив, као и твоја реч и дело. Ни једне 
секунде ти ниси запостављен, и остављен, негде на 
крају, скрајнут. Ти живиш своју периферију и 
маргиналност у самом центру Космоса: у срцу 
Божијем, добротољубљени брате мој.  
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Добротољубљени моји, ви сте сви кротки људи. 
Безазлени.  
А кроткост је умиљато дете и људима и Богу. На 
кроткога ни несрећа не насрће тако лако. А кротки 
народи се сачуваше и дочуваше за ове дане. Крути и 
љути – пострадаше, и развејаше се, и затре им се 
траг и име.  
На плећа кротких Бог положи време и Земљу и не 
побоја се да је неће сачувати до задњег дана 
историје. Како умиљато јагње две мајке сиса, тако и 
кротак човек  пије доброту и земаљску и небеску.  
Кротко није за кратко створено и од мајке рођено. 
Кроткост је за вечност зготовљена. 
Кроткост је мрамор љубави и доброте и красоте 
свакојаке.  
Давши кроткост, Бог даде тапију на земљу, и воду, и 
звери, и људе. Јер и камен полази за добрим 
човеком, а камоли неће стадо Божије. 
Кротак човек – мир довек. А други нека чине како 
хоће. Њима је Јагње Божије већ опростило грехе са 
Крста Часнога, јер не знаху шта чине. 
Кроткост и Вечност су близанци, и ако видиш 
једнога, видео си и другог брата човекољубивог. Ко 
се кроткоме замерио, на кратко је ликовао и сам је 
себи казну већ овде одмерио.“ 
Кад Бели монах оконча обраћање тужном старачком 
јату, неговатељица што нас прими понуди нам 
вечеру. 
По обедовању, приђе нам једна добродетељица 
калуђерица, коју не опазих до сада, наклони нам се 
спојених дланова и рече да пођемо за њом. Отвори 
врата на празној соби и благосиља нам добру ноћ. 
Ту коначисмо.  
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Сутрадан поранисмо. Кад се од дома осамљених 
удаљисмо на путу ка Црвенграду, Сапутник ме узе 
под руку. Осетих прилив топлоте, смирење и благе 
вибрације у целом телу. Рекох му то.  
- Слично балженство, само много интензивније, 
доживео си када си својим астралним телом био у 
близини оне самозрачеће светлости, је ли тако? 
Погледах га зачуђен. 
- Откуд то знаш? 
- Па био сам са тобом, Сапутниче мој – и нагласи 
реч „Сапутниче“. 
- Тада си осетио пулс земље, ритам Космоса. Био си 
блажен. Први пут си доживео сусрет са Свебићем. 
Није ти се враћало на Земљу, у тело. Све док се 
сребрно уже није натегло до откидања. Кад те 
заболело у потиљку, сетио си се својих обавеза. Деца 
су ти још увек била малолетна. Због њих си пристао 
да сиђеш. Много си се уплашио оног екстрасенса. Је 
л' тако, добротољубљени брате мој? 
Знам и то када си доживео сусрет јинг и јанг 
енергије. Кад ти се догодио прасак кундалинија на 
средини кичменог стуба. То је непоновљиви чулни 
феномен. Тада си и проширио своју свест да би 
могао даље да напредујеш. Постао си виши човек.  
Знам да ти се казало и колико ћеш још поживети 
овде на земљи. Знам сва твоја мистична искуства... 
- Откуда то све знаш? 
- Како откуда, па Сапутници смо, ваљда. 
- Ко си ти? 
- То ћеш ми ти рећи прекосутра. Моје знање је и 
твоје. Само се ти спорије будиш и преисећаш.  
И немој да те плаши што немам сенку – утеши ме 
Сапутник и пређе на другу страну пута у сусрет 
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пешаку који споро ходаше, згрбљен и забринут. И 
да је врећу носио на рамену, брже би корачао. 
Сапутник га поздрави, одби понуђену цигарету, па 
тихим гласом започе: 
„Терет си јер си тело, од теретне материје саздано и 
тако теретом сопственим оптерећено. Таквом терету 
и рођена глава јесте терет на терет, који се капом 
дотерећује.  
Па ти се чини да ћеш се растеретити, ако скинеш 
главу, или са капом, или без ње. Себи или другоме. 
Па ти се причињава да ће боље бити ако се 
посавијеш и земљи ближе дођеш, па се згрбиш и 
зђутурумиш и сам једнога часа на терет станеш да 
личиш.  
А онда и кусо и репато почне да те терети за све и 
свашта, и за којешта. И како ко прође поред тебе, 
превали ти свој терет, слакша себи макар за реч, 
свали са своје грбаче грбу и тутне је теби на леђа, 
сада већ до земље савијеном. Тек се онда јаду 
досетиш, да само права кичма може терет носити и 
да ниси смео да се приклањаш. И што је терет већи, 
кичма правије стоји и делује безбрижно као да је 
растерећена сваког терета.  
А тако и јесте, само ако си у духу лак. Јер видим да 
си заборавио, добротољубљени брате мој, да дух 
носи материју, да невидљиво држи видљиво, да 
прозрачно просветљује мрачно... Да Бог уместо тебе 
све држи у свом срцу и љубављу га обделава. И зато 
ништа не може да буде тешко ако је од Бога, ако је 
теби на радост. Погледај јагње кад први пут устаје 
на ноге. Слутиш ли његову радост под теретом 
телашца свога. Кад први пут поскочи целим телом 
ка небу. Ка Творцу своме. 
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Постидиш ли се онда пред Јагњетом, што си се 
уплашио терета свога? У страху си заборавио да Бог 
не даје већи терет ногама твојим од онога за који су 
кадре. И тад си добио тачну меру у грам, према 
невољи или заслузи. И да то мораш изнети на своју 
Голготу. И да вапај твој те ружи пред Богом, јер он 
ти пружа најлакшу могућу меру под којом ћеш моћи 
поскакивати на Његовом Путу Истине и Живота. 
Као Јагње Божије.“ 
Путник га пажљиво саслуша, па кад Бели монах 
заврши причу, повуче задњи дим, баци опушак у 
шанац и без речи настави да се вуче друмом. 
И мене су ноге болеле. Већ други дан пешачим 
ненавикнут. Зато предложих Сапутнику да макар 
стопирамо које возило, ако већ неће да путујемо 
аутобусом. 
Мој сапутник ме укори погледом и изговори следеће 
мисли:  
„Ноге су ту да се грле са земљом, да сваког тренутка 
љубе Божије дело. Слободније су од стабла и могу да 
премештају тело своје, па где му је најлепше ту му је 
и завичај. 
Ноге су најбоље превозно средство на земљи. Све 
благовести за човека донеле су ноге. И апостоли су 
јеванђеља своја пешачећи разносили по шару 
земаљском. И све што је било на ногама, на њима је 
и остало.  
Ноге су сачувале главу – горе. 
Ко није изгубио главу, имао је значи мудре ноге. 
Земља стоји ногама подупрта и не може да 
пропадне док се ноге крећу по њој. А оне иду увек 
тамо где је најпрече за њену равнотежу. 
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А тешко земљи где прође чизма, точак и „гусеница“. 
Ту ни трава не ниче. 
И Бог је ходио по земљи и води ногама својим – и 
посветио земљу по којој се ти клатиш уморан. 
Новозаветник зна да је његов основни задатак на 
овој земљи, попришту греха, да тражи љубав 
мудрости, док коначно не нађе – мудрост љубави. 
Док тај један корак не искорачи, учиниће милионе 
других несигурних шепртљавих, брзих, лукавих, 
спорих или болних... Али кад искорачи у вечност, 
кад прохода, сви претходни му се урачунавају у овај 
Један Велики Корак, због ког је целог живота учио 
да хода. Ко је љубављу умудрен, сваког ће мудраца и 
филозофа надмудрити.“ 
На улазу у Смеђе село, угледасмо ратара како псује и 
туче говеда, а прутом докачи дваред и жену, што је 
на повоцу водила говеду пред шпартачем.  
Први пут видех бес у очима мог Сапутника. У трен 
ока нађе се пред тежаком. 
- Зашто то чиниш брате? Батина је плитка наука. 
Тучеш оне који те верно служе. И не могу да ти 
узврате... 
Бежи, Белоњо! Шта те се тиче? Немој и тебе да 
омаждрљим – сикће земљоделац и заиста подиже 
прут, аи не удари монаха. 
А овај, смиривши се, узе опет благост и очински га 
саветоваше: 
„Плитка је плиткост твоја, да плиткија не може 
бити. Ако је, не дај Боже, и веће буде, бојим се 
удавићеш се у плићини плићага свога. Али нећеш у 
томе бити ни први ни последњи – плићко. Плићија 
је товја домаја, и плитковина у којој знаш сваки 
плитак и плитачић, јер си их од детињства босим 
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ногама гацао и прелазио и бродио, и по води млакој 
цео век се наодио.  
Пио си из плитине и плићака мутних, и с 
мутиводама си мутио живу воду са извора и 
презирао оне што се отиснуше на пучину и 
заронише у дубину, где се ни плитко дисати не сме, 
акамоли плитко умовати.  
Сада кад си се удавио у пљувачки својој, а онај из 
дубине изронио са бисерима и кораљима и 
свакојаким благом дубокоумним, а онога на пучини 
више никада не можеш сустићи, сузе су сад храбрије 
од тебе и мудрије. Ал' капају узалуд, плитковерни 
мој Плитковићу, јер плиткога срца и савести, јачом 
сузом би сам себе загрцнуо и заштркнуо и зевкао 
као рибица на сувом. 
Бог ће пре стати у твојој сузи, него у твом 
вероплићаку, где са пуноглавцима и смутљивцима 
чекаш свој – најплићи час, када ће се лешина твоја 
појавити на спруду.  
А доста си, вала, у плитком веку плитковао и плитке 
сплетке сплетковао.  
Ред је да срце твоје осети неизмерну дубоку Милост 
Његову и да се увериш да си узалуд страховао од 
пливања по бескрају Доброте Његове и гњурања у 
висине и дубине Његове Премудре. Научи бар сада 
да Бог плива, а пливач замахује. И да ништа не 
може да се удави, већ што дубље рониш, даље 
видиш. А даље види само онај ко неизмерно жели 
Бога гледати изблиза.“ 
Земљоделац га пажљиво слушао. Гледао је у земљу 
и лупкао прутом по њој.  
Онда нареди жени да испрегне и да постави ручак 
под храстом.  



 113 

Позва и нас. На чистом шареном столњаку 
простртом по трави, чекала нас погача, сир, суво 
месо и црни лук.  
Овако сам често у младости ручао. На њиви у хладу.  
Уморан од мотике, а одморне душе. Срећан уз 
родитеље, који су се радовали сваком мом окопаном 
реду. 
Јео сам сласно, лежећи на леви бок. Као и двоје 
тежака. Само је мој Сапутник седео прекрштених 
ногу. Ћутали смо. И мљацкали. Као што се одувек 
чини. Јер и храна тражи да се озвучи. И уво хоће да 
учествује у тој радости. Онда се куцнусмо чашама 
црног вина. Па настависмо јести.  
Одједном приметих да мој Сапутник не жваће 
залогаје. Стави их само у уста, сачека који тренутак 
и прогута. Храна му се топи у устима. Нека енергија 
стопи и хлеб и сир и месо.  
Забезекнуто сам бленуо у њега. Уста ми осташе 
полуотворена. Он ме погледа и кроз смешак рече:  
- Жваћи. Испашће ти залогај.  
Синоћ то нисам приметио у оној трпезарији. Ваљда 
што смо кусали кашиком.  
Оно двоје ме погледаше. Сапутник искористи тај 
тренутак, те поче опет да беседи: 
„Нежно побеђује грубо, и то је још један закон чуда 
Божијег. Нежно је брус грубости, као што и тија 
вода на крају брег сруши. Ни грубом није лако да 
буде груб, ал' заробљен је у том кавезу и мисли да се 
грубост само грубошћу избија, и да се сваки зид 
мора обавезно срушити, а свака душа покорити.  
А циљ грубости није да сви буду груби, већ обрнуто: 
да све око ње буде меко и нежно и доброг владања. 
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И ту је слаба тачка грубости. Ал' нежност то још не 
користи како би требало, према Богопримеру.  
И као што је невидљиво уочљивије од видљивог, 
тако и нежност мора да се постави према грубости.  
Да свет мекша у срцу и срце у Богу, док се све не 
сараствори са мекотом Божијом.“ 
Домаћин нанова показа своје нестрпљење. Поче да 
гњечи корицу хлеба. Било му је помало непријатно 
што га бели странац опет саветује. 
Видевши га таквог, Сапутник му се наново обрати 
молећивим тоном: 
„Стрпи се брате мој нестрпљиви, да ти речем коју и о 
трпњи. Знам да ћеш то трпко примити, ал' знај да си 
нестрпљив само зато што не умеш да трпиш. И када 
то чиниш – хвалиш се тиме и очекујеш признање од 
људи – и од звезда. Мало си отрпео – и одмах би у 
хероје, у славу. И у народну песму.  
Не ваља ни друга крајност – да трпиш и да ћутиш, 
мада је много боља и кроткија. И Богу милија. 
Зато трпи – и певај.  
Величај Господа што те изабра између толиких, да 
баш ти прославиш Милост Његову, кроз муке и 
патње, што си баш ти на путу ка Голготи, а не неко 
други, бољи и већи од тебе, како си умишљао.  
Бог дарује и када кажњава. А дарује најдаровитије за 
патњу и муку, за трпњу и тлапњу. Јер од њих и 
очекује да пројаве свој дар и Славу Његову. 
Па сад се секни. Све диже славу своме Творцу, а 
само ти трпиш и кукаш.  
Зато, певај и трпи свој дар радосно! 
Задивићеш слабије и обрадовати сабраћу. А од 
Господа Васкрслог неће ти изостати награда.“ 
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Растасмо се као пријатељи. Кренусмо ка 
Црвенграду. Чусмо иза себе како малопређашњи 
грубијан и псовач мекшим гласом подвикује на 
марву. 
 
* * *  
 
- Говорио си много уопштено. Високим стилом. А 
овај је, ипак, неук човек – обратих се Сапутнику. 
А он одговори: 
„Неук је најлакши наук, а неучник – неуки научник. 
Од неука гора кука, од наука и неук јаука. 
Неукост је наше прво лице и наука прва и потоња, а 
коју ћемо тешко оставити, ма колике науке учили.  
И Христос је неуке потражио да сведоче Наук Над 
Науком. Да неукост у наукост пређе, као вода у вино 
румено.  
Ко је неук, он је научио да се Богу за наук помоли. А 
Бог му га ускратити неће. Науком се тад неук 
осветли, к'о млад месец од сунчева сјаја. Свети неук 
блиста од наука. 
Нема лакшег од Божијег Наука. Прилагођен за 
свака неука. И ко Божији Наук не прихвати, оста 
неук на своју грехоту.“ 
Главна улица Црвенграда беше опустела. Са зидова 
и излога осмехиваху нам се лица са изборних 
плаката.  
Централни митинг је већ почео. Неки речити људи 
говорили су о слободи, о људским правима, бољем 
животу...  
Стадосмо у крај, али не остадосмо непримећени. 
Онај главни са трибине позва официјелног спикера 
и нешто му шапну. 
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Мало затим, овај узе микрофон и свечаним тоном 
објави: 
- А сада ће да нам се обрати Бели моанх. Стигао је 
управо из Црнграда. Највећи и најмудрији беседник 
и путник.  
Погледах изненађено у Сапутника. Овај се 
задовољно смешкао.  
- Немој молим те ништа о политици! 
- Нећу. Не брини. Ово је митинг велике опизиционе 
партије. Било шта да кажем, мислиће да се то оноси 
на оне друге – увери ме Сапутник и крену ка бини. 
Дочека га дуг аплауз. Онда им се Бели монах 
обрати: 
„Усавршила се лукавост људска, па хоће и хвалом да 
ти подвале, добротољубљени народе. Почну да те 
уздижу и величају, све најлепше о теби, лепше но да 
си мртав, а хвалоспеви им слатки да се лепе за 
гладно срце. А и оно зна да буде неумерено, као што 
је неумерена и људска незахвалност, јер му никад 
доста љубави. 
Ту мудри показују своју мудрост. Кад их хвале они 
мудро одговарају да то није ништа њихово, већ је 
само дар Светога. 
 Кад их мите лажом, ови им одговарају да то не 
чине. 
А кад их лажљивци лажу причином како су већ 
стекли светску славу и постигли све што човек 
може, мудраци одговарају да нису стекли ни грам 
Божије наклоности и да се боје како ће пред Лице 
Божије. 
Људи се, као што видиш, кваре и превеликом 
хвалом. А коју хвалу може да изрекне грешник 
грешнику? 
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А и сам не давај на себе, а ни другоме превелику 
хвалу, добротољубљени народе. Подстичи и 
подржавај брата својега и сестру своју, не дај да 
клону духом; а и то све што чиниш, чини из Божијег 
наитија. 
Хвала Богу, што имадох коме да се обратим.“ 
Поново аплауз и повици: „Још, још“. Беседник се 
окрену ка реду званичника на трибини, а ови 
климањем главе одобраваху.  
Говорник опет узе реч: 
„Ослободи се, добротољубљени народе, идеје да ће 
слобода сама доћи, или да ће ти је неко донети на 
тацни. Поготову неће они што те кобајаги воде до 
слободе.  
Шта ће слобода слободно рођеном, из слободне 
љубави, од слободе сазданом? Па има ли 
слободнијег од тога – до Бога? 
Зато сви који држе слободне говоре о слободи, 
говоре ти уствари о ропству и покорности, о 
букагијама и негвама. 
Хоће да те учине слободним сужњем. Да у твојој 
кућици – твојој сободици, летуцкаш слободно од 
зида до зида, па кад се умориш слободе, да им се 
предаш из слободне руке. Е, то су им обећане 
слободе. 
Зато им слободно реци да си ти слободни Божији 
раб, да си већ рођењем заробљен у слободи Божијој, 
да ти је Бог ту слободу дао и да ти је неће ни 
узимати назад, па нису ти потребни никакви 
ослободиоци, који ће да те лише те слободе.  
Ослобађај се само својих грехова и ту буди сам свој 
ослободилац. И већег ти споменика не треба – до 
срца слободног.“ 
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И овде говорник би награђен аплаузом. Да не 
потамни славу претходника, говорник замоли масу 
да заврши беседу са само још неколико реченица: 
„Христовом следбенику нису потребни никакви 
други савези, јер је већ у савезу са Богом. Тај завет 
учињен је још пре две хиљаде година, и више 
никакав други договор међу људима не може га 
поништити. А каква би то друга алијанса и била 
потребна, ако ти је сваки човек – ближњи и икона 
Божија. 
Новозаветник бежи од сваког облика удруживања у 
клубове, коалиције, савезе. То је изигравање Новог 
савеза. А зашто би се човек и удруживао у мајушне 
групе, унапред осуђене на пропаст, кад је већ у 
савезу са Сведржитељем? И кад га изопште из 
својих друштава, Новозаветник се још смелије 
залеће Богу у наручје, јер ти неразумници су само 
себе изопштили из љубави са Богом.“  
И заиста сви беху задовољни. И народ. И 
партијаши.  
А кад изађосмо из масе и продужисмо празном 
улицом, Сапутник ми повери: 
„Приметио сам, брате мој у Христу, један чудан 
закон који влада на трговима и улицама. 
Уверих се да што је више људи на истом месту, ту је 
мање памети. Са растућим бројем глава, опада моћ 
расуђивања. 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, а биће да јесте од старине, не умем 
правоверно казати. То сам Бог зна. Уосталом, он се 
дуго мислио да ли да и Адаму придружи само још 
једну душу, што је коначно и учинио. Има у тој 
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Божијој „неодлучности“ велике мудрости за човека, 
коју ни до данас не откри.  
А и Гсопод наш Исус Христос је говорио да је 
довољно да се двојица моле у Његовов име и Он је 
одмах ту – трећи. А зар је и потребно више за мудру 
заједницу Божију? 
Човек нове ере све мање треба да живи у људској, а 
све више у заједници са Богом, и кад би сви тако 
чинили, сви би на најједноставнији и 
највеличанственији начин били истовремено сви 
скупа, а сваки за себе, велико мудро братство 
Христово, сложно у збору и договору.“ 
- Ови људи на митингу гаје велике наде. Велике 
амбиције имају. Очекују велике промене. Зато су те 
онако и поздравили, јер верују да долазиш из тог 
Великог, као његов благовесник, Сапутниче? 
„Да. То је у природи човека. И у природи Великог.  
О томе се не збори на велико, али скоро свако би да 
је велики, па и већи него што јесте и може. Да има 
свега навелико и увелико. И тако велико и веће се 
још увек трпе некако, али са највећим – никако. О, 
лудости величанствене! Сви теже највећем, а 
највише га мрзе. Највеће је најтраженије, али и 
најомраженије. Сви би ка том највећем, било знању 
или имању, власти или моћи. Сви би у велике 
мајсторе, великане, великаше, величанствене. 
Одреда би на велика врата, у велики час, велико 
пророчанство да испуне... 
Гледају кроз увеличавајуће стакло, говоре кроз 
увеличавајућу лупу, само су им дела некако мицка и 
сићушна. Малецка и мајушна. Миндра. 
Јесу то, додуше, велике обмане и лажи, још веће 
преваре и похаре, а највећи злочини; али опет све је 
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то некако мало и у њиховим очима, акамоли у 
очима малих.  
Њихово велико би да је веће и од самога Највећега 
који се највећма због њих велико и жалости. 
Кад их посаветујеш да Највећи Над Највећима не 
тражи веће дело од сузе покајничке и да се у њој 
најлепше и просијава Лице Његово, велможе те тад 
на велике муке ставе и за големог непријатеља 
прогласе, пред њихово веће величајно. 
Тад им стварно Највећи Над Највећима изокрене 
мере, па твоја и оволицна доброта испадне и већа и 
тежа од њихове највеће и најтеже, а трунка љубави 
се увелича у грумен небеског злата... 
О томе се прича увелико, како се Велико спрема 
навелико, да поткреше што је превелико.“ 
- Говорио си малочас о Великом, Сапутниче - 
обратих му се поново, кад остадосмо у кући мог 
пријатеља песника, са молбом да ту и коначимо.  
Сада бих да величам Мало. Оно најмање. 
Најневидљивије од невидљивог. Само што положих 
испит из старословенског језика, ископах случајним 
налазом ћуп у уском кањону потока што тече поред 
темеља једног манастира, вероватно срушеног у 16. 
веку.  
У ћупу не нађох злато, већ нешто много вредније. 
Испод маленог платна, воском обложеног, налазио 
се свитак... 
- Знам за то. С муком си га превео, прилично верно, 
и насловио га „Певство о најмањем“ – прекину ме 
Сапутник. Могу да те подсетим како гласи тај текст. 
Калуђер који га је тада писао, умнији од друге 
сабраће који величаху Највећега, први је од вас 
песника схватио да то Највеће почива на Најмањем. 
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Али није смео и јавно да га исповеда, што би за 
ондашњу свест био грех богохуљења. Јадник се 
досети јаду, написа хвалу Најмањему и закопа спис.  
А текст гласи овако: 
„О ти, најмањи међу најмањима, најневидљивији у 
невидљивом, најраспеванији у распеваности, а 
најтиши и нечујан уху, и недоступан оку и уму 
човечанском, теби уздижем хвалу пред Богом. 
Ти који ме и сада држиш у певању и радости, ти који 
тело моје чуваш на окупу, траву из мрклине у небо 
гураш, а роговима јеленским облаке подупиреш, 
мору не даш да се исипе, ни земљи да се скруши, 
присуствуј и сада у мојему певанију оскудном, 
напуни га певством и нахрани аријом анђела. 
Теби који си истодобно и подлога нози и круна на 
глави, и мера свему, и куцање срца, и размак међу 
два откуцаја, и врелина крви, и боја њена, и вода и 
жеђ, и храна и глад, посвећујем ове узретке, али ти 
си већ у дивиту пера, и у свитку, и руку ми спору 
водиш по њему, и мисли ми разгореваш, и срце 
разгаљујеш.  
И свима си пред очима, а оне слепе, и у слуху си 
сваком, а он глух да те ослухне, и на језику си, а он 
те не уме ојезикословити, и у слову си, а оно 
бесловесно.  
А чврстост твоја је у мекоти над мекотама, и снага 
твоја је у слабости над слабостима, а мрзлина твоја 
је у топлоти над топлотама, и постојаност у 
наднепостојаности твојој.“ 
- Још антички филозофи знали су за атом, касније и 
за фотон, али је овај наш песник рударио у 
најмањему и открио нешто слично оном што 
данашња наука назива субчестицом, а која мења 
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облик и боју, али не и свој садржај. Што је и 
енергија и материја истовремено – подстакнух 
Сапутника.  
„И то је величанствено чудо Божије. Свет овај 
свеколики, за наш скудоум незамисливих размера, 
почива на толико малом које је голим оком 
невидљиво. И то мање од труна и руса, од атома, 
протона и неутрона, држи космос у себи и на себи и 
продужава му живот.  
Нека га наука назива како хоће, ја бих га, с 
благословом Божијим, назвао – поетроном. То је 
основна радосна, певајућа супстанца, која нас 
песмом држи на окупу. То је та радост стварања 
Божијег, та вера у бесмртност и – Васкрсење. 
Протони, неутрони и електрони су његови рођаци, 
јер и они носе његов дар среће у себи, благодат 
певајућу и стварајућу истовремену. Свесила Божија 
почива на том трону – поетрону. Видљиво и 
невидљиво имај у спону у – поетрону.  
И кад се рађаш, и када певаш и када кукаш, ти 
величаш оно најмање, без кога ни највеће не би 
имало среће да постоји. Уосталом, тако чине и 
анђели. А тако нас и Господ научи, да будемо као 
један од оних најмањих. Јер је мало – свет опевало.“  
- Није ли се наш Песник у свом умовању умешао у 
божанску постељу стварања? Није ли то грех 
божанског родоскрвнућа, врсниче? – запитах 
Сапутника.  
- Ту си можда у праву. И он и његови претходници, 
које си споменуо малочас, врзмали су се умом око 
тајне Стварања. 
Али већи грех починише они који разбише атом, 
његово језгро, који открише геном и тајну мутације. 
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И злоупотребише то. То је право родоскрвнуће – 
допуни ме Сапутник и настави. 
- Можете ли ви песници да певате без придева? Не 
можете. Они су украс вашег говора. Придев је као 
млада уз младожењу. А први придев у књизи 
постања је – добро. „И Бог виде да је светлост – 
добра.“ И ова реч је праисконски извор поезије 
свеколике. Твој први придев.  
Учинивши грех спознања са дрвета добра и зла, 
Адам и Ева спознаше и ту тајну. Реч добро има своју 
придевску градацију, а зло, на твом језику, нема 
придевско степеновање. Да ли ти то нешто говори? 
Свакако да знаш. Зло и даље постоји, као и добро. 
Али се добро може увећавати и величати. Добро, 
боље, најбоље. А зло нема ту могућност у језику. 
Покушај да га степенујеш? Не да Бог Логос. 
 Језик ваш, моји песници добротољубљени, не 
дозвољава вам да идете даље од доброг, у придевску 
природу прагреха.  
Ви сте изабрани да славите и увеличавате пред 
људима славу Божију, поезију Постанка, да велико 
учините што већим и мало довеличате до достојне 
мере. Као онај што сачини „Певство о малом“. Што 
поетрон постави на свој трон. Зато сте ви поете на 
поетрону. На трону који вам и следује Божијом 
милошћу – закључи беседу мој Сапутник.  
 
* * * 
У Зеленграду Сапутник пронађе дом чувеног 
астролога, чија предвиђања освањаваху у многим 
дневним новинама.  
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Он нас прими и угости, а онда, верујући да ће му 
указати највеће поштовање, запита Белог монаха у 
ком је знаку рођен.  
А овај рече: 
„У ма којем зодијачком знаку да си рођен, после 
Христа сви смо у знаку – Крста. Тај знак добијаш на 
рођењу и потврђује ти се на крштењу, а носиш га до 
гроба, док ти крстачу други доносе, да означе заком 
крстоликим хумку твоју, крстјанине.  
Целог живота чекаш неки знак из ваздуха, воде, са 
земље или од људи, неко знамење са јасним 
значењем, да би сазнао даље знање које ти следује.  
И све ти се чини да ће неки посебан предзнак да ти 
се деси, баш теби, да ти се каже и укаже на неки 
тајни знак над знаковима, да ти се јави значајним 
знаком.  
А тај Знак Над Знаковима већ се јавио људима 
давно пре тебе и он је већ у твом срцу и на твом 
челу. И тело ти је у том знаку. 
Кад у радости или немоћи шириш руке, исписујеш 
тај знак. И увек си у њему, и сам си тај знак. И други 
ти не треба, док је света. 
И тај знак носиш на леђима уз Голготу своју. И кад 
ти је најлакше у животу, тад ти је најтеже на Небу, а 
кад ти је најтеже не Земљи, теши се да си тада души 
својој слакшао у вечности.  
Знаш ли лозинку своје вере, добротољубљени брате 
мој, преко које ћеш препознати брата у Христу свуда 
и на сваком месту, у народима силним? 
Христос воскресе – Ваистину воскресе!“ 
А заиста беше Велигдан. 
„То је кључ вере твоје који откључава небеса већ 
овде у царству земаљском. Благо томе ко зна да ти 
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одговори на лозинку, јер су и томе двери неба 
отворене. 
Ни једна вера, до хришћанске, нема тако 
величанствену реченицу – шифру којом се решавају 
сви проблеми човечанства. Кроз њу људи су добили 
одговоре на сва питања која их муче! О свему се 
нађе у овој лозинки, за оне који имају мудрости, 
уши да слушају и очи да виде. И срце за веру, 
отворено. 
Христос васкрсну и воздиже се целим телом у 
небеса, и рече да је Он наш „Пут, Истина и Живот“. 
И следимо ли тај Његов Пут, ништа нам нико не 
може, нити ми коме шта можемо. А и не желимо. 
Зар то није величанствена заштита човека, 
прашњаве трунке, ради које се Бог њој принесе на 
жртву, би распет и васкрсну из мртвих. 
Тако је у Божијој тајни: чудо на земљи је стварност 
на небу. И у вечности. 
Па, Христос воскресе, добротољубљени брате мој!“ 
Астролог учтив. Ћути. А непријатност свог положаја 
изражава врћењем палчева. 
Али Бели монах наставља: 
„Као што је ваздух свуда око нас и у нама, а не 
видимо га, као што су атоми свуда присутни без 
разлике, а не можемо их уочити, као што нас 
магнетна сила теже држи у космосу, а не знамо 
како; тако је и интелект атеисте немоћан да види 
Бога, који је наравно у свему, па и у поменутим 
стварима сада, овде, и у веке векова. 
Он се созерцава неким другим очима, у неком 
другом светлу, а не погорђеним разумом. Човек од 
чињенице не види Бога белога. А Бога има свуда. 
Једино га нема у „научним“ доказима. Али то је моћ 
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Господња. Да га не виде баш они који га носе у себи, 
као што човек гледа и не види своје очи, мисли, а не 
види своју мисао. 
Па и ми, добротољубљени, кад отворимо очи – све 
видимо, само не своју главу из које гледамо. Али је 
осећамо на раменима. А Христос је Глава Цркве 
своје.  
Безбожна свест и не слути у каквом паклу живи, и 
не зна разлоге свог незадовољства, ни корене своје 
нервозе, већ као лавица у кавезу шиба репом, режи 
и врти се у круг. 
Али лавица тачно зна шта хоће – слободу и рај 
пространства, а безбожна свест се опире да призна 
да једино тражи свој праисконски извор Логоса – 
Господа Исуса Христа, као што поточић или речица 
жури незадрживо цару свих вода – океану, да се са 
њим слије у вечност и непрегледност. У својој 
самолажи безбожна свест привлачи или буде 
привучена од друге безбожније, од гордије и 
самољубивије, те мисле да чинећи савез могу да 
чине све што им је по вољи, односно – 
злочинодејствују. 
И ма колико да се повећавао број безбожника, а 
безбожност се ширила као поплава, за очување вере 
довољан је увек само један прави... Један праведни 
Јов, један Ноје, Један Господ Исус Христос... Један 
утемељен чврсто у Христу не побеђује, већ спашава 
безбожно човечанство.  
А твоја наука, добротољубљени брате мој, на којим 
темељима почива? На небеској механици?  
А зар и она није у рукама Сведржитеља. 
Пантократора?“ 
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Астролог је очигледно био незадовољан оваквим 
говором Белог монаха, али нас ипак уљудно испрати 
до капије и пожеле срећан пут. 
- Нисам очекивао да овако нападнеш астролога – 
обратих му се. 
- Није ни он.  
- Али зашто? Па и он теши људе и улива им наду, 
као и ти што чиниш? 
- Сети се оног версета: „Изаћи ће у свет многи лажни 
пророци...“ 
- Ниси ли и ти можда један од њих? Већ је трећи дан 
како путујемо, а још ниси ушао ни у једну богомољу, 
Бели монаше? 
- А зар су само цркве и зидине Божија места? Где је 
чисто срце – ту је и црква Божија.  
И зар баш морам да се и заредим? Па да будем 
монах? А уосталом други ме прозваше монахом.  
- А и твоје беседе више личе на придике. Њихова 
благост носи и укор – наставих да му се 
супротстављам. 
- Па и Господ је тако беседио. Сети се. Има и таквих. 
- Да, али то је могао Богочовек. Теби то није дато, 
секуларизовани монаше. 
„Позната ми је та твоја особина.  
Волиш да се супротстављаш и будеш стално 
супостат. И лошем и добром. Важно је само да си 
насупрот, па макар чему, а што је можда и највећи 
успех твога супротстављања. Када се противиш 
ничему, можда си баш тада на супрот – 
супротности, а да ниси насупрот природе своје. 
По њој, ти увек мораш да будеш насупрот злу, јер је 
оно твоја супротност, у коју не смеш ни по коју цену. 
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Зато увек чини супротно од супротности своје, 
насупрот филозофији несупротстављања. 
Супротстави се свом греху, али ни свој грех не 
супротстави туђем греху. Ни добру.  
А кад се усавршиш, супротставићеш се ваљда једном 
и свом супротстављању, али тад ће насупрот тебе 
бити највећи Супостат злу – Бог Свесупротстављени, 
коме се не можеш, па и да хоћеш, супротставити. А 
немој му се лажно ни претпоставити.  
Имаш и јаку вољу. Идеш до краја. Али и ту се 
припази. 
Довољно што је вољно и свака ће ти невоља онда 
пустити на вољу. Зна невоља да је твоја воља боља, 
јер је од Воље Највољенијег. А то што је Њему по 
вољи, по вољи је сваке невоље. Јер Он и невољу 
допушта на тебе, да ти покаже своју Велику 
Вољност, коај ти је сва Довољност, док год је земља 
довољно тло ногама твојим. 
Чуо си већ, добротољубљени брате мој, да ти је све 
на вољу дато, ал' није ти све на корист. Зато своју 
чисту вољу не доведи у невољу.  
И не може – вољ' ти овако, вољ' ти онако. Вољ' ти 
никако. И ту си онда унизио своју вољу и претворио 
је у зловољу. А у близини зловоље, боље да те и није. 
А већ те није, ако те зловоља мије. Онда постајеш – 
развољник, боље речено – разбојник воље своје.  
Али се и један од њих на Крсту покајао и 
ДОБРОВОЉНИКУ БОЖИЈЕМ за милост обратио.  
Свакој, па и твојој вољи, нека буде по Вољи 
Божијој.“ 
- Зашто сад тако говориш о мени, кад си ме сам 
изабрао са Сапутника, ти одлични човече? – рекох 
помало увређен. 
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„Прво, одлука је била твоја. Боље рећи заједничка. А 
друго, ниси ни ти без одлика. 
Одликујеш се ти, одликују тебе, а и ти волиш друге 
да одликујеш, па тако сви одликовани гомилате 
одличја земаљска и њима пуните батаре, и на ревере 
качите гвојзе и плекове, те се поносите у дане 
парадне.   
А они су прилика да земаљски одликаши схвате да 
су у ствари одликовани рђом и гвожђуријом, и да се 
њихова одликовања не могу качити на голу кожу, 
која им није дата за те ордене. 
Одличја своја мораш да качиш изнутра, док не 
схватиш да ти је Бог већ одавно прикачио само један 
живи орден, који ће ти служити и овде и тамо. 
А тим орденом си унапред одликован за живот који 
ћеш проживети. И он ће звецкати у твојим грудима 
док га чујеш, па и онда кад ти слух више не буде 
потребан.  
Зато пази одличје своје, да га у грех не окаљаш, да 
га киселина зла не поједе, па да стварно личи на 
старо гвожђе, а које ти се блиста на реверу свечанога 
одела.  
Одликуј себе одлуком да будеш Божији одликаш, 
сада и довека, и друге ти одлике више и не требају.“ 
- У реду Сапутниче. Који је циљ овог нашег 
путешествија? – запитах га, помирен са сазнањем да 
га не могу ни у чему поколебати.  
„Нациљај, уциљај, проциљај – опет ћеш сигурно 
промашити циљ свој, и ту погрешке нема никакве. 
Циљ није врећа пшенице коју носиш у воденицу и 
враћаш у дом, децу да нахраниш и на пут да их 
изведеш. Ако ти кажем сада да ти је такав труд 
бесциљан, можеш и мене уврстити у бесциљаше, 
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којима је свет испуњен до дна, и до врха. А то нисам 
био намеран одциљати.  
Ако ти циљ тежак на старту, збаци га са плећа и 
путуј без циља, јер и то је можда претежак циљ: 
немати циља. 
Сви што су велике животне циљеве имали, увелико 
су се и – натоциљали. 
А како ћеш знати своје циљно место, на које ћеш се 
дотоциљати једнога дана, кад ни у срцу твом нема 
места за трунку љубави – бесциљне. 
Како ћеш онда својој циљној групи одлетети, као 
птица своме јату, кад и не помиљаш о Натциљном и 
сврси његовој. Све твоје високоциљно је нециљно, 
догод ти је циљ – имати га по сваку цену.  
Циљевићу мој драги, не циљаш само ти, већ и онај 
Свециљни одозго. И Он циља тренутак када ћеш 
отворити срце своје за Њега, за Љубав Свециљну. 
То нек буде циљ твој.“ 
У ћутању превалисмо неколико километара. 
Пролећно сунце ми затамнило кожу на рукама. И на 
лицу, сигурно. Мој сапутник и даље је имао бео тен 
као првог дана када га сретох. Овоме ни сунце 
ништа не може, помислих. Моје незадовољство се 
полако ширило.  
Устаник из мог карактера хтео је да подигне буну 
против овог неоспорнг, али посве чудног 
ауторитета. Смишљао сам начин како да надмашим 
свог Сапутника. Макар у чему.  
Одједном, као да ми је читао мисли, јави се: 
„ Боље се покај и подигни устанак мира у себи. Ко се 
каје – против себе грешног устаје, и неће зажалити 
због тога. Непокајан човек је – покојник за живота, 
а покајан – спокојник, сада и заувек.  
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Кад год се покајеш, изнова оживиш Бога у себи. 
Живахнеш као човек и радост те обузме. А радост је 
дар Божији. 
Буди први устаник у себи, вожд против греха. А 
прави вождови искреном сузом покајничком топе 
своје грехе. Светитељи су били хришћански вожди, а 
суза њихове беше – мач злу. И неделу сваком. 
Побуњуј устанак мира у себи: покај се сто и хиљаду 
пута у дану. Све док не осетиш да су сузе покајнице 
постале – сузе радоснице. Има ли онда лепше 
огрлице од суза срећница? 
Од ђердана покајања?“ 
Био сам разоружан. Овај човек има моћ телепатије. 
Опет ме ухвати блага стрепња. Устаник у мени се 
лупи руком по колену.  
Реших да се смирим. Почех дубоко да дишем. Успео 
сам да дођем до „царске љуљашке“, како су ме 
подучавали учитељи дисања и ребиртинга. 
Мој напор  није остао без Сапутниковог коментара: 
„Кад Господ створи Адама од црвене глине, удахну 
му живот и Дах Божији оста на њему вечно. До 
последњег даха. Као што ваздух борави у ћупу, па 
кад се ћуп разбије, ваздух и даље остаје нетакнут, 
тако је и са човеком. А човек је пехар Духа Божијег.  
И зато удахни пуним плућима, јер удишеш Милост 
Божију. А то не дишеш ти, већ Дах Божији је на 
теби, и у теби, и он се стара за твој предах, и за твој 
уздах. Божији Дах је твој – предах и других предака 
немаш до Њега. 
Не смеш да останеш без даха. Тад брзо остајеш и – 
без душе. Доказано је. Пре се старај да су ти плућа 
пуна, него стомак. Јер „не живи се само о хлебу“, 
рече нам Друго Лице Свете Тројице.   
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Зато, пре сваке одлуке, добро промисли. Пре сваке 
срџбе – напуни груди. И видећеш да ће те доброта 
Даха Божијег – намах погодити. 
А знамо из витешког искуства да победник је онај ко 
има више ваздуха у плућима. А и живот се састоји од 
појединачних удаха. Диши и Славу Божију уздижи. 
Не каже се случајно: мудруј и дубоко диши.“ 
Предложих да седнемо и одморимо се у хладу. 
Пристаде. Навалих се на стабло, затворих очи и 
наставих са дубоком вентилацијом плућа.  
У неки мах, чух како ми се обраћа: 
„Сабери се са свих страна непажње своје и погледај 
добро свој сабирак. 
То више и не личи на збирак, већ на спарутак, на 
чивуљак... 
Сабирајући блага свакојака, зар си то од себе сабрао, 
сабрате сабраће грамзиве. 
Зато ти стално нешто и мањка, штури, увек те нешто 
штуми... И што више имаш, више ти недостаје. А 
препун си блага од сорте свакојаке.  
Збирност твога блага је огромна, да јој се збир не 
зна. Али то је, ипак, само збирштина вредности, као 
што је и свака ризница, драгуљарница и златара. 
Обична црвоточна магаза.  
Збирност је велика, али је збир и сувише мали, па ти 
се чини да ти срце увек тражи нешто више. А оно 
јадно тражи право благо, па макар било и хиљаду 
пута мање од овога.  
Благо мени, то ћеш благо наћи у свом благом срцу, у 
благом часу, у благој речи и благом погледу. У 
благости душе твоје... 
Благи Бог нека те благослови.  
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Па онда поново сабирај свој сабирак, али за Небо, а 
не за Земљу.“ 
Кад заврших сеансу медитације, погледах ка 
Сапутнику. Лежао је склопљених очију. Личио ми 
на неистопљени смет снега на трави. Не само бела 
одежда, брада и коса, већ том утиску допринесе и 
неки сјај који је лебдео око њега. Бела корона, која 
је зрачила. 
„Боже опрости ми, ако се љутнух на овог свеца или 
Твог светитеља. А хвала ти Свевишњи што ме 
почаствова да заједно са њим путујем“ – изговорих 
умносрдачну молитву. 
Обузе ме осећај благости и страхопоштовања према 
овом светлосном човеку.  
Не подижући капке, полупоспаним шапатом, Бели 
монах ми се опет обрати: 
„Виђају те често овамо и онамо. Негде си чешће, а 
понекад умеш да зачестиш, па те има сваког дана. 
Али нема те баш често на месту где треба да будеш 
најчешће. На причести. На причешћу.  
А то је место где се Бог теби принео на жртву, а не 
место где се ти жртвујеш за Бога. То је та 
вододелница вере, коју, надам се, исповедао си и 
ових дана Великог Поста.  
Твој старозаветни преци богу, или боље рећи 
боговима разним, жртвоваху крвне и друге жртве, и 
на олтар полагаху најбоље од свога мала, да 
умилостиве божанства. Али Богочовек, Син Божији, 
Исус Христос, кроз Тајну вечеру, Еухаристију, 
показао је да је Бог Отац толико човекољубив, да је 
спреман да жртвује и свога Сина Јединородног, 
твоје љубави ради. Тебе ради. И твога спасења. 
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Схваташ ли сада разлику, добротољубљени брате 
мој, између старозаветне и новозаветне вере. Бог је 
теби принео себе као жртву, а од тебе тражи тек 
толико да се причестиш. Да се причешћујеш што 
чешће можеш. За твоје добро, добротољубљени.“ 
- У праву си, учитељу. Нисам се скоро причестио. 
Ако Бог да, ускоро ћу.  
„И ускоро и што чешће. Само тако ћеш стално бити 
у љубави са Богом.  
А љубав је најјаче оружје које ти је Господ дао и са 
којим ћеш једино и задобити бесмртност. 
Наоружане до зуба, врло брзо оглође зуб времена и 
пропасти, јер су били војници смрти. А смрт се 
храни својим регрутима и генералима. Поједе их 
пре него што и исукају мач на бојишту. 
И зато ако приметиш да си се много наоружао 
чињеницама, доказима, сведочанствима и сваким 
другим лажним оружјем, па се осећаш силним, знај 
да си тада најдаље од Бога, да си охладио своје срце 
и слојанио љубав за Њега. Брзо се онда сам 
разоружај и враћај се назад Господу, јер у његовој 
близини, милини и топлини, никаква друга  
заштита ти не треба.“ 
- Нисам више тако ревносан као раније. Запустио 
сам се. Много сам и попуштао ближњима и 
даљњима из љубави. Веровао сам да је љубав 
најбоље васпитање, учитељу.  
„И јесте најбоље. Само и у томе мора се имати мера.  
Пусти, ал' не попусти. И то је мудрост живљења. 
Пусти друге нека живе, али ни ти не попусти у тој 
намери. Јер тако и Бог допушта. На крају, допустио 
је да се том мишљу и просветлиш. Да ужегнеш још 
једну светлост мудрости. Да душу обасјаш као сунце 
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росу. Да не чами у тами. Да не буде запуштена, као 
лојзе запарложено.  
У трњаку и буџаку душа забуђави и омемљиви. 
Надрасте је острик, пиревина и вучја јабучица. Па 
кров јој коров постане, а не небо Божије.  
Обделавај врт душе своје свакојаким алаткама 
добра, и не допусти да је мрзост обузме. Од мрзости 
нема горе болести. А душа запуштена – нечастивом 
је препуштена. А његови легиони воле грдобе 
запуштења. То су њихове тврђаве на земљи.  
Зато пусти, ал' не попусти, коначно.“ 
- Осећам и да сам пао духом. Нисам више онако 
борбен и бодар. И молитве су ми постале млаке – 
признах. 
„До Пада беше допадни, допадљив и Богу и људима, 
а по Паду оста – попадни Човек, до очишћења свога. 
Падом препаднут, паде на ове падине и допаде у 
власт Палога, што воли пале, нарочито кад жаре и 
пале.  
Нападан и опадан од палих анђела, настави свој пад 
низ падалиште у ново падиште звано – ад. Јер ад је 
коначни пад, без слова покајања.  
Али и падајућем паденику пада напамет стара 
допадна мисао о безграничној љубави Божијој за 
човека и после пада.  
Са падом прве сузе искреног покајања, пада и 
одлука о даљем непадању. Пропада план о општем 
пропадању света, што га Први Пали намени свима 
палима за такво верно припадање.“ 
- Стадох и на „луди камен“, учитељу. Тек ту тешко 
пострадах. Али то је било јаче од мене. Срце ми није 
дало да се озбиљно одупрем томе – рекох му.  
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„Овај свет неће пропасти док је и последње жене на 
њему.  
А како може пропасти Она што је са Духом Светим – 
Богочовека родила том свету.  
Ева је бацила свет у пропаст, Марија га је спасила. 
Тиме је Жена свој дуг раздужила на богочовечански 
начин: Небо и Земљу поново ујединила. 
Једна међу женама била је довољна за овај свети 
чин. Ето колика је моћ жене. Свете. Сада је ред на 
Човеку да учини подвиг. Да по узору на Маријиног 
Сина крене Његовим путем.“ 
Ваљда да ме утеши, Сапутник из унутрашњег џепа 
своје хаљине извади неколико свезака са белим 
корицама. 
- Узми. Ионако су твоје – понуди ми. 
- Шта је у њима? 
- Погледај. 
Отворих први свезак. Кратке приче. Почех да читам. 
 

ОДСЈАЈ 
 
Кад Свештеник склопи књигу и заврши вечерње, 
Монах му приђе и рече: 
- Свештениче, проповедаш реч Божију, а сам ниси 
просветљен? 
- То је тачно, одговори Свештеник, али је био 
просветљен онај који ово написа. А ја сам као Месец 
који одсијава светлост Сунца. 
- Да, али не и његову топлоту – примети Монах. 
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СЈАЈ 
 
Иде човек кроз мрклу ноћ, а очи му сијају од среће. 
Гледа то једна љубоморна муња, па реши да му 
напакости. Засија што јаче, тик испред њега. 
- Видиш ли колико је мој сјај већи од твога. У стању 
сам пола света да обасјам – похвали се муња. 
- То је тачно, али си краткотрајна, нажалост. А знаш 
ли да ја већ три дана и три ноћи са истим жаром у 
очима бежим из луднице – рече путник.  
 

СТАБЛО 
 
Паметном се учини да је његов сусед Глупак 
претерао у глупостима и реши да га укори: 
- Не могу да ти објасним колико си глуп човек – 
започе своју беседу Паметник.  
- Онда нећеш моћи да ми објасниш ни колико си 
паметнији од мене – прекину га Глупак. 
У праву је, помисли овај, памет је неоспорно изнад 
глупости, али су обоје плодови са истог стабла. А 
која ће то памет дозволити да се глупост уништи у 
корену.  
 

ЉУБАВ 
 
Младић дође пред манастир, несигурно удари 
звекиром и са стрепњом сачека. Мало затим 
шкрипнуше храстова врата и појави се лично 
игуман.  
- Шта желиш, чедо? 
- Преподобни, хтео бих да се замонашим, али у срцу 
сам празан. Немам љубави. Шта да учиним? 
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- Па поклони је некоме – рече Старац.  
- Побогу, како ћу поклањати љубав коју немам? – 
зачуди се младић. 
- Добро, де. Онда је – подари.  
 

ТРГОВАЦ И СРЕЋА 
 
Измоли Трговац у Бога милост и посао му крену, да 
не може боље бити. За кратко време накупи се блага 
свакојака и срећа га обасја пуним сјајем. 
Али како време одмицаше, благо се увећаваше, а са 
њим и незадовољство. Док једнога дана Трговац 
осети да је поред свег богатства – врло несрећан.  
- Зашто је то тако, преподобни? – обрати се Старцу. 
- Док си стицао, прослављајући Бога, био си богат и 
срећан. Кад си се погордио и напустион Бога, почео 
си да стичеш себе ради. Зато си сада само богат. 
 

РАЈ 
 
Зацвилеше гуме и велики џип препречи пут пешаку 
Новозаветнику. Отвори се прозор и Богаташ, 
скоројевић, сав надмен проговори: 
- Зар ти се не чини, врли човече, да сам ја већ у рају? 
 - Не – узврати овај. 
 - Због чега? 
 - Због много разлога, а један је и тај што ти 
гуме на точковима овако цвиле и пиште.  
 - Баш си будала, богомољче, какве то везе има 
са рајем – слатко се насмеја Богаташ. 
 - То не цвиле гуме, већ она сиротиња коју си 
опљачкао и ојадио, да би се обогатио. А рај не 
почива на туђем плачу, и несрећи, зар не, горди 



 139 

човече – одговори му Новозаветник и заобиђе 
препреку. 
 

ИСТИНА 
 
 Спозна Један истину о свом животу и дубоко 
се растужи. Сваким даном бивао је све очајнији. 
Кукао је и сажаљевао себе толико да његова 
јадиковка дојади и његовим лекарима.  
 Онако безвољан и бесциљан стиже у село 
свом рођаку. 
 - Шта си се умусио, рођо? – запита га сељак. 
 Овај му потанко исприча свој жалосни живот. 
 - Погледај, рођо, оног петла. Је ли он тугује 
или пева на свом буњишту? 
 - Пева – одговори жалосник. 
 - Па, зашто онда ти тугујеш над својим 
ђубриштем? – запита га сељак. 
 
* * * 
 Нисам веровао својим очима! 
 - Па ово су све моје приче? 
 - Јесу – одговори ми Сапутник, не отварајући 
очи. 
 - Још нису ни објављене у књизи.  
 - Зар то сада има значаја? – одврати ми 
лежерно. 
 - Можда и нема. Али зашто су код тебе? 
 - Зато јер смо их заједно стварали. 
 - Како је то могуће? 
 - Могуће је.  
 - У овим осталим свескама су, значи, и моје 
песме, роман...? 
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 - Баш тако. Него хајдемо одавде. Морамо још 
путовати. 
 И Бели монах крену. 
 Мом запрепашћењу није било краја. И 
неверици. Ошамућен сам и слуђен оним што сам 
открио. Корачао сам уз њега без пажње. Насумице. 
И било ми је свеједно куда ме води ова жива 
загонетка крај мене.  
 Више нисам осећао никакво тежиште у себи. 
Ни смисао. Питао сам се  самокако ће се све ово 
завршити. 
 После неког времена, а изгубих осећај и за 
њега, Сапутник се заустави на једном брегу.  
 - Доле ћеш преноћити – рече ми и показа на 
малу варош у долини. Купала се у светлости 
залазећег сунца. Њени прозори су се цаклили. 
Личила ми на светлосно језеро.  
 - То је Бели град. 
 - А ти? 
 - Ја се враћам тамо где ми је и место – рече 
загонетно. 
 Одмах затим настави: 
 „Видиш ли, добротољубљени мој, да смо на 
овом путу увек имали све што нам је требало и то 
баш оног момента када нам је затребало. Беше воде 
за усне кад гаснуше, хлеба за стомак кад завијаше, 
хладовине столетне кад нам зној изједаше очи и 
онај хлад рајски, кад скоро малаксасмо од труда. 
Увек смо добијали шта нам треба, кад нам треба и 
колико треба. Ни мање, ни више. Ни боље, ни горе, 
но право по заслузи труда нашега. 
Све је једно од другог удаљено у тачној сразмери, 
коју ни један математичар не би могао боље да 
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прорачуна. Извор је од птице, птица од крила, 
крила од пута, а пут од срца је управо онолико 
удаљен колико је потребно да се види прст Божији и 
дело Његово.  
Све је на идеалној раздаљини и средокраћи до Бога. 
А све је то Он створио и ставио ти под ноге, да кад 
путујеш не умориш се, и кад тугујеш не зацениш се.“ 
 - Али још ми не рече, Сапутниче, ко си ти 
уистину? 
 „Пре него што то будеш открио, хтео бих овде, 
добротољубљени брате, да речем коју о Једности и 
Другости Божјој коју живимо, а тешко је увиђамо. 
Творац је свет створио Сам из себе, јер је и он Сам по 
себи – односно – Једност. У том чину Њему никакви 
сведоци нису били потребни. У божанским и 
космичким стварима довољно је да један у име 
човечанства зна и уме.  
Створивши човека по свом обличју, Бог је створио 
Своју Другост, која ће на крају морати да се врати 
свом извору, Својој Једности, из које и поста.  
У земаљским стварима зато су нужне по две стране, 
по два принципа, две половине... које се на крају 
спајају да сачине једно. Зато су потребна два свдока, 
јер их је и Господ имао у овом броју, када се на 
Таворској гори преображавао у Светлост. Две руке, 
две ноге, два ока и два ува... А замисли, 
добротољубљени, да је Бог хтео даље да разуди своје 
принципе, па да је увео тројност, четворност. 
Колико би ту мука за човека било, када га и Другост 
збуњује? 
Нека те ова беседа у сваком здрављу и молитви 
затече, којом се и најбоље живи Другост нам 
даривана.“ 
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- Ниси ли ти онда мој двојник? 
- Нека ти буде. 
Његов одговор и овога пута беше неодређен. 
- Можда си моје Више Јаство? 
- И то може бити.  
- Супер его, боље речено? 
- Ни ту ниси далеко од одговора – охрабри ме 
Сапутник. 
- Анђео чувар? – кушах га даље.  
- Може бити и тако речено – одговори ми са 
смешком. 
- Моја пројекција? Остварена уобразиља? 
- Не грешиш ни када тако мислиш. 
- Чуо сам и за телепортацију тела. Зар је и то 
изводљиво? 
- Јесте. 
- И за појаву једног тела на два места истовремено? 
- И то је допуштено. 
- Пресликано сопство? 
- Вероватно. 
- Моја вишеструко умножена духовна потентност? 
- Свакако. 
Ниједан његов одговор није ме задовољио. А нисам 
имао више идеја шта да га питам. 
- Можда си све то скупа што ти приписах? 
- И то има смисла, донекле – одговори ми 
равнодушно.  
- Ниси потпуно материјалан? 
- Нисам – потврди. 
- А ни чиста енергија? 
- Тако је, то си већ приметио – опет ми даде за 
право.  
- Плазматично биће, сигурно? 
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- Назови га тим именом, ако хоћеш.  
- Осећам да си из вишег реда духовности. 
Просветљенији си. И високо Унутарњи човек? 
Грешим ли? 
- Не грешиш много, Сапутниче. 
- Па зашто ми се онда не откријеш? До краја? 
- То је твој задатак.  
- Видиш ли да сам немоћан да га решим? 
- Ниси. Сигуран сам у то. 
- Нисмо први пут ни заједно? 
- Ни случајно. Зашто бих те иначе назвао – 
Сапутником?  
- Колико већ дуго путујемо? 
- Много дуго.  
- Вековима? 
- Дуже. 
- Миленијумима? 
- То се више не мери временом – рече ми. 
- Онда си ти из Бивства? 
- Па и ти си.  
- Али ја сам из живота, из реалности. 
- Јеси и ту присутан. Али си и са мном. 
- Мислиш сада, овде? 
- И тамо. 
- Где је то тамо? У оностраном? 
- Онострано је увек у теби. Као и овострано – 
исправи ме Сапутник.  
- Значи, ми смо путници на Унутрашњем путу ка 
Бивству? 
- Другачији и не постоји. 
- Зашто си ми се онда показао, ако смо вечно 
заједно на истом путу? 
- Требао сам ти. Звао си ме, Сапутниче.  
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- Не сећам се када сам те призвао! 
- Али ја се сећам. Звао си ме јер сам ти био потребан 
– негира моју тврдњу. 
- Зашто си ми био потребан? 
- Осећао си посусталост. Ниси био спреман да даље 
путујемо. Пажња ти је била развејана. Будност 
дремљива. 
- Видим да смо дотакли свет заједничких слика, чим 
су моје песме и приче заједничке. Да ли је тако? 
- Да. Одавно смо достигли тај ниво, Сапутниче. 
- Онда су и ове твоје беседе и моје? 
- Свакако. Уосталом, ти си многе већ и записао 
пригодом.  
- Значи да сам их ја и држао? 
- У бољем смислу речи.  
- Ја сам и онај који је све богатство оставио и дао се 
на пут проповеди? 
- А зар ниси? 
- И они твоји пријатељи у Црнграду су уствари моји 
другови са студија? 
- Па сећаш их се ваљда? 
- Наравно да се сећам. Само су нам односи били 
захладнели. Али тебе су више испоштовали? 
- Па таквог тебе су упамтили док сте друговали. 
Односно нас.  
Ја сам им само оживео сећање. Пробудио им дух 
искрености и љубави према нама. 
- Ипак су те назвали фанатиком? 
- Погрешна реч, али су погодили суштину – 
заштити их Сапутник. 
 - Они су практични и солидни људи. И тежак 
терет су понели – додаде.  
- Да ли би се мењао са њима? 
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- А зашто бих? Мој пут је тежи, али радоснији – 
истости моја. 
- Сада си ме узвисио и почаствовао, зар не? 
- Охрабрио, боље рећи. 
- Значи, ти ми дођеш као неки дух утешитељ? 
Надсавест моја? Надсвест? 
- Ако тако осећаш. Непротивим се.  
- Има ли нашем сапутништву краја? – запитах после 
краће паузе. 
- И када стигнемо до Краја, Милошћу Божијом, 
стићи ћемо на Почетак. Онда ћемо бити у океану 
Божије љубави и Свемилости. У сарастворју 
блаженства вечног. У океану поетрона. У Светој 
Хармонији, песниче и Сапутниче – рече ми Бели 
монах, тоном који је означавао крај разговора. 
- Кад се вратим, узећеш моју хаљину и штап. Она ће 
ти бити знак духовне преобуке, а штап симбол 
вертикале. Чувај их. Затребаће ти једног дана. Бели 
монах ми се осмехну, тело стаде да му трепери и 
разређује се. Светле тачкице се проредише и 
ишчилеше. Бела хаљина паде на траву и штап преко 
ње. У телу и духу осетих јачу снагу и бистрину. Обузе 
ме већа воља и радост.  
Клекох и дуго изговарах Христову молитву. 
* 
- Поштовани судијо и уважена господо поротници, 
то је истина о Белом монаху. А ово су његове ствари 
које ми остави у аманет. Нико га није уморио, нити 
киднаповао. А и да је хтео, не би могао. Био је 
толико надмоћан да је превазилазио границе сваке 
људске моћи. Није био ни жртва, ни сам свој убица. 
То понајмање. А није учинио ни недело. Био је 
Бивство, а не жив човек. Био је из Вечности. 
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Посведочио сам све што сам видео и чуо. Ни једну 
реч вам не слагах. 
- Али како сте могли да упамтите све његове беседе 
од речи до речи. То је помало несхватљиво здравом 
разуму? – упита ме јавни тужилац. 
- Тако што је Бели монах и сад беседио кроз мене.  
Он је сам себе бранио на овом процесу. Боље 
одбране и нема од његове. А истина је само једна. И 
управо вам је казах.  
Срећом овога пута не осудише вечност.  
 

У данe Великог поста,  пред Васкрсеније,  лета 
Господњег 2007.  
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МИРОСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ–  
НАШ КУЕЉО 

 
 
      Романом „Љубав белог монаха“ Мирослав 
Димитријевић постаје наш Куељо из Параћина. 
Димитријевићев роман није ништа друго, него 
прича о   потрази за срећом, а она се баш као и код 
Куеља, не налази тамо где је обично очекујемо и 
сугурно се не састоји од злата и грешних земаљских 
задовољстава. 
    Срећа је ту, пред нашим носем, само је треба 
открити, и она је свакако духовне природе. 
Хришћанство, а пре свега православље представља 
ту стазу којом треба корачати до среће. 
   Главни јунак Димитријевићевог романа је Бели 
Монах, који писцу или наратору књиге, држи 
својеврсна предавања о Божјим тајнама овог 
света.Да ли зато постоји Бели Монах или је то оно 
наше сањано, жељено биће до кога ретко допремо, 
коме ретко  пуштамо на вољу, да нас води ка 
рајским вртовима сазнања? Другим речима, да ли и 
ми можемо да сретнемо Белог Монаха, уколико не у 
стварности, оно бар у нашим побожним 
размишљањима? 
     На ова питања Димитријевић не даје децидан 
одговор. Све је могуће, па и постићи пуну срећу, али 
то зависи од нас самих. 
     Мирослав Димитријевић, врсни књижевни и 
културни прегалац из Параћина, написао је књигу  
похвалу љубави, књигу која се чита као песма. 
 

Милисав Савић 
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Прва глава 
                             
       Грудни кош ми је наједрио као јабука илињача 
пред зрење. Постао сам академски грађанин. 
Отварам очев војнички кофер и проверавам, још 
једном, да ли сам понео и збирку песама у рукопису. 
У аутобусу загледам лица путника и питам се да ли 
ико од њих зна да се вози са највећим српским 
песником, о коме ће се тек чути? Замишљам како ми 
онај Црвенокоси Господин прилази и учтиво ми 
каже да му је част да путује истим аутобусом у коме 
седи млади принц српске поезије. Али, нема више 
видовитих ни прозорљивих људи. 
    Немогуће да баш нико од њих педесеторо не осећа 
ову Божју силу која исијава из мене!? Овај сјај који 
отиче из мојих очију, ову доброту коју носим у срцу, 
спреман да њоме свакога пошкропим. Овај осмех и 
раздраган и мудар у исто време. Не верујем да су 
људи толико окорели и огрезли у сирови 
материјализам. Штета. А могли су да причају код 
куће како су се довезли са благородним генијем, 
како их је обузимала  благост и милина док су 
седели са њим у истом аутобусу. Као кад седе поред 
седог старца-монаха, Божјег човека. Па зар и 
песници нису боготражитељи? 
       То је пријатељу, болесно самољубље, кажем 
себи. Почетак нарцисоидног лудила. Шта је теби, 
Саво? Обуздај олују себељубља, човече! Самољубље-
самогубље. Уништиће те. Почни да контролишеш 
своја осећања и мисли!  
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       У том тренутку Црвенокоси Господин се окрену 
и упитно ме погледа. Гејзир сујете опет шикну из 
мене. Коначно!  Макар један од ових досадних и 
сувопарних Земљана има шесто чуло. 
       Истог момента паде ми на памет стих из ''Бесног 
Орланда'' Лодовика Ариоста: ''Боже, спаси ме рудог 
(црвеног) пса''. 
       Првог дана на факултету сам се појавио у оделу 
са матурске вечери, сигуран да ћу тако обучен да 
скренем пажњу колегиница са групе својим 
изгледом, стасом и гласом.  И јесам. Али не из тих 
разлога. Ни сада ми није јасно зашто се приликом 
упознавања са првим бруцошем, до кога сам сео, 
представих као Сава Мек Теофиловић, витез од 
Јухора. Истог момента сунцокрети женских лица се 
окренуше према мени. И зачу се смех. А на групи за 
језик и књижевност, као што је познато, девојке су у 
већини.  
     То ми је излетело, онако као кад пустиш птицу из 
кавеза или вука из високог тора. Шмугнуло ми са 
језика. Сељачки син наједном постаде ''гроф и 
витез''. ''Племић'', усред државе социјалистичког 
самоуправљања, у црвеном граду, који се поноси 
својим црвеним барјачетом. Такву несмотреност 
један бруцош није смео да направи на првом кораку, 
ма како себе сматрао генијалним песником. А ту сам 
квази титулу изрекао, ваљда, са дна подсвести, да 
бих истакао своју духовну аристократију, од Бога 
даривану, и одмах тиме најавио да ми је место међу 
најелитнијима из српскога рода. Нека сам и хтео да 
подвучем своје духовно господство, па шта? Хоћу да 
им дам до знања да се господин рађа, а не постаје, 
упркос свом положају или богатству, али учинио 



 153 

сам то наивно и приглупо, с препотенцијом без 
покрића.  
   Међутим, много касније сам схватио да је моје 
самотитулисање било и својеврсна лозинка, а које 
нисам био одмах свестан. Али њу су разумели заиста 
само они најинтелигентнији, и ту  сам “титулу”, 
судбински, морао да изговорим баш тада и на том 
месту. 
   Већ крајем октобра на стаклу факултетске 
скриптарнице неко извеша литерарне зидне новине 
са мојом фотографијом и неколико одабраних 
песама испод ње, штампаних на гештетнеру. 
Направио сам списак ''сумњивих лица'', данима 
размишљао ко ме то фаворизује, зашто, и не крије 
ли се иза тога нека ујдурма? Нисам имао ни 
честитог познаника акамоли пријатеља, а ни 
интуицију ко би то могао бити, још мање, 
индикације или путоказе куда да усмерим истрагу. 
И тако ме неки добри дух одмах промовиса у 
песника, у прво перо на факултету. 
   Моја сујета и мој его зачуђујуће брзо прихватише 
новостворену позицију, охрабрисмо се међусобно, 
па одосмо и корак даље. Формирасмо и студентски 
књижевни клуб ''Имелино шибље'', које у јавности 
остаде упамћено само као ''Шибље''. И опет ми не би 
јасно зашто баш ИМЕЛИНО и зашто баш ШИБЉЕ? 
Зар нисам могао да се сетим неког бољег назива? 
Али у давању имена, у кумовању свету и стварима, 
не учествује само појединац, већ и воља виших сила, 
које нас воде и носе, односно дејствује космичка 
интелигенција. 
   За устаљену социјалистичку праксу, навиклу да 
слична удружења понесу име неког револуционара 
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или хероја, назив ''Имелино шибље'' је деловао 
крајње анахроно, рогобатно, асоцијално, без 
коресподенције са духом времена, какве сам опаске 
добијао од ''добронамерних'', али се нико од 
професора не усуди да ми сугерира  да променим 
назив новоформираном студентском књижевном 
клубу. 
   После прве, и стварно неуспешне књижевне 
вечери, у сали Медицинске школе, у недељнику 
''Светлост'' освану кратка нотица под насловом 
''Шибље без зеленила''. Наравно, да смо мој 
новостечени побратим и ја написали ову вест и 
потписали је измишљеним женским именом. А онда 
као врло увређени песници, одосмо у редакцију 
листа и затражисмо ''утук на утук'', јер, наводно, та 
дрска “медицинка” не зна још ни шта је шприц, 
акамоли шта је песма. Она још увек стоји у свом 
селу, тамо где ''од извора два путића воде на две 
стране''. Ако је и изашла из села, оно још увек није 
изашло из ње. Очигледно. Такве и сличне фразе 
трућасмо у редакцији.  
   Паметни уредник културне рубрике брзо је 
наслутио нашу праву намеру, а можда и схватио 
нашу ујдурму и уместо ''полемике'', дозволио нам је 
простор од три шлајфне, да у следећем броју 
представимо Књижевни клуб ''Шибље'', са кратком 
биографијом удружења и са по једном песмом 
најистакнутијих чланова. Да, рекао је-чланова. Не 
песника.    
     Мој побратим и ја намуњисмо мисли и 
наоштрисмо пера, и већ сутрадан свако од нас 
показа по пола збирке песама. Одабрасмо по једну 
своју најбољу  
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песму, потписасмо својим правим именима и 
презименима, а испод осталих наших песама 
стависмо по неколико псеудонима. Од других 
песника једва да одабрасмо две-три. И правац- 
редакција листа.  
  После два узастопна написа у градским, али и 
јединим регионалним новинама, књижевна 
чаршија поче дискретно да се интересује за 
''Шибље''. Још увек не и за песнике понаособ. Ипак 
наш наум да што пре изађемо из анонимности, 
остварисмо за само десетак дана. Много брже него 
што смо очекивали.  
   А онда онако поносни и надобудни, ''улегнусмо'' и 
у легендарну кафану ''Балкан'', на по једну врућу 
ракију илити чувени ''шумадијски чај'', и 
постадосмо њени стални гости. То нам је било 
милије него да су нас примили у Савез писаца 
Југославије. А у ''Балкан'' одседаху уметници свих 
фела, али пре свега глумци из оближњег 
Књажевског театра, најстаријег у Србији, сликари, 
музичари, писци и песници. 
       Почех да објављујем и у другим листовима. Моје 
име је већ постало “честа појава” у главном 
шумадијском недељнику, али и на страницама 
неколико фабричких листова, који су обавезно 
неговали рубрике типа ''Из песничке радионице''. 
Али када ми песма освану и у угледном књижевном 
часопису ''Кораци'', који је претендовао на 
југословенску публику, један кафански завидљивац 
цинично ме упита:  
       -Ко стоји иза тебе, ''Витеже” (и отеже ову реч), 
кад се овако брзо пробијаш у јавности''? (Креле је 
знао и мој надимак). 
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       То ме озбиљно увреди, јер баш никога нисам 
познавао, нити имао, ко би ме протежирао у 
културним, а још мање, и не дај Боже, у политичким 
круговима. Мој геније је већ устао пре моје свесне 
дозволе, левицом га је зграбио за гушу, добро 
притегао јабац, а десницом нанишанио у прозирну, 
розикасту рњу, као код девојчица, кад ме изненада 
Побратим одгурну у страну и стаде испред мене: 
       -Немој побро, молим те, ћале му неки буџован.     
       Једна туча у ''Балкану'' мање, а један признати 
песник више, који уз то ''има и муда'' да се потуче 
усред старе српске и нове шумадијске престонице. 
Тако сам се дивио себи, посрћући главном улицом 
ка стану у улици Душана Дугалића, поносан на свој 
најкраћи песнич(арс)ки одговор.  
   Закључио сам, омамљен својим “јунаштвом” и 
алкохолом, да, ипак, није довољно имати само 
таленат. Мораш бити и сјајан песник и врстан 
песничар, да би се пробио кроз густиш градских 
млатишума, које сам већ сутра увече гледао 
изазовно, право у очи. Док су они склањали погледе, 
изгледали су ми као спаруци на камењару. 
Очигледно да сам задобио њихово 
страхопоштовање, али сам и даље био спреман да 
сваком од њих “очитам” по један дистих: левицом и 
десницом. Због моје љуте моравске и руралне 
природе Побратим ме назва –Енкиду. 
   У мој боемски живот убрзо уђе једна 
Храстовчанка, а да се више и не сећам ни када, ни 
како. Истичем назив њеног родног села, јер ће се 
много деценија касније показати да је и то био виши 
судбински итинерер, и да једна бескрајно нежна 
рука тка полако и сигурно сваку нит летећег сага 
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или ћилима судбине. А храст је дрво које се 
надживљује са орловима, гаврановима и 
корњачама. Опчињен поемом Едгара Алана Поа, 
прозвах је Анабел Ли. Ваљда је и до данас остала 
једина девојка у Крагујевцу коју су тако звали. Али 
убрзо ме Анабел Ли много разочара својим 
неверствима. 
   У Горњем парку потражих најскровитију клупу и 
почех да исписујем стихове, натопљене отровом 
суицидних идеја. Први пут сам озбиљно размишљао 
о самоубиству. Живот без ужарене душе за њом, 
чинио ми се као змијски траг у прашини.  Само у 
њеном загрљају осећао сам истовремено ''свилени и 
кадифени додир виле и врело знојаво тело жене, 
паперје пиленцета и предсмртну дрхтавицу, као да 
љубим вампирушу'', записао сам у дневник. Нисам 
веровао да ћу више икада наћи такву љубав и 
осетити то љубавно лудило. А оно ме је патолошки 
везивало за њу. 
    Дан јесењи. Ваздух густ и бледожут као багремов 
мед. Кроз сузе угледах Црвенокосог Господина на 
десетак метара од моје клупе. Пролазио је у друштву 
старијег и озбиљнијег човека. Обојица су била у 
сивим оделима, које су у то време носили 
политичари и полицајци у цивилу. Кад беху 
наспрам мене, Црвенокоси појачаним гласом рече: 
''Овај је наш. Само он то још увек не зна''. Очигледно 
речи су биле упућене мени.Никога више није било у 
близини. 
    Наредне ноћи нисам могао да заспим. Био сам у 
најтежем психичком кошмару до тада. Пред зору ми 
се искристалисала мисао да је, ипак, глупо убити се 
због љубави. Направити злочин у име љубави. Ако 
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убијем Анабел Ли, због њене промискуитетне 
природе, пуцао бих директно у Божју вољу и дело. 
Таквом је сам Бог створио. Због нечега, што сада не 
разумем. А не бих волео да будем Божји противник. 
Нити Он мој супостат.   
   Ипак, највећи злочин је подићи руку на себе. Из 
једноставног разлога, што су у том случају и убица и 
жртва у мојој, значи, у истој личности. Ако воља 
убице превагне, жртва нема никакве шансе да се 
одбрани,  побегне, или да се склони... И опет гине 
онај невини део у мени, наоружан само својом 
беспомоћношћу и уплашен могућношћу да у 
непознатом граду  живи без љубави, без женског 
идеалитета у стварности. Заплашен, али 
истовремено и  мудрији и стрпљивији. Кроткија 
половина личности однела је победу у том пакленом 
двобоју. Мислим да сам тада доживео прво велико 
просветљење.  
   На друго питање које ме је мучило, односно на 
загонетну реченицу Црвенокосог Господина: ''Овај 
је наш, само он то још увек не зна'', нисам могао да 
нађем одговор те ноћи. Ни наредних.  Ко ме то 
својата и зашто? Ко су она двојица? Удбаши? 
Секташи, можда? Шпијуни страних служби? 
Опортунисти? Антирежимлије? Био сам сигуран 
само у то да нису обични мурдароши или 
провокатори. Мало ме је утешила мисао да се та 
реченица, можда уопште и није  односила на мене. 
Али, лагао сам себе. Због ње сам, ипак, осећао лаку 
језу. 
   У јунском року почех да ређам десетке, на чуђење 
мојих цимера, који ме никад не видеше да учим. 
Али ја сам имао своју тактику. Пред сваки испитни 
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рок, одлазио бих у село под Јухором, затварао се у 
собче, у ком сам се и родио, испијао дневно по 
неколико шољица какаоа, и пушио по две паклице 
црвене филтер ''Мораве'', кинг сајз. Последња реч 
дуванске индустрије. И за два-три дана, сваки 
предмет бих ''спаплао као Вла' питу'', како је 
говорио мој деда Рада Рибарац, чији сам надимак 
узео за свој псеудоним – Мирче Рибарац. Био ми је 
таличан. Дешавало ми се касније да неке књижевне 
новине истовремено објаве моје песме под правим и 
уметничким именом. Тако сам проверавао квалитет 
своје поезије, журећи да што пре објавим прву 
збирку песама. 
  Из нервозне и због испита помало хистеричне 
студентске групе, једног јунског дана приђе ми 
непознати младић, представи се као студент са 
Машинског, Чачанин, и пружи ми скрипту. Упозори 
ме да је то самиздат, у једном једином примерку, и 
кад га прочитам, да га дам свом најбољем пријатељу 
у кога имам највеће поверење.  
   Као омађијан узех књигу, не стигох ни реч да му 
кажем, а непознати машинац се већ беше изгубио.  
На првој страници коју прочитах, у летњој башти 
боксерског клуба ''Раднички'', схватих да сам опасно 
намагарчен. Уводни текст говорио је о тиранији 
Јосипа Броза Тита, беневолентног диктатора, о 
кетманима, камелеонима, о партијским 
интелектуалцима одрођеним од народа... 
    Ово је класична полицијска намештаљка. Сада 
сам стварно њихов, као што ми наговестише оне две 
сподобе у Горњем парку. Био сам убеђен да сам 
заиста у ступици. Али зашто ми то раде? Коме је у 
интересу да ми упропасти живот. Можда оном 
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кафанском клуподеру, квази песнику, чији је отац 
био неки важан буџа?  
     Да ли ово ђубре, што ми га ували “гребић” бацим 
у прво жбуње, ову инкриминисану скрипту која ме 
може одвести право на робију? Ако ме прате 
издалека, то би ми само погоршало положај. Испало 
би да сам заиста крив и да сам свестан свог 
антидржавног деловања, односно да сам повезан са 
унутрашњим непријатељима и домаћим 
издајницима. Може изгледати да сам је намерно 
оставио некоме. Ако је, пак, понесем, носим доказ 
против себе, који је можда тежак  неколико година 
политичког затвора. Ако су све ово изрежирали с 
намером да ме ухапсе, учиниће то, па макар шта да 
предузмем. Скембаће ме, па да сам пита, што би 
рекли Босанци. 
    Одлучих да се не враћам у стан. Ако дођу по мене, 
истраумирао бих газдарицу, тетка Ролу, дивну и 
паметну старицу, која ме је волела и ценила моју 
интелигенцију. Свима се хвалила како овако 
паметног студента, који никад не учи, а ређа 
десетке, до сада није имала на стану. Знам да ме је 
волела и кад би ме понекад грдила због мог 
боемског живота. Сачекивала би ме будна у својој 
собици речима: “Де си, јебо те курац. Је си ли 
гладан? Оставила сам ти пола своје вечере, знам да 
ништа данас ниси јео”. У галерији нових ликова које 
сам упознао, њу сам доживљавао као последњи и 
најпоузданији бедем пријатељства. 
     Направим мали маневар кратким улицама, 
задржим се у једној зиданој капији двадесетак 
минута, и кад се уверих да ме нико не прати и не 
посматра, сторњам се у стан мог Побратима, у улици 
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Танаска Рајића, односно ускочим кроз прозор, као и 
увек до сада. На главна врата нисам смео да улазим 
због “газдарице вештице”, али и због страха да опет 
не наиђем на раскречену жену која је дошла да 
илегално абортира. Тито, иако кажу “Србомрзац”, 
забрањивао је у то време киретаже. 
     Усплахирен, бацим на сто онај антирежимски 
самиздат и испричам све до детаља шта ми се 
малочас догодило. Побратим поче пажљиво да га 
прелистава и са сваком новом страницом се 
разведравао у лицу.  
    -Побро, па ово је генијално! Ово ћемо да научимо 
као за испит. 
        -Па они то знају боље од нас. То је мамац за 
овакве сомчиће, као што смо ми. А верујем да су ово 
''дискретни другови'' и написали. Ако сада наиђу, 
обојицу ће нас ћоркирати, разумеш ли ту игру? 
       -Па шта? Какви смо ми то писци, ако мало не 
робијамо. Мој покојни отац памти Радоја 
Домановића. Тај је био луђи од нас, сто посто. Еј, ево 
нешто што није политика. Нешто о Келтима. Ти 
волиш историју. 
       -Пусти сад Келте, побро, видиш да можемо да 
награишемо као жути. Идем кући. Видимо се сутра 
на факсу.  
   Али ни сутрадан, ни прекосутра, ни наредних дана 
ништа се није десило као последица претходног 
догађаја. Побратима нисам смео ни да питам за 
инкриминисану скрипту, али сам из његових 
циничних коментара на рачун ''Бурмаза и његове 
тевабије'', тако је он називао Тита и Партију, 
индиректно учио лекције из тог политичког 
памфлета.  
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     Онај Машинац, Чачанин, којега више никад не 
сретох, сигурно није био обичан провокатор, већ 
можда опозиционар у дубокој илегали, волео сам 
тако да уображавам. Зашто сам му ја деловао 
дискретно, и чиме сам задобио његово поверење, то 
само он зна. Хтео сам да верујем да су на овај начин 
у сваком универзитетском граду, међу студентском 
омладином, он и његова тајна студентска 
организација, развијали истинску опозициону 
мисао.  
       Шездесет осма се већ била догодила пре годину 
дана од мог доласка у Крагујевац, а шездесетосмаши 
су били исувише црвени, предали су се на прву 
Бурмазову лаж и сада полако уновчавају свој бунт 
преко разних повластица у виду добрих радних 
места, намештења, а песнике коловође студентског 
бунта уносили су полако у антологије, па чак и у 
“Просветину” Малу енциклопедију. То је тек 
наљутило књижевника Бору Хорвата, мог песничког 
сабрата и највећег усменог поету и приповедача, 
човека који је не само својим делом задужио српску 
књижевност, већ и због свог песничко-педагошког 
рада, јер је за живота “ишколовао” и неколико 
изванредних крагујевачких и српских песника.  
      Ти шездесетосмаши хтели су да буду већи 
комунисти и од самог Маркса и Лењина, знао је да 
каже Бора, и полутихим гласом би ми описивао шта 
се све прошле године догађало у Београду, о чему 
ми матуранти параћинске гимназије нисмо имали 
појма.  
       А онај Машинац је изгледа желео да створи 
озбиљну, превратничку студентску опозицију. Сада 
сам, после Бориног објашњења почео да се поносим 
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што је тај момак баш мене изабрао, као 
највибрантније песничко име на мом факултету. И 
то је велико признање, бато мој. Не говори се 
истина сваком, већ само одабранима. 
        По завршеним студијама вратих се у родно село 
Ђерђелин, подно планине Јухор. У Баракину 
објавих прву збирку песама, написану у 
крагујевачком миљеу и искуству. Ону 
средњошколску свеску песама одбацих као незрелу 
песничку творевину. Ускоро добих и позив за 
Југословенску народну армију. После одслуженог 
војног рока, запослих се. И све крену утврђеном 
малограђанском колотечином. Женидба, прво дете-
прва радост, затим друго дете-друга радост, 
књижевне награде, одговорне функције...  
    Осим за књижевност, почео сам живо да се 
интересујем и за историју и историографију, 
духовност и филозофију. У сарадњи са Одбором за 
село Српске академије наука и уметности, већ сам 
био објавио десетак антропогеографских и 
историјских студија, у едицији ''Хронике српских 
земаља'', када у дневним новинама прочитах вест да 
су археолози на планини Јухор пронашли највеће 
келтско насеље на Балкану. То ме силно обрадова и 
нагна да се већ сутрадан запутим на највиши врх 
родне планине-Велики Ветрен. 
                                   

Друга глава 
     
    -Добар дан, деда! 
    Старац се трже на мој поздрав, иако ме је видео 
још     кад   сам изашао из шуме и кренуо ливадом  
према   њему. 
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    -Бог ти добро дао, синко! 
    -Како иде? 
    -Како мора - одговори ми, а онда подиже руку и 
нареди ми да станем. 
    -Је л ти синко, добро видиш?-запита ме старина.  
    -Још увек. Хвала Богу. 
    -Па како изгледам? 
    -Ћелав си. Имаш браду и бркове. Носиш кабаницу 
и штап. У опанцима си од свињске коже са опутама. 
Што ме то питаш? Ваљда и сам знаш како 
изгледаш? 
    -Да, да... О, хвала ти, Боже! Најзад! 
    Старац клекну и стаде да се крсти. У први мах 
помислих да деда нема огледало у овој бучини, па 
жели да провери свој изглед. 
    -А колико мислиш да имам година?-опет ме 
кушаше. 
     -Можда осамдесет. Али си још увек крепак и 
добродржећи човек, чини ми се. 
     -Добро погађаш. Али и ја погађам да ти ниси 
ловац. 
    -Како? 
    -По пушци. Ловци је не носе тако. 
    -У праву си. Носим је због дивљих свиња. Страх ме 
је од њих. Ако наиђу, не дај Боже... 
    -Има их, запатиле се опет. Али и оне беже од 
човека. Све се од њега склања, а он насрће на све. 
Приђи, синко, да се рукујемо. 
    -Ја сам Сава Теофиловић- представих се први, као 
што ред налаже. 
    -А ја сам деда Милован. И која те мука доведе 
довде? 
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    Објасних му да сам кренуо на врх планине и да 
немам времена да се превише задржавам. 
    -Имаш до тамо још два пуна сата хода. Чини се да 
је близу, али још ћеш се добро ознојити до цуце. 
Него хајдемо прво у колибу да мало предахнеш и 
окрепиш се - предложи ми стари чобанин. 
    Док је на храстов сто од тесаних талпи постављао 
овчији сир и проју печену под сачем, обрати ми се: 
    -Ово је велики дан за мене. Сам Бог те послао, 
синко. 
    -Зашто је ово велики дан? 
    -Зато што си ме ти први видео у телесном облику, 
после девет година. 
    -Не разумем те. Па ваљда си и до сада био 
видљив? 
    -Нисам, рођени мој. 
    -То ми је несхватљиво, деда. 
    -И мени. Пуних девет година ишао сам по овим 
врлетима невидљив. Ни себи, ни другима. 
    Нисам му поверовао. Приписах то његовој 
уобразиљи. 
     -Хоћеш да кажеш како ти нико није долазио за то 
време на ову бачију?-питах кроз залогај тврдог, 
масног и врло укусног овчијег сира. 
     -Ама долазили су многи. И пролазили поред 
мене, али ме нико не опази. 
    -Можда нису желели или хтели намерно да ти се 
јаве из неког разлога- подстичем деду да ми најзад 
објасни тај феномен невидљивости. 
    -Не, то. Њихове очи ме нису виделе. Био сам 
невидљив за људско око. 
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    Старац је сигурно мало шенуо. Побрљавео у овој 
недођији, помислих. Питам га даље, да ли су могли 
овчарски пси да га виде. 
    -Дотрче само кад чују мој глас. Као и овце, кад их 
зовнем. Па и оно магаре. За све сам био прозиран 
као ваздух. 
    Одлучих да после обеда, ипак, кренем својим 
путем. Схватио сам да имам посла са мало 
суманутим човеком, који ме само замајава. 
     -Пијеш ли, рођени? 
     -Понекад - одговорих му и извадих пљоску из 
торбе. 
     -Нека ти то. Пробај од ове мученице. 
     Нисам хтео да га одбијем и покварим му веселост. 
Његова комовица заиста  беше добра.  Кад отпи дуг 
гутљај, поново ме запита: 
     -А зашто идеш на Ветрњу, ниси ми још рекао? 
    -Хоћу да видим тај келтски град. Новине кажу да 
су га наводно открили ловци, заправо лисица коју су 
гонили ловачки пси. Она им побегла у неку рупу, 
пуну старе гвождјурије, за коју касније археолози 
открише да потиче из келтског периода. Кад су на 
терену открили сонду, пронађоше много тога и 
велику ковницу и утврђење. 
    -Знам за то. Није било баш тако. Гледао сам како 
раде. Најпре је један долазио неколико дана, и 
односио предмете, а онда је дошло и њих неколико. 
Ту су снимали и филм- мирно ми објасни старац. 
    Сад већ се озбиљно замислих о менталном стању 
овог чобанина. Зато га мало иронично упитах да ли 
су научници видели тебе. Одрече ми ту могућност. 
    -А знаш ли најкраћи пут до тамо, деда Миловане? 
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    -Како не бих знао, човече. Него да ми најзад 
искрено кажеш, шта те тамо стварно вуче? 
   -Истражујем старине, древне градове, црквине, 
градишта... Пишем о томе. Вуче ме нека 
необјашњива жеља ка древности. Зато сам пуно 
књига написао о томе и открио читаоцима многе 
тајне... 
    -А сад си непланирано и мене открио- рече чича 
као за себе и настави:  
    -Нећеш се ти сам добро снаћи горе на планини. 
Мораћу и ја да пођем са тобом. Ако сада кренемо, 
стићи ћемо касно, ухватиће нас сумрак и шта онда 
можеш да снимиш том камером? Зато ти 
предлажем да овде заноћиш, па ћемо пре сунца 
заједно да кренемо и то келтским путем. 
    Учини ми се да је стари чудак предложио нешто 
врло разумно али истовремено и интригантно. 
Келтски пут? Први пут чујем да је и он откривен. 
Можда је то био старчев главни мамац да ме 
приволи да останем на квартир у појати.  
     Одложих ранац, дурбин и камеру у угао колибе. 
Свукох и маскирну блузу. Раскомотих се, спреман да 
ту преноћим и до краја сазнам старчеву причу о 
његовој тобожњој невидљивости. Нисам имао 
намеру да лежем на његов кревет, већ да зору 
дочекам уз огњиште.  
  -А тај келтски пут, зар заиста постоји?- упитах 
веселог старца, који већ неколико пута потеже из 
стакленог шишета. 
   -Наравно да постоји. Преко њега је дебео слој 
земље. Поплочан је у ширини три коњаника. Ја сам 
га лично откопао. И поносим се тиме. А знам где је 
пролазио и средњовековни пут преко Јухора, који је 
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спајао Поморавље и Шумадију. И он је калдрмисан. 
У њега улази и пут Војводе Момчила, господара 
источне јухорске подгорине и земље Лугомир- 
изговори старац скоро у једном даху. 
  О тим путевима сам до сада само слушао из 
народних предања, јер истраживачи о њима још 
увек само опрезно нагађају. Много више ме 
одушевило старчево познавање ствари на терену. 
Ипак, он није само обичан чобанин, већ доста 
обавештен човек. И то баш о ономе што мене 
занима. 
   -А одакле си ти синко- запита ме мој домаћин, кад 
растреби астал. 
   -Из Ђерђелина. 
   -Није могуће!-ускликну и очи му радосно 
засијаше. 
   -А чији си? 
   -Од Теофиловића. 
    -Идући овамо, вероватно си ударио путем кроз 
родно село? 
   -Наравно. 
   -Како сад изгледа моја кућа? 
     -И ти си, значи, Ђерђелинац?- искрено се 
обрадовах. Можда сам и видео твоју кућу, али не 
знам од којих си ти, деда. Заборавио сам те. 
   -Од Врачаревића. 
   -Онда је то она ћерамидуша са первазом код Старе 
чесме. Оронула је. Креч је отпао, виде се чакме и леп 
од блата-описах његов родни дом, који смо ми деца 
још у детињству сматрали уклетим, и видно га 
ражалостих извештајем. 
   Старац ћути. Једна суза нађе корито низ бору 
испод очију. Као бујичарски поточић кад добије 
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воду после летњег пљуска. Би ми криво и жао што 
испадох несмотрен. Мало затим Милован ме упита 
дрхтавим гласом: 
     -Стоји ли још она кајсија, велико дрво...? 
     -Стоји, чича Миловане. Али се осушила. Штрче 
само патрљци - опет му рекох истину и уједох се за 
усну. 
   Старац дубоко уздахну. У очима му туга, а поглед  
дубоко заривен у амбису душе. 
      -Много сам био везан за то дрво. Волео сам га као 
биљну сестру.  Средином лета кад кајсија запали руј, 
тешко је оку погледати. У грудима се распламса 
ватра, ал не може напоље. Мирише новозденута 
слама, поток се отањи као узица, сокаком свиткају 
бакарна тела сељачића, а ваздух трепери од 
врућине, игра као мишићи на нервозном, белом 
лаву. 
     У средини баште, којом се граничимо са авлијом 
Драгчета Павловића, као огромна зелена квочка  
раширила се кајсија. Друго воће може да омане и не  
роди, али моја кајсија мора сваке године да понесе 
добар род. За време неродних лета сви су се томе 
чудили. А ја сам био поносан због тога. 
     Златне перле година мог детињства остале су на 
кајсији, испод ње, у широкој хладовини. Мириси 
зрелих сочних плодова данима су ме затварали у 
своју близину, мамили поглед, терали да мислим о 
далеком, недостижном свету и бескрајним светским 
просторима. Често сам иза кише под њом правио 
човечуљке од блата, разговарао са њима, знао их по 
имену и занимању, веровао да могу да оживе ако 
пробају мало од чудесног плода са мојег дрвета. 
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   Зачудо, ни једна од тих глинених наказа није 
оживела од тога, али другачије сам разговарао са 
још “неосвећеним” патуљцима. Неке који су ружно 
испали испод моје невеште детиње руке, кажњавао 
сам тако што никада не би пробали свети плод. 
Радио сам исто оно што и моји далеки прапреци у 
Винчи или Лепенском виру. Правио 
антропоморфне фигуре. Имитирао библијско 
стварање човека. 
     Дрво мог детињства, једног лета, имало је двеста 
деведесет грана и гранчица. ''Дабогда толико година 
и поживео'', благосиљао ме мој деда Рада Рибарац 
кад сам му саопштио то своје велико откриће. 
   На три шаке од земље, расла је смола на стаблу, 
коју сам често држао у устима. И данас живо осећам 
мирис и укус тог корисног лепка. Иако је кајсија 
крто дрво, ни једна је олуја није скршила, ни грану 
поломила. Умела је да се повија и чува, како би и 
следеће године, пунила срећом моје очи, душу и 
уста. 
   Врзмао сам се у њеној близини од првих 
пролећних зрака, гледао како расту зелена 
палидрвца пупољака, кидао латице, радовао се 
првом зрелом плоду, све док не би моје најдраже 
дрво освануло обрано и пусто. Мајка би преко ноћи, 
кад се томе не надам, обрала кајсије и носила на 
пијацу у Баракин.  
   Разуме се да би ме затекла разочараног и 
несрећног, али тих неколико хиљада продужавало 
би живот наше сиромашне куће за недељу дана. 
Моја туга наредних недеља није много бринула моје 
родитеље. Због тога сам почињао да их мрзим. 



 171 

Дрвету сам се враћао тек после десетак дана с 
осећајем кривице због празних грана.  
   Прво задовољство снаге младих мишића осетио 
сам баш ту, верући се о кајсијине гране. Можда сам 
зато касније као члан гимнастичке секције највише 
волео вратило и разбој. Због ње ми се и данас 
свиђају жене стрпљиве као дрво.  
     Исте године када сам на соколском митингу пао 
са справе и повредио се, осушила се и кајсија. 
Изненада и на запрепашчење целог комшилука. У 
првим данима тегоба,  нисам ни мислио на њу, али 
како сам се трезнио од шока, све више сам се сећао 
моје прве љубави-кајсије. 
   Ипак, остало је нешто од те везе. Мене и данас 
моји исписници, ако су још живи, зову ''Милован 
Кајсија'', исповеди ми се старац. 
                               

Трећа глава 
 
     Касне априлске ноћи у планини су још увек 
хладне. Устадох да бацим које дрво на огњиште. 
Старчева прича ми се допала. Богами, чича уме 
лепо и да приповеда.  Прост пастир не уме овако да 
беседи. Наслућивао сам да пред собом имам 
необичног и загонетног човека, чија је животна 
повест веома занимљива. Нисам хтео да га 
подстичем на нову причу, већ нека она  потекне 
спонтано из његове душе. 
   -Је л' жива Виолета, земљаче? 
   -Мислиш ли на баба Виолету? 
   -На њу. 
   -Није деда Миловане, чуо сам да је умрла пре две 
године. 



 172 

   Еееех... То је била лепотица. Најлепша у Моравској 
бановини. Сваки сабор је украсила. Много сам је 
волео. Био сам толико зажарен за њу, да сам смео 
обе руке да јој дам. И око, да је затражила.  
     Само једно да ми остане да је гледам. Али моји не 
дозволише да је оженим. 
    Приженише ме са другом из богатије куће. Пред 
венчање сашију ми сукнено одело, шајкачу, кошуљу 
од лана, са куповним колиром, крагном од памука...  
     Све ме тако лепо удесише, као за укоп. А искрено, 
уместо свадбе, прижељкивао сам своју сахрану. Али 
оћеш бато. Шта им то све вреди кад немам опанке, 
оне грађене, зване шиљкани. А више немамо ни 
пребијеног цвоњка. Како ће ђувегија на свадбу бос? 
Или у опанцима од свињске коже? Резил. Чека ме 
доживотна брука, ако ме не обују. 
   Мајка без очевог знања оде до Ленке опанчарке. 
Извика је на капију и замоли да ми позајми опанке 
за тај један дан. А ја сам се сакрио иза дуда и 
прислушкујем. Чекам да се бабе расторочу, па да 
шмугнем у Виолетину собу. Само да је још једанпут 
измилујем пред венчање. 
   Ленка поче да тврди пазар, ал мајка упорна и не 
попушта. Али ни Ленка. Те цркло, те пукло, држи, 
вржи... Кунем ти се, селке, жива ми оба гледељка, 
последњи пар смо дале Жили Ранином кад је кренуо 
у рат.  
     Знам да венчаваш сина у недељу и да младожења 
мора да има грађене опанке, ал не могу селе, да ти 
помогнем, па да сам још оволика. Радо бих ти дала, 
душе ми моје, ал више нико не улази у наш ћумез да 
остави који пар опанака. 



 173 

   А док сам била као вила Равијојла, то се знало. Ко 
хоће да преноћи у мој кревет, мора да донесе нове 
шиљкане. Жуте се они опанци од телеће коже као 
дукат, па ми све миришу на каравију. 
Ређам их на тавану као евенке. Зато ме и прозвали 
Ленка Опанчарка. Имала сам их од сорте. На три 
мотке висили. Да сам их продавала по саборима и 
панађурима, могла сам да се обогатим. Сојле 
опанчар говорио да ради само за мене. Како који 
пар опанака направи, више их не види на 
поручиоцу. Као да у бунар потону. Оговарао ме, уста 
му се насмејем, а занат му цветао захваљујући мени. 
    Нема тог човека у околини кога нисам имала. Од 
пољара до начелника среза. Само још бана нисам 
собалила. Вала, науживала сам се и за овај и за онај 
свет. Чак и лепе паре зарадила. Само ко није имао, 
није оставио бакшиш у чекмеџе. 
     Немој, селе, да те нико лаже, нема ништа лепше у 
животу, него кад те мушка снага опкорачи и 
притегне.. Мислиш сад ће да те самеље. Да те закове 
за кревет. Ал  тад из мене сукне нека ватра, па се 
ломимо до зоре. На крају мушко мора да малакше. 
То ти је природан закон.  
     Колико је ова муштина на мени запињала, да се 
удружила којим случајем, Јухор би одгурали у 
Мораву.  
   Ал селе моја, и то прође. Спузну снага, а кожа ми 
висну, као да је за два броја већа.  
     Тада реших да обрнем лист. Пустим другу 
политику у народ: Ко дође код мене да преноћи, 
добиће пар најлепших опанака. Ко велим, време 
сиротињско, па ће многи морати да одраде једну ноћ 
за нове опанке. И да видиш, лепа моја, врнуше ми се 



 174 

старе муштерије. А Бога ми, принови се и по неки 
делиџанац. 
   У том порасте и моја Градиборка. Раскрућа се. По 
цео дан се ваљушка у кревету као млада беговица. Ја 
јој дочекујем и испраћам муштерије. И наплаћујем 
што у паре, што у брашно, што у маст... Све треба у 
кући. 
     Али овај рат нам све загорча. Кад изби 
мобилизација, све што је мушко и способно, крену 
на војну. 
    Моја ћерка и ја решисмо да сваком војнику дамо 
по пар опанака - за срећан пут. Нећеш да ми 
верујеш, сестро слатка, ал ко год је отишао у нашим 
шиљканима на фронт, у њима се и врнуо из рата. 
Жив и здрав. Ал више нам нико праг не прескочи.  
     Сад бедујемо, црна моја друго, као никад до сада. 
Једва састављамо крај  с крајем.  
     Ал се надам иду лепши дани. Ова моја унука 
Виолета, већ се отргла. Пробелела као кајсија пред 
зрење. Врцка се као чигра. Најлепши девојчурак у 
три бановине. 
   Добро де! Шта си навалила, мори, као нечитава. 
Даћу ти један пар. Ономад га твој син, будући 
младожења, донесе мојој Виолети. 
И да знаш, не треба да ти дам, зато што ниси 
дозволила да нам се деца узму. А млого се воле. 
Пазе се као очи у глави. Грешна ти душа била и на 
овом и на оном свету. Ја  искористих тренутак и 
улетим код Виолете. Бабе остадоше да се свађају. 
Гледам кроз прозор, док зарипам Виолету као 
омицу, како се жене туку. Дође ми и слатко и 
смешно. 
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    Куку, црна, што ме удараш? Је л' си полудела? 
Нисам ти ја крива што твоја муштина насрће на 
нашу кућу као стока на крмило. Смири се лудачо! 
Ено, погледај. Увери се сама. Твој син је већ у мојој 
кући и сад ће да их сам изнесе. 
      Срам га било. Ни отац му није био бољи. Није се 
дизао са моје Градиборке. Сад што ћу ти кажем да 
упамтиш за цео живот. Ово што ми носимо испод 
сукње,  вреди три царева града. Па цркни, бештијо! 
    Милованова прича ме развесели. Смејао сам се од 
срца. Ипак, мисао ме вукла ка келтском налазишту. 
Изгубио сам дан и нисам обавио посао по који сам 
пошао. Ал се надам да ћу сутра да га завршим.  
    Наравно, ако старац ујутру буде у стању да устане 
рано, после оволиког пића. Ако не може да ми буде 
водич, идем сам. 
    -И шта је било после, деда? 
    -Моја младица убрзо затрудне. Мене ујесен 
мобилисаше за Сремски фронт. Салабрао Тито сву 
српску младеж и гурнуо у пакао сремске равнице. 
Ровови пуни воде, копарани мокри, температура, 
дрхтавица, глад... Чинило ми се тих дана да је пакао 
рајско место. Немачка артиљерија бије, главу не 
смеш да подигнеш, акамоли да нанишаниш. Да не 
стигоше браћа Руси, Бог им свако добро дао, 
изгинусмо као жути мрави. Кад они стадоше да 
рокају са својих каћуша, Немац подви реп и ухвати 
штуру ка Словенији. 
     Тек онда почесмо да напредујемо. Шид, Вашице, 
Товарник, Никинци, Шашинци... Ука, бука... 
Преживех и то. Вратим се у село. Још на фронту ме 
примили у Партију. Постанем најповерљивији 
човек у селу. Од бедника израстох у буџована. Што 
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се каже, преко ноћи. Неком рат, неком брат. 
Постадох председник Народно-ослободилачког 
одбора села Ђерђелина.То ти је политика.  
    А посла преко главе. Дању радим, а ноћу одлазим 
код Виолете. Одевао сам је  као краљицу. Али 
обилазим и кућу. Помилујем сина и жену. Она се 
наћушмишила, ал не сме да ме прекори. И отац 
дигао швинку. Ни погледи нам се не срећу. 
    На поверљивом партијском састанку, донесемо 
одлуку да у наше редове примимо и Димитрија 
Красића. Најбеднијег у селу. Осим учитеља и попа, 
сви остали мештани су га сматрали за угурсуза. 
Ниси смео ни добар дан да му кажеш, јер не знаш 
како ће да ти одговори. А отпоздрави ти тако да 
мораш после тога три дана да размишљаш шта ти је 
то рекао, како те  зафркнуо и намагарчио. 
    Штета што кров његовог ћелерчета не паде ноћу, 
док је штрокавко спавао, па да га пригњечи као 
татабу, мислим да би се тада село веселило три дана. 
Овако, кров паде пре подне, баксуз дође однекуда, 
само се насмеши на језив призор и седе на омајију. 
Рашири новине, које је позајмљивао од уче и у инат 
свима који дођосмо да га утешимо и помогнемо, 
поче да их чита. Нас не примећује. Онда, не дижући 
главу, гласно рече: ''Надживех и њу''. 
    Учитељ Драги и поп Милосав и даље тврде како је 
Димитрије најмудрији сељак у Ђерђелину. Због тога 
их село омрзну. Па и ми партијаши. А сад ћу да ти 
откријем све његове опачине, па онда сам просуди 
колико је Димитрије био стварно паметан.  
    Лично месни секратар Капејота дође код њега да 
га обрадује и уручи му црвену партијску књижицу. 
Брадати јарац, одби без речи и крену ка вратима. То 
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ражести друга секретара, а кога не би, те овај поче 
да се дере на њега као на сељачку сковлу: 
     -Ти си Димитрије, обична пропалица и 
реакционар. Непријатељ народне власти. 
Опортуниста. Некористан члан Народног фронта. И 
боље ти је да се сам убијеш кад си такав! Наши 
другови су се грдно преварили кад су те 
предложили у Партију! 
    А старо псето све то мирно отрпе и хладнокрвно 
одговори: 
    -Господине, све је то тачно што сте казали о мени. 
И ја тако мислим о себи. Можда још и горе од Вас. 
Али сам поносан  због тога. А што се самоубиства 
тиче, извршићу га сигурно, ако не дај Боже, схватим 
да личим на комунисту. 
     Секретар месне организације КПЈ помодре као 
плави патлиџан. Како је уопште могао тако да се 
превари у процени, није ми ни сада јасно. Секретар 
нам наложи да му прво очукамо рогове и разбијемо 
поповску пропаганду о тобожњој мудрости 
Димитрија Красића. Одмах га упишемо са осталим 
сељацима на аналфабетски курс. Приморамо га да 
шест месеци седи са нама у скамијама. Учитељ за 
њега одмах одреди магарећу клупу и стави је пред 
разред у леви ћошак учионице, да сви гледамо у 
најгорега ђака. 
   Ал' док ми сричемо слова, угурсуз крадом чита 
новине испод клупе, и понекад исправља учитеља. 
Зна боље од њега, то се види.  
     Дође и завршни испит. Присуствује лично и 
секретар  општинског комитета КПЈ. Ми се 
утроњали. Истењасмо по реченицу-две и сви одреда 
положисмо, осим Димитрија Красића, који због свог 
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понашања и непажње за време аналфабетског 
течаја, није научио азбуку и није положио испит. 
Ми све то кобајаги прихватамо за истину. А знамо 
да је Димитрије писменији и од учитеља и од 
секретара општинског комитета Партије, који се  
задовољно смешка, па узе реч: 
     -Другови, честитам. После много труда и зноја, и 
поред свих задатака које пред нас поставља Партија, 
стигли смо и да се описменимо. Сада свако од вас 
зна да чита и пише, да може сам да прочита светле 
странице наше Народно-ослободилачке борбе, коју 
смо успешно водили против фашизма и домаћих 
издајника, на челу са другом Титом... Живео друг 
Тито! Живела Комунистичка партија Југославије! 
Смрт фашизму – слобода народу!  Цео разред за 
секретаром извикује пароле, колико нас грла носе. 
     -Ако смо дотле стигли, нисмо далеко одмакли- 
јави се тихим гласом Димитрије, кад се аналфабете 
утишаше. Одмах увече одвезоше га џипом у град. 
Одлежа ништак кратку робију и опет се врати под 
срушен кров његове куће, што је више личила на 
сулдрму.  
   Кад прослављасмо завршетак задружног дома, 
окупила се сила народа, дошао и секретар Среског 
комитета КПЈ, весео због нове радне победе, али и 
он јадан направи неопростиву грешку. Кад се мало 
поднапи и дође онако ћевли-ћевли, дозволи 
Димитрију да га портретише. Заборавио сам да ти 
кажем, да је Димитрије некада био сликар у Преку, 
па чак веле да је и малао цркве тамошње. 
    И заиста, док си рекао-федермез, Димитрије 
нацрта председника. Пљунути он, само што не 
прозбори. Председник га похвали, па да се мало 
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нашали с њим пред другима, и да му мало смањи 
ауторитет, рече  како му је заиста лепо ухватио црте 
лица, али не и карактер, а што је одлика само 
правих и великих мајстора сликарства, какав 
Димитрије очигледно није.  
    Димитрија то мало жацну, али оста прибран, 
почеша оно повесмо од браде и одговори му гласно 
да сви чују: 
    -За тај подухват, господине, да Вам ухватим и 
карактер, била би ми потребна мало већа хајка паса 
трагача. 
     Леле мајко, шта ће сада бити? Увређен високи 
функционер одмах напусти гозбу, а Димитрија 
моментално стрпаше у други џип и одвезоше у срез. 
Измлатише га на мртво име, а кад му модрице мало 
учезнуше, врнуше га поново у село. 
   -Добро, црни Димитрије, ако нећеш са 
комуњарама, зашто не дођеш код нас у цркву? – 
пита га поп. 
     -Попе, пред Богом смо сви једнаки. И у смрти. 
Она изједначава и цара и просјака. Већу правду од 
тога не тражим. Шта више од тога ти можеш да ми 
пружиш? Зашто онда да долазим? Ако Бог није у 
мом срцу, нећу га наћи ни у цркви. Поп сави шипке 
и оде. 
   Партија ми стави у задатак да га ликвидирам. Због 
тога се после нађох на суду. Судија наш човек, зна о 
чему се ради, ал за сваки случај ја му све искрено 
кажем, како је Димитрије био бескористан члан 
нашег друштва, подривач система и државе, 
назадан елеменат, који штети угледу наше 
револуције која тече...  
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   Како сам га ликвидирао? Узео сам једно буково 
трупче, извртео га и напунио експлозивом, а онда 
сам га бацио на његов дрвљаник. Остало, друже 
судија, знате. И осим тога, остао ми је киван јер ми 
је и жену силовао, док сам ја по планини хватао 
заостале банде. 
    Милованове приче ме успаваше. А стигао ме и 
умор од пешачења. Ракија је такође учинила своје. 
Кад схватих како је Милован убио тог уметника и 
паметног човека Димитрија Красића, избечих очи: 
   -Ниси ваљда?! 
   -Јесам, нажалост. Бог да му душу прости. Али сам 
се брзо покајао због тога. А то сам учинио јер сам 
био идеолошки слуђен. И да ми је био отац, исто бих 
урадио. Такву сам памет тада носио.  
      

Четврта глава 
      
    Кад се вратих из затвора, време се већ било 
изокренуло. Више нисам имао пређашњи углед. 
Дошли неки млађи људи, па све лепо с народом. 
Циле-миле. Све на причу и убеђивање. 
   Остадох у Партији, али се одлучих да отворим 
ковачку радњу, јер више нисам имао ни положај, ни 
плаћено место. А од нечега сам морао да живим. 
Ковачницу нисмо имали у селу, а занат леп, 
пролетерски, доликује комунисти. И богами, крену 
посао. Лепе сам парице узимао.  
   Другови почеше и да ми завиде. Љубоморни. Чак 
стадоше да ми пребацују како сам постао кулак, а 
против таквих смо се борили. Ћутим и радим. Не 
одговарам на провокације. Мислим се, једите баби 
лајне. Наместили сте ме да убијем човека, стрпали у 
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затвор, а сад хоћете да вас молим за парче хлеба. Е, 
нећете кулови. 
   Једног дана ми само саопштише да сам истеран из 
Партије, јер више нисам на линији. Зато што много 
наплаћујем услуге народу, а у комунизму то се не 
сме. Мора све бадава да се ради. Чак тројица њих 
дошла да ми то кажу, а више да сеире. Ја кобајаги 
много забринут због тога, чешкам се дуго по 
задњици и окрећем им леђа. Не кажем ни црно, ни 
бело.  
       Кад коначно укапираше да ме баш заболе дупе 
за Партију, погнуше главе и извукоше се из радње 
као пувањци.  
  Међутим, не избацише ме из ОЗНЕ, али више 
нисам добијао никакву принадлежност. А ни 
задатке. И даље сам важио као главни повереник за 
село, ал бесплатно. Можда су поставили другог, то 
нисам прокљувео, али мене мало оставише на миру. 
    Сад се и ја заинатих. Реших да својим 
муштеријама више не наплаћујем услуге. Стекао сам 
доста, направио нову кућу, купио и бицикл. Има га 
још само учитељ Драгиша. Од сада радићу за севап 
души, јер много сам брате грешио, па ко велим, да 
се мало искупим пред Богом.  
     Клепам раонике, откивам косе и мотике, калим 
секире, стежем обруче... Кад ме питају колико 
кошта, кажем ништа. Како ништа? Лепо, ништа. 
Дођи ми само на сахрану и запали свећу, ако хоћеш. 
Сањао сам о томе да, у инат Партији, на моје 
последње путовање дође цело село. Да ми пратња 
буде велика, каква се не памти од постанка села. У 
то време умрлим комунистима само је најближа 
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родбина ишла за ковчегом.  Нека се види ко је био 
најпопуларнији човек и руководилац. 
   Од уста до уста, од села до села, прочу се да 
Милован ковач ради за џабе. Навали неки народ, 
као алосан. Мислим да ни ковачи пред Косовски бој 
нису имали толико посла колико ја тих дана. 
Даноноћно бијем чекићем. Печем се уз вигањ и 
наковањ као свадбарски крмак. Почех  и да ноћивам 
у радњи, само да завршим посао на време, како сам 
људима и обећао. Та дисциплина ми остала из оних 
дана кад сам био одани војник Партије. 
Пропадам од посла, а у џепу ни жуте банке.  
   Кад бих почео да наплаћујем, згрљао бих камару 
пара. Урнишем се и физички и финансијски, ал 
нећу да прекршим реч. Моји укућани се чуде и 
крсте, ал ништа не смеју да ми кажу. Осећам да сам 
преморен као никад до сада. Ни у рату нисам био 
овако исцрпљен. Мислим, да су се лепши од мене 
копали. Не смем да приђем огледалу да се обријем, 
јер ме одонуд гледа аветиња. И на крају начисто 
клокирам. 
   Нећеш да ми верујеш, ове ми цигаре, уместо 
највеће сахране у селу, за ковчегом је била само моја 
фамилија и две пијанице. И за сејалицом иде више 
људи. Испраћен сам као последњи бедник. Добро, 
многе моје муштерије у међувремену су помрле, ал 
нису све. А од живих муштерија нико ми не запали 
свећу. 
    Како знам? Па гледао сам, овако као што сад тебе 
гледам.  
     Наравно, да сам доживео тај феномен ''тик до 
смрти'', како га ти називаш, Саво. Ми га зовемо 
премеждење. Кад прођох кроз неки уски црни 
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сулундар, дочека ме неко бљештавило. Изађох на 
зелену, лепу ливаду и кренух у правцу те светлости. 
А с обе стране пута поређале се оне муштерије, 
којима све џабе радих. 
     Пролазим кроз тај шпалир, а они ме грде, псују, 
пљују... Као свима сам нешто исфушарио, лоше 
урадио, премакарио, сад им не ваља мој џабалук... 
Као да се цело Поморавље уротило против мене, да 
ме избагателише и изблонира пред Богом. 
    Не смедох даље. Окренем се и ргнем назад. 
Опипавам по мраку око себе. Сунце ти жарко, па 
они ме већ сахранили! А док је сандук ишао према 
гробљу ја сам лебдео над њим, и видео самог себе 
како лежим у ковчегу уђузден. Док сам прошао кроз 
онај тунел и вратио се, они ме већ зачопрљали.  
     Разлупам се по сандуку као помахнитао. Дерем се 
из петних жила... Чујем како земља пада по мом 
чамовом оделу. И слушам како мајка лелече. Лебац 
ти пројин, живог ме закопаше.  
   Гушим се као пацов. Одједном почеше да ме 
откопавају. Стегао сам се и не дишем. Да не трошим 
ваздух. Дувкам као мишић у дувару.  
     Даде Бог, гробари ме брзо откопаше. Расковаше 
сандук и изнесоше ме из раке. Неки из оне 
пратњице се онесвестише, а други побегоше од 
страха.  
   После неколико дана, вратих се у ковачницу, да 
наставим посао. Седим и чекам да ми дођу 
муштерије. Сад ћу да их дерем као Муса јарца.  
     Ал никога ни за лек. Прозваше ме - Милован 
Вампир. А са вампиром нико жив не воли да има 
посла.  
     То ти је, Саво, прича о људској захвалности.  



 184 

    У знак одобравања потврдно климам главом, а 
она ми пада на груди од умора. Али стари је 
неуморан. Наставља своју животну приповест: 
   Шта ћу даље, питам се кад закатанчих врата на 
ковачници. Не могу да седим и трошим оно мало 
уштеђевине, што је остало. Морам да ударим у неки 
други посао. Деца одвргла. Пошла у школу. Мора да 
се мисли и на њихову будућност.  
      Изровио сам очи као одран ован, па не спавам по 
целу ноћ. Мислим, шта ћу и како ћу. 
  Одлучим најзад да отворим стругару. Греде, даске, 
летве, тарабе... Све то треба народу. А почеше да се 
граде и нове куће зиданице, на слово Г.  
     И једног дана од неког Шавчанина купих 
најлепши врбак у околини. Густ као четка. Стабла 
као стреле. Дебла, не можеш рукама да их 
обухватиш. А кад уђеш у врбак, пресече те нека језа, 
зимска хладноћа усред лета.  
      У крошњама гнезда од сорте. А птице у гранама 
као ројеви пчела. И свака пева својим гласом. Прави 
птичји Вавилон.  
  Шетам кроз тај рај, удишем врбопуц и завидим 
дрвећу. Оно је срећније од људског рода. Довољно 
му је и то једно месташце на земљи које му за живот 
даде Бог. А проклети човек отима се за туђу земљу и 
туђе државе као суманут. 
  Понео сам секиру за санитарну сечу. Проценим да 
је једна топола већ много прозукла и треба да је 
посечем. Пљунем у шаке, стегнем држаљицу и 
ударим ниско, онако дозем. У тај мах неко јаукну. 
Окренем се, послушам, ништа се више не чује. 
Можда је птица. Кукувија? Креја?  
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   Поново ћопим секиру и ударим мушки. Одлете 
ивер и опет се разлеже још јачи јаук.  
     Капа ми оде у вис. Из оне засекотине кренуле 
сузе. То дрво јауче, Мајко Божија?! Бацим секиру и 
стругнем.  
   Код куће ми нико не верује шта сам доживео. А и 
како би поверовали човеку који је устао из 
мртвачког сандука. Пипају ми чело и врте главом.  
     Паднем у постељу. Занемоћам. Једва дувкам кроз 
нос. И једне ноћи у бунилу, чујем глас, који ми вели 
да идем код Диотима. 
    Сутрадан ме избањају и предреше као за укоп, у 
оно исто мртвачко одело, које до сад нисам облачио, 
убацише сламарицу у кола, ушушкаше ме у черге и 
губерице, јер ме дрмала тролетна грозница. 
   Старац Диотим, седи на басамку и не погледа у 
мене. Ћути он, ћутим ја. После неколико минута ми 
рече да се у том врбаку налази ''пасје гробље''. 
    -А то значи, несрећниче, да су ту покопани они 
људи које си ти, као члан преког суда, осуђивао на 
смрт. Врбак мора прво да се окади, рече ми 
богомољац.   Заиста сам био члан тројног већа, што 
је пресуђивало антикомунистичким елементима у 
општинском комитету, али заиста нисам знао где су 
их после пресуде одвозили, убијали и закопавали. 
Нити ме интересовало. 
А пресуђивали смо тако што бисмо унапред 
припремљену пресуду само потписивали и не 
видевши осумњичене. Нити смо знали конкретну 
кривицу за било кога. Једноставно то је непријатељ 
наше револуције и државе и то је било довољно.  
   Он још у речи, а мој син окрену кола и сачека да се 
калуђер приправи за пут. Нит сам му се пожалио, 
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нит сам рекао зашто долазим, а стари монах већ 
унапред зна моје муке. 
    И док шета по врбаку, маше кандилом и пева неке 
тропаре кроз нос. Одједном постанем свестан да се 
не чује ни шум, ни звук, ни глас. Тишина као у 
цркви.  
    А кад црквењак заврши опело, хукну неки леден 
ваздух као сова и одлете из врбака, ка гробљу. Мало 
после у врбову шуму уструја топао и мирисан 
развигорац.  
    Тек тада одахнем и почнем да дишем пуним 
плућима. Монах се држи за ступац, а ја корачам 
поред њега. Ћутасмо тако све до раскрснице, кад он 
ту застаде, окрену се ка врбаку и рече:  
     -Нема тог каменоресца који би могао бољи 
споменик невиним жртвама да исклеше него што је 
овај врбак. Кад Бог некоме диже споменик не 
шкртари. Оздравех, ал више не уђох у врбов забран. 
                         
      

Пета глава 
 
    Жељан разговора, чича је могао овако да се 
присећа целе ноћи. Искапио је и други полић 
ракије. Млаки дувар уз огњиште грејао ми је леђа и 
више нисам могао да се отмем сну. Предложих му да 
мало одспавамо јер је поноћ већ прошла. Из шуме су 
се чуле сове урулејке, ушаре и кукувије, а из тора би 
понекад одјекнула клепетуша. Шишмиши су 
кричали око колибе. Атмосфера је била идеална за 
снимање филма страве и ужаса. 
   -Добро збориш, синко. Време је да се почине. Ја се 
распричао као сеоска торокуша. Мило ми је што сам 
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опет постао видљив човек. После девет дугих 
година, Бог те благословио па дође да ми скинеш 
одору невидимку. Хвала ти до неба. Ајде опружи се 
на овом кревету - понуди ми  чича и стаде да га 
распрема. 
    -Хвала ти Миловане, ја ћу овако, уза зид. Таман 
сам добро угрејао леђа и наместио се - захвалих му, 
а поштено речено, било ми је непријатно да легнем 
у тај брлог што је заударао на свежу вуну. Не знам 
да ли је Милован некада опрао ове черге и губерице. 
Он се свали, а ја убрзо заспах. 
     Пробуди ме мирис печеног меса. Осетих да сам се 
добро наспавао “из једног комада” како волим да 
кажем за спавање без буђења. Леђа су ми додуше 
утрнула, ал после неколико склекова и гибњева, 
опет сам био бодар  и чио. Чича је већ поставио 
доручак. Исти оброк као и јуче, само допуњен 
комадом печене јагњетине на жару. То још нисам 
пробао. Јео сам са уживањем. Планински ваздух и 
ракија пробудили су ми апетит. 
    -А сада научниче, крећемо - нареди ми мој водич. 
Упртих се поново и изађосмо пред колибу. Деда оде 
да отвори тор, а рунаста река покуља напоље. Псима 
баци кости и корице хлеба. Небо се на истоку 
беласало. Источни зид света ускоро се белео као 
свеже окречен. То ме подсети на  мајку. Први знак 
да се ближи крсна слава Свети Јован беху свеже 
окречени зидови старе чакмаре. У исти мах осетих и 
радост и сету. 
    -Ево је! 
    -Ко? 
    -Шубара, моја шубара! Слетела је коначно! 
    -Одкуд? 
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    -Однекуд. Не знам ни сам. Из шуме, из ваздуха. 
Бог ће га знати одакле. 
    Јуче ми причао о невидљивом телу, сад о капи 
невидимки? Онда је имао искуство блиске смрти, на 
души једно убиство и смртне пресуде као члан 
преког суда... Милован као да опет није при чистој 
свести. Шта ли овај маторац умишља? Можда га 
лудило хвата повремено. С јутра и с вечери. Ипак, 
пратим га узбрдо. Чујем како мрмља да то није 
добар знак по њега, као ближи му се крај живота и 
зато га Бог  опомиње оваквим знацима.  
   Стрепим да се то стварно не догоди баш сада. Шта 
бих радио да ми којим случајем деда сада умре као 
водич. Зашто сам уопште пристао да ме овај 
старкеља води на врх планине. Како то нисам 
предвидео? Зашто о томе нисам прво добро 
размислио, па онда пристао? Ипак, деда је ишао 
врло чило испред мене, с обзиром на број година 
које носи. Понекад ме је чак и бодрио да издржим. 
То ми развеја лошу сумњу.  
  Уживао сам у пролећном јутру на планини. 
Плетенице од сенки грана привукоше ми пажњу. Из 
тих укрштених знакова почех да тражим слова, 
речи, поруке... Као у оним плетеницама из ђачких 
листова.  
    За то сам се био још у младости извештио. По тим 
знацима сам најпре чобанима кобајаги прорицао 
дан, а онда и девојкама у градским парковима, само 
да им будем интересантан. Временом сам и сам 
почео у то помало да верујем.  
    Сада нисам уочио никакав лош знак. Велика 
шумска књига крије и велике тајне, само их треба 
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знати  протумачити. Забављах се тако уз пут, док не 
изађосмо на једну распутину.  
  Зачу се топот копита и ускоро једно магаре 
натоварено сувим гранама протутња поред нас. 
Мало затим угледасмо и човека шездесетих година 
како каска за њим, задихан. 
    -Добро јутро стари! Честитам ти! - рекох му кад 
стиже до нас. 
    -Добро јутро, а на чему ми то честиташ? 
    -На спортском животу, на тој виталности... 
    -Ма пусти то. Није ово спортски, већ псећи живот. 
Видиш да јурим оног магарца, и никако да га 
стигнем. 
     -Није ваљда подивљао? 
     -Горе од тога ме задесило... 
     -Шта то, богати? 
     Маторац мало поћута, као да се премишља, па 
започе исповест: 
     -Ја сам човек сиромашак. Магаре ми сав 
домазлук. Без њега не бих могао кућу да одржим. 
Више га волим од сина јединца, који ми се и не 
јавља из белога света већ неколико година. 
      Елем, натоварим јуче дрва на оног магарца. 
Сенке дрвећа се већ издужиле охохо, што значи да 
се мрак приближио на три корака. Шибнем Мићка, 
тако га зовем, ал он ни макац. Опаучим га јаче, ал 
он ни да крецне. Удри-моли, удри-моли... Јок. 
Помешаше се близина и даљ, паде мрак, а ја још 
нисам ни кренуо из шуме. Досетим се јаду. Извадим 
папричицу, љуту станумерку, изврнем је наопачке, 
па магарцу метнем под реп. И добро натрљам. 
     Леле мајко, кад рипи џеримник у вис, па јурну у 
мрклину. Ја за њим. Ал не могу да га стигнем, па да 
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имам крила. Нема ми друге него да станумерком и 
себи натрљам гузицу. Смакнем чакшире, па добро 
заљутим гужњак. Кад сукну нека ватра, чини ми се 
изгоре ми утроба. Полетех без крила. 
    -И целе ноћи га овако јуриш?- питам у неверици. 
    -Целе. 
    Мени се заврте, а на глави ми се подиже свака 
длакица. Обузе ме језа. 
    -Па како да ти помогнем? - чујем себе како муцам. 
    -Да ми помогнеш? Па ухвати онда оног магарца. 
Млађи си и бржи си од мене - одговара  чилац и 
мерка ме жућкастим и лукавим очима. 
   Кад осети моју озбиљну намеру да потрчим за 
магарцем, мој водич Милован ме крвнички стеже за 
руку. Погледа ме као оштрицом жилета. Оном 
чилагеру не промаче тај Милованов гест, окрену се 
и без речи откаса за магарцем. 
   -Миловане, зашто ми ниси дао да помогнем овом 
јадном човеку? 
   -Хтео је да те омађија, брљивко. И то на простачки 
штос. Да јуриш за његовим магарцем. Да будеш 
магарећи реп. Он се овако представља свима који 
крену ка келтском граду. Он је злодух, а не човек. 
Он је здухач. Хтео је да те обрлати, да никад не 
стигнеш до свог циља. Тако он процењује намеру и 
карактер путника намерника - изручи Милован свој 
јед на мене и крену левом стазом. 
   -Чини ми се да ти мало више фантазираш, 
Миловане. Посумњао сам у то чим смо се упознали, 
искрено да ти признам - не остадох му дужан. 
   -А ти си наивнији него што треба. Свет није само 
оно што видиш и опипаш. Свет је и оно невидљиво 
и неопипљиво, оно тајно и сакривено.  Уверићеш се 
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ускоро у моје речи. Детињастији си него што 
изгледаш. 
   -Могли смо и оним путем куда одоше магарац и 
чилагер – дадох му до знања да познајем овај 
предео, иако сам овамо долазио још као ученик 
основне школе, једном да гасим пожар, а други пут 
као млади горан, да са осталим ђацима садим 
јелкице и бориће. Онда нас је наставник извео и на 
Велики Ветрен да са њега видимо панораму 
Поморавља, Темнића и Левча. 
     -Могли смо, ал сада корачамо келтским путем, 
научниче - узврати ми Милован, а у гласу му осетих 
благи подсмех, вероватно на рачун моје стручности.  
Овим путем људи одавно не иду. Сматрају га 
нечистим и уклетим, као и сам врх Јухора, где је 
некада био келтски град. 
    После стотинак метара, пробијајући се у 
полусавијеном положају испод густо надвијених 
грана, стигосмо до места на коме се заиста видела 
камена подлога на путу. Питах деду да ли је то он 
ископао. 
    -Да, још пре неколико година. 
    -Како си баш знао где да копаш? 
    -Казало ми се. 
    -Како? 
    -У сну. 
    -Па што ниси наставио? 
    -Нисам смео. Само дотле ми је речено да урадим. 
  Укључих камеру и почех да снимам. Најпре 
околиш, па келтску стазу, онда и полигонске плоче. 
Биле су уредно поређане. Видело се да их је слагала 
људска рука. Пут је био откривен у дужини од пет 
метара. Камен је сивкасто-зеленкаст камишаст са 
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ове планине. Чак доста добро обрађен. Има га у 
свим каменоломима дуж источне јухорске 
подгорине. 
   -Зашто си сигуран да су ово градили баш Келти? -
искушавам Милована, кад заврших снимање и 
скицирање локалитета. 
   -Сигуран сам јер ми се рекло. 
   -Добро, ал то ти није никакав доказ. 
    -Мени је довољан. Ти тражи бољи. Зато си ваљда 
овде. 
  -Хоћеш ли Миловане да ми покажеш та два места 
где је ерозија открила људске костуре? 
    Старац ме, без речи, одведе и тамо. Снимих и тај 
призор. Затим кренусмо до пећине испод Девојачке 
стене. Видели су се релативно свежи трагови, али је 
место вешто маскирано. 
    -Ко је ово урадио? 
    -Они археолози. Ја сам га само мало боље 
заклонио од радозналих очију. Посебно од трагача 
за благом. Намножили се од сваке врсте. Хтели би 
преко ноћи да се обогате, јадници.  
    А ово јесте вулканска планина. Не зове се случајно 
онај извор Бакарни кладенац.  А онај поток - 
Платински. А где има бакра и платине, има и злата, 
зар не? 
   И овде обавих сва потребна снимања. Онда ме 
Милован поведе на сам врх Велики Ветрен (776). 
Пролећно сунце се беше добрано џилитнуло увис, 
али на самој цуци је још увек било прохладно. Ту 
ветар непрекидно дува. По предању овде је у 
средњем веку радила ветрењача. Водич ми описа 
руком зидове келтског града и показа место где је 
била главна капија. 
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  -Кад је дан ведар, одавде се види и Краљево - рече 
ми Милован и седе на четвртасти бетонски стуб, 
ишаран именима и датумима, које оставише 
посетиоци. 
  -То сам прочитао и у Каницовој књизи. А то на 
чему седиш је главна тригонометријска тачка за овај 
крај Србије. Али пре две и по хиљаде година овде је 
била главна келтска осматрачница. Са ње су 
осматрали све капије Поморавља. Тај контролисани 
простор је износио преко двеста километара у 
пречнику. Нису они  случајно баш овде саградили 
град... 
   -Не, они су га само дозидали. А град је овде 
постојао и неколико хиљада година пре нове ере.  
    Користили су га прво праисторијски Срби - Меди, 
а онда сви остали од  аријевских Протосрба до 
Трибала - надопуни ме Милован, на моје искрено 
изненађење.  
    -Види ти њега! На основу чега то тврдиш, 
Миловане? 
    -Па чуо сам од неких историчара који су пре тебе 
долазили. Ја сам све екипе проматрао и учио од 
њих, а они мене нису могли да виде... 
   -Добро бре, Миловане, ако имаш душу, испричај 
ми већ једном о том феномену твоје невидљивости 
или ми више то не спомињи! 
    

Шеста глава 
 
     Старац накриви шубару. Узе дурбин из Првог 
светског рата, упери га у правцу једног великог 
храстовог дрвета и поче да зури у њега. Голим оком 
сам видео да је храст врло стар, висок и разгранат. 
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Делује импресивно. Као шумска патријаршија. А 
онда Милован, још са дурбином пред очима, поче да 
приповеда: 
   -За све је крив човек звани Вечити младић. Живео 
је на овој планини. О њему су испредане приче и 
бајке. Носио је белу ланену кошуљу до испод 
колена. Народ га је поштовао и држао за свеца. 
Одлазио је код њега да лечи разне бољке, што 
успевају само на човеку и нигде више. И Вечити 
младић је свима помагао. 
   Виђао сам га у ливади подно државне шуме, где 
сам преко лета истеривао овце на испашу. Брвнара 
Вечитог младића била је у Дубоком потоку, пола 
сата хода од моје појате. Младић је живео као 
пустиножитељ. Јео је шумске траве, корење, дивљи 
мед... Носио је благу нарав и детиње срце. 
Непрекидно се молио. 
     Божјак, испосник у шуми данас је велика реткост. 
Готово да такав више не постоји у српским 
планинама. А верујем ни на Балкану. Али ни ту не 
би било ничег необичног да тог Вечитог младића 
нису упамтили и мој отац и деда и прадеда. И ја. Сви 
они одоше Богу на истину, а шумски човек је и даље 
изгледао као да има тридесет година. Кажу само на 
оном свету, у рају, сви људи имају по тридесет 
година. 
  И кад ми дођосмо на власт, решисмо да окончамо 
ту загонетку. Мене одредише да га приведем у 
месни народни одбор. Пошто сам га знао из 
детињства, није ми било тешко да извршим тај 
партијски задатак.  
    Сведем га из бучине пред општину, а народ се 
згрну као да си дунуо у рог. Вечити Младић погнуо 
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рашчупану главу, кошуљу препасао ликом од врбове 
коре, а људи му прилазе љубе руке и целивају 
одежду. Стварно је изгледао као светац.  
  Циљ нам је био да раскринкамо ту фаму о њему и 
откријемо тајну вечне младости. Пришрафисмо га 
добро у канцеларији, измуштрасмо са унакрсним 
питањима, припретисмо батинама и он признаде да 
на Јухору постоји једно дрво које рађа једном у десет 
година, и то само један једини плод. Он тај плод 
убере, поједе га и не стари наредних десет година. 
До новог плода. 
    Нама лакну. Значи то је природна ствар. 
Изађосмо да то објаснимо оном народу што се 
скупио пред општином. 
    Аја! Народ неће ни да чује за такво објашњење. 
Али неће ни да се разиђе. Тек кад изведосмо 
Вечитог младића да и он лично потврди наше речи, 
почеше људи да се разилазе све вртећи главама. Не 
верују нам. 
     Ослободисмо пустињака да се врати у шуму, а ми 
се договорисмо да га уходимо и пратимо сваки 
његов корак. Можда ће баш ове године то дрво да 
донесе плод. Од првих трешања, па док не узре 
мушмуле, оскоруше и трњине, по две наше 
наоружане уходе мотрише на њега. 
   То је био строго поверљив задатак: открити дрво 
вечног живота на земљи. Еликсир младости. 
Замисли да се баш нама посрећило. Првима у свету. 
Па да накалемимо то дрво као Мичурин, да га 
размножимо, па да се наши најважнији 
руководиоци подмладе и остану да вечно живе. Да 
нам друг Тито остане председник на веке векова. 
Што није успело ни једном цару, ни фараону.  
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    Да подмладимо и друге заслужне комунистичке 
прваке, који су нам потребни за наше реформе. Да 
створимо први комунистички рај на свету. 
   Замисли, прикашине, то чудо: народ мречка, 
одлази, смењују се генерације, а ми се окаменили. 
Живимо као богови и дрмамо светом.  
    Мотрисмо на њега, богами, пуних девет година и 
већ изгубисмо сваку наду, али и здравље по овој 
планинчини. 
  Једнога дана Вечити младић се запути право на 
нашу заседу. На срећу ил несрећу, ја сам те недеље 
дежурао.  
    Стаде самотњак и еремита пред земуницу и назва 
нам Бога.  
    -Водите ме вашем господару - вели инок. 
Порипасмо као попарени. Не верујемо својим очима 
и ушима.  
  На прагу смо новог доба, доба бесмртних људи. Од 
овог момента почиње сумрак богова.  
     Већ размишљам о срећи мојих претпостављених, 
о свом вртоглавом успеху, о насловима у “Борби”, 
„Комунисту“ и другим новинама које ме величају за 
оданост Титу и Партији. И право да ти кажем, 
радујем се до неба што ћу мојој фамилији да 
обезбедим вечни живот на земљи. 
    Кад стигосмо пред село, на Танчин камењар, 
Вечити младић седе на камен да се одмори.  
    Поседасмо и ми, запалисмо по цигару и мотримо 
на заробљеника. Одједном глава му само клону на 
груди. Испусти душу као птичица. 
    Држ вештачко дисање, држ масирање, умивање – 
јок. Нема вајде. Претресосмо га да нађемо плод 
вечног живота, можда га понео са собом, ал од њега 
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ни трага. Намагарчи нас Вечити младић. Испадосмо 
цопине. Амзе. Моравски сомови.  
   Удбаши и партијски шефови, пристигли чак из 
Београда,  не повероваше у нашу причу. Убише Бога 
у нама, само да признамо да смо га намерно убили, 
а воћку вечног живота украли, да се само нас 
двојица овајдимо.  
    Једва смо преживели батине и муке на робији. 
Ортак Дина је умро после неколико година, а ја се 
још вуцарам по бучини као олињали курјак, пун 
костобоље.  
   Још понекад сањам тај плод са дрвета вечности. 
Као пењем се ка њему, а он на врху вршка, и таман 
да га дохватим - пробудим се – заврши Милован 
причу и заћута. 
   Легенду о Вечитом младићу сам слушао још у 
детињству. Кад се на славама или свињским даћама 
сељаци поднапију, одмах ударе у политику и на 
крају обавезно развезу причу о њему.  
    Једни су тврдили да је Вечити младић уствари низ 
сличних младића који се смењују, тако да изгледа 
као један који је вечно млад.  
   Други су говорили да су уствари то ”они наши” – 
што је значило четници, и спремају се да изненаде  
комунисте, кад добију наређење од  краља. Трећи су 
тврдили да су то све сами хајдуци, а четврти уносе 
забуну и неповерење говорећи како су то 
камуфлирани комунисти, који на тај начин 
контролишу народ, ко шта ради, куд се креће, ко 
краде државну шуму, ко иде да се моли у цркву, ко 
се и од чега лечи код Вечитог младића и тако то.  
Преко дана излазе космати по планини као 
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пустиножитељи, а увече иду кући на легало.  То им 
је државна служба. 
   Највећи број њих је веровао да су то, ипак, остаци 
јухорског четничког одреда са Добре воде. 
Прерушиле се брадоње у божјаке и калуђере и тако 
зафркнули партизанску власт.  Неки су нас 
уверавали да Вечити младић увек другачије изгледа 
кад га видиш. Никад нема исти лик. Та јухорска 
мистерија ни до данас није чини ми се разрешена у 
народном предању.  
  Сада сам од Милована чуо најновију верзију, коју 
мој здрав разум није прихватао у целини. Од бившег 
окорелог комуњаре и удбашког доушника, такву 
наивну причицу нисам очекивао. Једино сам могао 
да је прихватим као мит, као још једну утопијску 
параболу о бесмртности српских народних јунака. 
   -А шта се то, Миловане, стварно догодило са 
твојом шубаром? – решим да скренем причу на 
други колосек. 
  -Полако, бре. Све ти нешто фали као јавном 
тужиоцу. Доћи ћу и до ње. Кад не изврших ни овај 
задатак, после робије у селу ми више није било 
места. Одавно сам био изашао на лош глас.  
   А у нашој сељаковини, боље ти је да изађеш мечки 
на рупу, него на лош глас. Он ти се прилепи и за 
чукун-чукун унуче.  
    А стварно сам био прекардашио сваку меру. Дизао 
сам се из мртвих, доживео премеждење у врбаку, 
робијао због убиства, љубависао скоро јавно са 
Виолетом...  
    Поумираше ми отац и мајка, син ми већ стасао у 
доброг домаћина, ћерку сам удао...  Ал народ и власт 
ми се огадили. Власт и режим можеш и да 
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промениш. Револуција. Пушка. Па дингерац! 
Дингерац! Побијеш неколико главних, а остали се 
разбеже. Тако смо и ми дошли на власт. Ал како да 
променим народ?!  Зато решим да се мрднем из 
села. 
   Повучем се овде у планину. Оградим нову појату и 
торове, запатим овце и почнем да сточарим. Син и 
снаја су дуго година долазили на појату да узимају 
сир и млеко. Продавали на баракинској пијаци. 
Стекли углед и сталне муштерије. А сир сам правио 
првокласно.  
    И тако смо економисали све док ми се син не 
запосли у Београду. Преведе тамо жену и дете. Од 
жалости за њима моја супруга црче. Кућа запусте. 
После тога више нисам имао разлога ни 
привремено да силазим у село. Остало знаш. Видео 
си како живим. 
   Питаш за шубару. Шубара ти је, мој брајко, 
најбоља капа на свету. Кад устанем и умијем се, 
шубаром обришем руке и лице. Припалим ватру, а 
шубаром машем да се разгори.  
    Онда одем да помузем овце. За чобанина нема 
слађег доручка од пресног млека помуженог у 
шубару. Кад изјавим овце, бацам шубару и плашим 
гуље да не оду предалеко.  
    Кад се буљук запасе или пландује, подметнем 
шубару под задњицу да не озебем. На голој земљи 
можеш да седиш само у месецима који немају слово 
Р у свом називу. То да знаш: мај, јуни, јули, август.   
   Седнем тако на шубару, извадим фрулу и почнем 
да - тугујем. Плаче оно шупље дрвце, суза сузу 
претиче.  
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    Нису то тонови, ни акорди, то су звучне сузе. 
Звучни плач чобански и сељачки. Од шубаре се не 
одвајам ни ноћу. Кад легнем, ставим шубару под 
главу уместо јастука и заспим као сито јагње. Ето 
зашто је шубара најбоља капа на свету. Не бих је дао 
ни за генералску шапку. 
    Ал' не лези враже, једног јутра се пробудим, 
машим се за шубару, ал ње нема. Горе - доле, лево - 
десно, завирим у свако ћоше и у сваки буџак, 
разбрзим се око колибе, али шубаре ни од корова.  
    Кад би у сунчев зад, преко појате прелете нешто 
црно. Веће од птице, мање од орла. Шубара! Јес бре, 
није бре! И тако данима. Кривим главу као петао и 
сваки час погледам у небо. Али узалуд. Све док једне 
ноћи нешто не пребну о кров. Буп!! Рекох, то се небо 
посра на моју срећу. 
   Истрчим напоље, кад на чандији - моја шубара. 
Чучи као сова и трепће као сојка на југовини. Ноге 
ми се одсекоше. Оно зђутурумљено створење што 
ми заличи на шубару, постоја мало, рашири крила и 
одлете. Почех да дрхтим, као да ме ухватила 
тролетна грозница. 
    Сутрадан сиђем на поточе да се умијем. Нагнем се 
над вирче, кад у води нема мог лика. Први пут се 
врнем у колибу неумивен. Не знам шта да радим, 
нити шта да мислим.  
    Постао сам невидљив. А жив сам, брате. Знам за 
толико да сам жив. Видим воду, додирујем дрво, 
чујем шуму, осећам глад и жеђ... Све то, само се не 
оцртавам у води. А немам ни сенку!? Као да сам 
вампир, не дај Боже. 
    Обузе ме самртни страх. Крикнем колико ме грло 
носи: Људи, ја сам недивљииив...  
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    А планина ми одговара: ..видљииив, ...видљииив... 
И стварно одвојим очи у небо, кад тамо горе ја 
летим по небу и свирам фрулу...  
    Нисам пијан, нисам јео ни бунике. Опипавам се 
по телу, штипам по месу: ама све је на свом месту. 
Овде сам на земљи. Али ено ме и горе, на небу. 
Летим. Једно тело на два различита места. То у 
физици још није познато. Касније сам чуо од неких 
учењака горе на Ветрњи да је такво удвајање могуће.   
    Погледам и овце дигле главе у небо, гледају ме 
како летим и блеје, дозивају ме ваљда, пси лају на 
мене летећег, птице креште и склањају ми се с пута 
као да су виделе копца и пикирају доле у трњаке да 
се сакрију... Опште запрепашћење... 
   И тако добих свог двојника. Мој видљиви део се 
пресели на небо, а невидљиви остаде у месу да са 
мном чамоше по земљи.  
    Сад могу да радим шта ми је воља.. Могу да 
крадем, да пљачкам банке, да обљубим сваку жену... 
Да чиним дела и недела.  
   Могу да се светим и да помажем сиротињи као 
Свети Никола, да убијам државнике. Непријатеље 
на фронту и у позадини...  
    Данима сам озбиљно размишљао да пустим овце у 
бучину и да овако невидљив идем по свету. Да се 
обогатим. Да најзад постанем човек. Да имам све 
што ми душа пожели. Да направим чудо. Да 
постанем светски феномен. 
    Замисли само какав би хаос могао да направим у 
Њујорку? Па тек у Вашингтону? Могао би да 
председникујем Америком. И светом. 
   Али сам одустао од те намисли. То ме нека сила 
искушавала. Да л' ћу да останем свиња до краја 



 202 

живота, ил ћу да се покајем и не чиним више зла 
дела. 
А све то и да сам урадио, ко би знао да сам то баш ја, 
Милован из Ђерђелина, да је то богатство баш моје. 
Да сам ја баш тај светски херој. Како да сазна 
јавност кад сам безличан. Шта ми вреди све 
богатство овога света, и сва моћ и сила, кад сам 
невидљив. Без имена, без личне карте, без право 
гласа... Као кад нисам - личност. 
   А мој невидљиви двојник поче да прелеће сваки 
дан преко ливаде. Махне ми и лети даље. Понекад 
слети испред колибе. Смеши се. Ја му причам своје 
муке, а он се само кези као пас. Па не знаш да л се 
смеје ил режи. Понекад ''убијемо'' и партију 
таблића. Увек ме победи. Молим га да ми врне 
шубару и лик, а он одмахује главом. Чини ми се кад 
бих шубару ставио на главу, опет бих постао 
видљиво створење, а не човек-дух.  
   И тако је то трајало све до јуче, мој синовче, кад те 
Бог нанесе овамо те ми скину чини и магију. Сад сам 
опет телесан. Да могу мирно да умрем. Да ме 
сахране као човека, ако ми дотле орлови коске не 
разнесу. И ко ће да ме нађе у овој недођији? 
    -Па наићи ће неко. Рецимо, онај чича од јутрос, 
можда дрвар, шумар или печуркар- тешим га. 
   -Слаба вајда. И да ме неко нађе, ко ће да приђе 
смрдљивој мрцини? А онај јутрошњи. Е, са њим не 
говорим. Он је врач. Зна неке друидске чини. Он је 
прави друид. Потомак њихов. 
    Верујем да ми је он и направио ову ујдурму и 
одузео девет година људског живота. Мислим да је 
то његово масло. Покушава на све начине да 
преузме првенство од мене. 
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    -Какво првенство, Миловане? 
    -Па старејство, старешинство остало од старине. 
Краљевство. 
    -Какво старејство? Какво краљевство? У чему си 
ти старији од њега, по чину, осим у годинама. И 
какав си ти краљ?  
      -Не можеш ти то сад да разумеш, али ускоро ће 
ти све бити јасно. 
  Мистерија за мистеријом. Све се искомпликовало и 
усложило, а нема  наговештаја ни једном решењу.  
    -А да ли си Миловане, тражио то дрво што рађа 
еликсир младости? 
   -Јесам. Годинама. И кад ми се учинило да сам га 
најзад нашао, уједе ме змија, његова чуварка. 
    -Како си преживео? 
    Излечио ме је онај јутрошњи човек. Нашао неке 
траве, одмах ту у близини, преврачао нешто над 
њима, истуцао их између два камена и дао ми да 
прогутам тај џмотуљак.  
    Рекао сам ти да он зна тајна знања, свакојаку 
магију уме да ''напрати'' на човека. И стално ме 
прати и уходи... 
    -Зашто онда нећеш да разговараш с њим, кад ти је 
спасио живот? 
    -То је друга и дуга прича... 
   -Ту нешто не штима, Миловане. Кажеш да си био  
невидљив за свакога, а он те видео и спасао ти 
живот? То помало вређа мој здрав разум, чича. Не 
можеш тако ... 
    -Па он ме је и оневидео, али сам за њега био увек 
видљив. Велики је то чаробњак. 
   Са скепсом примам његове неубедљиве 
одговоре.Уосталом, нека ме деда лаже. Себе лаже. 
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    Са врха Јухора видело се све као на длану: 
Баракин, Равно, Јагодна, Кикевац, Сталаћ, 
Крушевац, Варварин, левачка, поморавска и 
темнићка села...  
    На истоку се дизала природна пирамида Ртња, на 
коју често слећу ванземаљски посетиоци, пише у 
новинама, затим се види Јужни Кучај, Баба, 
Бељаница, Јаворак, Мојсињске планине, Јастребац, 
Црни врх...   
     Морава се цаклила  на сунцу и увијала као млада 
ручкноша  под обрамицом док жури да жетеоцима 
донесе ручак... 
    Мудри су били ти Келти. Са овог места 
контролисали су све природне капије овога краја: 
Багрданску, Сталаћку, Честобродичку, Ражањску и 
Западноморавску клисуру. У народу овога окоља 
још живи легенда о четрнаест келтских коњаника, 
који су са дугачким копљима са врха Јухора могли 
да пођу у сусрет сваком незваном госту и сретну га 
за мање од једног часа.  
    Ти коњаници су били истовремено и извидница, и 
гласоноше и казнени одред. Али и пустахије, који су 
отимали најлепше  девојке и младе жене, доводили 
их у овај град, где сада стојимо, и ту су им изабране 
жене радјале и подизале мушку децу.  
   Стварали су посебан сој ратника. Чим се дете роди, 
Келти су му стављали  гвоздену алку око врата. Био 
је то ратнички завет од рођења. Чим прохода, дете је 
почињало да се упућује у тајне борбених вештина. 
Једну такву алку или 'колце'  мој старији комшија 
Бива је шорао по сеоским сокацима, не знајући да 
гура по прашини свету ратничку огрлицу. Нисмо ни 
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ми знали за то, али смо му се дивили како то 
најбоље ради од све сеоске деце. 
    Замолих старца да се помери са мале бетонске 
тригонометријске тачке, да се на њу попнем и 
снимим са ове “цуцуљке” сву околину, некадашње 
царство Келта. 
    Задовољан обављеним послом, лако сам корачао 
натраг низ стазе и богазе. Кад стигосмо до потока, 
што тече испод Миловановог пашњака, заустависмо 
се. 
      Руковасмо се на растанку, захвалих му на 
гостопримству и великој помоћи. Он само одмахну 
руком. Кад се удаљих десетак корака, старац ми 
довикну. 
    -И дођи да ме сахраниш! 
    -Побогу, како ћу знати кад ћеш умрети?  
    -Знаћеш, сигурно. Казаће ти се. И повешћеш са 
собом још једнога - добаци Милован. 
    -Је л ти то пророкујеш или ми поручујеш? 
    -Предвиђам. Боље рећи, знам већ. Видим. 
    -У здравље стари! 
    -Свако добро те снашло - благослови ме Милован, 
натуче шубару-невидимку на чело и крену узбрдо ка 
колиби.  
    Лакну ми на души. Милован јесте занимљив, али 
и заморан за слушање. Пуно тога сам чуо од њега 
што нисам знао, али му не смем веровати у сваку 
причу.                    

Седма глава 
 
     Враћао сам се са планине двоструко задовољан. 
Обавио сам посао и срео необичног човека, са још 
необичнијим животним искуством. Све што му се 
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догађало било је на ивици паранормалног, 
оностраног, у сваком случају врло мистериозно.  
    Милован је велика загонетка коју не могу ни лако 
ни брзо да решим. Али ако ме је Бог увео у ову 
мистерију, из ње ће  ме сигурно и извести. Казаће 
ми се оно што треба и кад треба. Не могу 
пожуривати Божју вољу.  
    Април и наредна два месеца проведох у изучавању 
келтске историје, митова и легенди. У јулу на грчкој 
плажи спријатељих се са младим професором 
историје у баракинској гимназији.  
    На песку Белога мора, како су Срби Беласти или 
Пеласти у праисторији називали Средоземно море, 
под метидеранским сунцем, распредасмо о 
многочему, али кад му рекох да ме посебно 
интересује праисторија, пре свега келтска култура, 
он се обрадова и разговор поста још живахнији. 
Похвалих се да радим студију о највећем келтском 
насељу на Балкану, које се налази на врху Јухора. 
    Професор ме погледа упитно и изненађено. 
Понуди ми затим могућност да у септембру одржим 
предавање у гимназији на ту тему. 
    Прихватих позив из учтивости, али сам мислио да 
је уследио из куртоазије, због тренутног 
одушевљења младог интелектуалца, или као знак 
поштовања према мом раду и напорима.  
    Ипак, средином септембра професор ме позва 
телефоном и замоли да следећег петка одржим 
предавање о келтском краљевству. Обећах му и у 
заказано време нађох се пред пуном салом младих 
слушалаца, жељних новог знања. 
    Најпре сам им показао скице тлоцрта града на 
Јухору и келтског пута, а онда и скице келтског 
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утврђења и војног логора. Потом сам на видеобиму 
пројектовао филм који сам начинио на самом 
локалитету, уз најнужније коментаре.  
    Како млади показаше велико интересовање за ово 
откриће и затражише да им кажем што потпуније 
податке из историје овог народа, није ми било 
тешко да им испуним жељу. 
    Подсетих их, држећи се концепције њихових 
уџбеника, да су се Келти, према званичном 
историјском тумачењу, већ крајем четвртог и 
почетком петог века пре Христа појавили на Дунаву. 
Кренули са ка Трибалији и Тракији, српским 
праисторијским земљама, и у силовитом јуришу, 
брзо су освојили те просторе и раширили се низ све 
три моравске долине преко, Шумадије, Источне 
Србије... 
    Келти су, тврде савремени историчари, основали 
Сингидунум (Београд), и Капедунум (Ужице), који 
су постали највећи војни и административни 
центри.  
    Централни део Поморавља, где се налази највеће 
до сада пронађено келтско насеље на Балкану, 
покорила су и населила следећа келтска племена: 
Скорди, Квади, Маркомани и Јериги.  
  Поразивши староседелачка и домородачка српска 
праисторијска племена, Келти су их страховито 
опљачкали, и раширили се на њиховим 
територијама. Коначан циљ Келта били су Делфи, 
које су, такодје, желели да опустоше. Међутим, у 
бици за пророчиште код Термопила, келтске 
освајачке трупе биле су страховито поражене 279. 
године пре нове ере. Ту су их заједничким снагама 
поразили Спартанци и Атињани.  
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    Неколико година касније, Келти доживљавају још 
један пораз код Делфа. Не могавши да поднесе ова 
понижења, келтски краљ и војсковођа Бренас, 
извршио је самоубиство. 
    Само после једногенерацијског обнављања, 
агилни Келти или Скорди, како су их Трибали 
звали, поново се одлучују на освајачки поход. 
Нападају остатак трибалско-српског царства и 
проширују своју управу од ушћа Драве до Тимока и 
од Дрине до Ниша.  
    Ово се догодило у трећем веку пре нове ере, а већ 
крајем трећег века Келти поново предузимају три 
велика ратна похода. Први на удару су поново били 
Трибали, најбројнији и најраширенији српски 
народ на Балкану, као и други сродни народ 
Трачани или Трашани, односно Рашани. 
   На челу скордиске војске од сто двадесет хиљада 
пешака и двадесет хиљада коњаника налазили су се  
генерали Ачигорис и Белгиос. Они су у другом 
походу поразили и Пеонце, старо српско племе са 
простора Косова и Метохије.  
    У трећем походу Келти нападају и српски народ 
насељен на географском простору који се  у 
најдубљој праисторији најпре звао Пелонија, па 
онда Македонија.  
    Над овим српским народом у Македонији, владао 
је у то време краљ Птоломеј Кераун, из чувене 
српске династије Птоломејевића, који су у време 
Александра Великог Карановића и још више 
стотина  година после њега владали Египтом, 
Сиријом и Палестином.  
    Кераун није прихватио помоћ сродног му народа 
Дарданаца и сам се супротставио разјареним 
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Скордима. Његова бројчано мања војска доживела 
је пораз, двеста седамдесет девете године пре нове 
ере. У овој бици погинуо је и сам краљ Кераун 
Птоломеј.  
    Овом победом, Скордима су сада била широм 
отворена врата ка Оријенту.  
   И следеће године Келти прелазе Дарданеле, 
освајају Малу Азију и заснивају ново краљевство - 
Галицију. У грчким документима, Келти су познати 
као Галати, а у римским документима као Гали. 
Германи су их називали Влахасима или Валахасима. 
  Већ после првог  пораза код Делфа, Скорди почињу 
да се насељавају на простору Трибалије и ту 
заснивају своја насеља-селендре, како су их Трибали 
називали.  Реч ''селендра'' се и данас налази у 
савременом српском језику.  
    На западној обали Велике Мораве, а у 
Херодотовој “трибалској равници”, живели су 
Велики Скорди, који су, према томе, држали под 
својом управом и војно утврђење на јухорском 
Великом Ветрену. Источну обалу Мораве и залеђе 
контролисали су Мали Скорди. 
   У утврђењу на Великом Ветрену, Келти су имали 
јаку војну формацију. На овом месту, археолози су 
недавно открили око 140 предмета из тог периода, 
који припадају такозваној латенској култури: 
чампаре, копља, ножеве, узенгије и слично. За сада 
је ово највеће откривено насеље келтске културе на 
Балкану. 
   Као што је већ познато, Келти или Скорди су 
унапредили технологију тога доба. Изумели су 
витао, олакшали и усавршили израду керамичких 
предмета, као и предмета од племенитих метала. 
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Настанивши се трајно на овим просторима, Келти су 
почели да се нормално мешају са староседеоцима 
Трибалима, Трачанима и другим племенима, са 
којима их  је спајао исти језик и култура.  
    Од четвртог века пре нове ере, до коначног 
доласка Римљана на ове просторе, Келти су се већ 
били претопили у већинско српско становништво. 
   Од свих народа јафетовског порекла, Срби и Келти 
данас имају највећи број заједничких речи из 
првобитног изворног језика насталог у поддунавској 
Србији, као и низ других етнолошких, обичајних и 
фолклорних сличности. 
   Тако рецимо,  то су једина два народа која 
обележавају своје велике поразе, Срби - Косовски 
бој, а Келти, односно Велшани као најизворнији 
Келти, пораз код Картрета.  
    И Келти су, као и Срби, своје земаљско царство 
представили небеском, и веровали у онострани 
живот или Анун, како су га звали и праисторијски 
Срби. 
  Келти су свог врховног бога називали Товид, а 
Срби- Световид, касније – Вид или Видовдан. 
Српски бог заштитник био је Дајбог, хроми Даба, а 
келтски патрон је Дагда. Сличност је и данас 
очигледна.  
    Српска вила се код Келта изговарала као елила, а 
вила  Равијојла код Келта се звала Равиола. 
Равијојла и Равиола означава разблудну и разуздану 
жену код оба народа. 
    И симболика боја код ова два древна народа 
остала је иста. Бела боја представља знак победе и 
јунаштва, чистоте и тежње ка савршенству. Ту боју и 
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данас Срби имају на својој застави, на којој је и 
двоглави бели орао.  
   А древни Келти и Срби-Трибали били су риђокоси 
или црвенокоси (руди).  
    (И сада ми постаде јасно зашто сам у аутобусу за 
Крагујевац, кад сам први пут видео Црвенокосог 
Господина, изговорио стих “сачувај ме Боже, 
рудога...”). Наставих предавање: 
  Заједничко језико наслеђе Срба и Келта остало је 
сачувано и у топономастици. Например, Багрдан, 
село код Јагодине, на трибалско-келтском језику 
значи- чопори коња и људи.  
    Име варошице Благотин, са западне стране 
Јухора, преводи се као - утврђење главног вође, а 
село Скорица, код Баракина, има у својој коренској 
морфеми скордско име.  
    Стара српска запрежна двоколица зове се корда, 
слично као и ратничка двоколица Келта-скорда. 
  И назив града Баракина је из древносрпског или 
трибалско-келтског језика. ''Бара'', на 
праисторијском српском значи-тврђава. Кин је 
појам за блато.  
    И данас се често каже: ''немој да ме кињиш'', 
односно киниш, што значи ''немој да ме блатиш''.  
    Према томе, децо, име вашег града преводи се као 
''тврђава у блату'' или ''блатна тврђава''. А шта 
мислите, зашто? 
   Између града Равног и Баракина, после отицања 
Панонског мора, остала је мочвара, у којој боравила 
огромна змијурина - аждаја. Тај предео се и данас 
тако зове - Змич. Ту поред Змича Трибали и Келти 
су имали, такође, утврђење у блату, блатну тврђаву 
или Баракин.  
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    Из њега су са својим војним посадама могли врло 
ефикасно да се супротставе агресорима. Једну, а 
можда и две стране ''тврђаве у блату'' штитило је 
Змичко језеро.  
   И назив планине Јухор је келтско-трибалског 
порекла. Изворни древносрпски назив је гласио - 
Ахорн, то јест-Јавор. И данас на Јухору једна његова 
страна зове се - Јаворница.  
    Каснијом језичком мутацијом, Ахорн је постао 
Јахорн, ради лакшег изговора, јер се са гласом Ј не 
јавља зев у изговору, затим је добијен други 
прелазни облик  - Јухорн, и на крају данашњи назив 
- Јухор.  
   А са врха Јухора, из војног утврђења и града, 
значи-одозгоре, што је опет заједничка реч, 
силазиле су келтске бустахије или по српском - 
пустахије, четрнаест моћних и обесних коњаника 
који су по околним селендрама отимали најрасније 
девојке и жене и унапредјивали свој запат. 
    Унутар келтског утврђења на Јухору постојала је 
висока стена, која се данас зове Девојачка стена.  
  Честите Трибалке, праисторијске Српкиње, које 
нису пристајале на киднаповање, на обљубу и на 
живот у војничком логору, кад год су искористиле 
прилику, скакале би са високе стене у провалију и 
себи одузимале животе. 
  Као што видимо, митолошка матрица легенде о 
Девојачкој стени је много старија, него што се 
мисли, а мисли се да је настала тек у време турског 
ропства. Ова легенда је тада само обновљена, 
извучена из народног памћења, како би се сачувала 
част младих Српкиња, образ народни и - генетска 
чистота. 
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  На Девојачкој стени данас у камену стоји епитаф: 
''Овај споменик честитој српској девојци подиже 
Бог''. Натпис је стар најмање стотину година, јер  га 
је почетком двадесетог века Лета Господњега 
записао етнолог  Станоје Мијатовић. 
  Моји слушаоци, гимназијалци, су са великим 
интересовањем пратили моје излагање, а то сам 
видео по тишини у сали и сјактавим, радозналим 
очима. Зато сам са још већим еланом наставио: 
   Тражећи сродност келтске и српске језичке 
баштине, неки истакнути професори и лингвисти 
тврде да и само име Скорди значи Срби. Како су 
дошли до овог закључка? Лингвистичком методом!  
    Основица речи је Сорди, а то је један од назива за 
Србе у латинским списима. У ту основну реч Сорди, 
Римљани су убацивали слово Ц које се чита у 
латинском као К. И добијена је реч Скорди. 
   По старосрпском, то слово К испада после слова Ц, 
а слово Д прелази у Б. Дакле, латински Скорди су 
уствари СОРБИ, односно Сораби, име за српски 
етнос на широким просторима северозападне и 
средње Европе, као што вам је познато. 
    А сада ћу вам, поштоване младе колеге, говорити 
о једном познатом келтском миту, који је настао 
управо на нашим просторима, и то је моје откриће и 
допринос српско-келтској митопоетици. 
     Село Кукљин, старији назив Кукулин, налази се у 
околини Крушевца. У свом називу чува успомену на 
највећег митког јунака у Скорда-Кукулина, чија се 
снага и храброст може упоредити са античким 
херојима. 
    Према келтском миту, млади Сентанта, Дектирин 
син, у својој седмој години живота убио је огромног 
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пса, који је припадао ковачу Кулеину, који се због 
тог губитка веома ражалости, чак толико,  да је у 
бесу затражио од дечака да му од сада он буде чувар 
куће, уместо пса. 
    Друид, скордски свештеник и судија, по имену 
Катбад, оценио је то као правичну надокнаду, али је 
истовремено и утешио дечака, прорекавши му 
велику херојску будућност. Његово име изговараће 
се кроз векове на свим уснама. Дечаку наденуше 
име Кукулин или у преводу - Кулеинов пас. 
    Млади Сентанта се сложи да буде чувар куће, јер 
га друидово пророчанство понесе. И кад одрасте, 
Кукулин заиста постаде велики јунак и његово се 
дело прочу и разгласи по свим народима и стаде се 
изговарати на свим уснама, све до данас, као што 
пророчанство и предвиде. Према миту, Кукулин 
данас “станује” у називу села Кукљина. 
   А кад смо већ код мита, младе колега, желим да 
вас подсетим да према митском родословном стаблу 
Келти, Скордисци и Трибали су најближи сродници. 
    Наиме, брзоноги киклоп Полифем, са женом 
Галатејом, изродио је три сина Илирија, Келта и 
Гала. Илирије је потом добио шест синова: Енхела, 
Ауторија, Дардана, Меда, Таула и Перхеба. 
     Ауторије је имао два сина Панонија и Пеона, 
осниваче државе Паноније и Пеоније - Косова. 
Пеон, косовски краљ, је добио Скордиска и Трибала. 
Према овом класичном античком српском миту, 
Трибали и Скорди (Сорби) су најближи сродници и 
носе имена по својим епонимним херојима. 
     Херодот у праисторији, као и Страбон, затим 
Апијан из Александрије и многи други, све до 
Халкохондиласа, кажу да су Срби-Трибали 
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(најбројнији и највећи народ) и Скордисци, два 
најславнија племена Илирије, посебно у првим 
вековима Христове ере.  
    А под Илиријом, Римљани су у каснијој фази 
подразумевали простор од Алпа до Понта, односно 
Црног мора. Бројно митолошко Полифемово 
потомство српских племена, разгранато на простору 
Балкана, Медитерана, Европе и Русије, играло је 
врло значајну улогу у старом, али и у новом свету, 
односно у хришћанској ери. 
   И после толико векова и миленија, у народном 
предању постоји сећање на велико благо које је, 
наводно, припадало Келтима. А сакупили су га, 
вероватно, у бројним походима и пљачкама, али су 
и сами били врло вешти металурзи и ковачи 
племенитих метала. 
   Моје сажето излагање о Келтима, прилагођено 
потребама средњошколског образовног програма и, 
наравно, узрасту, изванредно је прихваћено и од 
ученика и од професора. То сам  закључио по дугом 
аплаузу.  
    Млади колега историчар, који је све ово и 
организовао, није крио своје задовољство. Први ми 
је пришао и честитао. Изразио је жаљење што и 
његов деда није могао да чује ову лепу причу о 
Келтима, које он просто обожава.  
   И спонтано извади нотес и показа ми фотографију 
свог деде. Остао сам затечен.  
    На слици је био Црвенокоси Господин у војној  
униформи. Млади професор примети моје 
изненађење и запита ме да ли га којим случајем 
познајем.  
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    Одречно  завртех главом и, да скријем своју 
збуњеност, запитах га шта му је деда био по чину и 
који посао је обављао у војсци.  
      Младић ми рече да му је деда  
контраобавештајац у пензији, а био је специјалиста 
за античку историју Балкана.  
    Иако је пензионер и даље је ''у материји'', како се 
изрази професор Радован, о свом деди. У тренутку 
ми се освежи сећање на два сусрета са њим, из 
студентских дана, и поново ми срце затрепери при 
помисли да сам могао да будем ухваћен са 
проскрибованим антидржавним списом у рукама. 
                  

Осма глава 
      
     Ученици су полако излазили из сале, кад ми 
приђе један младић и замоли ме да се издвојимо из 
групе, јер има нешто важно да ми саопшти у вези са 
Келтима. Удаљисмо се. 
    -Могу ли да Вам кажем нешто у поверењу? То је 
строго чувана породична тајна, која се преноси с 
колена на колено, па Вас молим да о томе никоме не 
говорите. 
    -Не мораш да ми кажеш, ако тиме рушиш 
породични завет или прекидаш традицију тајности 
– упозорих га. 
    -Морам. Нешто ме тера на то. 
    -У реду, онда реци. И не брини. Остаће као 
закопано. 
    -Мој деда је чувар келтског блага - рече ми 
полушапатом. 
    -Где? 
    -На Јухору. 
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    -Ко ти је то рекао? 
    -Отац. 
    -А како се ти зовеш, младићу? 
    -Келтимир. 
    -Ретко име? 
    -Врло ретко. Чак мислим и једино - рече поносно. 
    -А како се презиваш? 
    -Врачаревић. 
    -Значи, ти си из Ђерђелина? 
    -Да, тамо сам рођен. 
    -Колико знам, живео си у Београду? 
    -Све до прошле године. Онда је отац изненада 
одлучио да се преселимо у Баракин. Он сада ради 
као приватни занатлија, а ја завршавам гимназију. 
    -Јеси ли упамтио свог деду? 
    -Нисам. Био сам много мали кад смо се одселили, 
а и деда је већ био отишао да живи на планини. 
Отац ми касније није дозвољавао да га посетим јер 
су били у завади... 
    -А да ли би волео да упознаш деда Милована? 
    -Зар га Ви лично познајете? - обрадова се младић 
и осетих да сам у његовом срцу задобио још веће 
поверење. 
    -Да. Боље него тебе. 
    -Како не бих волео, човече? Па Ви сте цар! 
    -Када ћеш бити спреман, Келтимире, да посетиш 
свог деду? 
   -Већ сутра, ако Вама одговара. Субота је, матори 
иде у Београд да обиђе стан, а ја сам либеро - 
одушевљено ће мој нови познаник. 
   -Онда сутра - уважих његов предлог, а потом га 
посаветовах како да се припреми и шта да понесе на 
планину. 
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    Младићевој срећи није било краја. Поздрави ме и 
истрча из сале. Сутрадан Келтимир ме је већ чекао 
на договореном месту. Уђе у ауто и хукну. 
      -Нисам могао да заспим до зоре. А онда ме сан 
накратко савлада и усних како се пењем на кајсију 
испред старе куће у селу, и хоћу да дохватим једину 
преосталу кајсију на самом врху. А она руда, зрела, 
блистава... И таман да је узмем, пробудих се. И тако 
се исти сан три пута поновио... 
    -И недохвати је? 
    -Не. А кад се расаних био сам сав у зноју. 
    -Освежићеш се на планинском ваздуху. Не брини, 
Келтимире. А сличан сан ми је испричао и твој деда 
Милован.  
     Руј кајсије је боја старог злата, а злато има високу 
симболику, као и дрво уопште. Зато сневач мора 
одмах после буђења сам да осети на шта би тај сан 
могао да се односи. Оне прве асоцијације су обично 
и најближе правој поруци сна.  
     Ипак, твој сан ми се чини архетипским и 
прегогнитивним, предсказујућим, Келтимире. 
Упамти га, па ћеш и сам видети на шта се односио. 
    Кад стигосмо у Ђерђелин, кола паркирах испред 
његове родне куће код Старе чесме, верујући да ће 
најпре њу да обиђе. Међутим, Келтимир одби моју 
идеју и замоли ме да одмах кренемо. Опет услиших 
његову жељу. 
    Лишће је увелико пожутело. Шума је горела у 
рују. Стабла су личила на  буктиње. Биљна 
олимпијада је завршена. Мали планетаријуми 
трњина су још сазревали. Бобице су биле неукусне. 
Ројеви глогиња њихали су се на поветарцу. А 
купинари су одавно обрали црне куглице. Келтимир 
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и ја пунили смо плућа горским ваздухом и радовали 
очи живописним бојама јесени. 
    -Близу смо- казах Келтимиру кад изађосмо из 
шуме на велики пропланак. 
     -Је л' оно дедина колиба? 
     -Јесте. 
     Он убрза корак. Потрча. Пожурих и ја за њим. 
     Пред колибом угледах оног маторца што је јурио 
магарца по Јухору. Стоји гологлав. У плексусу ме 
штрецну муња. И рашири се по телу.  
    Улетех у колибу. На кревету је лежао деда 
Милован, а изнад главе му упаљена свећа. 
Келтимир зајеца и паде преко мртваца. 
    -Још је врућ - крикну младић. 
    Опипах му пулс. Почех да му дајем и вештачко 
дисање... 
    -Деда, деда, стигао сам...  
    Келтимир је дрмусао деду, не верујући да је дошао 
прекасно и плакао је као дете. 
    -Узалуд синко - сажаљиво га теши маторац испред 
колибе. 
    -Да га ти ниси уморио? - питам маторца и гледам 
га испитивачки. 
    -Шта ти пада на памет, будало? - мирним гласом 
ми одврати чилац. 
    -Ко си ти? - оштро му се унесох у лице, спреман да 
га згромим, не само због изречене ми увреде, већ и 
због свега онога што ми је приредио на планини, а 
посебно због пакости које је приређивао деда 
Миловану. 
     -Радошин из села Белигоре. 
     -Ти си му запалио свећу? Како си знао да је умро? 
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     -Ја сам, а ко би други. Најближи смо рођаци. А 
знао сам тако што је још пре пет дана тесао и 
спремао мртвачки сандук. 
      -Какви сте ви  рођаци? 
    -Ми смо браћа од стричева. 
    -Па и ти си од Врачаревића? 
    -Није било тешко да закључиш. Отишао сам на 
мираз у Белигору пре четрдесет година. 
    -Нисте говорили. Али ти си га, ипак, уходио? 
    -Да, али сам се држао подаље од угурсуза. Имао је 
гадну нарав. 
    -И шта ћемо сада Радошине? 
    -Па да га сахранимо. Шта друго? Зато сам вас и 
чекао. 
    -Ниси могао да знаш, ни да ли ћемо, ни када ћемо 
да стигнемо? 
    -То ти мислиш - одговори ми и узе чашицу с 
ракијом. Прекрсти и одли у траву за покој душе 
умрлога. То урадисмо и нас двојица. 
    -Хоћу да ископам деди раку - обрати се Келтимир 
свом старијем рођаку. 
    -Он је то већ сам урадио, још пре десетак дана. 
Ено, тамо под оним храстом - показа Радошин вечну 
кућу деда Милованову. 
    -А где је сандук? - упита Келтимир. 
    -Иза колибе. 
    Милованов унук и ја одосмо да донесемо ковчег. 
Положисмо покојника у њега. 
     -А где је крстача?-питам опет Радошина.  
     -Не знам. Ваљда није стигао да је направи. А 
можда и није хтео. Знаш већ да је био комуниста у 
души - одговори Радошин док је са секиром на 
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рамену одлазио у први шумарак. Отуда се врати са 
два укрштена дрвета, причвршћена узицом. 
    Радошин је ишао напред са крстачом, а ја и 
Келтимир смо с тешком муком носили сандук до 
раке. Почесмо и да се опраштамо од покојника. 
Најпре Келтимир. Пао је опет преко ковчега и 
зацењује се од бола. Деду је видео први и последњи 
пут. Мртвог. 
    У том тренутку крај раке се створише магличасте 
сенке са копљима и кацигама на глави. Нас тројица 
занемесмо. Четрнаест сени ратника. Стоје. Одају 
почаст покојнику. Нико од нас не сме ни да дише. 
Потраја. Чини ми се прође мала вечност. 
Први пут у животу сам видео тако нешто. А онда 
привиђење ишчезну. 
    -Видесте ли ово, људи? -  питам их шапатом. 
    Они само климају главом. Мало затим Радошин 
приђе, пољуби покојника и стави му дукат на чело. 
Затим пажљиво скиде шубару са покојникове главе. 
   -Шта то радиш?  
    -Сад је ред на мене - одговори Радошин. 
Келтимир заусти нешто да каже, али се предомисли. 
     И заиста се испунило Милованово провиђење. 
Дошао сам му на сахрану и повео још једнога. То и 
гласно приметих. 
    -Чуо сам кад ти је то рекао на растанку - јави се 
Радошин. 
    -И тада си нас уходио? 
    -Наравно, то ми је била дужност. 
    -Радошине, да ли је и Вечити младић био чувар 
келтског блага? 
    -Најбољи. 
    -А Виолета је била ваша Равиола? 
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    -И она, и њена баба, и прабаба... 
    -А да ли заиста постоји то дрво што рађа плод 
бесмртности? 
     Радошин потврдно климну главом. 
     -А она лисица је сигурно на лукав начин завела 
ловце на погрешан траг? 
    -Па зато се и зове лисица - одговори Радошин. 
    Намислих да га питам да ли он стварно зна где се 
налази то келтско благо, о коме се вековима 
приповеда у народу овог краја, али схватих да би то 
питање било крајње наивно. 
    У мало опуштенијој атмосфери, после две-три 
чашице за покој душе, запитах новог чувара 
келтског блага, како ме је проценио оног јутра кад 
смо се први пут срели.  
    Он ми одговори да сам безазлен по питању 
потраге за тајним благом, и није видео у мени лоше 
намере. 
    -Зашто се још ниси обратио свом младом рођаку, 
Радошине? Нисте се ни поздравили. 
    Погледаше се. Ни један од њих не проговори. 
Било ми је чудно овакво понашање двојице блиских 
рођака у тренутку смрти најстаријега. Мало касније 
приредисмо скромни парастос. Ручасмо и одлисмо 
вино три пута, према древном обичају.  
    Запитах их одакле су пореклом Врачаревићи. 
Радошин ми одговори да су старинци, да се нису 
никада далеко селили одавде, можда само по 
јухорским забитима, кад је то требало, и испратили 
су многе непријатеље и многе српске сеобе.  
    Његови прапреци живели су тада у забитима и  
кланцима који се сада зову: Заклање, Тршевина, 
Шиба, Бачије, Металиште, Кучкин поток, Хајдучки 



 223 

кладенац, Велики и Мали медвеђи, Оштра 
главица... 
    -Можда сте потомци неке древне друидске лозе? - 
кушам Радошина. 
    -Ко би га знао. Можда и јесмо. 
    -Вечити младић је ваш рођак, је л' тако? 
    -Па, наравно да јесте. Само наша лоза чува тајну 
келтског блага - одговори Радошин и погледа ме с 
презрењем.  
    -Он је био најбољи. У последњих хиљаду година. 
Готово прави светац. 
    Тек сада приметих да овце пландују, пси цвиле и 
тугују. Запиткујем даље Радошина, какву стварну 
улогу има онај његов магарац у свему овом 
замршенију. 
   -Копито мора да бубња овом планином. Коњско 
или магареће. А наше предање вели да је Јухор 
шупља планина, што на келтском значи - планина 
која бубња - објашњава ми Радошин. 
   Радошин ме нервирао од првог сусрета. Вређала 
ме је његова припроста природа, практична сељачка 
бистрина и лукавост најниже врсте. 
Келтимир ме погледа значајно, и схватих да хоће 
назад. 
    Кренусмо. Радошин пође десетак корака за нама 
да нас испрати. Лепо и неочекивано од њега. 
Поздрависмо се. Он стави излизану шубару на 
главу. Капу невидимку. Погледах га упитно. 
    -Па рекох ти да је сад ред на мене... Да будем 
невидљиви чувар, Саво. 
   -Знаш ми и име? 
   -И пуно тога још о теби! 
   -Морам да ти верујем - рекох му и одустадох од  
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идеје да га даље испитујем  пред Келтимиром. 
    Доћи ћеш ти још једном, Саво - рече ми, док је 
ожалошћени младић бацао ливадски цвет на дедину 
хумку.  
    Исто ми је поручивао и Милован на растанку. 
Радошин као да га имитира, или је то неко 
предвиђање. 
    Зашто баш ја да сахрањујем ове “шумске 
грађанине”, чудаке и левенте без премца? 
    У повратку ка Ђерђелину, Келтимир и ја смо мало 
разговарали. Он није више разгледао околину и 
имао је озбиљно лице, строжијих црта од 
јутрошњих. 
    Сумрак нас стиже на брегу изнад села. Осветљени 
прозори на кућама гледали су нас радосним сјајем. 
Стигосмо и до Старе чесме. Кућа Врачаревића беше 
у мраку. 
   -Ено кајсије на коју си се ноћас пењао, Келтимире. 
   -Знам, видео сам је још јутрос. 
   Уђох у кола. И таман кад је младић хтео да затвори 
врата старе “асконе” на чесму стиже згодна девојка 
са двема пластичним флашама у рукама. 
    Келтимир стаде као укопан. И девојка се заустави. 
Гледаше се неколико тренутака као омађијани.  
    Онда нам девојка назва тихим гласом добро вече. 
Младић је посматрао док је пунила флаше и није је 
испуштао из вида све док не замаче за кривину. На 
срећу, мотор одмах укреса и кренусмо у Баракин.  
    -Знаш ли је? 
    -Први пут је видим. 
    -Свидела ти се? 
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    -Много. Имао сам утисак да је знам одвајкада, да 
је моја. Нешто што мени припада... Такав осећај 
носим и сада - објашњава Келтимир. 
    -Можда се знате из прошлог живота - нашалих се. 
    -Нисам веровао у реинкарнацију све до сада. 
Међутим, од малочас ми се чини да ту има нечег 
врло озбиљног и истинитог.  
   Остатак пута до града проведосмо у ћутању. 
Растасмо се пријатељски. То сам осетио по његовом 
чврстом стиску руке. Тек сада му изразих саучешће. 
До сада се нисам ни сетио те формалности, јер смо у 
томе обојица учествовали као најрођенији. А они 
једни другим не исказују “куртоазне” речи у 
трагичним тренуцима. Они искрено жале. И мени је 
било жао деда Милована. Без обзира на све 
мањкавости у његовом животу и невероватним 
причама, којима ме је обасипао оне ноћи у колиби. 
Али када је и Радошин узео шубару невидимку са 
главе овог мртваца, и гологлавог га послао на онај 
свет, почео сам да верујем у постојање неког древног 
култа, врло мистичног и за данашње време 
рационалне интелигенције, готово невероватног, 
анахроног, па чак помало и ступидног. 
Али неверовати у нешто, није истовремено и доказ 
да то и не постоји. 
 

Девета глава 
 
      Приповеда се да је Ђерђелин некада била врло 
велика варош. Простирала се од данашње локације 
до Грабовца. Дућани су били тако чести да је мачка 
могла с крова на кров прећи целу варош. 
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    И данас се поред Ђерђелина налазе темељи неког 
града и развалина, за коју кажу да је била бања и 
пре нове ере. У њој је постојало вруће купатило. Ту 
је царица Милица послала на медени месец кћер 
Оливеру и зета Бајазита, вели предање. 
    До бање је и Стара чесма, коју и данас народ тако 
зове. Товарњача је била део Ђерђелина, где су се 
товарили и истоваривали коњи, камиле, мазге, муле 
и магарци са џаковима разног еспапа из целог света. 
   У Ђерђелину и по околним њивама у атару и данас 
сељаци проналазе зарђале мамузе, стреле, сечива од 
гвожђа и бронзе. Археолог Ђорђевић, пореклом из 
овог села, уверен је да потичу из другог и трећег 
века пре нове ере. Многе предмете који су до њега 
дошли уврстио је у период латенске културе. Сматра 
да припадају Келтима. Приметио сам да би могли да 
припадају и Трибалима или другим сродним 
српским народима у праисторији. Није био убедљив 
у својим тврдњама, а ја нерасположен да даље о 
томе расправљамо. 
    О свом искуству са чуварима келтског блага на 
Јухору нисам му рекао ни реч, али је он чуо за то 
благо, у варијанти народне легенде.  
    А причу о Вечитом младићу, археолог Ђорђевић 
такође, сматра за плод народне маште. У петнаестом 
веку на Јухору је било много цркава и манастира. 
Можда је тада и касније заиста постојао неки 
усамљени монах, испосник, који је дуго живео. 
Данашња прича о бесмртном калуђеру је само 
народни напор да се не заборави то време процвата 
српског православља и “Мале Свете горе” на Јухору.  
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    У археолошком истраживању Јухора Ђорђевић 
није учествовао, али је видео обрађене предмете на 
изложби у Народном музеју. 
   За древни град Ђерђелин сматра да су га можда 
подигли Келти, али је био уверенији да је то римско 
утврђење, са чим се нисам сложио, али ни потрудио 
да га убедим у супротно. Овај историчар припадао је 
такозваној Бечко-берлинској историјској школи, 
као и већина званичних стручњака и није хтео да 
свој углед и академску титулу ризикује сумњивим 
хипотезама.  
    За све што није могао или смео стручно да 
објасни, приписивао је римској култури и 
цивилизацији. Као што је чинио и Каниц док је 
писао двотомну историју о Србима. Он је бар имао 
јасан задатак и циљ, а археолог Ђорђевић, само 
жељу да се никоме не замери и сачува своју столицу 
у дебелој хладовини локалног музеја. 
    Када је Каниц, уважени интелектуалац тога доба,  
писац српске историје, иначе Немац из Беча, лежао 
на самртничкој постељи, посетио га је и краљ 
Александар Обреновић. Доделио му је том 
приликом и високо државно признање у виду 
ордена. 
    -Зашто то чините, Ваше Величанство? - запитао га 
је Феликс Каниц. 
    -Па у знак захвалности за све што сте учинили у 
расветљавању српске историје - одговорио му је 
краљ Александар. 
    -Е, Ваше Величанство, ништа Ви нисте разумели - 
уздахну Каниц. 
    Ову анегдоту испричах археологу Ђорђевићу, с 
намером да схвати и свој укупни научно-политички 
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поглед на ствари, али он направи невино лице, као 
да није разумео поенту моје жаоке. 
    Пред зиму исте године, заврших студију о 
Келтима и објавих је у угледном гласилу. Онда 
почех да заборављам ову тему и доживљаје на 
Јухору и бацих се на фељтон о Александру Великом 
Карановићу, чије сам објављивање у једном великом 
дневном листу већ договорио са уредником. 
      -А знаш ли да је и Александар Велики 
Карановић, цар српски, део свог детињства провео у 
Ђерђелину? - запита ме уважени професор др 
Матошевић, експерт за античку историју Срба, 
пошто ме претходно обавести о неопходној 
литератури и изнесе ми укратко своје ставове о тој 
теми. 
   - Да, да, драги колега, Александров отац Филип 
био је Србин-Трибал, из лозе Хераклида, а 
Хераклид потиче од најстаријег Херакловог сина 
Хила, који изроди Аристомаха, а овај роди -Темена.  
    Теменићи и њихов род живели су на простору 
данашњег Темнића, који по њима и носи име.  
    Темен је имао сина Карана, епонимног хероја 
племена Карановића, који се населише од Темнића 
према Крушевцу, Трстенику, Краљеву и Ибру.  
   Детињство и рану младост, будући освајач света 
провео је међу Теменима. Ђерђелин, је тада био 
највећи утврђени трибалски град у области Темнића 
и у горњем делу Бронгоса, у трибалској равници.  
    Александар је ту боравио и као млади принц и 
наследник српског трона у граду Пелу, учио се 
ратним вештинама. 
Његов учитељ руковања копљем и стрелом, као и 
јахањем, беше неки тада познати келтски витез. Ту 
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се Александар Карановић упознао са келтским 
наоружањем, које је тада било најсавременије и 
најбоље. Учитељи су му још били Демостен и 
Аристотел, који га је потом издао, док је Александар 
Карановић, цар српски покоравао Европу и Рим, и 
римским краљевима завео обавезу плаћања 
годишњег пореза. А Аристотел га је издао само да би 
се докопао атинског држављанства, у замену је 
Атињанима нудио да им открије тајно знање које је 
чуо на двору Карановића у највишим српским 
духовним круговима, знање које потиче још из 
рашко-пелашког или медског периода, потом из 
ведске културе Срба, односно аријског периода у 
Индији. Аристотел се бојао свог ученика јер је 
против њега потпиривао побуне у Теби и Атини, док 
је Александар, будући цар света, освајао Европу. 
    И када је кренуо на Индију, његове коњаничке 
чете беху опет састављене од моравских Срба-
Трибала и Келта.  
    Та трибалско-келтска оклопна коњица “заривала 
се као гвозд у непријатељске редове”, у одсутном 
часу битке, а у њеним првим редовима беше лично 
Александар Велики, драги мој Ђерђелинцу - 
потапша ме по рамену  професор Матошевић. 
   Опет сам се и у овој студији сусрео са Келтима. 
Завршио сам фељтон о Александру Великом 
Карановићу, који је изазвао прилично добре 
реакције у јавности, али и негативне оцене у 
суседној републици, некада у саставу Велике 
Југославије.  
    Био сам поносан што је српски цар света 
Александар боравио у Ђерђелину, некада великом 
трибалском граду, а данас мом родном селу.  
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    Тај фељтон се и данас налази на десетак интернет 
сајтова, јер очигледно да постоји велико 
интересовање младих за овакве теме.  
                                       

Десета глава 
 
     Прошло је неколико година и сасвим заборавих 
на своје искуство са чуварима тајног келтског блага 
на Јухору и на целу ту “келтску фаму”.  
    У међувремену из Ђерђелина дође до мене вест 
како је неки дрвар на Јухору испребијан од 
невидљиве силе. Кажу, запутио се сиромашак према 
неком храсту, највећем и најстаријем на Јухор-
планини, да моторном тестером  уграби мало од 
државне шуме, али га у стопу пратило неко 
невидљиво створење. Он стане - оно стане. Он крене 
- оно крене. 
     Љути Моравац му опсова нешто неприлично, 
више да себе охрабри него да га уплаши, али истог 
момента доби жесток ударац у главу. Па још 
неколико заредом... Онесвестио се. Једва жив је 
стигао у село. 
    Кад ми то земљак исприча на пијаци, насмејах се 
и прво помислих на Радошина. Мора бити да је и он 
постао невидљив, као деда Милован, па бије 
неваљалце по Јухору. Брзо одагнах ту мисао, јер ми 
је све то и даље изгледало далеко и нестварно, као 
избледео сан. 
     Низ скакаоницу времена слетеше још две-три 
године. Свака даље од претходне. И напуних 
педесету. Дође још једно пролеће. Склопих новине и 
наумих да изађем у шетњу, јер дан беше блистав и 
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топао као тек испресован дукат, кад зазвони мој 
мобилни телефон. 
    -Добар дан, господине Саво, ја сам Келтимир. 
Како сте, шта радите? 
   -Ти ли си Келтимире?! Десет година те нисам 
видео. Управо крећем да се прошетам. 
    -То је онда супер. Ја сам у Баракину. Хоћете ли да 
се видимо? 
    -Врло радо. А откуд ти број мог мобилног, 
Келтимире? 
    -Е, то је наша келтска тајна - рече ми озбиљним 
гласом.  
    Поћутах мало, а он брзо додаде: 
    -Шалим се, добио сам га од археолога Ђорђевића. 
    -Тако већ може - рекох с олакшањем. 
    Договорисмо место састанка. Чекао ме је висок, 
плећат човек, са негованом брадом и брковима. 
Озбиљан. Интелектуалних црта лица.  
    Изљубисмо се као стари пријатељи, иако смо се 
дружили само два дана у животу. 
    -Дошао сам, чика Саво, да Вас позовем да будете 
наш гост - рече ми Келтимир док испијасмо кафу. 
   -Почаствован сам позивом. Где живите? Овде те 
нисам видео толико дуго? Јеси ли ожењен? 
    -Све ћете видети и бићете изненађени, сигуран 
сам. Доћи ћу по Вас. 
    -У реду Келтимире, што се мене тиче, можемо и 
сутра да кренемо – пристадох јер ми се одједном 
јави неочекивана радозналост, а пријао ми је и 
Келтимиров оптимизам. 
    Теренски џип сутрадан стаде испред моје капије, 
тачно у договорено време. Келтимир крену путем ка 
Ђерђелину. 
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    -Па ти живиш у селу. Претпостављам у дединој 
кући? 
   -Не чика Саво, живим још даље – одговори ми и 
шеретски намигну. 
   Схватих да опет идемо на Јухор. Није било тешко 
претпоставити. Планински пут проширен и 
поравнат, обрадова ме, као сваки, па и најмањи 
напредак у мом завичају. Лако стигосмо до потока 
подно Милованове колибе. 
   Али уместо ње, горе на заравни, видело се мало 
модерно насеље. Нова викенд кућа, дугачка зграда 
са неколико врата, фарма оваца и говеда, возни 
парк... Видећи ме пријатно изненађеног, Келтимир 
ми показа још једну зграду иза брежуљка. Тамо му 
је сириштара и кајмакара. Погон за прераду млека и 
млечних производа. На фарми се врзмало неколико 
људи. 
    -Алал ти вера - честитах му. А одакле си довео 
струју? 
    -Изградио сам малу хидроцентралу, онамо на 
потоку. Све сам то сам урадио. Ја сам завршио 
електротехнички факултет. И кад сам видео да ћу 
тешко наћи посао у граду, одлучио сам се за овај 
породични бизнис. И хвала Богу иде. Сир, кајмак и 
качкаваљ имају осигурану продају за две године 
унапред - похвали ми се Келтимир и поведе ме уз 
дуго камено степениште према кући. 
    Пред кућом, наранџасте фасаде, дочека нас лепа 
жена, дуге смеђе косе, а тесне фармерице још боље 
истицаху сву лепоту њене фигуре. 
    -Добродошли, ја сам Хелила - поздрави ме с 
осмехом који би освојио свако мушко срце. 
   -Ја сам Сава... 
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   -Знам Вас из приче. Мој муж Вас често спомиње. 
Изволите, уђите... 
   На послужавнику: мед, хладна планинска вода и 
кристална чаша пуна љуте ракије. По старом 
обичају народног гостопримства. 
    Затим Хелила изнесе на сто  кисело млеко, кајмак, 
качкаваљ, сир и врућу погачу, а главни специјалитет 
беше младо јагње са ражња. Овакав дочек и ручак 
нисам скоро доживео. 
    Келтимир позва за сто и децу. 
    -Овај старији зове се Ачикор, по оном чувеном 
келтском војсковођи, а овај млађи је Белин. Носи 
име оног келтског витеза који је обучавао 
Александра Македонског витешким вештинама - 
тако ми Келтимир представи своје наследнике.  
    Погледао сам га помало изненађено, јер ми је о 
том келтском витезу нешто говорио и др 
Матошевић, али не рекох ништа. 
    -И моја жена је из Ђерђелина... 
    Опет сам био изненађен и упитах из чије је 
фамилије. 
   -Из куће чувене Ленке опанчарке - одговори ми 
Хелила, сасвим мирним и сигурним тоном, као да се 
ради о најугледнијој домаћинској кући, не само у 
Ђерђелину, већ и у округу. 
    -То је господине Саво, она девојка, коју пре десет 
година видесмо код Старе чесме - подсети ме 
Келтимир.  
    -То је она кајсија коју нисам у сну могао да уберем, 
али сам успео на јави – додаде   мој домаћин и 
насмеја се од срца.  
     Добро расположење и пријатан разговор 
продужи се током целог ручка. Онда изађосмо да 
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обиђемо фарму и малу фабрику млечних производа. 
Кад се вратисмо, седосмо под трем, да нас освежи 
пријатан поветарац, намирисан горским цвећем и 
биљем.  
    После дугог дијалога о свему што нас занимало, 
запитах Келтимира шта мисли како ће децу 
школовати јер ускоро треба да пођу у школу, колико 
сам проценио. 
    - Морају да се образују. Рачунам да ћете Ви моћи 
да их примите на стан, кад крену у први разред. 
Поузданијег човека од Вас немам у Баракину? - 
озбиљно ме упита мој млади пријатељ. 
   -Сматрај то договореним, Келтимире - уверих га, а 
потом се заинтересовах за његовог оца, за кога ми је 
рекао да ради у Баракину. 
   -Отишао је. Једноставно је нестао. Није хтео да 
буде чувар келтског блага и свештено-краљевске 
традиције - са сетом у гласу одговори ми Келтимир. 
   -Да све ово ниси изградио од келтског блага? - 
нашалих се. 
   -Таман посла. То келтско благо је нешто више од 
злата. Ово сам изградио од продаје имања и куће у 
селу и кредита за развој мале привреде. 
   -А Радошин, шта је са њим? 
   -Умро је пре годину дана. 
    То ме помало разочара, између осталог и због тога 
што му се није испунило пророчанство да ћу доћи 
кад он умре. Додуше, он није то јасно пророковао, 
већ ми је рекао само да ћу поново доћи. У том 
случају, провиђење му се испунило. 
   -Да није он испребијао оног дрвара? 
   -То личи на њега. Вероватно јесте. Био је опак 
чича. 
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     -А откуд ти, Келтимире, знаш за учитеља 
Александра Македонског? 
   -Како не бих знао, пише у нашој хроници. 
   -Па могу ли ја да видим ту хронику и под којим 
условима? 
   -Чика Саво, она је недоступна за трећа лица. То је 
део наше традиције и историје. 
   -Сигурно је ти данас пишеш, Келтимире? 
   -Не ја, већ моја Хелила. Она наставља хронику. 
   -Шта је она по струци? 
   -Лингвиста. Специјализирала је келтологију. 
   -Сигурно много зна о томе? 
   -Да, чак много више од мене. Говори и камријски 
језик, којим се данас служе Велшани. 
    Схватих да Келтимир није баш случајно одабрао 
ово место на Јухору за своје боравиште. То му и 
рекох. 
   -Да, Саво. То је уједно и део неког вишег плана. 
Хоћу да подмладим макар једну грану на нашем 
стаблу. А нарочито је битно да подижемо ту 
интелектуалну елиту - одговори ми Келтимир 
гласом врхунског старатеља. 
   -Замолио бих те, млади мој пријатељу, да ми 
помогнеш да разјасним неке тајне, које сам овде чуо 
и доживео пре десет година.  
    Реци ми најпре, да није чича Милован, којим 
случајем убио Вечитог младића, како посумњах. 
    -Не, ту Милован није окрвавио руке, Саво. 
    -Постоји ли заиста то дрво у шипражју јухорске 
подгорине, што наводно рађа еликсир младости? 
    -Осушило се пре неколико година. Оно је било 
јединствен, ендемски примерак дрвета, које је 
неким случајем преживело бурну историју флоре на 
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земљи. Доводио сам најпознатијег ботаничара, који 
ми је то рекао, али му је било заиста криво што га 
нисам позвао раније, док је стабло још радило. То је 
могло да га прослави. Такав примерак није виђен на 
простору Балкана, па ни Европе, а да ли је заиста 
његов редак плод био еликсир младости, ботаничар 
није могао са сигурношћу да ми каже. Али ко би га 
знао? Патријарси српскога рода живели су веома 
дуго. 
   -Остала ми је, Келтимире, врло загонетна и 
личност оног намћора Красића, сликара. Зашто га је 
Милован онако мучки ликвидирао? 
    -По наређењу. Али и из личних разлога. Није му 
старац заиста повалио жену,  а како би и могао 
онако матор, а и да је могао не би смео.  
    Милован га је убио зато што је и он био наше крви 
и лозе, то знамо само ми унутар фамилије и чувамо 
као породичну тајну. Био је изрод. Није марио за 
нашу традицију и историју. Презирао је тај мит. 
Хтео је да прекинемо са тим залуђивањем.  
     Кад је на њега дошао ред да буде чувар тајног 
блага, одбио је. Побегао је преко Саве и негде је 
изучио сликарство и иконографију. Ред је онда био 
на Милована. За освету Милован га је ликвидирао, 
под изговором тајног партијског задатка. 
    -А сада да ми најискреније кажеш о тајни шубаре 
невидимке, Келтимире?   
    -Видећу, Саво, када је будем ставио на главу. Али 
претходно да те подсетим на  пастира Гигу, који је 
захваљујући једном прстену постао краљ древне  
српске земље Брегије или Фригије.  
    Гига је открио да када окрене драги камен на 
прстену постаје невидљив. Хоћу да кажем, да 
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постоји могућност да је у тој излизаној шубари 
постављен савремени електронски детронизатор, 
који на одређеној фрекфенцији мења анатомски 
састав тела или око човека поставља непробојан 
слој, кроз који светлост и око не могу да се пробију... 
Вероватно нешто на принципу оних “невидљивих” 
америчких стелт авиона. Можда грешим. 
    -Ти то знаш сигурно, само не смеш да идеш 
толико далеко у одавању тајне, Келтимире. А ко ли 
је ту справу и када направио и уградио баш у ту 
шубару, и зашто? 
   -Саво,  то је много опширно питање. Кад бих ти 
рекао, морао бих да те убијем, као што данас говоре 
мафијаши...? 
    -Чуваш ли је? 
    -Дођи - позва ме у кућу, и отвори врата једне мање 
просторије. У њој је био Милованов кревет, клупа, 
сто, ваган, полић ракије, цело покућство старог 
чобанина. Све оно што видех пре толико година.  
    На ударном зиду висила је дедина кабаница, 
поред ње штап, а поврх ње - шубара.  
    -Морам то да чувам. Крв није вода, а завет није 
разонода. Суђено ми је Саво, и од тога се не може 
побећи. Ако можеш од Бога да се сакријеш, можеш 
и од судбине - вајкао се будући чувар келтске тајне. 
   У породичном кругу Врачаревића проведох цео 
дан. Разговор се протеже и до касно у ноћ. Никоме 
се није журило. Мени посебно не, јер сам имао 
обезбеђен превоз, а било ми је жао да прекинем ове 
лепе тренутке. 
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Једанаеста глава 
 
     Око десет сати навече зазвони Келтимиров 
мобилни телефон. Ведар лик, који је имао све време 
разговора, поче да се губи. Лице му доби озбиљнији 
израз. Није ништа говорио, само је пажљиво 
слушао.  
    Хелила га забринуто гледала. Више није обраћала 
пажњу на мене. 
    -У реду, долазим - рече Келтимир и прекину везу. 
Онда се на неком мени непознатом језику, можда 
камбријском, обрати супрузи. Сада и њено лице 
доби озбиљне црте. 
    -Саво, жао ми је, мораћете овде да преноћите. Не 
могу ноћас да Вас вратим. Морам хитно према 
Ветрену - обрати ми се младић, тоном који није 
трпео опонирање. 
    -У реду, Келтимире. Да се није нешто озбиљно 
догодило? 
    -Није, али би могло да буде. Лаку ноћ свима.  
    Видећемо се сутра ујутру. И не брините. Овде сте 
сасвим безбедни - и опет нешто рече Хелили на 
оном страном језику. 
    Лепа Хелила хтеде да скува још по једну кафу, али 
је одговорих. Она досипа вино у моју чашу. 
   -Није Вас страх Хелила, у оваквим ситуацијама? Је 
л' се овако нешто често догађа? 
    -Ово је други пут откако смо овде. 
    -Ако нисам много радозано, ко је то звао? 
    -Извиђач из Крагујевца - одговори ми Хелила и 
оде да распреми мој кревет. 
    Нисам разумео, али нисам хтео ништа даље ни да 
питам. Пожелех јој лаку ноћ и одох у своју собу. 
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Потиштен, дуго нисам могао да заспим. Размишљао 
сам  шта ли се то горе догађа. Правио сам разне 
претпоставке и комбинације. И сада сам био 
потпуно убеђен да нека древна, строго чувана тајна 
заиста постоји. 
     Сан ме је полако обузимао. На менталном екрану, 
почеше да се појављују слике. То је био знак да ћу 
ускоро да заспим.  
    Одједном озго од планине запуца. То ме расани. 
Затим још неколико рафала одјекнуше из правца 
Великог Ветрена. Ухвати ме блага језа. 
    У тај мах у собу уђе Хелила. У белој спаваћици. 
   -Страх ме је. Не смем сама да спавам. Могу ли да 
се завучем под Ваш јорган? - запита ме и не 
чекајући одговор леже поред мене. 
   Обоје се умирисмо. Ослушкујемо. Она убрзано 
дише. Помислих да се заиста озбиљно препала. 
Нисам смео ни да се померим. Али додир младог, 
лепог тела поче да ме узбуђује. Трудио сам се да то 
Хелила не осети. 
    Међутим, она се још више приби уз мене. И њена 
рука нађе се на мом стомаку. Поче да ме нежно 
милује. Нисам могао да верујем шта се догађа. 
Врела женска рука силазила је све ниже. Пламени 
валови почеше да се шире мојим телом. Када је 
њена магична шака нашла свој циљ и уверила се да 
сам потпуно спреман, Хелила нагло одбаци 
покривач и нађе се на мени. Опкорачи ме... 
    Не, не... Ово мора бити да је сан. Сањам... 
    -Да ли сте свесни шта чините, Хелила? 
   Али уместо одговора, Хелила подиже леву руку са 
мога рамена и благо ми затвори уста. Дисање јој 
постаде све брже и гласније, покрети куковима све 
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складнији. Одозго опет припуца. То као да додатно 
узбуди Хелилу. Доби нову снагу. 
   Светлост месечине из прозора чинила је још 
лепшом и бајковитијом. Чврсте крупне груди, са 
тамним круговима на врху и великим брадавицама, 
поскакиваху све брже, а дуга коса јој прекрила 
образе. Онда се Хелила усправи, забаци косу уназад 
и видех јој крупне зелене очи како сјаје као драгуљи. 
   Распамећен лепотом ове горске виле, опчињен 
оним што ми се изненада догађа, добих неку сулуду 
снагу и почесмо да се ломимо као помахнитали. 
    Хелила је цичала, вриштала, испуштала 
сладострасне крике и још темпераментније 
настављала своју игру. Свој виленски пир...  
    После сваког оргазма, добијала је нову жестину. 
Потпуно  се разуздала и разбарушила. Осећао сам 
под длановима да јој је кожа хладна и влажна, а из 
очију јој се расипала жуто-зеленкаста светлост.  
     Поче необуздано да вришти и хистерише, па 
више нисам био сигуран да ли доживљава још један 
оргазам или се сулудо смеје на врхунцу 
сладострашћа. 
   Вила или вештица? - помислих. И то ми још више 
распали крв. Она то осети, по мојој мушкој 
укрућености и поче још јаче да се набија.  
    Лице јој се готово изобличило, добило неки 
опасан израз, очи јој севнуше још јаче, а 
сладострасни глас јој сада доби опорији, дубљи и 
тамнији тембр. Стаде да се тресе, дрхти целим телом 
и риче као кошута... 
   Онда се стровали крај мене и окрену ми леђа. Дуго 
није могла да се одмори. Загрлих је нежно, али она 
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ми помери руку. Из планине се више нису чули 
рафали. 
   -Сада си доживео како воле келтске равиле -  
шапну ми док је облачила спаваћицу. Помилова ме 
по образу и изађе. Остави ме у слатком бунилу. 
Заспах тек кад је млечна светлост зоре пољубила 
прозорска стакла. 
    Тако, значи, изгледа љубавна магија келтских 
елила и равила, би прва мисао кад се пробудих у 
подне. До ноћас сам веровао да је то само хипербола 
народних бајки и песама, и да обичан човек то не 
може доживети. 
   Шта ли је то допадљиво нашла у мени?  Уз то сам 
скоро дупло старији од ње. Има и младог мужа. 
Како ли он са овом виленицом свакодневно излази 
на крај? Ово није женски либидо, луда жеља, ово је 
била сексуална енергија која се сливала са виших 
космичких нивоа. Био сам убеђен у то. 
    Сада ми постаде јасно зашто је све мушко из 
Ђерђелина и околине хрлило ка кући Ленке 
опанчарке, у којој су увек биле лепе, разуздане 
жене. И тако кроз генерације и генерације. 
   Омађијаност ме је још држала, а исто питање и 
даље мучило: зашто баш са мном? Нисам јој дао 
повода ни погледом, ни речју, ни изгледом...  
    Чини ми се да је код ње прорадио чист вилински 
нагон, у ноћи пуног Месеца и пожуде, у поноћ пуној 
пуцњаве и опасности, што је вероватно само додатно 
инспирисало. А прича се у народу да виле тад воле 
да оргијају. 
   У дневној соби затекох и Келтимира. Искрено ми 
се обрадова. Био је лепо расположен. Хелила је као 
и јуче била љубазна, предусретљива, права 
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домаћица. Ничим није показивала да се  међу нама 
ишта ноћас догодило. На тренутак и ја посумњах у 
то. 
    После кафе, Хелила сервира ручак, а Келтимир 
ми рече да има посла на фарми, и да ће моћи тек 
навечер да ме врати у Баракин.  
    Пристао сам, јер сам и сам желео да останем још 
мало у близини келтске виленице. Келтимир 
пожури на посао и остави нас. Деца су се играла око 
куће. 
    -Зашто баш са мном? - понових своје питање 
гласно пред њом. 
   Она се осмехну, погледа ме опет оним ужареним 
погледом, од кога ме жмарци подиђоше. 
    -Зато што сам те препознала - одговори ми 
мачкасто-умиљатим гласом. 
    -Мислиш ли на оно вече код Старе чесме? 
    -Не, него из прошлог живота... 
    -И ти верујеш у точак реинкарнације? 
    -Да. Он постоји, веровали ми или не... Видим да 
ниси прочитао „Багавад Гиту“ или „Божанску 
химну“. 
    -И шта смо били у том прошлом животу? 
    -Ти си био мој љубавник. И ратник. Генерал у 
једном келтском легиону. 
    -Али у питању су хиљаде година, Хелила? 
    -То је без значаја - одлучним гласом ме пресече 
Хелила. 
    -А по чему си ме препознала? - наваљивао сам.  
    -То се напросто осети. Старе, сродне, душе зачас 
се препознају, ма где се и ма кад се у историји 
среле... 
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   -Искрено, ти си мене прво препознала Хелила, а ја 
и даље нисам тога свестан, да ти поштено признам. 
   -Можда ниси свестан, али си ме препознао у току 
љубавног чина. Дивљао си као некад. Препознала 
сам твој загрљај, твој стил... То ти је као рукопис. 
Љубавни рукопис. Душа носи свој отисак вечно. То 
је као отисак прста - рече ми топлим гласом и 
елегантно се изви поред мене, да ме не дотакне. То 
ме још више узбуди и очи ми се овлажише од 
нежности. Она ме погледа и то примети. 
   -Сећаш ли се, можда, како сам завршио тај живот? 
  -Не, тога се не сећам. Ти би требало да се тога 
присетиш. Душа се сећа само љубави и знања кроз 
срце провученог. То се само носи и доноси. То се 
сели кроз вечност. А како си могао другачије да 
завршиш тај живот, кад си био најпознатији 
ратник? 
   -Вероватно, ко би то знао. Можда си у праву. А 
онда се сетих да је питам, да ли она сматра да у мени 
и сада има келтске крви. 
   Сасвим озбиљна, Хелила ми рече да су се од тада 
народи и расе много измешали у целом свету, али је 
вероватно да сам бирајући овај живот, одабрао бар 
једног родитеља са старим келтским геном. И да 
Срби и Келти имају најсличнији распоред 
хромозома у генима. Најсличнију крв. Била је у 
праву. У мојој широј фамилији и данас се рађају 
деца црвене косе – руде боје. 
   -Уосталом, шта би те друго вукло овамо, овој 
нашој тајни и зашто би уопште писао књиге о томе. 
А знаш и сам да човек ради само оно судбинско, а 
судбинско се исказује као глас срца - додаде моја 
судбинска жена. 
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     -У регресијама сам открио да сам живео више 
живота, у више држава, и у различитим временима. 
     -И то је у реду. Тражио си најбоље услове за своје 
даље саморазвиће. И успео си. Од некадашњег 
суровог ратника на бојном пољу, израстао си у 
светлосног ратника. Пишеш књиге у овом животу. А 
то и јесте био циљ: да се просветлиш - уверавала ме 
Хелила. 
    -Мислим да и ти ниси заостала. И ти пишеш и 
преводиш. Чувар си келтске хронике, зар не? 
    -Изгледа да је тако - задовољним гласом ми 
одговори. 
   Упитах је после дужег ћутања, док сам сакупљао 
храброст, да ли ћемо се још једном наћи у загрљају. 
    -Не верујем. Бар не на овом нивоу егзистенције. 
Оно је била награда од судбине. Срећа 
препознавања после толико векова, Саво.  
    То се догађа само једном или никада у животу. Ја 
имам среће у овом, да сам препознала две такве 
особе - Келтимира и тебе.  
    -А шта ти је Келтимир био у претходном животу? 
    -Исто супруг. И сада се слажемо и волимо. И не 
бих могла без њега. Он ми је опет дариван. 
    Утом стиже и мој млади пријатељ. Запитах га 
зашто се ноћас пуцало на планини. Рече ми да је 
нека специјална војна јединица имала ноћну вежбу. 
Морао је да буде горе, за сваки случај. Момци 
завршили, сели опет у хеликоптере и отишли.  
    Замолих Келтимира да раније кренемо у град и он 
прихвати моју молбу, уз умесну шалу: 
    -Нисте сте ваљда уплашили, Саво? Не брините, 
неће више бити пуцњаве. Па и Ви сте од келтске 
лозе. Хелила ми је све рекла. 
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     -Шта Вам је рекла? - упитах Келтимира што 
мирније, а срце ми дође под браду. 
     -Она има за те ствари шесто чуло. Још јуче ми је 
казала, да сте наш, и да сте били ратник у неком 
прошлом животу. Верујем јој. Никада се до сада није 
преварила у својој интуицији, као и за многе друге 
ствари - објасни Келтимир и нежно погледа у 
супругу. 
    Обрисах зној са чела, с олакшањем. Хелила то 
примети и само се благо осмехну, да њен муж не 
примети. 
   Вече ме опет затече у дому Врачаревића на Јухору. 
На растанку са Хелилом и дечицом, позвах их у свој 
дом, да ми буду драги гости, што сви радосно 
прихватише. 
   Келтимир је на путу вешто избегавао преглабице. 
Као да их је знао напамет. Возио је споро и пазио да 
ми вожња буде што пријатнија. Захвалих му се на 
томе. 
   Одједном, и то на равном путу у потесу 
Металиште, а ту је, кажу, био неки стари рудник, где 
се некада вадио метал, мотор аутомобила се угаси. 
Возач покуша поново да га покрене, али узалуд. 
    -Шта му би? Стаде из чиста мира? - запита се 
Келтимир. 
    -Не верујем да си остао без горива? 
    -Не, то никако не бих смео себи да дозволим, с 
обзиром на удаљеност од града. 
    -Погледај свећице - покушах да му помогнем. 
    Он изађе отвори хаубу, а ја му батеријском 
лампом осветљавах мотор. Све је изгледало како 
треба, али машина никако да завергла. Предложих 
да погурам возило, а он да га стави у погон. Ни 
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овако није ишло. Ауто нисам могао да крецнем ни 
милиметар. Био је тежи од тенка. 
   Тек кад се смирисмо, размишљајући како и шта 
даље, постах свестан глуве тишине око нас. Ништа 
се није чуло. Ни шушањ. Ни трептај листа. Али сам 
осећао нечије присуство. И мој пријатељ је чуо ту 
чудну глувоћу. Престадосмо гласно да разговарамо.  
   На ум ми падоше Милован и Радошин. Можда нас 
њихови нечисти духови зауставише, да нам дају до 
знања да су ту и после смрти? 
   -То је, ипак, Радошиново масло - шапнух 
Келтимиру и предложих му да мало сачекамо док се 
нечастиви духови поиграју. Хтедосмо да запалимо 
по цигарету, али се пламен одмах гасио, као да нема 
кисеоника. 
   Нека жива глувоћа притискала нам бубне опне. 
Адреналин је растао. Срце ми бубњало.  
    Зато се прекрстих и почех гласно да изговарам 
Исусову молитву. Кад заврших, притисак у бубним 
опнама спласну и почех опет нормално да чујем: и 
шум ветра, и ноћне птице, и крцкање гранчица под 
корњачом... 
   Келтимир брзо уђе у кола, окрену кључ и мотор 
опет забрунда. Никад брже нисам улетео у возило. 
Фарови се упалише и са Келтимиром више не 
размених ни реч, све до Баракина. 
    Тек ту га запитах да ли сме да се врати сам, и 
понудих му преноћиште. Он  љубазно одби позив, и 
изрази очекивање  да се нешто слично неће 
догодити у повратку. 
    -Јави се ако се нешто непредвиђено деси, 
Келтимире! И уопште јави се кад стигнеш – замолих 
га. 
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    -Хоћу Саво, и не брините. Биће све ОК. 
    И заиста после једног часа, мој млади пријатељ 
ми јави да је стигао кући и да је и тамо све у реду. 
Обрадовало ме што сам узалуд бринуо. 
     Легох, али не склопих очи до пред зору. Био сам 
слуђен, пре свега лепом Хелилом, вилом или 
вештицом у лику анђела и осетио сам да сам се 
поново у животу заљубио, јаче него икада. 
    Али слуђивала ме још једна ствар - мој бивши 
живот келтског генерала, који се могао одиграти 
пре две до три хиљаде година. И како ме је Хелила 
познала, по чему, по којим знацима. Иако сам се 
занимао за бивше инкарнације, овај живот ми није 
био дат на увид. Али неки други животи јесу. Чак 
десетак. Од тога броја гледао сам два пута како 
умирем у два претходна живота, насилном смрћу, 
што ми је можда било кармички додељено, с 
обзиром да сам био ратник. А све сам то видео 
много пре него што сам изучавао „Багавад Гиту“. 
    Присетих се оба увида у та два претходна живота, 
не бих ли нашао неку заједничку нит која повезује 
бивше са садашњим животом, како бих евентуално 
могао боље да спознам који ми је кармички задатак 
у овом живљенију, у коме опет сретох своју велику 
љубав, после три хиљаде година.  
    Тражећи себе човек уствари тражи оно што већ 
јесте.  

Дванаеста глава 
 
    Потрага за идентитетом почиње одмах из колевке, 
препознавањем мајке, оца, ближе родбине, потом 
околине, затим шире средине и заједнице. И траје 
целог живота. 
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    То је такозвано Мало огледало, када се личност 
занима за своју самобитност и то само у животу који 
тренутно живи. 
    Духовно развијенији и надаренији људи 
спознавши себе у малом огледалу, схвате да је оно 
само део веће целине, а одраз у њему само комадић 
Интегралног лика који се формирао и у претходним 
животима, а који ће се уобличити и у следећим, 
односно будућим отелотворењима. То је Велико 
огледало личности. 
    Зато је познавање претходних живота неопходан 
услов за развој комплетног човека или “хомо 
етернуса” – целовитог бића, које еволуира кроз низ 
отелотворења у различитим временским и 
животним садржајима до свог пуног интегритета. 
    Као да је моје интересовање за Велико огледало 
почело врло рано, још у раној младости. Када сам 
први пут чуо реч Црногорац, пријатно ми је 
зазвонила у ушима. 
Питао сам оца и деду ко су Црногорци и какви су то 
људи. Објаснили су ми да су то храбри људи, 
мегданџије, високи и јаки, воле оружје и слободу, 
умеју лепо да приповедају. И они су Срби, наша 
браћа. 
    То објашњење је утицало да заволим Црногорце, 
још више да учврстим ту емотивну и идеалистичку 
везаност за њих, а посебно преко народних јуначких 
песама. 
    У гимназији сам чак почео да говорим 
црногорским дијалектом и акцентом, да се дружим 
са  ученицима Црногорцима, који су ме радо 
примали у свој круг, иако сам се са двојицом 
најјачих и потукао, без обзира што су они били 
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каратисти. Добили су добре сељачке батине од мене, 
“педигрираног Моравца” који само удара и рве се у 
коштац. 
    На студијама сам упознао колегу Црногорца, који 
ме је потом кумио, а на Феситвалу поезије младих у 
Врбасу, један црногорски песник је тврдио да “мора 
бити да сам Црногорац и по изгледу и по говору”. 
Тада нисам знао, али сам касније чуо да сам по 
мајчиној линији заиста црногорског порекла и да је 
можда тај ген превагнуо у односу на родослов по 
очевој линији, чији преци потичу из околине 
Пирота, дакле Торлаци. 
    Моја духовна веза са црногорским етносом има 
много дубље психолошке корене и везана је за оно 
Велико огледало интегралне космичке личности. 
А то сам открио увидом у један одживљени живот у 
коме сам стварно био – Црногорац. Хајдук из 
турског времена и харамбаша. 
    У повишеном стању свести, односно менталног, 
емоциналног и биоенергетског потенцијала, али 
спонтано у фази “алфа стања свести”, нешто између 
сна и јаве, ушао сам једног јутра у тај живот борца за 
слободу, одметника од турске власти и устаника. И 
видео сам следећи произор: 
    Завршава се борба са Турцима. Они нас надбили и 
морамо да се брзо повлачимо. Хајдуци из моје чете 
већ су напустили бусије и распрснули се по шуми. 
    Као харамбаша, последњи напуштам бојиште и 
повлачим се дубље у гору, кроз ретка стабла и 
шипражје. Испред мене бежи мој најбољи пријатељ 
и други по старешинству у чети. Остале хајдуке не 
видим. 
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    У десној руци носим дугачку пушку, дивно 
изрезбарену и украшену.. За њу сам везан и не бих је 
дао низашта на свету. Поносан сам на њу, јер је 
лепша и прецизнија од других пушака. Достојна 
руке једног харамбаше. 
    Док бежим онима напред издајем нека наређења у 
смислу где ћемо се опет састати. Говор ми је 
типично црногорски, леп, мелодичан, гласан. 
    Иако се повлачим, осећам понос што сам 
последњи напустио заседу. Јунак сам и овог пута. 
Како и доликује вођи најхрабријих Срба, од чијег 
имена Турцима се тресу гаће.  
    Поново бацам поглед на пушку. Још ми је милија. 
Јаче је стежем. Страх ме да је не испустим у бегу, да 
не падне у душманске руке. 
    И одједном – мрак. Турско олово ме погодило у 
леђа. Мало затим излазим из таме... Шума више 
није онако јасна.. Видљивост смањена. 
    Осећам да више нисам у малопређашњем телу, јер 
ме више није ничега страх. Лакши сам и 
слободнији. Лебдим.  Погледам десно. Стазом поред 
плота оплетеног повијама, иде човек са штулом и 
штапом. На глави му фес. Гледа у мене и довикује 
ми: “Вуче, Вуче...” Глас му одјекује шумом. Вибрира. 
Лисје и гранчице трепере. Не одазивам се. Човек са 
штулом још неколико пута позва исто име. Онда се 
канда наљути и увреди и настави да хода не 
окрећући више главу ка мени. 
    Размишљам кога је то дозивао – мене или неког 
другог? Мада не знам како сам се звао као хајдук. А 
можда ме и није дозивао, већ призивао у други 
живот.  Звање или позвање? 
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    Визија неста. Опет сам у својој радној  соби - 
библиотеци, у истом кревету... У души осећам 
олакшање. 
    Значи, био сам и хајдук, кажем себи. 
    Слика моје бивше пушке још ми је пред очима. У 
срцу радост због милозвучног језика којим сам 
говорио. При помисли на човека са штулом и 
његово звање или призвање, осетих благу 
нелагодност. 
    Бољи познаваоци феномена реинкарнације 
уверавали су ме још раније да се увид у прошле 
животе даје баш пре њихов завршетак. Пред 
земаљску смрт и излазак душе и астралног тела, 
које наравно никада не умире. Захвалих Богу на ову 
милост. 
    Значи, опет сам био ратник. Сада не као Келт, већ 
као Црногорац. Према савршенијој изради пушке 
сматрао сам интимно да је то могло бити у 
седамнаестом веку, а вероватније у осамнаестом 
столећу. Желео сам да неким доказом потврдим 
истинитост свог бившег постојања. Али нисам имао 
опипљивије чињенице. 
    Чекао сам. Знам да ако је нешто човеку дато да се 
увери – увериће се. И засита једног дана, мењајући 
ТВ канале, ускочим у емисију о Војном музеју у 
Беграду. 
    Из збирке старог оружја камера зумира баш ону 
исту пушку са којом сам погинуо. Сваки детаљ 
музејског примерка се поклапао са менталном 
сликом моје пушке из хајдучких времена.  
    Репортер описује ремек-дело венецијанских 
оружара седамнаестог века и каже да су је носили 
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хајдуци и ускоци, које је Венеција наоружавала 
против отоманског царства. 
    Обузе ме неописива срећа и слатко 
запрепашћење. Као омађијан гледао сам у “своју 
пушку”, у конкретан доказ своје инкарнације из 
седамнаестог века. 
    А о оном човеку са штулом не могу ништа 
посигурно рећи. У овом текућем животу сакупљам 
народне умотворине, пишем књиге, идем трагом 
чувара народног блага. Поводом јубилеја “Два века 
Вука” објавио сам прву збирку народних 
умотворина из Поморавља, а у сваку 
антропогеографску и историјску студију насеља крај 
Мораве, обавезно уносим и поглавља о усменом 
народном стваралаштву, народној књижевности и 
култури, што су рецензенти едиције “Хронике села”, 
Одбора за село Српске академије наука и уметности, 
посебно похваљивали. 
    Ако је то одзив оном хромом човеку, који ме  
дозиваше кроз ентелехију, док ми је душа хајдука 
напуштала земно поприште, онда сам срећан и 
спокојан. 
                                      

Тринаеста глава 
 
    Можда је Хелила у праву. Био сам ратник и у 
старој и у новој ери. И гинуо у борби. Тај борбени 
дух сачувао сам и у овом животу и доказао га у 
много ситуација. Сваки детаљнији опис мојих 
мегданџијских дела личио би на самохвалу, па се 
уздржавам. Једино ћу рећи да сам се тукао бранећи 
слабије, било да су ми се пожалили како их неко 
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малтретира, било да сам и без позива ускакао у 
битку и стао на њихову страну. 
    С тачке насилне смрти, занимљив ми је био и 
један живот који сам имао у близини данашњег 
родног села Ђерђелина. 
    Још као дечак предшколског узраста отишао сам 
са родитељима први пут у виноград звани “Винско 
брдо” северно од Ђерђелина. И док би они 
окопавали или заламали чокоте, ја сам се играо у 
шанцу, и имао неодољиви утисак да ми је то све 
однекуд врло познато, цео тај крајолик и неки 
осећај “већ виђеног” ме је држао увек када бих 
касније одлазио у  предео Винско брдо. 
    Посебно ми је била позната однекуда стаза, 
врвина, којом се долазило до мог винограда. 
Откуда, како и зашто? 
    Та моја запитаност из детињства трајала је 
неколико деценија. Између четрдесете и педесете 
године овоземаљског живота, страсно сам се предао 
истраживању претходних инкарнација у точку 
личних отелотворења, како бих увидео нисам ли 
којим случајем промашио овај живот. Па како су ми 
се врата временских капија отварала спонтано и без 
посебног водича или терапеута, сматрао сам да ми је 
тај пут самоспознаје и напретка у духовном развоју 
благословен од Господа Бога, ма шта о овоме 
говорили представници православне или које друге 
вере. Ти самозвани пројектанти и инжењери 
људских душа, идеолошки углавном заслепљени, па 
и острашћени, у жељи да “усреће” човека, начинили 
су много грешака и грехова у историји 
човечанства... Али о томе нека сам Господ суди, а 
Његови путеви су несазнајни. 
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    Без обзира што моја вера  не признаје званично 
реинкарнације, Бог Милостиви ми је отворио 
прозоре ума и врата сећања и помогао да се додатно 
припремим за даље земно путовање. 
    И опет у једној спонтаној регресији или повратку 
у прошле животе, идем оном истом врвином коју 
малочас споменух, путељком према селу које се 
налазило на последњој терасици  планине Јухор, 
испод које почиње моравска равница, где се и данас 
отприлике налази тај наш виноград на Винском 
брду. 
    Дан сунчан, трава бујна, тамнозелена, с обе стране 
путељка, детелина поодмакла у расту, време је да се 
коси, а стабло ораха има крупну крошњу и листове. 
    Весео сам. Идем дому, такорећи, на домаку сам 
кућног прага. 
    У сусрет ми долази непознат човек, омањи растом, 
у долами до колена... 
    Када је он извадио нож из појаса и распорио ме  у 
тренутку мимоилажења – нисам видео... 
    Следећег момента кога се сећам је моје лагано 
уздизање у вис. Лебдим изнад свог тела и места 
несреће, а нешто ме полагано и неодољиво вуче ка 
југоистоку. Немоћан сам да се зауставим. Не постоји 
начин да то учиним. Тој привлачној сили немогуће 
је супротставити се. 
    Гледам како се доле око мог мртвог тела скупљају 
људи из села, ухватила их паника, жене се бију у 
груди и чупају косе, скидају мараме... 
    Покушавам да им кажем да сам жив, да ми ништа 
не фали, али нико ме не чује. Упињем се из све 
снаге, али мој глас више не допире до њих, до 
њихове димензије постојања. 
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    Дели нас нека неземаљска тишина, океан мира и 
спокоја, моћан и ненарушив. А она сила вуче ме 
некуд незадрживо. 
    Тело у ком сам до малочас боравио, са којим сам 
дошао на свет, доле на трави, изгледа ми као туђе. 
Равнодушан сам према њему. 
    Ни трунке самилости не осећам за свој леш, а 
душа ми слободна, спокојна и уморна, одлази... 
     Не могу да успоставим везу са људима који ме 
оплакују, начичкани око леша и губим вољу да им 
се даље обраћам.  
    Већ сам далеко одмакао ка југоистоку, више не 
видим ни свој леш ни уцвељене, сам сам у бескрају 
свемира, од чега ме хвата помало страх. 
    Једино ме чуди како горе у етеру могу да гледам 
одједном у цео видокруг, а да не морам да окрећем 
главу.  
     Назирем свог убицу како кроз дрвеће замиче ка 
западу, ка планини Јухор, бежи у шуму, али ни 
према њему немам никакав осећај. Не љутим се на 
свог џелата, нисам бесан на њега, немам жељу да му 
се осветим, нити се самосажаљевам.  
    Знам само да ми је душа слободна и сигурна, иако 
још не знам куда иде мој астрал и шта га то 
незадрживо усисава. 
    Удаљавам се са места своје погибије, чини ми се 
сада све брже, а више ми нико од оних осталих на 
земљи није ни близак, ни драг, иако су ми, 
вероватно, у животу који се управо окончао много 
значили. 
    Како се кретање убрзавало, вероватно због оног 
греха који носи са собом, моја душа стаде да стрепи, 
да зебе, некако нејасно и неодређено, што се не 
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може упоредити са страхом док сам био у физичком 
телу. 
    Тако ми је и овај прошли живот био насилно 
окончан. На овај описани начин сам исходио из 
њега и тела. 
    Када сам се из регресије вратио у актуелну 
стварност постао сам свестан  одговора зашто ми је 
предео у Винском брду био толико познат од првог 
сусрета са њим. Дакле у том крајолику је некада 
постојало село, у коме сам живео до погибије. То је 
био мој родни крај, завичај и суђено место. 
    Моја запитаност је коначно добила одговор. Али 
се дијалог са скепсом наставио у облику кључног 
питања да ли је ту стварно некада било насеље? 
    Накнадним трагањем по том терену откривао сам 
материјалне остатке, кућни леп, ћерамиду, кућну 
керамику, черпиће... И према предању које чух од 
двојице најстаријих људи у селу, да је овде давно 
било сеоце, додатно ме утврди у уверењу да сам и 
раније живео на овом терену, можда само неколико 
километара даље од данашњег села. 
    Неколико година касније у Раваничкој повељи 
кнеза Лазара, а према редоследу набројаних села 
које кнез дарује као метох својој лаври, наиђох и на 
село Данаково. Успомену на њега, чува данашњи 
топоним Данка, која почиње одмах испод Винског 
брда, односно некадашњег сеоцета у коме живех и 
погинух.  
    Ту и данас постоје њиве које од памтивека 
припадају мојој фамилији, а на једној од њих је мој 
ближи рођак саградио и кућу. А из древне 
прошлости имамо и винограде  горе на брду, одмах 
прекопута Данке, једни уз друге, што говори и на 
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геодетски начин да ту некада заиста беху куће 
наших предака. Један од тих предака можда им 
бејах и ја. 
    Можда би све ово требало испричати и вили 
Хелили. Шта би ми на то она рекла? Можда би ми 
протумачила да сам те насилно прекинуте животе 
“заслужио” у неким још ранијим животима, као 
сурови ратник. И да дугови морају да се намире до 
последњег драма. Такав је закон Космоса, Божји 
закон. Закон Брахме. 
    Петлови су се већ увелико раскукурикали, када 
сам почео да тонем у сан. Са Хелилиним ликом пред 
очима. 
      

Четрнаеста глава 
 
     Следеће године почетком августа поново се јави 
Келтимир и замоли ме да према нашем договору 
примим његову децу на становање. Старијем је 
време за школу, али ће и млађег да упише у први 
разред, годину дана раније, како се браћа не би 
раздвајала.  
   Сутрадан цела породица стиже у моју кућу. 
Малишани су већ били припремљени и понашали 
су се пристојно, али и са великом дозом 
стидљивости. Трудио сам се да им будем што бољи 
домаћин.  
    Задржах Хелилу и Келтимира да преноће код 
мене, показах им и дечју собу, и они беху врло 
задовољни. Причали смо о многочему, само не о 
јухорској тајни. 
    Првог септембра малишани пођоше у школу. Том 
свечаном тренутку, уз њихове родитеље 
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присуствовао сам и ја. Ђачка приредба беше добро 
припремљена, а Ачикор и Белин одушевљени. 
Видело се да воле школу и да ће бити добри ђаци. 
   Сваког петка отац је долазио по њих, доносио 
намирнице и свежу храну за следећу седмицу и 
одвозио их у планину да тамо проведу викенд. Том 
дану су се првачићи много радовали, као и њихови 
родитељи, са којима се још више зближих. 
   За летњи распуст два мала одликаша одоше на 
Јухор. У кући се осети празнина. Недостајали су ми. 
Најесен се опет вратише у школу, видно порасли, 
препланули, очврсли и зрелији. Из поштовања, 
вероватно по савету родитеља, ословљавали су ме са 
''чика Саво'', иако сам им могао бити деда. 
Завршише и други разред. Ферије, опет, проведоше 
у родној кући на планини. 
   Почетак октобра. Среда. Испред капије опет стаде 
џип, али из њега изиђе само Хелила. Лепотица са 
планине долазила је забринута и смркнутог лица. 
Поздрави ме и седе за баштенски сто. 
   -Шта није у реду, Хелила? 
   -Келтимир је постао невидљив! 
   -Кад се то догодило? 
   -Пре десет дана - одговори ми кроз плач. И зацени 
се. 
   -Како? 
   -Две седмице је стално носио ону проклету шубару 
и сви смо се на фарми смејали због тога. А онда је 
одједном престао да буде видљив. Радници су већ 
почели да се распитују где је газда, јер џип му је на 
паркингу. Више не умем да их лажем и измишљам 
разлоге његовог одсуства.  
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    Ако им кажем истину, уплашиће се и напустиће 
посао. Онда смо тек пропали, Саво - а сузе су јој 
клизиле низ лице у два поточића. 
   -Да ли се бар теби јавља? 
   -Не речима. Али по вратима осетим кад уђе и 
изађе. Врата се сама отварају. Тањир лебди кроз 
ваздух, кашика се подиже и спушта, хлеб левитира... 
Једе. Храна нестаје из тањира. Чујем како посуђе и 
судови клопарају, али њега не видим. 
   -Кажеш ли му што? 
   -Наравно. Зовем га и молим да проговори... Сада 
сам почела све да му причам и у вези са послом, шта 
ћу да урадим, када, подносим му све рачуне, питам 
за савет... Иако знам да он то све гледа и надзорише, 
ипак га о свему обавештавам усмено. 
   -Да није он и сада овде? - почех да се обазирем. 
   -Не верујем. У џипу нисам приметила да шкрипе 
федери на седишту, нити се шта померило само од 
себе као до сада. А рекла сам му да ћу да дођем код 
тебе и да те о свему обавестим. Мислим да он, ипак, 
не сме да напушта планину, по том нашем 
проклетом завету. 
   -Па како да ти помогнем, Хелила? 
   -Пази на децу, Саво, молим те. И ништа им о 
овоме не говори. Ја ћу долазити уобичајено, сваког 
петка, али их нећу водити горе. То ћу образложити 
повећаним градивом и нашом жељом да се што 
више навикавају на градски живот.  
    Нека иду у биоскоп, позориште, у шетњу... Нека 
посећују другаре и они њих. Тако ми помози, Саво, 
као брата те молим - и загрли ме на растанку, она 
иста жена, скерлетна и ванвременска моја љубав.  
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   -А ја ћу горе како знам и умем. Радницима ћу рећи 
да је отишао на специјализацију у иностранство. 
Рецимо у Швајцарску. Та фора може да ми прође 
бар годину-две дана. Чак и код деце. Повероваће 
ми... 
   -Хелила, па деца су синоћ са њим разговарала 
мобилним телефоном, сад сам се сетио. Нисам 
прислушкивао, али сам чуо како га ословљавају! 
   Она ме прострели упитним погледом, па кад се 
увери да говорим истину, просветли се у лицу. Поче 
да брише сузе. И доби нови сјај у очима и на лицу. 
   -Бог те благословио за ову вест, стари мој 
пријатељу. Значи, ипак, може да говори. О хвала ти 
Боже - и Хелила се прекрсти. 
   Кад се мало смири од новог узбуђења, послужих је 
соком и кафом. На растанку ми се поново обрати 
као пријатељу: 
   -Молим те још једном, ради онако како смо се 
договорили. Ја ћу све остало да осмислим. Морам да 
журим да ме деца не затекну - а очи су јој опет биле 
пуне суза. 
   -Не брини, драга моја, биће све како си тражила - 
обећах јој пред капијом. 
     После ове непријатне вести, нисам знао како да 
се смирим. Све ме је то дубоко потресло. Мистерија, 
ипак, постоји. И живи. Преноси се са колена на 
колено. Деда Милован и Радошин нису ме лагали. 
Јухорско чудо, дакле, заиста траје вековима.  
    Замађијана фамилија Врачаревића, ипак, не може 
да изађе из тог зачараног судбинског круга. Како 
решити ову енигму?  
      Ачикор и Белин завршише гимназијско 
школовање и обојица донесоше Вукове дипломе. 
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Већу радост нису могли да приреде својој ојађеној 
мајци, која је још увек носила црнину за покојним 
мужем.  
    И Келтимир је завршио живот као и његови 
преци. Хелила је наставила породични бизнис и то 
врло успешно. Њена радионица млечних производа 
се прочула на далеко. Добила је и све сертификате  о 
еколошки исправној производњи, а неколико 
супермаркета су продавала њене производе. 
   Успех Ачикора и Белина смо прославили у мојој 
кући.  
     После дванаест година становања у мом дому, 
сродио сам се са њима и доживљавао их као своје 
најближе. И они су мене примали као свога рођака 
и опходили се према мени као да сам члан њихове 
породице. 
   Тада смо последњи пут били сви заједно. 
Хелилини синови уписаше војну академију. Њихов 
одлазак тешко ми је пао. Сваког дана сам све чешће 
размишљао о њима, о фамилији Врачаревића, о том 
чуду невидљивости у које су упадали такозвани или 
самозвани чувари тајног блага, о тој генерацијској 
несрећи која их прати. 
   Као хришћанин верујем у чуда, у такозвану 
рационалну мистику хришћанства. Без тога не бих 
био хришћанин. Верујем пре свега у боготворна 
дела, али не потцењујем ни рукотворна чудеса 
савремене науке и технике. 
   Са друге стране, археолошке, научне и искуствене 
чињенице ме уверавају да се на Јухору збива нешто 
одиста интересантно и важно. Мистерија коју још не 
могу сам да одгонетнем. А не познајем тако духовно 
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развијеног а поверљивог човека који би о томе знао 
нешто више да ми каже.  
    А да укључујем друге и још недовољно 
обавештене или необразоване  у том смеру, 
представља ризик по себи. Можда би ми то донело 
неочекиване непријатности. 
   Келти су на Јухору имали своје утврђење, и то је 
сада призната научна чињеница. Али  утврђење је 
постојало и пре њиховог доласка. Потиче из много 
старијих времена. Келти су га само освојили, 
преправили и населили. Највероватније користили 
су га претходно Трибали и Меди најмоћнији и 
најбројнији српски праисторијски народ.  
     По тој логици, јухорско утврђење је, због свог 
стратешког положаја могло бити и седиште неког 
другог српског племена у још дубљој  праисторији. 
Можда је ту био војни објекат или седиште неког 
народа из времена Арија, односно Меда, који су 
живели управо овде у поддунавској Србији све до 
Црнога мора. Сама имена јухорских врхова-Мали и 
Велики Медвеђи, не потиче можда од медведа, већ 
од племена - Меда, чија је заштитна животиња била 
– медвед. Дакле, Меди-најразвијеније племе 
Беласта или Пеласта, односно балканских Арија, 
подигли су овај град на Јухору. 
    А можда је био значајан војни и административни 
центар континенталне Дарданије, пре и после 
Тројанског рата. Медијци или Међани се спомињу и 
у Хомеровој “Илијади”. 
    У династичкој лози Дарданије спомиње се Троас 
(према грчкој говорној варијанти). Зар то не би 
могао бити Тројан (Тројас), син Ерихтонов и унук 
Дарданов, који је родоначелник континенталне 
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Дарданије, а која је допирала на северу до Дунава. 
Можда је Тројан град у Средњем Поморављу био 
једно од седишта те древне српске државе. У њему је 
вероватно боравио цар Тројан.  
    Нова легенда каже да је цар Сербо добио име 
Тројан због тога што је оженивши се са првом 
женом добио три сина – тројке. И пошто је одмах – 
тројанио, народ му из милоште даде име – Тројан. 
     Бога Сербона или Серба Макеридовића, цара 
светског српског царства, које се простирало на три 
суседна континента: Европу, Азију и Африку, српски 
народ је звао цар Тројан, господар од три копна.  
    Вероватно је назив Тројан добио и због тога што је 
после Арија и Нина Беловића, или бога Бела, Бала, 
Вала и слично, био трећи Србин који је ујединио до 
тада познати свет. Према античком миту Грци су 
Серба Макеридовића илити Бога Сербона звали 
Херакло, Египћани Сарпион, а Библија га назива 
цар Асур.  
    Дакле, ради се о историјском времену пре 
Тројанског рата, који се одиграо око 1230. године 
пре нове ере.  
     Нешто раније Бог Сребон или цар Тројан је 
кренуо у освајање далеког истока и Индије, и тек по 
његовом одласку Данајци спремају се десет 
наредних година за рат против Сербонове 
(Хераклове) Троје. Пре тога вероватно нису ни 
смели помислити на тај подухват. 
    И у првом веку нове Христове ере, антички град 
на ком почива данашња Ћуприја звао се - Тројан 
град, као и много пре доласка Римљана у ове 
крајеве.  
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    И по њиховом освајању, српски народ је и даље 
ово највеће поморавско утврђење звао – Тројан 
град, иако су га Римљани прозвали – Хореум марги 
(Моравска житница).  
    О томе се можемо обавестити из “Српског 
митолошког речника”, где се у легенди о светом 
апостолу Андрији Првозваном, који је боравио у 
некој пећини изнад данашњег манастира Раванице 
код Ћуприје, каже да га је заповедник - Тројан града 
позвао на одговорност зато што шири Христов наук, 
у то време по римском схватању – јерес.  
    Свети Андрија одлази у Тројан град и пред 
римским командантом начини чудо. Претвори чашу 
млека у његовој руци у чашу крви, што уплаши 
римског војсковођу и намах отпусти светог човека 
без казне. Да су потомци Меда и у првим вековима 
Христове ере присутни у Средњем Поморављу може 
послужити и надимак који је овде добио апостол 
Свети Андреја. Народ га је звао Мечкадава. А медвед 
је симболична и хтонична животиња  српских Меда. 
Касније прозваних Међани, Медијанци, Мези... 
    Да ли је онда баш случајно  назив Тројан града 
толико дуго остао у српској свести и народном 
предању?  
    Зар у њему нису могли повремено боравити и 
столовати српски цареви, пре свега бог Сербон 
(Херакло) или српски Јеракло - цар Тројан, а 
јухорско утврђење на највишем планинском врху у 
том случају је могло  имати вишеструки значај.  
Између осталог да буде осматрачница са које се 
контролишу све капије Поморавља: Сталаћка 
клисура на југу, северна капија од Јагодине и пут из 
Гледићких планина који преко Јухора улази у 
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Поморавље. Истовремено јухорски град на Великом 
Ветрену био је први одбрамбени бедем Тројан града 
са западне стране. Источна капија Средњег 
Поморавља могла се контролисати и бранити са 
утврђења на планини Баби.  
    А у најдубљој античкој историји Срба, овде су у 
такозваном ''Дунавском басену народа'' живела 
аутохтона племена Протосрба, аријевски народи, 
пеластијског порекла, српски туземци, старинци 
или староседеоци.  
    Конкретно, овде се настањивало племе Меда, 
најразвијеније, првописмени и технолошки 
најразвијенији народ белих Аријеваца, а које су 
остала сродна племена назвала - господственим. Из 
овог племена поникао је Арије, први праисторијски 
цар Срба, који је и повео велики део племена из 
Дунавског изворишта народа и беле расе у 
колонизацију Европе, Азије, Африке и Индије, и 
створио прво прасрпско светско царство. То Медско 
царство раширило се на три континента и трајало је 
у распону од две хиљаде година. 
   Ти Протосрби су практично били ''народ квочка'', 
народ који је изумео писмо, бројни систем, а писмо 
и број су нераздвојна целина. (Зар словни бројеви, 
такозвани римски, нису јединство слова и бројне 
вредности). Протописмо тих Протосрба, пронађено 
у Лепенском виру, а посебно Винчанско писмо, 
откопано у Винчи код Београда, сведочи о 
најстаријој писмености, која је настала управо овде, 
у главама тих древних и умних Срба староседелаца, 
који су другим народима дали језик, и писмо, и 
бројни систем.  
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    И само да су то урадили, па је немерљив допринос 
савременој светској култури и цивилизацији. А она 
управо и почива на писму, језику и броју. Чак и 
компјутер, не би могао да функцинише без нуле.  
    А нулу су управо измислили, и имали је записану 
у својим графемама, ти наши стари преци, назовимо 
их за ову прилику археолошком терминологијом - 
Винчанцима и  Лепенцима. 
   Познато је да Јухор у себи садржи руде 
племенитих метала, да је и пре Римљана 
експлоатисан, па је овде била развијена 
металургија, о чему нам и данас казују бројни 
топоними. Осим што спомињу Римљане, нико од 
историчара и истраживача неће децидно да говори 
о томе да су се металургијом на овим просторима 
бавила древна, праисторијска српска племена.  
    Додуше, тек у последње време, у јавности се чују 
такви, али опрезни гласови стручњака. Заправо, 
нико неће јасно и гласно да каже да су се први у 
Европи, а и у свету, рударством и металургијом 
бавили праисторијски Срби. Опремљени новим 
оружјима и оклопима, могли су да освајају свет. 
   У вези с тим, можда је једна од јухорских тајни коју 
чувају тајни чувари јухорског блага управо та: прва 
технолошка упутства за добијање племенитих 
метала? Или је то можда древна праисториска мапа 
где се све налазе рудишта и окна? Збирка првог, 
примитивног, алата или топографска карта, 
топионица и радионица за израду новца, накита и 
других украсних предмета? Зашто би се један 
предео испод Јухора, близу Ђерђелина и данас звао 
- Металиште? Место где се вадио и добијао – метал. 
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    Део јухорске тајне, коју чувају и за коју умиру 
генерације Врачаревића, може да буде чак и 
библиотека са глиненим таблицама, на винчанском 
писму, праисторијске хронике Протосрба које 
говоре о стварним догађајима тога доба или о 
религиозним и свакодневним мотивима древних 
људи? 
    Која би то срећа била, под условом да се пронађу 
златне таблице “Свете историје” коју је написао 
рашки песник и краљ  Сорбеј, у грчком миту познат 
као Орфеј. Древно предање каже да их је сакрио у 
неком подземном светилишту на српском Балкану. 
Можда баш ту драгоценост и тајну чувају ови 
свештено-краљеви, какав је био и Сорбеј. Можда је 
баш то тајно благо за које умиру јухорски чувари. 
Ако је Пегаз, летећи ждребац – симбол песништва у 
антици, подјухорски народ и данас чува причу о 
крилатоме коњу Јабучилу, кога је чувао војвода 
Момчило. Седиште му је било у утврђењу које се 
сада у народу зове Градиште, а налази се западно од 
Поточца, на десној обали Великог потока. Ако 
Пегаза треба повезати са симболом песништва, 
Јухор је имао свог Пегаза од старине. Зашто онда не 
би било могуће да је симбол песништва био у 
логичкој вези са највећим српским античким 
песником Орфејем или Сорбејем? Сорбеј (Орфеј) 
боравио на овој планини и ту обављао своје 
мистично – религиозне и песничке церемоније. 
Можда баш у неком подземном светилишту на 
Великом Ветрену. 
    Лично сматрам, кад се говори о тајном јухорском 
благу, да се не ради о некој подземној магази, са 
скупоценим предметима, ћуповима злата и накита, 



 268 

драгог камења и слично. Мада, ни таква могућност 
се не може искључити.  
   Келтска хроника је посебно интригантна за мене. 
Не знам ни откада се води, ни како се пише, којим 
писмом и на којој подлози, где су похрањени такви 
записи, како се бирају летописци и шта уопште у 
њој пише? А у археологији је познато да је 
пронађено и Великоморавско писмо, линеарно и 
словно, чија старост је процењена на пет хиљада 
година пре нове ере. 
    То неће ни Хелила да ми каже, данас главни 
логотед, ако заиста то и јесте, како тврди, а код 
других нисам хтео, нити смео, да се о томе 
распитујем.  
   Али, ипак, највећа тајна за мене је невидљивост 
јухорских чувара. Како и зашто они постају 
невидљиви? Каква је то магија: Божје чудо или 
техничко достигнуће? Дар или уклетост?  
    Под којим вибрацијама људи постају невидљиви, 
дезинтегрисани вештачким или духовним силама. 
Да ли је невидљивост плод укупне духовне 
савршености, када тело на једном степену постаје 
светлосно биће, или је то плод техничких, 
вештачких инфра или ултра вибрација?  
   Крај је маја. Дању цветају баште, воћњаци и 
ливаде, шуме и поља, а ноћу ватрене руже НАТО-
пројектила, које ''Милосрдни анђео'' шаље Србима, 
најстаријем, ''почетном и првописменом народу'' у 
Европи, како тврде бројни и најугледнији страни 
историчари и истраживачи, пореклом баш из 
земаља чланица НАТО-алијансе.  
    Порушени мостови, покидане пруге, срушени 
војни и цивилни објекти, болнице и насеља. Једном 
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речи, света српска  земља, колевка беле расе- белих 
европеида или Аријаца - разрована.  
    Смрт немоћних цивила у команди НАТО-а се 
третира као ''колатерална штета'', онако узгредна, 
успутна штета, као да се ради о предметима, а не 
људима, потомцима најстаријих зачетника Беле 
расе, Беласта –Пеласта, најстаријег народа на свету. 
О томе се изабрани могу уверити у Вашингтонском 
музеју човечанства. 
    Војно складиште над Баракином гађано је у 
двадесетак налета НАТО-авијације, а у једном од тих 
напада  испаљено је чак осамнаест пројектила са 
ослабљеним уранијумом. 
   Откако је НАТО алијанса преселила свој паклени 
осињак у Србију, нисам успео да се чујем са 
Хелилом. Мобилни телефон јој је био стално 
искључен. Посебно сам бринуо за Ачикора и 
Белина, који су на завршној години Војне академије. 
Ни од њих нисам имао вести, нити су им телефони 
били у функцији. 
    Молио сам се Богу за све, а најмање за себе. 
Пре него што ће почети бомбардовање Србије, једне 
зоре, пред буђење, анђеоски глас ми је гласно и 
јасно рекао колико ћу још година поживети. 
Зато се током агресије највећих светских сила на 
моју земљу нисам бојао смрти. 
    Освањавала је прва задушна субота 1999. године. 
Лежао сам полубудан у својој радној соби. Био сам у 
такозваном алфа стању - “међу јавом ил мед сном”.  
    Чујем чист, разговетан глас, благ али пун 
ауторитета: 
     “Живећеш још (толико) година после 
двехиљадите. Кад си већ хтео да знаш”. 
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    Никада јасније, чистије, разговетније,  ни лепше 
изговорене реченице нисам чуо својим ушима. 
    Глас анђеоски. 
    Не могу да верујем. Седнем. У соби нема никога. 
Прозори су тек заплавели. Укућани спавају. Напољу 
тишина. 
    А онда постајем свестан преосталих година 
живота. 
У почетку ми се учини да је то недовољно време за 
моје планове. Онда у срцу осетих топлу жишку. 
Разбукта се. Почех да се радујем. 
    Па довољно је човече. Колико би још хтео. Буди 
срећан. Умнији и бољи врсници међу људима нису 
имали толики век. Клекнух пред иконом 
Богоматере. И дуго из срца изливах захвалност за ту 
милост Божију. И молих се Оцу и Сину и Светоме 
Духу да будем достојан преосталог ми живота. 
    Затим почех да дрхтим.  Таква милост, да сазна 
преостале године свог живота се не даје свакоме.  
      Устрептах од обавезе која ми је дата. Од онога 
што ме очекује. О Господе Милостиви, буди ми 
путовођа. Кад ми је већ казан број година које ћу 
још провести на земљи, казано ми је вероватно због 
тога да бих одагнао страх од смрти, али сигурно да 
неће бити лако проживети их. Али је то и милост и 
опомена. Ако недостојно проживим тај период, не 
могу пред Богом да се правдам како нисам знао час 
свога исходенија. И само тога ме је страх, да 
недостојно проведем крај свог животног века. 
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Петнаеста глава 
 
     Мајског недељног поподнева неко позвони на  
врата. Ачикор! Изгрлисмо се и по српском обичају 
изљубисмо три пута. Послужих га кафом и ракијом. 
Понудих га и вечером. Захвали се и рече да је већ 
добро ручао код мајке. И пренесе ми њен поздрав, 
као и бригу за моје здравље. Донесе ми Ачикор и 
Белиново поздравље. Сви су, хвала Богу, добро и 
здраво. 
   - Дошао сам, чика Саво, да се и од Вас опростим. 
За који дан идем на специјалан задатак ван земље. 
Белин је већ отпутовао. Дуго се нећемо јављати. Али 
не брините, биће све у реду. За две седмице 
потписаће се и мировни споразум. 
   А дошао сам и због још једног личног разлога. Још 
као матурант прочитао сам скоро цео Ваш роман о 
јухорској тајни. Због тога Вам се најпре извињавам, 
а онда да Вам кажем да тада нисам могао ни ја да 
Вам помогнем, јер многе тајне  нисам ни сам знао. 
Примате ли моје извињење? 
   Климнух главом у знак одобравања, али осетих и 
нелагодност због ласцивне сцене описане у роману, 
на коју је он сигурно наишао. Ачикор се правио као 
да не примећује моје црвенило на лицу. 
   -Много сте нас задужили у животу, а онда сте и у 
роману показали велико интересовање за наше 
тајно благо. То је уједно и први роман о Келтима, 
који је написан у Србији. После толико хиљада 
година неко се са ових простора сетио да напише 
књижевно дело о Келтима или Скордима, да се чује 
део наше велике истине. 
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   Зато заслужујете да чујете праву истину, онакву 
каква је до мене стигла, како бисте довршили 
роман. Пошто немам много времена, оставићу Вам 
диск, па да га полако и на миру прочитате.  
    Слободно га можете користити, чак и дословце 
преписати. Наравно, ако вам стилски одговара. А 
сада да наздравимо. Журим кући да се припремим 
за пут. Да сте нам живи и здрави, чика Саво, да у 
здрављу завршите и објавите и овај роман, 
благосиља ме Ачикор и устаде. 
   Узвратих здравицу што само боље умео. И Ачикор 
оде. Наступио је кратко, војнички, одговорно и 
искрено. Схватио сам да пред собом имам врсног 
војника и највероватније сјајног обавештајца.  
    Збуњен и изненађен, не стигох ништа да га питам 
о Хелили и Јухору. 
   Убацих одмах диск у компјутер. А Ачикор ми је 
завештао следеће реченице: 
   “Врачаревићи су чувари Златне гране. Златна 
грана расте на храсту, светом дрвету и у српској и у 
келтској традицији. То је уствари грана имеле, 
паразитске биљке која тако опстаје ''између земље и 
неба''. Добро заштићена, у широкој крошњи храста, 
самим својим положајем сугерира и своју заштитну 
или апотропејску моћ. 
   У целокупној античкој традицији Златна грана 
има највеће магијске моћи. Штити од свих зала, 
невоља и неприлика. Спасава од мача и ножа, лечи 
ране, одбија свако зло од човека и животиње. 
Раскива све окове и катанце. Као травка расковник. 
   Златна имелина грана служи нам и да пронађемо 
закопано благо у земљи. Практично њена магија је у 
друидској, исправније у дрвидској традицији била 
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свемоћна и свеобухватна. Зато се њено дејство и 
зове - Златна магија.  
    А дрвиди су наши свештеници који су 
чинодејствовали под дрветом и отуд им име. Реч 
друиди су пустили у оптицај Римљани, а према 
својој говорној и језичкој могућности, односно 
гласовној апаратури. 
   Имела је жућкасто-зеленкасте боје док је на 
храсту. Кад се убере, после два-три месеца добија 
жуто-златну боју. Та боја потиче и од Сунца и од 
муње. Кад муња и гром ударе у храст, налију га 
новом божанском енергијом. А то значи да је храст 
божји миљеник и изабраник неба, са којим се муња 
венчава.  
    А Тесла је научно доказао да светлост само једне 
муње могла би да осветљава целу Европу, када би се 
то практично применило... Значи, и у том древном 
веровању има научне истине, што се тиче наливања 
космичке енергије.  
   Наша свештена лица - друиди или дрвиди, секли 
су Златну грану два пута годишње: о летњи и 
зимски солстициј, уз посебан обред. Најпре су као 
жртве приношена два бела вола без белега, а онда 
свештеник обучен у белу одору, златним српом би 
секао имелино шибље. Оно није смело да падне на 
земљу, јер би се обесветило.  
     Дочекивали су га у разапетом белом платну. 
   Имела се употребљава у свакој прилици, јер лечи 
сваку бољку, па чак је  служила и као змијски 
противотров, кад се сажваће и прогута. Тако је 
Златном граном  Радошин излечио деда Милована 
код дрвета које рађа еликсир младости. Али тај 
детаљ, деда није хтео да Вам открије. 



 274 

   Келтске светковине сечења Златне гране биле су 
посебно поштоване. Не само због богате трпезе и 
весеља, већ су оне имале и космолошки карактер.  
    У време летње равнодневнице на тај радосни 
начин дочекивали смо Бога сунца Товида, а српска 
племена су славила свог Световида, што у суштини 
има исто значење и порекло. Пред Божић смо га 
испраћали са вером да нам се опет врати. Та 
сарадња са Сунцем и небом није случајна, јер и 
данас се ритуално обавља, код Срба преко култа 
бадњака, а који је, такође, од дрвета из породице 
храста: цер, граница, лужњак... 
   А сада да Вам откријем и мистерију о чуварима 
тајног блага, односно Златне гране на Јухору. Ова 
традиција, стара више хиљада година, чува се 
једино још на Јухору, у земљи Србији, где је и 
установљена, још у време велике континенталне 
Дарданије, а много пре Тројанског рата.  
    Према нашем усменом предању, старост ових 
мистерија је много већа, и оне потичу још из 
времена Орфеја, када је Златна грана била део  тих 
Орфичких мистерија. А видећете, касније, зашто то 
тврдим. 
   У та древна магијска времена, када је имелина 
Златна грана била-панацеја или свелек или 
свезаштитница, њени чувари су били - свештени 
краљеви шуме.  Стражарили су под храстом 
даноноћно са сабљом у руци. Престо краља шуме 
могао је да стекне претендент који би најпре украо 
Златну грану, односно одсекао имелин прут и, 
помоћу њега и његове моћи, убио актуелног краља.  
    Ви сте, чика Саво, тај храст видели, када га је 
прадеда Милован преко дурбина контролисао са 
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врха Јухора. Тада је проверавао да ли је све у реду на 
њему, односно, да неко није намерно или случајно 
одсекао Златну имелину грану. 
   Касније, да би се избегло стално проливање крви 
најбољих јунака, јер краљ шуме је истовремено 
постајао и краљ племена и први свештеник, жрец 
или врач, односно најстарији дрвид, и располагао је 
невиђеном милошћу неба, прибегло се тајни 
невидљивости, у  измењеним историјским 
условима.  
    Прекинути су двобоји, у којима су гинули најбољи 
јунаци, јер они се не рађају сваког дана. Њиховом 
честом смрћу губило је и племе и народ из кога су 
долазили, а на радост наших непријатеља. Шубара, 
у ствари није у почетку имала суштински значај у 
нашој мистерији, већ другоразредни.  
    То је била круна свештених краљева шуме, капа 
коју су носили први дрвиди, а касније је постала 
етно-географски симбол народа овог краја и знак 
његовог достојанства. 
    Да Вас подсетим само, да је и Орфеј ликовно 
приказиван са шубаром на глави, кошуљом преко 
колена, чакширама и у опанцима са повијеним 
врховима – шиљканима. А то је све до Другог 
светског рата била и српска народна ножња. 
    Сетите се изреке ''чизма главу чува, шубара је 
краси''. А краси је зато јер потиче са главе 
крунисаних свештеника древне српске религије. 
Шубара у почетку код Срба и Келта “обучених у 
коже од дивљих звери” –  
како нас описују Веде, била круна на човековој 
глави. Касније је добила примарни статус у овој 
келтској  мистерији. 
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   А како чувар тајног блага, односно Златне гране, 
постаје невидљив помоћу шубаре, сада не умем да 
Вам кажем јер ни ја то још увек не знам. То се 
предочава само изабраном, и само у оном часу када 
приступа овој дужности, односно када га прогласе 
достојним свештено-краљевског звања, уосталом 
као и у свакој другој тајној инаугурацији или 
иницијацији.  
    Али знам да смо магију невидљивости сачували од 
''синова неба'',  “палих анђела” или од представника 
развијеније космичке интелигенције. Они су, 
видећи да су кћери људске прелепе, почели да имају 
сексуалне контакте са њима, женили се лепим 
Земљанкама Српкињама и пренели им многе тајне 
неба. Уосталом то и пише у Књизи Еноховој. 
   Данас тимови експерата раде на томе да открију 
древну магију, односно техничко знање античког 
српског невидљивог краља Гиге, који је, према миту, 
први пронашао прстен помоћу кога је могао да 
постане невидљив.  
    Тако је чобанин Гига успео да се докопа древног 
краљевског престола, тврди српска легенда, али ми 
знамо да је он измислио ту пратехничку направу, у 
сарадњи са вишом космичком интелигенцијом. 
    Хоћу да Вас подсетим на још једну необичну, а 
релативно скорију појаву у српској историји, 
култури, традицији и магији... 
   У песми ''Смрт Краљевића Марка'', најчувенији 
српски јунак се огледао у бунару, пред битку са 
дачким војводом Мирчетом, на планини Мироч, 
баш на дан равнодневнице, када је сунце у зениту, и 
видео је себе у воденом огледалу - без главе. То није 
без значаја. Древна традиција каже да Краљевић 
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Марко није тога дана стварно погинуо, већ је постао 
невидљив, као и праисторијски краљ Гига. Он и 
данас, по народном веровању, гледа шта се ради и 
појавиће се поново међу Србима, да им помогне и да 
их спаси зла и беде. Није баш случајно или само из 
политичких разлога написана сатира “Краљевић 
Марко по други пут међу Србима”. 
   Ни српски краљ Гига није митолошка личност. У 
то се уверавамо код Херодота у његовој ''Историји''. 
Гига је владао на простору Брегије или Бригије 
(Фригије), данашње северне Србије, у крајевима око 
Копаоника и западне Мораве. Остао је упамћен као 
Гига или Гегула, Гега, Геџа, што се данас изметнуло 
у погрдно име за Србина (Гига Моравац).  
    И Марко Краљевић је постао свештени краљ. И 
сви српски краљеви пре и после њега морали су да 
прођу кроз овај обред иницијације. Наравно то се 
радило у тајности, а присуствовали су само 
најпосвећенији чланови братства. 
    Ова мистична венчања краљева обављала су се у 
највећој тајности на најтајнијим местима и у тајно 
време. То је традиција још из времена цара Арија, 
Протосрба Беласта или Пелазга, из времена 
Медског царства.  
    А као краљ српских шума, брда и долина, једном 
речи – српске земље, Марко је имао неограничену 
власт (''Море Марко, не ори друмове...”), али је био и 
у милости виле Равијојле, или келтске елиле 
Равиле, што је исто, а која му је увек помагала у 
одсутном часу. А виле су митолошка бића само у 
миту.  
    У стварности оне су космичка бића, надахнута 
космичком енергијом. Оне су стални посетиоци –  
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становници наше планете. Вила Равијојла у 
народној песми чак подсећа Краљевића Марка како 
да убије Црног Арапина, човека са два срца, који га 
је већ био оборио на земљу и практично победио. 
Човек са два срца? Можда би и то могло да се 
подведе под генетски инжењеринг? 
    Значи и Марко Краљевић је имао милост неба и 
заштиту небеских сила, више интелигенције, као и 
сви бивши и садашњи чувари тајног блага. Не 
кажем намерно келтски чувари, а видећете касније 
и зашто. 
   Иста мистерија невидљивости догодила се и 
прадеди Миловану, кад се огледнуо у потоку и није 
видео своје лице. Зашто гроб мог прадеде Милована 
није обележен трајним знамењем? Зато што се 
гробови свештених краљева не обележавају. Да и 
земни остаци чувара остану невидљиви и после 
смрти. Не зна се ни гроб Краљевића Марка. Ни 
толико других краљева. 
    А оне кости које сте приказали на предавању у 
гимназији, по сведочењу мог оца, јесу земни остаци 
неког од претходних чувара тајног блага на Јухору. 
   На крају крајева, традиција Златне гране и 
свештених чувара шуме пренета је са Балкана у 
Хеспериду, данашњу Италију, односно из српске 
Троје, а након Тројанског рата.  
    А ту тајну, магију и обред Златне гране пренео је 
управо Србин Енеј, поред Хектора, најугледнији 
српски принц у дарданској и тројанској држави. (О 
томе пева и римски песник Вергилије у истоименом 
епу ''Енејида''). Видите, што се више удаљавамо у 
прошлост, наши корени и порекло постају све 
блискији, односно исти. 
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   После пада српског града Троје, у општем расулу и 
гунгули, Енеј је ставио на раме свога старог оца  
Анхиза, краља континенталне Дарданије, а понео је 
и рукохват имелиног шибља да га штити на путу. 
Своју жену, принцезу Крушу, није пронашао, већ се 
она вратила са војницима у родну Бригију, Брегију 
(Фригију), данашњу Србију, у пределе око 
Копаоника. По Круши, средњовековни престони 
српски град Крушевац је касније добио име. А 
Круша је прелик од старосрпске речи – крух или 
хлеб.  
    Енеј се одрекао престола у српској 
континенталној Дарданији, а то је  територија 
данашње Србије, Бугарске и Босне. Њоме је остао да 
влада његов брат Каниј. Иначе, Енеј је син Анхизов 
и унук Астиков или Асариков, како се још спомиње у 
историји. Астиков отац се звао Трос или Троа, па 
отуда и друго име Троје-Троада.  
   Иначе, Троан или Тројан, према данашњем 
српском изговору је био син Ерихтонов. А Ерихтон 
је био најбогатији српски краљ Старога света. Сам 
корен речи Ера говори да је српског порекла. 
    Ерихтонов отац се звао Дардан, оснивач српске 
Дарданије са седиштем у Нису (Низу). А Дардана је 
родио Илија (Илирије), син Полифемов. Полифем 
је џин, горостас, киклоп од кога Срби и сродни 
народи воде порекло. Ово је уједно и први  записан 
родослов српских владара у далекој српској 
праисторији, пре Тројанског рата, што се може 
прочитати код Херодота и Хомера. 
    А на Апенинском полуострву српски краљ Енеј, 
основао је римску државу и народ, затим град 
Лавиниј (Лацијум), језгро будућег Рима. Тај део се 
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данас зове Лацио. После краља Енеја, оснивача, 
древним Римом, владао је Нума Помпилије, затим 
Тул Хостилије.  
    Следећи краљ Рима био је опет српског порекла 
Тарквиније Старији, а смењује га Сербије Тулије, 
најпознатији римски краљ, доносилац првог 
римског закона (Сербијев закон). После атентата на 
Сербија Тулија, наследјује га зет Тарквиније Охоли. 
Тако наши родослови кажу.  
    А како су Скорди или Келти у сродству са 
Трибалима или древним поморавским Србима? 
   Према нашим хроникама, киклоп, гигант или див 
Полифем са женом Галатејом изродио је три сина: 
Келта, Илирија и Гала, осниваче и прве краљеве и 
родоначелнике истоимених народа. 
    Илирије је имао најбројније потомство, са низом 
владара у Илирији, великој српској земљи. Илирије 
је изродио шест синова. Један се звао Аутарије. Он 
је добио два наследника свога престола Панонија и 
Пеона.  
    Пеоњани, које спомиње и Хомер у спеву 
''Илијада'', живели су на простору данашњег Косова. 
Пеон значи Цвет. А као што знате, на Косову и данас 
расте јединствени црвени или руди цвет, симбол 
српства, који се зове божјим именом - божур.  
   Краљ Пеон је родио Скордисца (Сордиска) и 
Трибала, два рођена брата, владара два народа који 
се од њих изродише. Трибали су се много брже 
множили од нас Скордиска и раширили се на целом 
простору, од Алпа до Црног мора.  
    По сведочењу наше древне хронике, Апијан из 
Александрије је записао да су Трибали и Скордисци 
- Сорбисци, два најсроднија народа, уједно и два 
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најмоћнија и најугледнија народа на Балкану, у 
прва три века после Христа, односно у време римске 
владавине. Зато су нам генетски корени, традиција, 
култура, обичаји, религија и веровања исти.  
    Келти, који носе име свог епонимног хероја, 
краља и оснивача келтског племена су, такође, наше 
горе лист. То је паралелна братска грана, у почетку 
истоветног језика и обичаја, који заиста јесу у 
једном периоду пре нове ере били амбициозни и 
моћни.  
    Они нису покорили Србље - Трибале и Сорбе - 
Скорде на бојном пољу, већ је то био вазални однос 
Трибала према Келтима. Волели су драгоцености, а 
благо им је било потребно да се што боље припреме 
за коначни циљ, освајање Азијског континента и 
Делфа, најбогатијег пророчишта тога доба, у које су 
људи доносили силно благо само да би чули 
пророчке речи и шта их чека у будућности. А таква 
пророчанства су се добро наплаћивала. Уосталом, 
зар и данашње цркве и манастири свих вера нису се 
обогатили на сличан начин, јер људи верују да ће 
својим задужбинарством, благом и вером, лакше 
задобити милост Божију? 
   Традиција свештених краљева и чувара Златне 
гране, о којој је писао наш познати рођак Џемс Џојс 
Фрејзер, Велшанин, а Велшани су најизворнији 
Келти, пренета је из древне Србије, дакле, са ових 
српских простора у Хеспериду, данашњу Италију, у 
мало село Неми, уз варош која се данас зове - Ла 
Риција, што је италијански облик Ла Рације или 
Рашије (Рашке).  
    Уз село Неми, налази се истоимено шумско језеро 
Неми, које се данас зове Арицијско (по Арију-
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Аријцијско) или србизирано- Рацијско Рашијско 
језеро. Шума која га окружује позната је као 
Арицијски или Рацијски гај. За западне европске 
народе Срби су и данас – Раци (Рашани). А тај гај се 
налази у подножју Албијских  или  Лабијских гора. 
Лаб на старосрпском значи – бел или бео. Лабани су 
бели људи, Срби, који и данас имају исто презиме у 
свом именослову, затим реку Лаб на Косову итд. 
   На том месту српски краљ Енеј, дошавши из Троје, 
после њене пропасти, установио је опет  институцију 
шумских краљева и Златне гране, коју је тамо на 
Апенинском полуострву посветио српској богињи 
Артемиди коју су Римљани прекрстили у Дијану. То 
шумско језеро се због тога назива и Дијанино 
огледало. 
      Па када у њему краљ не угледа свој лик, зна да му 
је дошло време да постане невидљив и да има још 
девет година живота у невиду.  
    Колика је магијска и чаробна моћ имелине Златне 
гране, нека Вам послужи пример силаска Енеја у 
Доњи свет, са снопићем златних гранчица, пред 
чијом моћи и Арон, возар на Стиксу, попушта и 
пристаје да преко реке превезе живог Енеја у Хад,  
док им је светлост Златне гране осветљавала пут. 
   Поред Енеја још један антички Србин је сишао у 
Хад у потрази за својом љубављу. Био је то, као што 
знате, највећи митски певач Сорбеј - Орфеј. Сорбеј 
је пореклом Рашанин, Србин из Тракије, краљ 
древне државе у долини данашње реке Марице, која 
се у то време звала Ибар (Хебар). Том древном 
државом су све до најезде Турака владали Срби, а 
последњи од те династичке лозе беху Мрњавчевићи, 
од којих потиче и Марко Краљевић.  
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    Заљубио се велики српски уметник Сорбеј у 
прелепу речну најаду Еуридику и кад је њу ујела 
змија отровница, кренуо је за њом и у Доњи свет да 
је врати на земљу. Али није издржао да се не окрене 
у повратку, како му је било наредјено, и заувек је 
остао без Еуридике. 
   И Сорбеј - Орфеј је морао да носи снопић златних 
имелиних гранчица, јер само су оне могле отворити 
врата оностраног, а биле су и део његових Орфичких 
мистерија које је установио, а које су биле посвећене 
Дионисију (Првом и Другом), Аполону, Деметри и 
Менрфи или српској богињи мудрости, коју 
Римљани преименоваше у Минерву. 
  Као што видите, само су два античка Србина,  
сишла у свет мртвих, и вратили се живи и здрави, 
Енеј и Сорбеј.  
    И за дивно чудо, обојица су род од истога рода и 
''господства рашкога'', како пише у једном старом 
српском родослову. 
   Ту традицију Златне имелине гране и ми смо 
наставили да негујемо из најстаријег доба постања 
наше магије и вере. Трибали су продужили да 
обделавају култ храста, као најсветијег дрвета, али 
су заборавили на моћ Златног имелиног шибља са 
храста.  
    Међутим, мистерија није заборављена. И данас 
још по неки домаћин ујесен сече имелине Златне 
гранчице и ставља их изнад врата куће или стаје да 
штити његов дом и иметак. 
    Свако наше племе имало је свој главни, 
централни храст или дрво живота, свето дрво. У 
Галији тај храст се налази у Карнутској шуми, и он је 
уједно средиште Галије, или бивше српске земље 
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Роданије, а храст у Медулануму или Милану је 
средиште Цисалпијске Галије. А овај храст на Јухору 
јесте магијско, али и географско средиште Србије. 
Зато је он нама толико важан. 
    Шта мислите, чика Саво, зашто је цар Константин 
потписао указ о признавању хришћанске вере баш у 
Медулануму (Милану)?  
    У коренској морфеми Медуланума видите да се 
налази име првородног српског народа Меда, 
најбистријег и најумнијег етноса у доба раног 
палеолита и неолита, творца најстаријег писма и 
бројног система, “расадника беле расе”  европеида. 
    А где је рођен цар Константин. Па у Низи (Нишу) 
одакле су сви српски, то значи и наши, цареви 
полазили у освајање светске империје. И Арије, и 
Нино Белић, и Сербон, и цар Александар Велики 
Карановић. После њих Константин је био највећи 
српски цар”. 
    Овде сам морао да прекинем читање Ачикорове 
историје. Да средим мисли и попијем кафу. У 
његовим објашњењима било је истовремено нечег 
крајње једноставног, истинитог и невероватног. Али 
такве су све велике истине и тајне: Једноставне до 
невероватности.  
 

Шеснаеста глава 
 
     “Драги господине Саво, данас нема више сасвим 
аутохтоних народа ни појединаца. Све се измешало. 
Па ипак, Срби су, према најновијим генетским 
истраживањима енеглеских и швајцарских 
генетичара сачували највише праисторијског гена 
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од 53 до 76 посто. Ти гени су истоветни са генима  
Протосрба, Арија - Беласта из ере неолита. 
     Од свих европских народа најсличнију структуру 
крви имају  Срби и Велшани, који су најизворнији 
Келти и ми смо прадеде многих народа у Европи. 
Данас постоји Келтска унија  која окупља народе 
сличног и блиског крвног порекла: Велшане, Ирце, 
Шкоте, Гале, Бретонце...  
     У балканској Србији Келти су присутни 
миленијумима и то је народ истог порекла, о чему је 
писала др професор Ранка Куић, која је ову, данас 
непопуларну тезу у званичној историјској науци, 
обрадила на пет хиљада страница. Примера ради у 
краљевској традицији Келта постоји обичај да се сви 
њихови владари крунишу на планини Тари у 
Ирској, а исту планину под истим именом имамо и 
ми у Србији. У западној Србији постоји народ којег 
зовемо Ере, а то је био и првобитни назив Ирске. 
Келти или још Хети звани, су у историји 
сачињавали специјалне јуришне одреде у српској 
војсци. Били су елитне јединице. 
     Корени два сродна народа, два корпуса истог 
етничког порекла, су много дубљи него што се 
мисли. У Београду на Карабурми, постоји највеће 
келтско гробље на Балкану, а познато је да су Келти 
изградили град Синга – Синги дунум. 
     Срби и Келти и данас имају чак четири хиљаде 
заједничких или врло сличних речи. Например, 
топоним Багрдан, близу Јухора, значи – мноштво 
чопора коња и људи. Сам назив планине Јухор 
значи – гранична област са јеленима. Град Кладово 
значи – гробље или кладва на камријском 
(келтском) језику. Апатин је синовљева тврђава, а 
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Книн је- град младих. Неготин је тврђава ратног 
похода, а Параћин, старији назив Баракин – 
отпорна тврђава у блату. 
     Овде ћемо, чика Саво, да наведемо неколико речи 
које су истоветне или сличне на камријском 
(келтском) и савременом српском језику: бан=бан, 
дим=дим, брег=брег, гор=горе, гун=гуњ, 
дилеад=дилеја, дизгвин=дизгин, маглад=магла, 
палед=палица, крав=крв, гозб=гозба, 
пурпур=пурпур, планед=планет, рад=рад, 
роди=роди, палента=качамак, сул=сунце, див=див 
(бог), Сербиан=Србија, камли=камилица, 
дерв=дрво (храст),  Сами=Срби, мурга=мургав, а 
наше првобитно име Ери= Аири, од заједничког 
племена и претка Арија, грчки летописци 
претворише у Келте, што на старогрчком значи 
народ светле пути, беле расе, Беласти или Пеласти. 
На савременом келтском-камријском језику Срби су 
Сами (Сами=Срби), зато што су били први народ, 
сами на планети, првородни, самоникли, сами. Од 
њих се изроди човечанство. 
     Прво име нашег народа је, дакле, било Ареи- Ере 
или Ерули, а Балтичко море смо звали – Ерско 
море. Пре тога смо живели око Азовског и Црног 
мора и звали смо се истим именом Симбри или 
Кимбри, Кимерци и слично, одакле нам је остао и 
назив језика – камријски или древносрпски, ерски 
језик. Први смо населили Шведску, Норвешку, 
Ирску, Скандинавију, Данску и били смо 
ненадмашни бродогратитељи и гусари под именом 
– Викинзи. 
     Од ове келтске гране древног српског народа 
настали су: Ирци, Велшани и Шкоти, потом 
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Ломбарди у Италији, где се негује традиција 
свештених краљева као и на Јухору, Беловуци у 
Немачкој, Белги, Бретонци... На британско острво 
су наши преци дошли пре дванаест хиљада година. 
И зато када су се појавили неки други људи, наши 
преци су се обрадовали, подучавали их писмености 
и другим занатима и вештинама, али су се они 
показали недостојним нашег гостопримства. Та 
омраза траје до данашњег дана.  
     Дозволићете ми, чика Саво, да изнесем кратку 
историографију Сорбиска=Скордиска, према 
записима страних историчара, који нису били баш 
толико тенденциозни према нама.  
     По Полибију, Келти се 387. године пре нове ере 
спуштају у Италију, Грци нас упознају 368. године 
као војнике у борби између Тебанаца и 
Лакедемоњана. Скилакс, Страбон и Птоломеј Лагу 
бележе да су се Келти појавили на северозападном 
Јадрану 365. године, а 360. године Келти освајају 
Аустрију. 
     Теопомп пише да смо се 358. године пре нове ере 
тукли са Сардејима (Сардима), српским племеном, и 
да смо победили, а 335. године п. н. е. смо се борили 
против Александра Великог, а 309. године смо 
победили војсковођу Касандра или Александра на 
планини Хему, данашња Стара планина или 
Балкан. Године 279. пре Христа смо се сви масовно 
селили на југ и освајали просторе Тракије и Грчке, 
надирући према Делфима, и тад смо победили 
Птоломеја Керауна. Према Зипелу, ми смо 135. 
године победили римског претора у Македонији 
Асканија, а тај поход су извели Келти Тилењи из 
Рашке. Године 114. Келти и Срби задају страховит 
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ударац Гају Антонију. Године 101. победили смо 
римског војсковођу Дидијуса, а 91. и 85. године 
тукли смо оба пута римског дрзника Корнелија 
Скипија. Гаја Скрибонија победили смо 75. и 74. 
године на обалама Дунава, а 62. године поразили 
смо Гаја Антонија, а у периоду од 35-33. године 
ратовали смо са Октавијаном... 
       Значи, још увек један те исти народ живи у 
Србији и на Балкану, првородни или ''народ 
квочка'', како рече онај француски палеолингвиста. 
Међутим, и наше братство на Балкану, као део 
великог Прасрпског етноса, настоји да остане што 
чистије изворне крви. Нема нас много, али смо, 
како се пословично каже, добро распоређени свуда 
где је то најпотребније. Тако је онај професор, који 
Вам је организовао предавање уствари један од 
наше браће, који је и сугерирао мом оцу да Вам 
открије део наше тајне.  На Вас је рачунао и онај 
Црвенокоси Господин из Крагујевца, кога 
спомињете у роману, а контролисао Вас управо 
преко Вашег побратима, (а и он је био риђе косе - 
црвенокос, зар не) и пореклом из Лужица. А Луг је 
наше божанство из праисторије. Лугија је 
првобитно име Шумадије. Црвенокоси је наложио 
Вашем побри да се направе зидне песничке новине. 
Тако Вас је за кратко време промовисао у познатог 
песника на факултету.  Девојка Храстовчанка, коју 
сте звали Анабел Ли, јесте кћерка Црвенокосог 
Господина. Она Вас је контролисала свакодневно. А 
и њено име нисте случајно, мада несвесно, 
изабрали.  Анабел Ли је била љубав Едгара Алана 
Поа, песника ирске - келтске крви, значи и српског 
порекла, који написа ону прекрасну поему ''Гавран'', 
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а коју Ви сигурно знате напамет.    А гавран је био 
мистична птица нашега бога Луга. По том богу, у 
древна времена се данашња Шумадија звала Лугија, 
као што већ рекох. А таквих Шумадија – Лугија има 
на целом простору Европе, Азије и Индије. Свуда 
где су се Прасрби селили, живели и оснивали 
државе и културе постоје и данас топоними-Лугија. 

    И на Јухору има неколико топонима који носе име 
Луг, као и свуда, широм сељене. Лужички Срби носе 
име по нашем старом богу Лугу. А зову се Срби. И 
тврде да потичу са српског Балкана, из старог краја. 
Уосталом као што и ми знамо, говоримо и пишемо.  
     Непознати студент, са Машинског факултета, био 
је сарадник Црвенокосог Господина, задужен за 
студенстку омладину, а инкриминисану скрипту 
Вам је тутнуо у руке, да види како ћете се даље 
понашати. Душа се у невољи кали, а ум у тишини 
прекаљује. Добро сте се понели тада. Још незрели за 
друштвена гибања, нисте се ни упуштали у ризик 
опозиционог деловања. Црвенокоси господин је 
тако нешто и очекивао јер Вас је припремао за  
друге веће ствари у животу - да напишете први 
роман о Келтима на српском језику. Према једном 
нашем пророчанству, то сте баш Ви морали да 
урадите. Тако пише у ''Књизи поново рођених'', да 
ће се појавити бард из племена рашкога господства, 
крвне групе А, која је типична за аутохтоног човека 
Беласта, Аријца, корпулентан и снажан у духу и 
телу.  
   Наша хроника или повест, која Вас као песника, 
барда, а барди су били чувари наше речи и историје, 
а што Вас сигурно највише и занима, јер то је и 
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хроника српског народа, чији смо ми само једна 
лозна грана, чува се на четрнаест места. Преведена 
је и преписивана на четрнаест различитих језика. 
Неки језици су давно изумрли. Знају их само још 
наша најпосвећенија браћа.  
    Тих четрнаест књига представљају саге или 
хронике четрнаест првопочетних племена из 
Дунавског басена, постбореалне цивилизације Белог 
човека или Беласта (Пеласта-Пелазга), а прве 
хронике су писане на глиненим плочицама 
протосрпским или пелазгијским језиком, са 
пелазгијским словима, један глас - једно слово.  
     Касније су највећи прасрпски песници и 
хроничари писали нашу историју на златним 
листовима, и та се библиотека чува у пећинама 
неколико најмоћнијих планина у Србији.  
    Данас се то писмо зове Винчанско писмо или 
Винчаница, али исправније би било да се зове 
Србица. Од винчанске Србице је, након много 
миленијума, еволуирала данашња ћирилица, али и 
сва друга писма и језици.  
    Тим истим писмом, на том истом језику, писали су 
и највећи српски песници у праисторији: Лин, 
затим његов ученик Сорбеј-Орфеј, потом Сорбејеви 
ученици Тамирић и Тимотеј, а Пронапић, је био 
(Х)Омеров учитељ, затим Олимпије и Олинтић. То 
су наши први прасрпски песници, летописци, 
научници, првосвештеници и мистици.  
    Сорбеј је веровао у бесмртност душе и васкрсење 
из мртвих. А зар би да није веровао узалуд силазио у 
Хад, по своју Еуридику. Само што се тада тај израз 
није употребљавао све до Христовог васкрснућа. 
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    Према древној Сорбиској (Скордиској) традицији 
душа се сели у ''онкрај''  или у ''онај крај'', што је 
врло слично, готово исто се изговара у оба језика, 
али душа не умире, опет се враћа  да се покаје, и 
стекне нова искуства и свест о својој бесмртности.  
    Срби и данас верују у бесмртност душе. 
    У то сте се и сами уверили, чика Саво, када Вас је 
Хелила препознала после толико миленијума. Она 
Вам је једноставно прочитала душу. Видела је кроз 
време, снимила као на рентгену. А како? 
    У нашим сагама, о бесмртним душама пише: 
    ''Ево их, бесмртне лете и круже, 
    да се с новим телом  
    и новим светлом здруже. 
    И тако живот бескрајно изнова тече, 
    а смерт као линија свемир пресече''. 
    Величанствено, зар не?! 
    А у „Багавад Гити“, ремек делу ведске културе 
наших Аријеваца, Вишну или Вишњи Бог вели 
Арјуну: „Никад време то не беше, кад ја, ти ил оне 
вође, не постојасмо, нити ће ико од нас престати 
бити“. 
    Међутим, наши наши најчувенији дрвиди 
(друиди) писали су касније и на дрвеним плочама, 
посебним писмом, које су знали само они 
најпосвећенији. Звало се ''Ограмско писмо'', према 
богу Оглију или Ограму, који је приказиван како 
своје ученике води на ланцу који је привезан за 
његов језик и уши његових ученика. На себи је имао 
лављу кожу, и сматран је богом говорништва, 
мудрости, магије и ратовања. 
    Немам разлога да Вам ласкам, нити нам је то у 
крви, али и Ви имате многе дарове Ограма: 
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реторичку моћ, мудрост, владате магијским 
знањима, иако их вешто кријете и врло сте 
ратоборни кад процените да треба ући у борбу. 
    Наш бог Дагда, Срби га данас зову Дајбог, што је 
очигледно био наш заједнички бог, био је господар 
''Котла ускрснућа'' и чувар ''Котла обиља''.  
    Најчувенији маг звао се Маг Рујић (Латини га 
пишу као Маг Руид, а презиме му дође од рујне боје 
или ракше коју су волели наши прапреци), и он је 
говорио:  
    ''Ја сам основа мудрости, онај који заповеда 
стварима, који се пење на небо, који заслепљује... 
Својим дахом подижем олују, дижем брда, исушујем 
језера и своје непријатеље претварам у камен''. 
    Други, нижи ниво праисторијске учености држали 
су пророци или вати. Вати - значи ,,они који ткају 
невидљиве космичке нити'', а ви за вати кажете - 
влати, ''ткачи невидљивога'' или ''ткачи 
смисленога''.  
    Бавили су се правничким пословима, 
образовањем младих, били су учитељи, али и 
ратници. 
    Барди су били песници, ''чувари песама'', сага, 
историје, мита и легенди. Имали су ''авену'' или 
божанско надахнуће. Њихова поезија је имала 
мистичан и езотеричан карактер. И данас највећи 
ирски, велшки и српски песници негују мистичну и 
херметичну поезију, зар не? Наш древни бард 
Тализир, певао је овако: 
'' Знаш ли где нестаје ноћ, 
кад прати ток дана? 
Знаш ли ко је саградио брда 
пре настанка свега? 
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Ко подржава живот на земљи? 
Душа се жали да не зна одговор. 
Ко је томе научио? Ко познаје све? 
Ја поштујем књиге, 
па чак и оно што оне не знају...” 
    Како Вам се свиђају последњи стихови? 
    Најпознатије келтске саге су: Сага о освајањима, 
Лајнштерски циклус, Улштерски циклус и 
Фенијански циклус. Ту је сажета историја наших 
освајања. 
    А наш ''златни период'' догодио се између 6. и 2. 
века пре нове ере. Тада је наш народ, значи 
Сорбисци (Скордисци), водио успешне ратове.  
    Сорбисци су освојили Пиринејско полуострво, 
Роданију, коју су Римљани касније прозвали Галија, 
затим смо освојили британска оточја, потом Италију 
где смо основали градове: Милано, Вићенцу, 
Модену, Верону и Болоњу. Практично дошли смо у 
српске крајеве, коју су после Тројанског рата ту 
населили Срби Расени (Рашани) на челу са Енејом. 
А то се догодило, према нашим сагама или 
хроникама, 387. године пре нове ере. 
    Римљани су морали да откупе своју слободу. 
Давали су злато и жалили се на криве Сорбиске 
утеге. То је наљутило српског вођу Брану, који је 
бацио свој мач на вагу и узвикну:  
    ''Јао, побеђенима''.  
    Тај дан су Римљани убележили у својој историји 
као ''црни петак'', израз који Срби и данас користе 
кад некоме прете: ''Доћи ће и теби црни петак''. 
    Пре цара Брана, био је познат и сорбиски цар 
Битурић (на латинском Битуриг), који се борио на 
две стране, имао је ''двоструку власт'' духовну и 
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световну. То је био свештени краљ друид, који је 
владао и видљивим и невидљивим светом.  
    Иначе, наши краљеви нису смели да имају ни 
једну ману или фалинку. Тако је краљ Нуад, када је 
изгубио руку у бици код Мог Туирета, морао да 
направи вештачку сребрну руку, да би наставио да 
влада на престолу. Скордиска (Сорбиска) изрека 
''без краља се битка не добија'', данас је преиначена 
у сентенцу - ''без краља не ваља''. 
     Вас, чика Саво, водимо у нашим књигама као 
потомка првописмених Меда, пеластијског 
протосрпског народа јужно од Дунава. 
Размножавањем, сеобама и колонизовањем 
простора Старог света, од наше изворне Дунавске 
беле аријске расе, развило се много племена и 
народа. Само су рецимо Рашани, у грчкој 
транскрипцији Трашани и Трачани, имали преко 
пет стотине племена. Исто толико су били бројни и 
Илири.  
    А замислите тек колики је број племена и народа 
Скита, Сармата, односно Сарбата, Балтичких Срба и 
балтичких српских племена, нордијских Срба у 
Ирској и јужној Енглеској, затим у средњој и 
западној Европи, Пољској, Пруској, Бохемији, у 
Италији, Роданији или Француској, Немачкој, где и 
данас у свим тим земљама живе биолошки потомци 
старих Срба. Срби, а ту убрајам и нашу келтску 
грану, јесу “народ који свет насели, а себе не исели”.  
   У ''Књизи поново рођених'' пише да сте имали 
једно рођење, инкарнацију, у српској Медији, 
држави на Персијској висоравни. Тада сте имали 
високосвештенички чин.  
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    И непуне три године били сте цар пољуљаног 
персијског царства. Затим сте погубљени, од стране 
Вашег рођака, такође Међана, персијског краља 
Кира. Поново сте рођени овде, у својој 
праисторијској отаџбини Медији, у дунавском 
изворишту народа и језика. Јер српски језик је 
''језик мајка'' свим осталим језицима, како исправно 
тврде поштени светски лингвисти и филолози. 
    У симболичком смислу, а цела магија и религија 
се, као што знате, састоје од два принципа сличног и 
супротног, и Ви сте, такође, чувар Златне гране. 
Сами сте изабрали најадекватније, али судбински 
предодређено име за студентски књижевни клуб 
''Имелино шибље''.  
    На тај начин сте постали први свештени краљ, 
''књижевне Златне гране'', значи у метафизичком 
смислу, а да тога нисте ни били свесни, све до овог 
тренутка.  
    А то је наше пророчанство већ предвидело. Ви сте 
чувар нашег књижевног храста, кога сте засадили у 
''трибалској равници'', у вечно српском Поморављу. 
   Милошћу Божјом,  данас имате исти број књига, 
колико и број година. То је тај Ваш књижевни храст 
са педесет шест грана - дела, а роман који ћете 
управо довршити после овога, јесте та Златна 
имелина грана на њему, тај руковет ''имелиног 
шибља'', како сте сами пророковали још као студент 
пре неколико деценија.  
    А тај роман, симбол Златне гране, управо и говори 
о нашој Златној грани: биолошкој, духовној, 
историјској и културној, односно о највећем благу 
наше заједничке древне традиције и културе”. 
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      ПС. То што је Хелила била са Вама једне ноћи у 
кревету, то се у нашој магијској традицији не сматра 
брачном преваром. Њена дужност је да спаја душе 
људи, векове и миленијуме. То је био, рекли бисмо 
данас, обредни сексуални чин. Она је чаробница и 
вештица, а вештица значи исто што и зналица, (од 
древне српске, ведске или санскритске речи: вест = 
знање). Хелила је данас највећа друидска, односно 
дрвидска првосвештеница на Балкану.  
    Она на то има право. Вас двоје сте, препознавши 
једно друго, у љубавном загрљају само разбуктали 
онај најснажнији љубавни пожар, после две-три 
хиљаде година, што се сматра врхунцем космичког 
Ероса, и несамерљивом милошћу неба. Ерос је грчка 
реч за Србина – Еро. А Срби су као што знате 
највећи љубавници. Грци су то знали и тим именом 
прозвали свог бога љубави. 
    На тај начин сте обоје доказали своје сећање, 
чаробњаштво и припадништво нашем древном 
духовном братству узвишених и изабраних, 
господствених у духу. Право господство се доноси 
рађањем, и нисте случајно у младости себе 
представљали као племића, ''витеза од Јухора'' јер 
Ви сте у суштини то заиста и били, један од 
изабраних бардова, један из Лаоса, што значи 
одабраних по милости Божјој, а не по својој заслузи, 
један од чувара наших сага и хроника. 
                                       
                 Хвала на свему, нека Вас Бог чува.                                                           
                              Воли Вас породица Врачаревић 
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Седамнаеста глава 
 
     Не сећам се да је до сада иједан текст деловао 
шокантније на мене од овог. Скоро три цела дана 
нисам излазио из куће. И неколико пута изнова 
читао Ачикорово електронско писмо.  
    Да ли заиста овај младић има увид у неке 
најдревније изворе, па тако сигурно прича о 
праисторији? Додуше у његовом писму има доста 
историјских података које сам већ мање-више знао, 
али то не умањује значај и величину ове тајне коју 
ми је поверио. Мислим да је његово писмо ставило 
многе историјске ствари на своје право место, да је 
истинитије од званичне историјске лажи, коју 
морамо примати и учити као догму. 
    Али помисао да сам од ране младости, био под 
контролом древног тајног друштва, које баштини 
чак праисторијску магију и културу, да су неки 
невидљиви људи утицали на мој живот и 
усмеравали га, и то преко најближих и најдражих у 
које никад не сумњаш, сазнање да сам на неки 
начин злоупотребљен, није ми се уопште допадало. 
Која је то и каква српска елита мистичара, 
невидљивих управљача и вођа?  
    Али с друге стране, умиривала ме је помисао, да 
до сада нисам имао никаквих лоших последица. 
Напротив, све је изгледало као мој лични избор, 
моја слободна воља и жеља. Ни по једном моралном 
и друштвеном  закону, нисам се осећао повређеним, 
угроженим или  оштећеним. Вређала ме је само 
помисао да је то заиста тако морало да буде. Али на 
то нисам могао да утичем. То је, што се лаконски 
каже - судбина. То је слична ситуација као кад бих 
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рекао: ''зар сам морао да се родим и проживим баш 
овакав живот''.  
     Судба постоји, али не “слепа судба” од “суђеница 
дата”, већ “судбина видовита, од Бога Мислитеља и 
Промислитеља, који свему зна зашто. Без 
Праведног и Милостивога Бога, ништа се људима не 
догађа”, како стоји записано руком Светог Николаја 
Српског, ваљда најумнијега Србина после Светога 
Саве.  
     Од Бога нам и живот и спасење, или како написа 
други песник “без Бога не могу ни да дишем”. 
    На крају, и слобода човекове воље је ограничена 
биолошким и антрополошким перформансама и 
она постоји само унутар тих ограничења.  
    Према такозваном Закону биолошких 
неједначина, нисмо ли ми само савршени биолошки 
апарати, биолошке станице, повезане са неким 
већим и јачим енергетским и менталним центром, 
рецимо са космичким информационим центром, ма 
како га религије и филозофије звале? Повезани са 
оним што нашем телу даде све што и земља има, а 
нашем духу све што и Логос има и на крају нас части 
својим Божанским ликом и обличјем.   
  О евентуалној манипулацији путем овог диска, не 
може да се говори, јер  младић је писао о неким 
детаљима из мог живота које ни случајно није могао 
сам да зна. Вероватно му је то неко испричао или је, 
пак, можда у неком тајном архиву прочитао мој 
досије.  
    И што ме је највише збуњивало, за то тајно 
вишемиленијумски старо друштво никада до сада 
нисам чуо, нити, пак, било шта прочитао. Како су 
успели да се скривају толико дуго од јавности? 
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   Одлучим да о свему овоме попричам са Хелилом. 
Укуцам њен број мобилног, али ми званични 
аутоматски спикер одговори да ''тражени корисник 
тренутно није доступан. Покушајте касније''.  Исто 
обавештење сам добијао и наредна два дана. То ме 
забрину.  
    Пролеће је већ увелико одмакло, бомбардовање 
Србије престало, потписан је Кумановски споразум. 
Српска војска се повлачи са Косова, са минималним 
губицима у људству и техници, уз нескривено 
чуђење агресора и целокупне светске јавности.  
    Ни најсавременије електронско ратовање није 
уништило војску најстаријег народа на Планети. 
Његови најбољи синови враћају се из косовског 
пакла живи и здрави, као  морални и стварни 
победници пред Богом и  историјом. Опремим се за 
пут на Јухор и  око подне  недељног дана већ сам  
био близу Хелилине и Келтимирове куће. Али ту ме 
је тек чекало велико изненађење.  
   Кад изађох из шуме на ливаду, стадох запањен. 
Тамо где је некада била Келтимирова хацијенда, 
фарма и сириштара, сада се пружао само чист 
брисани простор. Подиђоше ме жмарци.  
    Утрнулих удова корачам према храсту под којим 
је сахрањен деда Милован. Над његовим гробом 
нема дрвеног крста. Гроб обрастао у траву и хумка се 
више не познаје.  
    Трљам очи и не верујем у оно што виде: Ни трага 
од некадашњег мајура. Чак ни остаци темеља 
неколико великих зграда. Све је прекрила трава и 
коров. Мала хидроцентрала на потоку је 
демонтирана.  
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     По недостатку свежих трагова, закључујем да 
овде одавно више нико не живи. Рачунам колико је 
времена прошло од када сам последњи пут био овде. 
Када и како је ова савремена фарма или 
традиционална бачија растурена? И зашто?  
    Није ли све оно био само сан? Привиђење? 
Магија? Маја? Опсена? Нисам ли ја то само боравио 
у некој паралелној димензији, овде на Јухору и 
видео само оно што другима није дато да виде. 
Можда сам, прошавши кроз временску капију,а 
Јухор је географски центар Србије, упао у 
паралелни свет и онако преумљен, видео све што 
опстојава ван нашег “ока физическог”?  
     Читао сам, а делимично се и сам у то уверио, да 
када се уђе у неки земаљски предео, крајолик, 
упадне се истовремено и у онострану зону, 
ванчулног поимања света, у временски тунел, па 
видиш око себе, као на јави, шта се све збивало или 
ће се тек догодити у будућности на том простору. 
Нешто слично су и Тарабићи доживљавали, видели 
и пророковали, под утицајем великог магнетног 
зрачења у пределу њихово села Кремне. Можда и на 
Јухору постоји такав ареал појачаног зрачења које 
мења свест и нормалну перцепцију? 
       Појачаним магнетним, природним, дејством 
мења се и свест човека. Мозак је мала биолошка 
радио станица, прецизнија од сваке рукотворене, 
која прима таласе из космоса, из околине, из 
такозваног Космичког информационог центра. Све 
је, кажу, записано у акаши, у етеру, у Књизи 
постања, у Књизи мртвих...  
    Можда баш близина подземне пирамиде испод 
Великог Ветрена, о којој се одавно спекулише у 
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најученијим, тајним круговима, утиче на моју свест 
и мења је, отвара ми другу сферу постојања, нову 
слику света? Из физичког света – јаве (јав – на  
старосрпском) начас сам се нашао у духовном свету, 
оностраном - нав или онкрај, како су говорили стари 
Срби. 
     Зашто су се Врачаревићи иселили? Где су 
нестали? Да ли су то учинили добровољно или под 
присилом? Због ратне опасности?  
    Тек сада озбиљно посумњах да се неко или нешто 
заиста опасно поиграва са њима, али и са мном, под 
старе дане.  
    Међутим, изобиље стварних чињеница говори ми 
супротно: да је све, ипак, била и јесте истина и 
стварност. Па и ово данас. 
   Кренем према највећем дрвету подно планинског 
врха. Храст као шумска црква. Друидска  храстова 
црква. Горе  високо у гранама видим имелине 
гранчице, жуто-зеленкасте боје. 
    Зар је могуће да је то највеће келтско благо на 
Јухору? Зар се на овом имелином шибљу заснива 
сва древна протокелтска и прасрпска традиција?  
    Зар су се због ових шућкастих гранчица убијали 
стари и постајали нови свештени краљеви шуме, 
највећи јунаци и жреци племена? Зар су због њих 
жртвовани невидљиви чувари? И тако хиљадама 
година? То ли је тај чудотворан магијски и 
религијски реликт, древни инструмент свемоћи, са 
којим су Енеј и Сорбеј силазили у Хад и Тартар и 
живи се враћали отуда?  
   Око храста не примећујем људске трагове. 
Очигледно да нико од људи није прилазио годинама 
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до овог старовековног светилишта. Да ли га  ико и 
како, чува и надгледа?  
    Да ли ће та традиција, са нестанком чувара, од 
сада бити прекинута, са мистериозним нестанком 
Келтимирове фарме и одласком Ачикора и Белина у 
иностранство?  
      Намислим да, ипак, одсечем макар један прут 
 златне гранчице и понесем га кући. Да чувам бар 
неки траг тог тајног келтског блага са Јухора, о коме 
сам толико слушао и писао.  
    Можда заиста имелина гранчица има ту ''златну 
магију'' и данас? Наравно да ће је имати, само ако у 
то истински поверујем. Тренутно нисам спреман на 
то. 
   Кренем према храсту да ипак остварим свој наум. 
Нисам начинио ни десетак корака, кад ми зазвони 
мобилни телефон. На дисплеју уместо броја стоји 
обавештење ''без имена''. Отворим слушалицу. Нико 
се не јавља. Линија успостављена, чују се шумови... 
А онда се веза прекину.  
    Лецну ме око срца. Опомена невидљивог чувара!? 
Или случајни позив? Храст, ипак, није без надзора. 
Вероватно се сада контролише са даљине. У 
данашње време  то уопште није тешко. Па можда 
чак и са сателита?!  
    Кад се већ и људи чипују (веричип) и стављају под 
глобалну контролу и већ сада се могу пратити преко 
личних докумената и мобилних телефона, још је 
лакше то урадити са оваквим споменицима, 
предметима и објектима. 
   Кренем кући. Разочаран, скрхан, уморан, 
безвољан...  
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Осамнаеста глава 
 
     Кад увече стигох у град, пред капијом ме чекао 
Хелилин џип. Крупан ошишани младић изађе пред 
мене и љубазно ме замоли да одмах кренем са њим, 
по жељи  госпође Хелиле. Његов тон није 
дозвољавао одгађање. Поново кренусмо правцем 
према планини Јухор.  
    Од Ђерђелина скренусмо десно и у једном селу 
подно планине, уђосмо у сасвим обично двориште, 
наизглед скромног домаћинства. Из куће изађе 
жена средњих година и отвори метална врата 
гараже. Уђосмо и нађосмо се пред великим зидом. 
За нама се врата гараже затворише. Хтедох да 
изађем, али ми ошишани младић рече да се стрпим. 
Након тридесетак секунди зид поче да клизи улево 
и пре нама се отвори осветљен тунел, са две траке 
асфалтног пута.  
    Продужисмо тим коловозом, од кога, после једног 
километра, одвајаху два бочна пута. Након 
двадесетак минута џип се заустави пред металном  
капијом, која одмах поче да се бешумно отвара. 
Ускоро се нађох пред Хелилом.  
   Срдачно ме загрли као старог пријатеља. 
Насмејана. Обучена као античке принцезе. Одведе 
ме, држећи ме под руку, у богато уређену собу. 
Танак, високи младић понуди нас пићем. Виски ми 
је баш пријао, после тешког и напорног дана, пуног 
неочекиваних изненађења и шокова. 
   Хелила је била весела и још увек много лепа. 
Трудила се да ми угоди, препоручивала ми најбоља 
јела и вино. Видело се да је срећна што ме види. 
Причали смо о старим данима и углавном 
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уопштено. За неко дубље и озбиљније питање нисам 
имао храбрости. Чак ни да питам где смо то сада под 
планином. И чему све ово што сам видео? Хелила је 
читала моје мисли: 
   -Кад сам те данас видела, прво сам се обрадовала, 
а онда ми те било много жао што си се онолико 
разочарао, кад ме ниси пронашао на старом месту. 
Нити било шта од онога што си очекивао. Нарочито 
сам се сажалила кад сам видела колико си био 
узнемирен пред храстом, после мог телефонског 
цимања. Одлучила сам да те доведем овде, да се 
видимо, и попричамо... 
    -Како си могла да ме видиш, Хелила?! Где си тада 
била? 
    -Па преко видео надзора, Саво. Како бих 
другачије? Ја јесам друидска свештеница, али нисам 
баш толико далековида... 
    Сва питања која сам носио у глави, распршише се 
одједном као мехурићи. Све ми је постало 
истовремено и јасно и нејасно. Хелила ме поведе у 
другу собу са великим екранима и електронским  
уредјајима које до тада никада не видех, нити сам 
знао њихова имена, а о намени ових “сокоћала” тек 
сам само наслућивао.  
    Сада схватих колико поверење Хелила има у мене, 
кад ме је довела на ово врло тајно место, само да 
бисмо се видели и испричали као стари пријатељи, 
али и колики је истовремено њен углед и њена моћ у 
овом подземном царству.  
    Морам да признам, тајио сам у дну срца велику 
сумњу, да ли ће ме и када, после овога што сам 
видео, уопште вратити кући. Ако ме воли, можда ће 
ме задржати за себе, што ми се уопште није 
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допадало. Ако ме пусти да се вратим, то ме још више 
обавезује, јер значи да сам врло високо 
позициониран у тој њеној хијерархији, ма о чему се 
радило. А може се десити да ме врати у спољни свет, 
а онда као случајно настрадам у саобраћајки... 
Свакојаке мисли ми прођоше кроз главу.  
    Велики број оператера у електронској сали, увери 
ме у озбиљност и значај овог места. Као војник 
телефониста и линијаш у Титовој армији, имао сам 
прилике да обиђем један мањи навигационо-
контролни центар под планином на државној 
граници у Македонији. Ту су ''плавци'' 
контролисали небо над домовином. Али није било 
ни приближно овако уређено.  Нисам смео, иако сам 
желео, да је питам шта је то што ми показује... 
Мислим да је и она била задовољна таквим 
исходом. 
   Вратисмо се за сто и настависмо да пијуцкамо 
добро вино и разговарамо о свему и свачему, 
невезано за ово место. Чекао сам да ми сама Хелила 
каже мало више о свему шта се догодило горе на 
планини и догађа овде под земљом. Али она ни 
наредних пола сата ништа не рече о томе.  
    Само на испраћају ме опомену да о овоме не смем 
никоме говорити. У роману могу, али само у  
најопштијим цртама, и само онолико, колико је 
довољно да књига оправда придев ''тајно'' из 
наслова. Очигледно да је Хелила знала и садржај 
романа?! Сигурно га је Ачикор преснимио и дао јој 
на увид. Како би, иначе, другачије могла да зна? 
Али је очигледно хтела овим гостопримством да ми 
помогне да ''одгонетнем вековну тајну чувара тајног 
блага на Јухору'', како се изразила на растанку. 
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   Овога пута, други џип ме одвезао од Хелиле и 
другим тунелом. На крају прошли смо кроз неку 
аутомеханичарску радионицу у граду, где момак без 
речи одмах опра џип, и тек онда изађосмо на улицу. 
И продужисмо ка Баракину. Одједном у пределу 
Змича џип се судари са камионом...  
    Крикнух. Уплашен. Знојав. И жедан. Нисам могао 
дуго да се расвестим. Јав или нав, јава или сан, 
свеједно, био је врло реалан. Стварнији од 
стварности, рекао бих.  
    Осећао сам се скрхано, уморно, малаксало... Као 
да сам стигао из неке друге димензије, из друге 
реалности...  
    После неколико дана, када се опоравих и средих 
утиске, дописах последња поглавља романа, који је 
свој завршетак чекао много година. Испало је по 
оној Божјој мери: колико треба, кад треба и зашто 
треба. А објављен је, не кад је речено, већ кад је било 
суђено. 
    
                                          На Бадњи дан,  
                                          Лета Господњег 2010. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 307 

РОМАН О КЕЛТИМА И УНИВЕРЗУМУ 
 
      После више од шездесет објављених књига из 
области књижевности, историографије и 
публицистике, познати параћински и српски 
књижевник и новинар Мирослав Димитријевић 
овога лета се огласио и новом књигом, својим 
четвртим романом под насловом „Чувари тајног 
блага“, а што је први роман на српском језику који 
говори о Келтима, па онда и није никакво 
изненађење што је, одмах по објављивању, не само 
због одреднице „екстра роман“, изазвао велику 
пажњу наше свеколике књижевне јавности. 
       Први Димитријевићев роман „Показни дан 
смрти“ објављен је још 1990. године и представља 
модеран роман о свакодневљу који на чудесан 
начин реинкарнише причу о митском граду 
Ђерђелину, који се према предањима простирао од 
Бачине до Јагодине.. 
     „Афродитин дар“, са одредницом „хит роман“, 
заправо говори о вечној љубави мушкарца и жене, 
кроз конкретну и изузетно занимљиву причу о Сави 
и Афродити.  
    Трећи роман Мирослава Димитријевића – „Бели 
монах“ високим духовним перцепцијама, говори о 
анђелу чувару,  алтер егу, који се главном јунаку 
јавља и помаже му да нађе исконске и праве 
путоказе.  
    За сва та три романа, заједно са овим најновијим 
– четвртим по реду, заједничко је што описуу исто 
окружење и скоро идентичну атмосферу, па и 
ликове у којима доминира глави јунак, писац или 
његов алтер его – Сава, и што су сва три, осим првог 
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писана у првом лицу. Такође, у сва четири 
објављена романа Мирослав Димитријевић 
презентира велико књижевно мајсторство, 
наглашени дар и завидну ерудицију, тако да са једне 
стране читамо врхунског приповедача, понекад 
колоквијалног говора попут Драгослава 
Михајловића или Милисава Савића, на пример, а са 
друге стране гледамо аутора који открива онострано 
и заумно, тешко одгонетљиве духовне просторе 
попут Маркеса или Куеља, на пример, и у тој 
неочекиваној симбиози крије се ексклузивна 
романескна (а наравно добитна) комбинација овог 
увелико доказаног аутора. 
     Роман „Чувари тајног блага“, дакле, на посебан, 
изузетно занимљив и несвакидашњи начин, о 
мистериозним чуварима тајног блага Келта на 
планини Јухор код јагодине и као и сваки други 
прави роман-река има и своје бројне рукавце – 
потоке који га освежавају, допуњују и сублимирају 
са свих страна и (пр)осветљавају прилично чврст 
основни наративни ток. 
Тако се у овом роману говори и покушава да докаже 
мит, односно и научна хипотеза, о праисторијским 
Србима за које се тврди дас су најстарији народ на 
свету, а свакако 
у Европи и код беле расе, а у том контексту се 
објашњавају нераскидиве крвне везе између Срба и 
Келта (подгрупа Срба – према писању аутора) чији 
су данашњи репрезентативни представници међу 
народима света Срби и Велшани. 
      Кроз чудесан колоплет судбина говори се о 
реинкарнацији и „чишћењу душа“, људима као 
емисионим станицама  и  „космичком 
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информационом центру“, Богу, Космосу, и вечној 
потрази за душом, односно сопственим 
идентитетом. 
    Све то је мајсторски инкорпорирано кроз 
маркантно исклесане ликове, свежу и занимљиву 
фабулу пуну неочекиваних обрта, једноставним и 
комуникативним стилом, и правим лирским 
орнаментима и медфаљонима који представљају 
истинске поетске бравуре у прози и зато се читају са 
највећим задовољством. 
      Кроз причу о старој келтској породици  
Врачаревић из Ђерђелина која је заветни чувар 
старог келтског блага све блиста од светлости и 
флуоресцентног пута просветљења и величанствене 
потраге за националним, али и личним 
идентитетом, па шире посматрано представља 
величанствену апотеозу Човеку, Природи и 
Космосу. 
      Посебно треба обратити пажњу и на имена 
главних јунака – поред саве, то су Милован, 
Радошин, Келтимир, Хелила, Ачикор, Белин, 
Вечити младић итд. Ово је дакле роман о 
оностраном и вскодневном, митолошком и 
исконском,, поетском и колоквијалном, видљивом и 
невидљивом, људском и божанском, духовном и 
научном, мистичном и транспарентном, ониричком 
и тривијалном, пророчком и визионарском, 
промазном и вечном...  
    Та прича препуна је духовних загонетки, бројних 
вирова и мистериозних вртача, кроз које само добро 
обавештен и (пр)осветљен читалац може да прође 
неозлеђен., односно без крунских интелектуалних и 
духовних дилема и зато је један од квалитета овог 
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романа и тајшто се управо због поменутих 
квалитета и, чита у једном даху и када се дође до 
краја, читоацу једноставно бива жао што нема 
наставак пред собом. Све то, наравно, обезбеђује му 
сјај аутентичности у свеколиким књижевним 
токовима савремене српске ( и не само српске) 
литературе. 
Узбуђујуће оригинално  и интригантно ово штиво 
само себе препоручује својим ексклузивитетом 
широкој читалачкој публици, али и књижевној 
критици и члановима жирија за угледне књижевне 
награде широм Европе. 

Бајо Џаковић                                 
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СВЕТЛОЗРАЧЕЋИ ОБЕЛИСК СРБСТВА 
 
     Мирослав Димитријевић је својом досадашњом 
бисерном ниском од 61 књиге завршно са романом 
„Чувари тајног блага“ , али и романом „Бели монах“, 
недвосмислено постао својеврстан обелиск српства, 
синоним за враћање  својим исконским, 
старосрпским и правосрпским коренима, па тиме 
оваква дела  у нашој књижевности, при све 
опаснијем  и акруелнијем мондијалистичком 
раскорењивању српства, сада зраче непролазношћу 
и вишезначношћу-као хлеб насушни. 
   А тек ће долазеће време да покаже праву, дивовску 
величину и самог Димитријевића, баш као што је 
над временом остао да штрчи и горостасни Милош 
С. Милојевић, а у новије време професор Радивоје 
Пешић, па Предраг Драгић Кијук, Слободан 
Ракитић... 
     Значи док је оваквих зороастерских дела биће и 
истине о Србима, биће српства и „српских стараца 
Зосиме“. Ето, и због тога се Димитријевићев роман 
„Чувари тајног блага“ чита у једном даху! 
      Има ли онда пригоднијег и богоузвишенијег 
комплимента, односно-нераздвојне 
објективизирајуће одреднице за једно уметничко 
дело. Светлозрачећи је то обелиск у савременој 
српској књижевности. 
 

                                              Владан Ракић 
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КРАТКА БИБЛИОГРАФИЈА АУТОРА 
 

 
 
 
       Мирослав Димитријевић (1950. Рашевица), 
књижевник, публициста, новинар, есејистa, 
историограф, књижевни критичар, антологичар и 
сакупљач народних умотворина. 
       Објавио је седамдесет седам књига и девет дела у 
електронским медијима: песама, прича, романа, 
монодрама, сатире, монографија, 
антропогеографских и историјских студија, есеја, 
беседа, антологија и песама за децу. У току је 
штампање његових изабраних дела. 
       Превођен је на: енглески, немачки, руски, 
румунски, бугарски, грчки, турски, русински, 
јапански, словеначки и македонски језик. Добитник 
је бројних књижевних награда и признања. 
      Заступљен је  у око стотину антологија, зборника 
и панорама поезије и прозе у земљи и иностранству. 
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Један је од најплоднијих сарадника едиције 
„Хронике села“ Културно-просветне заједнице 
Србије. Уврштен је у две енциклопедије 
најпознатијих интелектуалаца света на почетку 21. 
века. 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 
преко стотину пута у позориштима широм СФР 
Југославије, и као дипломске представе на 
факултетима драмских уметности у Новом Саду и 
Београду. 
       Покренуо је и уређивао као главни и одговорни 
уредник следећа гласила: часопис за књижевност , 
уметност и културу  „Дани“, први приватни лист за 
беседништво „Агапи“, две серије параћинског листа 
„14 дана“, и „Параћинских 14 дана“, затим  
подлистак „Ђачки дани“, први приватни сатирични 
лист после Другог светског рата „Голаћ“ и едицију 
„Прва књига“ у Параћину.  
           Мирослав Димитријевић је књижевне  
прилоге објављивао у скоро 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, Развитак, Расковник, Овдје, Фронт, 
Багдала, Кораци, Дани, Доба, Студент, Младост, 
Омладинске новине, Омладина, НОН, Политика, 
Политика Експрес, Борба, Наша борба, Глас 
јавности, Песник, Јеж, Осмех, Ослобођење, 
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Домети, Венац, Победа, Светлост, 
Универзитетска ријеч, Нови пут, Стиг, 
Стварање, Књижевна збивања, Наш весник, 
Вестник,  Литературне слово, Тан, Глас, Факк, 
Рад, Траг, Село, Дуга, Хаику момент, Хаику 
новине, Паун, Реч младих, Просветни преглед, 
Задруга, Београдско школство, Гамбит, Равно, 
Ресавски поштоноша, Глас Подриња,  Наш глас, 
Глас Полимља, Глас Оџака, Лозничке новине, 14 
дана, Агапе, Голаћ, Хроника, Наше стакло, Нови 
Поповац, Двоје, Наше дело, Црвена застава, 
Победа, Кикиндске, Слобода, Штампа, 
Параћинских 14 дана, Напредак, Етна, Сазвежђе 
Заветине... 
      О Димитријевићевом 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, 
Борислав Хорват, Никола Мићевић, Мићо Цвијетић, 
Предраг Богдановић Ци, 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, Никола Владисављевић, 
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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,  Боро Латиновић, Живан 
Живковић, Небојша Миленковић, Зоран Додеровић, 
Адам Стошић, Светлана Арсић, Момир 
Станисављевић, Ђорђе Симовић, Топлица Симић, 
Драгица Шредер, Мирослав Тодоровић, Зоран 
Петровић, Владан Ракић, Верољуб Вукашиновић, 
Горан Ђорђевић, Давид Кецман Дако, Емил 
Живадиновић... 
    Димитријевићеве књиге су објављиване, такође, 
код најеминентнијих издавача у Београду и Србији: 
Просвета, Народна књига, Беокњига, Београдска 
књига, Апостроф, Удружење књижевника Србије - 
Књижевна заједница Поморавског округа, едиција 
„Хроника села“ Културно - просветне заједнице 
Србије, Политика Експрес, Светлост-Крагујевац, 
Багдала-Крушевац, Вук Караџић-Параћин, Легенда 
из Чачка, Књижевна келија „Свети Сава“ – 
Параћин, Захарије Орфелин-Параћин, Икад-
Параћин, Логос-Параћин, Реч младих-Ужице, 
Развигор-Пожега, Удружење свесловенске 
учености-Београд, ИК Пешић и синови - Београд, 
ИК Мирослав-Београд, Биндер - Београд ... 
       Као уредник и издавач потписао је преко шест 
стотина наслова, а као рецензент и књижевни 
критичар око хиљаду текстова и есеја. 
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       Био је стални или повремени сарадник у 
великом броју дневних, недељних и месечних 
гласила и дописник дневног листа „Наша борба“. 
 

ДЕЛА: 
 
НЕХАЈ КЛАТНА (песме) „Вук Караџић“, Параћин, 
1972. 
МОЈИ СВЕМИРСКИ ПРЕЦИ (песме), СИЗ културе, 
Параћин, 1975. 
ВЕЛИКА ПОСТЕЉА (песме), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1976. 
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ (избор), СИЗ културе, 
Параћин, 1980. 
ПРЕПОРУЧЕНА ПОШТА (песме), СИЗ културе 
Параћин, 1982. 
ДУГА НАД ЗАВИЧАЈЕМ (избор), 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. 
ВОДЕ ВЕТРОВИТЕ (народне умотворине  из 
Средњег Поморавља), „Светлост“ из Крагујевца и 
„Вук Караџић“ из Параћина, 1987. 
ТЕЧНА ПШЕНИЦА (хаику), Хаику клуб „Мацуо 
Башо“, Кула, 1987. 
ХРЕБ (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 1989. 
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СВРБИЈА (афоризми), „Вук Караџић“, Параћин, 
1990. 
ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ (роман), „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 
Караџић“, Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТИ ЋУПРИЧАНИ У ПРВОЈ СРПСКОЈ 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ (монографија), Скупштина 
општине Ћуприја, 1996. 
ПЛАНА село (монографија), Радио новинско јавно 
предузеће „Параћин“, Параћин, 1996. 
МИРИЛОВАЦ (монографија), Одбор за село Српске 
академије наука и уметности и Културно-просветна 
заједница Србије, Београд, 1996. 
ХРЕБ (изабране песме) „Народна књига“, Београд, 
1997. 
БЕСЕДЕ (беседе) „Народна књига“, Београд, 1997. 
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ДОЊЕ ВИДОВО (антропогеографска и историјска 
студија) , Одбор за село Српске академије наука и 
уметности и Културно- просветна заједница Србије, 
Београд, 1997. 
РАТАРИ (антропогеографска и  историјска студија), 
Одбор за село Српске академије наука и уметности и 
Културно-просветна заједница Србије, Београд, 
1997. 
МОНОДРАМЕ (монодраме),  „Багдала“, Крушевац, 
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 за 
књижевност „Дани“) , Удружење књижевника 
Србије - Подружница за Поморавски округ, 
Јагодина, 1998. 
ДАВИДОВАЦ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор за село Српске академије наука и 
уметности и Културно-просветна заједница Србије, 
Београд, 1999. 
ЋИЋЕВАЦ СА ОКОЛИНОМ (антропогеографска и 
историјска студија), Одбор за село Српске академије 
наука и уметности и Културно- просветна заједница 
Србије, Београд, 1999. 
„БУДУЋНОСТ“ ЈЕ УВЕК ИСПРЕД (монографија), 
Удружење књижевника Србије- Подружница за 
Поморавски округ, Јагодина, 1999. 
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СПОМЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ 
ДОМАНОВИЋ“ (монографија), Удружење 
књижевника Србије - Подружница Поморавског 
округа, Jагодина-Параћин, 1999. 
УДРУЖЕЊЕ МС-ВЕЛИКА ПОРОДИЦА 
(монографија), Параћин, 1999. 
БЛЕСАВСКА ШКОЛА (афоризми), Удружење 
књижевника Србије - Подружница Поморавског 
округа, Јагодина, 2000. 
МЛАЂЕ ДРВЕНО ДОБА (поезија), Удружење 
књижевника Србије - Подружница Поморавског 
округа, Јагодина, 2000. 
СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ (монографија), Гимназија Параћин, 
2001. 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ (зборник књижевних радова), 
Гимназија Параћин, 2001. 
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“, 
Београд, 2002. 
ЧАСТ СВАКОМЕ-ДЕМОКРАТИЈА НИКОМЕ 
(афоризми), „Београдска књига“ и „Апостроф“, 
Београд, 2002. 
ПОТОЧАЦ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор за село Српске академије наука и 
уметности и Културно-просветна заједница Србије, 
Београд, 2004. 
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“ Београд, 
2002. 
ШАВАЦ (антропогеографска и историјска студија) 
Културно-просветна заједница Србије, Београд, 
2012. 
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АФРОДИТИН ДАР (хит роман), „Калиграф“, 
Београд, 2008. 
ЉУБАВ БЕЛОГ МОНАХА, (роман), Удружење 
књижевника Србије-Подружница Поморавског 
округа, Београд-Јагодина, 2010. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА (хит роман), Удружење 
свесловенске учености, Београд, 2011. 
САКРИВЕНА ИСТОРИЈА СРБА, (историографска 
студија), Удружење свесловенске учености, Београд, 
2011. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА, (роман- друго издање), 
библиотека Бестселер, „Беокњига“, Београд, 2012. 
ГАУМАТА, (роман), Мала класична библиотека, 
„Легенда“, Чачак, 2012. 
ГАУМАТА (роман) друго издање, Удружење 
свесловенске учености-Београд, 2013. 
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.  
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. 
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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. 
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.  
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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, 
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РОМАНИ - трилогија 1, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености – 
Београд, 2015. 
РОМАНИ – трилогија 2, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености – 
Београд, 2015. 
ДУХОВНЕ БЕСЕДЕ, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Београд, 2015. 
 

КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 
НАГРАДА „ДУШАН СРЕЗОЈЕВИЋ“ ЗА 
СВЕУКУПАН КЊИЖЕВНИ РАД, КОЈИ ОСТАВЉА 
ТРАЈАН ПЕЧАТ НАШОЈ ПЕСНИЧКОЈ И 
КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ И ОПЛЕМЕЊУЈЕ 
СРПСКЕ ДУХОВНЕ ПРОСТОРЕ, КК „Ђура Јакшић“, 
Јагодина, 2015. 
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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 „СЕЛИМИР В. МИЛОСАВЉЕВИЋ“ ЗА 
НАЈБОЉИ ДРАМСКИ ТЕКСТ НА КОНКУРСУ  
Међународног фестивала дечјих сцена ДОПС, 
Јагодина, 2014. 
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. 
ПОВЕЉА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО-Удружење 
књижевника Србије - Књижевна заједница 
Поморавског округа, 2012. 
НАГРАДА КК „ИВО АНДРИЋ“ – Земун, за најбољу 
причу 2012. године поводом годишњице добијања 
Нобелове награде Иве Андрића 
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ПАРАЋИНА ЗА 
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО, Параћин, 1987. 
ПЛАКЕТА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ за 
књижевност и трајни допринос угледу и развоју 
Удружења, поводом стогодишњег јубилеја УКС-а, 
Београд, 2006. 
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Подружнице Удружења 
књижевника Србије за трајан допринос и углед 
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књижевничке организације, 2007. 
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Фестивала поезије „Мајско перо“ 
у Јагодини, 2011. 
ПОМОРАВСКИ ОРФЕЈ, признање 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. 
ДИПЛОМА „ГОРДАНИНО ПРОЛЕЋЕ“, Сврљиг, 
1983. 
НАГРАДА и ДИПЛОМА КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА 
„РАЗВИГОР“ за најбоље сатирично остварење, 
Пожега, 1983. 
ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛА КУЛТУРЕ МЛАДИХ 
СРБИЈЕ, за најбоље књижевно остварење, 
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Књажевац, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА и ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ 
ПЕСНИЧКО ОСТВАРЕЊЕ на Сусретима песника 
Шумадије и Поморавља, 1976. 
НАГРАДА и ПЛАКЕТА ЗАЈЕДНИЦЕ КЊИЖЕВНИХ 
КЛУБОВА СРБИЈЕ, на песничком митингу, 
Лазаревац, 1982. 
„ЗЛАТНА ХРИЗАНТЕМА“ Југословенског 
фестивала хаику поезије, Ниш, 1993. 
ДРУГА НАГРАДА РАДИО БЕОГРАДА за најбољи 
афоризам године, 1995. 
ТРЕЋА НАГРАДА РАДИО БЕОГРАДА за најбољи 
афоризам године, 1996. 
НАГРАДА ЛИСТА „МЛАДОСТ“ за најбољи циклус 
прича, Београд, 1979. 
НАГРАДА ЛИСТА „НОН“ за збирку прича, Београд, 
1985. 
ПРВА НАГРАДА ЛИСТА „РАД“ за најбоље песничко 
остварење, Београд, 1987. 
ПРВА НАГРАДА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ за 
најбоље песничко остварење, Београд, 1980. 
ПРВА НАГРАДА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ за 
најбоље прозно остварење, Београд, 1982. 
ПРВА НАГРАДА ЛИСТА „ОМЛАДИНА“ за најбоље 
прозно стваралаштво, Крагујевац, 1980. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЛИСТА „ОМЛАДИНА“ за најбоље 
песничко остварење, Крагујевац, 1980.  
ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ ПЕСНИЧКО 
ОСТВАРЕЊЕ Фестивала културе младих Србије, 
Књажевац, 1976. 
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
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ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 1977. 
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 
1978. 
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 1979. 
ДРУГА НАГРАДА ЛИСТА „НАШ ВЕСНИК“ за 
поезију, Куманово, 1989. 
ДРУГА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за збирку 
песама „Припитомљена оловка“, Јагодина, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за збирку 
прича „Слатки рулет“, Јагодина, 1975. 
ПРВА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за циклус 
песама „Плави плајваз“, Јагодина, 1978. 
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, 
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НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, 
Суботица, 1976. 
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, 
Суботица, 1981. 
ЗАХВАЛНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФЕСТИВАЛА 
ПОЕЗИЈЕ, Суботица, 1981. 
ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на Фестивалу 
дечјих песама, Параћин, 1985. 
ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на Фестивалу 
дечјих песама, Параћин, 1986. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на 
Фестивалу дечјих песама, Параћин, 1986.  
ПРВА НАГРАДА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 
КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉУ ПЕСМУ, Лозница, 1982. 
ДРУГА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉУ 
ПЕСМУ, Организација Уједињених нација за 
Србију, Београд, 1975. 
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ДИПЛОМА ''ЛИМСКИХ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ''', 
Пријепоље, 1984. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА РАДИО РЕПОРТАЖУ НА 
ФЕСТИВАЛУ УДРУЖЕНИХ РАДИО СТАНИЦА 
СРБИЈЕ (коауторство са Ренатом Балдуинијем), 
Дивчибаре, 1997. 
ПОВЕЉА ТВ БЕОГРАД, ТВ САРАЈЕВО И ТВ НОВИ 
САД „ЗНАЊЕ ИМАЊЕ“, Београд, 1982. 
ПОВЕЉА САБОРА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА 
СРБИЈЕ, Супска (Ћуприја), 1995. 
ПОВЕЉА ЗА НАЈВЕЋИ БРОЈ ИЗДАТИХ КЊИГА, 
поводом изложбе ауторових издања у галерији 
завичајног музеја, Завичајни музеј, Параћин, 1995. 
ПЛАКЕТА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФЕСТИВАЛА 
ПОЕЗИЈЕ У ВРБАСУ, Врбас, 1977. 
ЗАХВАЛНИЦА ОДБОРА ЗА СЕЛО СРПСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, Београд, 
1997. 
ЗАХВАЛНИЦА ОДБОРА ЗА СЕЛО СРПСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, Београд, 
1998. 
ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОПРИНОС И УНАПРЕЂЕЊЕ 
РАЗВОЈА ИНФОРМИСАЊА, Параћин, 1984. 
ПОВЕЉА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ 
ЖИВОТА, Књижевни клуб „Мирко Бањевић“, 
Параћин, 1982.  
ПРИЗНАЊЕ УДРУЖЕЊА ПАРАЋИНАЦА У 
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„Параћинац“, 2012. 
ПРИЗНАЊЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ – БЕОГРАД, за развој 
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ПРИЗНАЊЕ ФЕСТИВАЛА „ЋИРИЛИЦА-СЛОВО 
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– Београд, 2014. 
 

 
ЗАСТУПЉЕНОСТ У АНТОЛОГИЈАМА 

И ИЗБОРИМА ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ 
 
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ПЕСНИКА: 
СУРБИТА,САЗВЕЖЂЕ ЗАВЕТИНЕ, антологичар 
Бела Тукадруз (алијас Мирослав Лукић), Београд 
2015. 
„ЗРНЦА“-Антологија најкраће приче на српском 
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„ПРОЛЕЋНА КИША ПЕСАМА“, „Spring Poetry 
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БИСЕРИ БАЛКАНСКОГ АФОРИЗМА, антологија, 
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приредио Витомир Теофиловић, Београд, 2000. 
ЧОРТ И ШУТКА, антологија српског афоризма 
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