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Предговор

Књига Стиховане књишке лирске патње је састављена од мојих стихованих 
текстова. Они су неки стиховани есејистички одломци или релативне целине као 
посебне песме објављене у мојим есејистичким радовима. 

Известан број стихованих књишких лирских патњи су монтаже од стихова 
песника (М. Лукића, М. Тодоровића, Драгољуба Симоновића, Николе Рацковића, 
Србе Игњатовића...) или монтаже од народних пословица и басми. Стихованост 
монтажом углавном ми служи да на једној сцени покажем својства поетике песника о 
коме говорим, да у цитатном густишу што више кажем са што мање речи. Да „речима 
буде тесно, а мислима широко“, како би рекао Чехов.

Понекад стиховане текстове, „песме“, подмећем тобожњим другим ауторима. 
Наравно, то „подметање“ је у функцији мотивацијског система конкретног дела, рада, 
књиге. 

Ја пишем, пишем али, како бисмо рекли народски, кад ми дође ја пишем у 
стиху. Природно, увек је у питању мотивацијски систем. То се нарочито види у 
мојој есејистичкој драми Голешкој Богињи (Нашој великој мајци, Косовки девојци на 
Булевару револуције). 

Она воли, треба и мора да често говори у стиху. Она као богиња, луда, све може. 
Зна и стандардни језик и дијалекте... Може и у прози и у стиху да говори. Она духа 
оксиморона – паметне будале – све може, све зна... Све јој одговара као и што све 
одговара Богу и Ђаволу: и високи стил, и вулгарно, и сенилно. 

И поред свега реченог, ја не мислим да Стиховане књишке лирске патње имају 
неку лирску вредност. У њима је више књишкости. А „књишкост је гора од свега“ – 
каже Андре Жид. Но, оне и као такве имају своју функцију у мотивацијском систему 
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књига, радова, мојих огледа. Оне су стиховани део есеја, огледа, покушаја. Није штета 
иако се омакне нека лиричност.

Грубо говорећи, мој есејистички поступак је и у томе да узимам лирску материју 
као есејистички материјал и стављам га на једну лирску сцену или драмску, да бих што 
дубље и шире продро у Уставе поетике песника и њихове законе, норме, правила. 

Дакле, неки мој есејистичко-поетички став: „циљ оправдава средство“. Циљ је 
интерпретација лирског, налажење што више од х (икс) значења, продор у „блажено 
стање“, како би се изразили математички поетичари и како често говорим. 

Свесно и несвесно, ја као есејиста мислим на извесно јединство интересовања, 
значајно не само за епска и драмска дела, па мислим и на јединство тона. Ако ништа 
друго, а оно бар графијски, визуелно стиховани делови разбијају монотонију када у 
прозном тексту искрсну стихови или облик драме. 

Нешто као „ерудитна“ поезија. И она има неки свој „лирски“ набој, притисак. 
Неку потребу да се каже другоме. Но, она није како то за своју поезију каже 
Мирослав Тодоровић „го крик“... Ипак је и поред свега оно што каже наслов ове 
књиге – „монограм садржине“ (Шопенхауер), центар теме, име књиге Стиховане 
књишке лирске патње. „Књишкост је гора од свега“, каже Андре Жид. Стиховање 
је по стилистици „неприродан говор“, за разлику од прозе. Ето, конкретне књиге 
од „неприродног говора“. Јесте – књига је свемир, овде направљен од „неприродног 
говора“ и најгорег од свега. 

Верујем да може ова књига уџбенички послужити за показивање шта је то 
књишко. 

Овде је унето нешто од контекста у коме се налазе узете песме из књига. Мислим 
да то не смета песмама и целој књизи и мени као аутору. 

Имати дубоку свест о књишкости, ипак је нешто... 
Књига Стиховане књишке лирске патње углавном је компонована хронолошки, 

оним редом како су стихови у књигама објављивани. На крају су песме Из рукописа. 
Избегао сам неко евентуално држање „светиње приповедања“ да би књига 

добила у чврстини, кохерентности. И хронолошко има своје предности.
Песме су узете из више књига.



 

Из: Миодраг Мркић -
Поетика древног и модерног

Књижевна заједница Звездара, Београд, 1991,  
стране 21-29 и 35-37



 

10



11

 



 

12



13

 



 

14



15

 



 

16



17

 



 

18



19

 



 

20



 

Из: Миодраг Мркић - 
Поетика древног и модерног 2 

Књижевна заједница Звездара, Београд, 1992,  
стране 195-213 

Монтаже из књиге Николе Рацковића “Шта је у питању”
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Из: Миодраг Мркић - 
Последња сфера мистике 

(Књига о Белатукадрузу) Мобаров институт,  
Заветине, Београд, 2013,  
стране 178-181, 339-374



 

64

178

Што го во ри, што не го во ри 

У мо јим књи га ма бар не ко ли ко де се ти на стра на по све-
ће но је ба сма ма, на ро чи то о ба сма ма Ср ба са Ко со ва и Ме-
то хи је (По е ти ка древ ног и мо дер ног). Ба сме са ме ди цин ског 
ста но ви шта; ути цај ба сми на на шу мо дер ну и пост мо дер ну; 
де ло ви и ба сме као ауто ном не мо дер не по ет ске це ли не; ме-
та фи зи ка ба сми, итд.

Дух-ду ша и дах ба сми ира ци о нал но је при су тан код пи-
са ца Ис точ не Ср би је. Ре ци мо код бра ће Лу кић. На ро чи то, 
ево ов де, скре ћем па жњу на из ве сну ба смо ви тост Уј ки ног до-
ма, па и овог од лом ка из Уј ки ног до ма. 

Спе ци фич на ме та фи зич ност.
Да, ге о граф ски и ми то ло шки цен тар. Тај цен тар је и ме-

не озра чио.
Ја у овим ба сма ма об ја вље ним у Тре ћој Ср би ји пре по-

зна јем, да ка же мо на бр зи ну – Усуд пе сни ка Ми ро сла ва Лу-
ки ћа. У из ве сним сти хо ви ма ба сми ви дим „про клет ство“, 
„урок“ Ми ро сла ва Лу ки ћа.

Ње гов урок пре све га у на шој умет нич кој књи жев но сти.

Мо жда су се чу ди ли што ра сте,
што не ра сте,
што го во ри, што не го во ри
…
Да се не чу де ње му?
Нек се чу де јед ном пу сти ња ку ве ли ком
…
И мо ја уста нек по мог ну
…
Ја раш чи ни тељ.
Њи ма се чу ди ше
Њи ма се и раш чу ди ше

Да, ве ру је мо, на дај мо се да ће се њи ма раш чуди ти, њи ма 
бест се лер џи ја ма, тренд џи ја ма, њи ма НАЈ…

За по ма гао је жа ло стан
Али га ни ко на све ту ни је чуо
…
Мо је пе сме
И пе сма бож ја
…
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Не ка лек бу ду оном ком се пе ва?
… 
Ку као је на сав глас
И до зи вао до не ба
И су зе су му ка па ле на зе мљу,
Ни ко га на све ту ни је чуо
…

Да – вид мо дер ног Јо ва.
Ве руј мо:

Ко је уре као, тај се рас пао,
Ко је учи нио, тај се рас пу ко.

Да, ве руј мо. Ево, са да је 2333. го ди на и…
Уре че ни пе сник. У – реч(е)ни. Да, укле тост у ре чи; у ре ћи; 

у ње му реч… И то реч де ла у ње му. Та реч ра ди као пси хо ло-
шко пси хи ја триј ско жа ри ште. Али ра ди у укле том пе сни ку 
твор на реч, па и у овом ора њу и „ора њу“ Ба ка ре ла и Ма ли не. 

У овом од лом ку, у укле том пе сни ку је дух оног мла ди ћа 
пе сни ка гим на зи јал ца ко ји пе ва 1970. 

И за то сам пре стао да чи там све то сме ће. 
И гле дао ка ко на пре ду је бр шљан око шко ле.
… Књи жев ност, исто ри је, вој не…
Мр тво го ди шње до ба, ста рост вре ме на.
Ста рост бу дућ но сти
… Не књи ге ко је бе ху пу не
не ве шти на и по лу и сти на
… Не ке ку ће су би ле на пу ште не…
Ни ко ни је знао 
Ка ко су и где за вр ши ли вла сни ци.

(Об ја вље но у књи зи са бра них пе са ма, Бр шљан око мла-
до сти, Де ла – Опус Умет ност ма ха го ни ја, књ. 1, За ве ти не – 
Мо ба ров ин сти тут, Бе о град 2002, стр. 96–96)

Дух мла ди ћа ко ји пе ва и, ре ци мо нео д го вор но, осу ђен је 
да жи ви та кав жи вот и да се мо жда окре не Бо гу.

Пе сник ви ди бр шљан, а бр шљан је у тра ди ци о нал-
ној сим бо ли ци „бе смрт ност и веч ни жи вот… пи ро ва ње… 
вер ност“.
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*
Си гур но је (да би се сми сао овог од лом ка још ду бље 

схва тио) тре ба га по сма тра ти и ту ма чи ти у окви ру це лог де-
ла ро ма на Уј кин дом; али и у окви ру есе ји стич ких ра до ва 
Ми ро сла ва Лу ки ћа. 

Ре ци мо оглед Тај на о чо ве ку / тај на о ан дро ги ну би нам 
ко ри стио. На рав но, и дру ги огле ди. Но, где би нам био 
крај?(…) Јер Лу кић је, под се ти мо, тво рац им по зант ног 
Опу са. Пр ви пут да је дан срп ски пи сац (узи ма ју ћи у об зир и 
19. и 20. век) ство ри тај опус са пе де сет и не ком го ди ном…

*
Бун тов ни Пе сник Ми ро слав Лу кић од бро ја ва код ни 

„шум вре ме на“ у би лу ар хе тип ског, у вру ља ма за ум ним бал-
кан ске ге нет ске ку па же на ро да.

Од бро ја ва и пре би ра исти ну све та „бо гочо ве чан ску“, 
„све чо ве чан ску“ у ма ни фе ста ци ји МО МЕН ТА Бал ка на, Ис-
точ не Ср би је.

Чу јем све то и осе ћам у овом од лом ку Лу ки ће вом и осе-
ћам не ки ње гов до жи вљај све сми сла, све чо ве ка и у звуч ном 
ро мо ру од лом ка и ње го вих по ру ка. 

Ми слим да Лу кић ви ди и из ра жа ва оно што рет ко ко ви-
ди у срп ској ли те ра ту ри. Ње гов опус је скри вен, и још увек 
се укри ва, и ни је те шко прет по ста ви ти шта је све му то ме 
узрок. Лу кић је – све срп ска и све бал кан ска књи жев на гро-
ма да; овог пи сца ће пр во „от кри ти“ свет, Евро па, па тек он-
да ње гов ши ри и ужи за ви чај. Нај ве ћа КЊИ ЖЕВ НА ПЕ ПЕ-
ЉУ ГА срп ске књи жев но сти упра во ми ну лог ве ка у срп ској 
ли те ра ту ри – ето то је Лу кић, што је већ при ме ће но, али 
уз гред, али тре ба по на вља ти и спа ша ва ти образ… Не образ 
„књи жев них ма ће ха“; зар су га ика да има ли?…

Ја Лу ки ћа, по ли гра фа, пи сца ви ше стру ких ум них да ро-
ва, ви дим и ова ко:

Оно што го во ри о уну тра шњој све тло сти
ко ју ме ди та тор ви ди да си ја из ме ђу ње го вих обр ва
Ни је ни шта дру го до пра зно бр бља ње
… След бе ник Пу та
тра жи исти ну о жи во ту и смр ти
… спо зна из вор жи во та
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Исто та ко про зи ре и зна че ње смр ти
Од та да по ста је сло бо дан
Ор га ни зу је јед ну је ди ну ми сао
Мо ра се одр жа ти Пут
Он ће сте ћи те ло ду ха

Ови сти хо ви „пе сме о Ми ро сла ву Лу ки ћу“ мон ти ра ни 
су пре ма тек сту пре у зе том из књи ге Ј. Бла фе ла, Пут до бе-
смрт но сти (Мо дер на, Бе о град 1989).

Пе сник, пре вас ход но, вр стан ан то ло ги чар, ван ре дан есе-
ји ста и кри ти чар, убе дљив ро ма но пи сац, у јед ном од есе ја 
(„Књи жев на ели та, иро ни ја и лаж“), Лу кић се по ка зао као 
ве о ма про ниц љив, скру пу ло зан и исти нит ства ра лац; као 
пи сац ко ји не са ња по тај но да по ста не не ко дру ги, јер је по-
стао свој и са мо сво јан. („У срп ској кул ту ри и књи жев но сти 
20. ве ка – не по сто ји хи је рар хи ја би ћа, ни хи је рар хи ја вред-
но сти. – На мет ну та је хи је рар хи ја. – То бо жњи ху ма ни зам се 
из вио у ате и зам, анар хи зам, за вр шио се ни хи ли змом“, нав. 
есеј, стр. 183.) До вољ но за оно што све вре ме хо ћу да из ра-
зим а из ми че! Лу кић је тра га лац за исти ном и ве ро ват но 
је дан од за чет ни ка не са мо срп ске књи жев не ели те и зо не 
пре ли ва ња, већ и европ ске…

Лу кић ни је од пи са ца ко је ће угу ра ти у оба ве зну лек ти-
ру; ни је књи жев ни ма не кен, већ, сти ца јем окол но сти, за точ-
ник до ско ра ге та ма лих ти ра жа, пи сац ко ји пи ше у сен ци 
бест се ле ра. На пи сао сам, већ књи гу-сту ди ју о Лу ки ће вом 
Уј ки ном до му, ко ју нај ши ра књи жев на јав ност и штам па ни 
и елек трон ски ме ди ји иг но ри шу, из ви ше раз ло га. По ка зао 
сам дра го це не раз ли ке из ме ђу тог Лу ки ће вог ро ма на-есе ја 
и то ли ких слич них ро ма на пи са них на исту те му срп ских 
пи са ца, ко је су одав но про гла си ли „ве ли ки ма“. Оно што тим 
књи га ма, и пи сци ма бест се ле ра, фа ли, нај кра ће и нај гру-
бље ре че но је… енер ги ја књи жев не увер љи во сти, књи жев на 
ве ро до стој ност. 
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РАЗ ГО ВО РИ УТЕ ХЕ2

ПризорПриказаШекспира

При ка за Шек спи ра:
Ил’ да Веч ни ни је дао за кон свој
Про тив уби ства се бе! Бо же! бо же!
Што ја дан, пра зан, бљу тав, бес ко ри стан
Из гле да ме ни сав рад овог све та!
Га да! О га да! Нео пле вљен врт.
(…)
Ал сви сни ср це, мо рам ћу та ти!

Дру го ЈА Лу ки ћа:
По гле дај те сли ку П. де Ко си ма:
От кри ће ме да
Про ше тај те се пе ри о дом 1498–1998.
И ви де ће те што тре ба да ви ди те
Ми ше ви чи та ју се ку ти ћи ма ста ре но ви не
та пи је и пер га мен те, кад већ не ма
дру гих чи та о ца: ар хи ва ра, кри ти ча ра
и оних ко ји раз вр ста ва ју
Но ви не и књи ге бр зо из бле де, по жу те
А мед што ви ше сто ји, све је бо љи
Мр тви су пе сни ци и мр тви кри ти ча ри
о њи ма бри не кон фе си ја ми ше ва
Све про па да бр зо, осим ка ме на и ме да.

При ка за Шек спи ра:
Дан ска је там ни ца.
– Он да је цео свет там ни ца.
– Те још ка ква; са мно гим пре гра да ма, ће ли ја ма и 
ап са на ма.

 Дру го ЈА:
Мно гих ви ше не ма; Бо га не ма.
Крв шу ми кроз зе мљу, не кроз те снац ве на.

2) „Име на“, лич но сти (ли ца) и ре пли ке лич но сти (пе сни ка) су из бо р М. Мр ки-
ћа; а ре пли ке Дру гог ЈА М. Лу ки ћа су из бо р пе сни ка. Да кле, Лу ки ће ва ре ак-
ци ја на ак ци ју… Ни сам уче ство вао у ства ра њу Лу ки ће вих ре пли ка, у из бо ру, 
у ре ак ци ја ма на ре пли ке уте ши те ља пе сни ка. Ни сам уче ство вао да не бих 
на ру шио је дин ство ин те ре со ва ња и, пре све га, то на Лу ки ће вог ду ха и кон-
крет ног тре нут ка у овој књи зи.
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Зло јој не да ми ра: зло је го ни пре ма
ру бу па ме ти и пре ма ушћу вре ме на…

При ка за Шек спи ра:
Ах, све ми то ли чи на ру жно, ку жно
сме ти ли ште ис па ре ња!
– Ка кво је ре мек-де ло чо век!
Ка ко је пле ме нит умом!
Ка ко нео гра ни чен по спо соб но сти ма!
Ка ко је у об ли ку и по кре ту скла дан и це лис хо дан!
Ка ко је из ра зом сли чан ан ђе лу!
Ка ко по ра зу му на ли чи на бо га – украс све та, узор све га 
жи во та!
– Па ипак, шта је за ме не та кви тен сен ци ја пра ши не? 
Чо век ми се не ми ли; не, па ни же на, ма да ми из гле да да 
би сте сво јим осме хом же ле ли да по твр ди те то“.
(…)
„Је сам ли стра шљи вац? Ко ме зо ве
Ни тко вом? Ко ме по те ме ну лу па?
Чу па ми бра ду, ду ва ми у ли це?
За нос ме ву че? У гр ло ми лаж
До плу ћа гу ра? Ко то чи ни?
Ха!
(…)
Мо рам ко кур ва да ср цу олак шам
Ре чи ма, па сам дао се у псов ке,
Ко пра ва ри та, ко су до пе ра
(…)
Би ти ил не би ти? – пи та ње је сад.
Је л’ леп ше у ду ши тр пе ти
Праћ ке и стре ле суд бе обе сне,
Ил’ на оруж је про тив мо ра бе да
Ди ћи се, и бор бом учи ни ти им крај?
Умре ти – спа ва ти – ни шта ви ше –
(…)
Ту мо ра мо ста ти; то је об зир тај
Што бе ди на шој про ду жа ва век!
Јер ко би под но свет ске ши бе, ру ге,
Не прав де сил них и зло ста ве гор дих,
бол пре зре не нам љу ба ви, на си ља,
И обест вла сти, по ни же ња…
(…)
Та ко свест стра шљив це пра ви од свих нас.
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Дру го ЈА:
Сва ко има сво ју при чу
у ко јој пре ћут ку је по не што.
Је дан има бо лест, дру ги има за бо рав:
за бо рав у ко ји су се са кри ли
јед на го лу би ца и је дан за не се њак.
Сто го ди на тра жим
оно што се скри ва ло хи ља ду го ди на!
Мој сто је по стао от пад
из ко га већ бу ја ју ко при ве;
кло ко ће во да из над гла ве.
Знам да по сто ји она го лу би ца
ко ју је во лео Те сла
и ко ја мо ра да је на не бу,
а не у овом ха о су…

При ка за Шек спи ра:
Шта ће ова ква ство ре ња, као што сам ја,
да се шу ња ју из ме ђу зе мље и не ба? Сви смо ми ове ја ни  
ни тко ви – сви!
Дај ми чо ве ка што ни је роб стра сти,
И но си ћу га у дну ср ца свог.

Дру го ЈА:
Над ре ал но. Мај ко, са на ма ви ше ни си.
Ни је ти ши на ду бо ка од тво га уко па.
Ко не кад је, ап со лут на, зна на.
Ту га је, осе ћам, гу сто по се ја на.
Отац све ви ше на стра ши ло ли чи.
И на, Бо же, опро сти – га вра на.
(…)
Суд би на ће увек би ти бр жа од жи вог ство ра.
На гро бљу ова ми сао би ва очи глед на…

При ка за Шек спи ра:
„Па ви ди те ка кву ви три ча ву ствар пра ви те од ме не. 
Ви хо ће те да на ме ни сви ра те, хо ће те да са зна те за мој 
кључ; хо ће те да ми из ср ца иш чу па те тај ну; хте ли би-
сте да учи ни те да од јек нем од нај ни жег то на до вр ха 
сво је ска ле…
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Дру го ЈА:
… На зо ви
ме ка ко хо ћеш, пи пај ме; али не мо жеш
сви ра ти на ме ни. (Мо гу, мо жда: мо ре, сно ви?)

При ка за Шек спи ра:
Сви реп ћу би ти, не при ро дан не.
(…)
… Ја мо рам
Да бу дем сви реп да бих до бар био.

Дру го ЈА:
Исти на је сву да; ис под то ли ких за блу да.
Уз не ми ре ни су на пу ште ни, скрај ну ти. Че му те жи
кли ка са мо зва на ца, сек та без бо жни ка лу да,
што ода сву да на ди ре и ко бе сни чо пор ре жи?

При ка за Шек спи ра:
Јер ово вре ме, гно ја во од гре ха,
Вр ли на мо ра по рок мо ли ти.
Са вест и ве ра у нај ду бљи ад!
Чи кам про клет ство! До шао сам до тле
Да пре зи рем овај, а и онај свет!
Јер до бро по зна ти не ког чо ве ка, зна чи по зна ти са мог 
се бе.

Дру го ЈА:
И три на е сти сам про зор чић
отво рио, ка да на пу них два де сет и ку су ср ле та,
окре нут ру ше ви на ма, ра за пе тој мре жи до ма ћег па у ка.
Кроз ње га сам до са да нај ви ше ви рио.
Али кроз ње га се не ви ди нај бо ље
ни да ле ко ни ви со ко ни ду бо ко,
пред ме ти су уви је ни у сан,
др ве ће за о гр ну то по кро вом са бла сти,
на да и љу бав не ста ју у ма гли на ре ци.
Љу ди, ме ђу ко ји ма бе ше и при ја те ља
и по зна тих, од ла зе
с не ким да ма ма у цр ни ни,
од ла зе по сне гу на вр хо ви ма пр сти ју,
од ла зе до ја бла но ва иза пр ве оку ке,
да се ни ка да ви ше не вра те.
И они бр зо не ста ју у ма гли,
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по ста ју не ја сни,
да се ни ка да ви ше не вра те,
да ни ка да ни шта не об ја сне.

При ка за Шек спи ра:
Али смрт, тај су ро ви стра жар, та чан је
Кад нас хва та! О ре као бих вам…
Али не ка сто ји…
(…)
У гру бом све ту овом ву ци дах
Те гоб но, да мо ју по вест при по ве даш.

(При ка за Шек спи ро ва не ста је.)

ПризорСениМилтона

Сен Мил то на:
Он сад та мо ужи ва веч ни по кој
И мир, ко ји не до ста је те би,
Све да ље ти је сва ки дан спо кој:
Зар ма лим бо лом це ну пла тио не би
Из лом ног, пла шљи вог те ла да утек неш
И бо лом крат ким мир ду ги да стек неш,
У гроб по лег неш ду шу да ти на ми ру сну је?
Сан по сле ра да, лу ка по сле олу је,
Мир по сле ра та, те би на услу зи ту је.

Дру го ЈА:
Го спод де лу је пре ко сво јих по лу га, фил те ра и си та
Си ноћ је гр ме ло, пљу шта ло, по ми слих
бом бар ду ју град; ју трос, ко у бај ци: снег!
Шта чо век мо же иза бра ти? Је ли ишта иза брао?
Та ко го во ри са мо онај
ко ји је у при вид ном до слу ху са ан ђе ли ма.
Ни је Го спод мно ги ма очи за тво рио –
са ми су уну тра шњи вид за че пи ли!
(…)
Ши ре ње кру го ва ду хов ног оп ште ња
је не бе ска стра те ги ја. Ши ре ње до мак си му ма,
јер мак си мум је ми ни мум.
– Го спод да је под сти ца је, али ма ло их је ко ји при ма ју.
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Сен Мил то на:
… од ва жно сти ве ће
Тр пље ња и хе рој ског му че ни штва…

Дру го ЈА:
Од јед ном, иза жбу на, Ци ган ка из Ра бро ва!
Шче па ла ми је ру ку и за гле да ла ми се у длан
као у без дан и клик ну ла: – По жи ве ћеш 84 го ди не!
А да ли сту ди раш фа кул тет за њу? На сме ја ла се
на сав глас, ухва тив ши се ру ком за сто мак,
да је и ме сец ко нач но про ви рио и ис ко ла чио јед но око…

Сен Мил то на:
По твр ди ти мо гу веч ну Про вид ност,
Од Бож јег ка људ ском да по твр дим пу те.

Дру го ЈА:
Од јед ном, усред жи та – Бе то вен, Ег монт,
гра мо фон!
– Ево ме, чи ним све што је у мо јој мо ћи
да ова ноћ оста не не за бо рав на!

Сен Мил то на:
… шта је там но у ме ни
Про све тли, што ни ско, уз диг ни, по др жи;
Да на ви су те ве ли ке при че
По твр ди ти мо гу веч но Про ви ђе ње,
Од Бож јег ка људ ском да по твр дим пу те.

Дру го ЈА:
Бес крај ну по тре бу ње го вог ср ца да се бу ни,
не го ду је, пре зи ре све ста ро,
по др жа ва суд би на.
По глед с ви си не, с Не ре зи на.
Не мер љи ва ли ни ја са ве сти
као цр ве на нит,
као сев му ње,
не ке дав не му ње,
ка да је пр ви пут за и скри ла
Би стри на Де те та.
Мо жда по сле не ке пре пир ке
у ве зи са име ном и пре зи ме ном,
ко ји се вре ме ном по ха ба ју као гуњ.
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– Ја то не ћу!
Та ко је до вик нуо по ноћ ној све жи ни
озна чу ју ћи да му пут скре ће ми мо
на сле ђе ног име на и пре зи ме на,
уоби ча је ног, скро је ног ко ло се ка.
Га та лин ка га раз у ме,
не де мон Ва ви ло на,
и мо жда зе мља по ди вља лог шим ши ра?

Сен Мил то на:
… шта ако Зе мља
Бу де тек сен Не бе са, а ства ри на њи ма
Уза јам но слич не ви ше но на Зе мљи се ми сли?
(…)
Ви чу: „сло бо де!“ на на чин ту пи,
Ћу те кад их осло ба ђа прав да.
Ми сле: до зво ла – кли чу: сло бо да!
Пред ви дех ма да,
Пред ви ђа ње то на грех им упли ва не ма,
Што не би ма њи био и да на ве штен не бје…
А го во рио је у ср цу свом: Иза ћи ћу на не бо
(…)
Ср це се тво је по не се ље по том тво јом.

Дру го ЈА:
Раз бо лео сам се од свих тих ле пих де во ја ка
ко је сам во лео. Од тих бун де ва и дун да,
по жуд них, без трун ке ду хов не ле по те!
Раз бо лео сам се од стра сти, го ле стра сти…
То је нај ви ше до кле се мо гло сти ћи…
– Дру го ни је ни по треб но! – по твр ђу ју пра ско ви не ба…

Сен Мил то на:
Мо лим дај по моћ пу сто лов ној ми Пе сми.
(…)
Да на ви су те ве ли ке при че
(…)
Од по гле да твог, нит’ Па кла дно
(…)
Ве ру јућ у ис тост са Ви си ном крај њом,
Ако от пор да; и с ла ко мим ци љем.
(…)
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Зар да бес крај ну ка зну под но си мо?
(…)
Ми сли што лу та ти мо гу пре ко свих гра ни ца
(…)
Про све тље ње од о зго, од Из во ра Све тло сти
Уче ње дру го не тре ба, ма кол’ко исти на.

Дру го ЈА:
За бо ра вље но је нај ва жни је. По ноћ ни го вор цве ћа.
Крв је ис пред зла по бе гла у цве ће, међ јор го ва не.
Ко по но во при пре ма ка ме и пу шке зар ђа ле?

Сен Мил то на:
Па као, јер у ње му па као је,
И он га со бом но си, око се бе, и од Па кла
Ни сто пу, ко ни од се бе, по бећ’ не мо же
Ма куд’ ишо’о, са да са вест му очај бу ди
Што дре мао је и ди же спо мен гор ки
На оно про шло, што је сте, и што би ти мо ра
Го ре; јер го ра де ла још го ру пат њу ро де
(…)
За ми лост и ју нач ка де ла би ство рен он.

Дру го ЈА:
(Бо ла ни Дој чин)
Ро дио сам се стар и нер во зан
и од мах по че шао по гла ви.
– Овај се већ на ра то вао та мо! – ни је про ма кло ум ној 
ба би ци.
Кад сам про го во рио, то је би ла пе сма.
Крат ка. Не сен ти мен тал на. Ле па са ма по се би.
У њој се као у огле да лу огле да ло – до ста.
Је дан тре ну так? Два?
Или раз мак из ме ђу два тре нут ка?

Сен Мил то на:
Ство ри те љу зла, не зна ни до по бу не тво је,
Без и ме ни Не бом, ка ко су број ни, као што ви диш,
Де ла и чи ни су ко ба мр ског, за све гро зног
(…)
Не из ре цив; јер ко, па ма и је зи ком,
Ан ге ла, при по ве дат’ мо же, ил’ ко је
ства ри на Зе мљи ви дљи ве уз дић’ мо гу
Људ ску ма шту до ви си на та квих…
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Дру го ЈА:
Опет сам се вра тио ис тан ча ном опа жа њу
и сва ку по је ди ност сам уз ми мао у об зир,
из ре че но и не из ре че но.
Љу бав пре ма се би и пре ма све ту не мо же се
са кри ти, чак и кад се са вр ше но за ка му фли ра!
Ге не ра ци је су сти гле до Ја за
и ба ви ле се да љим за ја жи ва њем,
за у ста вља ју ћи сми сао жи во та и ства ра ла штва…
(…)
МУ ЗИ КА из ко смо са ни је оно што се мо же
чу ти на син ти сај зе ру. Прет по став ке Гво зде ног Ве ка
и ње го вих на уч ни ка и умет ни ка су по гре шне.

Сен Мил то на:
По ко ри се мој је зик, и спрем но име но ва
Што год спа зи ми зен…

Дру го ЈА:
…Бо га не ма. Сре ћа
је от пло ви ла низ ре ку да се рве с ве ком…

Сен Мил то на:
Шта ти са мо ћом зо веш?…
Ле пу и та на ну сре ћу за се бе ви дим…

Дру го ЈА:
Жи вот га је – зна ли за што? – умео ле по том да по ча сти.
Ни је то при чин: жи вот увек пре ко ме ре да је.

Сен Мил то на:
Пу те ви ис ку ства мог… сло бод но ку шај,
Страх од Смр ти пре пу сти ве тро ви ма.
(…)
Ла жљи вог тог цр ва, по у че ног од ко зна ког
Да збо ри је зи ком људ ским исти ну на шег па да,
Лаж о ваз не се њу нам обе ћа ном…
(…)
Не ве ра, сум ња, не сло га, те уз др ма ше ја ко.

Дру го ЈА:
Ја сам про да вац пи ја ви ца
Нај ве ћа ру го ба овог све та.
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Љу ди ви де мо је на ка зно ли це
ко је се рас па да.
Не зна ју да ја но сим у се би
мно го ду хо ва,
ко је је мо гу ће ра за зна ти
као фа за не усред па пра ти,
и ко је по ве зу ју
сен ке др ве ћа,
сен ке гу стих шу ма…

Сен Мил то на:
„Зид“ спољ ни омо тач уни вер зу ма – про би смо да би
те те ши ли. Ми ро – сла ве Све тло сти…
Ето, где ви де по че так и крај јед ног све та,
И чо ве ка где ко но ви из да нак бу ја.
Још мно го ви де ти имаш, а ја слу тим
Да вид ти смрт ни кле ца; бо жан ске ства ри
Шко де и чо веч ја за ма ра ју чу ла…
(…)
Да по се ју чи та ву збр ку буч ну не зна них ре чи.

Дру го ЈА:
У зве зде бих вас ко вао да ни сте
та кви ка кви је сте: си ро ва ру да.
Ко ми сли да смо сви са исте ли сте?
Ва ра се грд но. Из гу сте шу ме до ла зи све та лу да.

Сен Мил то на:
Не спо ји вост са ста њем у ка квом је сам…
(…)
Да ро ђен сам за то, исти ну по др жат’ сву,
Сва пра вед на де ла. У ле ти ма мла дим
Бож ји За кон чи тах и на ђох га слат ким.
(…)
Пр во да реч’ма по бед ним за у змем вољ на ср ца
И да убе ђи ва ње свр ши по сао стра ха;
По том да про бам под у чит’ гре шну ду шу.

Дру го ЈА:
Сти хо ви, ко ји у се би не са др же
са мо ис ку ство и исти ну, пре си па ње су
из шу пљег у пра зно.
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Сен Мил то на:
Ево ме не, чо ве ка чи ја се Му за у јед ном кри ла.

Дру го ЈА:
Ан ђе ли све ви де и раз у ме ју,
ан ђе ли све пам те.
Ан ђе ли су ме во ди ли кроз сан,
кроз зе ле ни ло, сјај и рас цве та на
кром пи ри шта.
Ан ђе ли ће ме од ве сти пре ко ме ђа,
на крај све та.
Ан ђе ли су ме по ве ли на оне ли ва де
на пла ни ни. Ан ђе ли го во ре по гле дом,
уда хом, уз да хом, ме лан хо ли јом.
Ан ђе ли го во ре крат ко, а ка жу мно го.“

Сен Мил то на:
Рад сла ве, свим по ку ша ји ма тво јим.
Јер шта је сла ва до кра так бље сак ху ке?
Од људ ске хва ле, ако је са мо хва ла?
И шта су љу ди до збу ње но ста до?
Сме шна го ми ла што уз ди же про сте
Ства ри и вр ло це ни што па жње је два ј’ вред но?
Та сла ве и ди че оно што не по зна ју;
И не зна ју ког, сем оног што дру ге во ди;
И ка ква је пол за уз диг нут би ти та ко,
Да од тих жи виш, то бом ис пи ра ју уста,
Од ко јих не сла вљен бит’ сла ва ни је ма ла
Суд ба оног ко сме, до бра ће би ти
Па мет них мед њи ма и му дрих тек је
Не кол ко, а од тих се уз диг не ма ло.
Прав да је тек хва ла и сла ва кад Бог
Гле да јућ’ на Зе мљу ку ша њем опро ба
Чо ве ка пра вог и об зна ни га на не бу.

Дру го ЈА:
У там ни ни ве ко ва је злат ни кључ От кри ћа.
У му дро сти на су шни хлеб, у исти ни во да.
Сти гав ши у сре ди ште гу сте шу ме блу да, Би ћа,
у без да ну ви ди мо ек ста зу, и пре ла зи мо пре ко Бро да
ду бо ког ћу та ња – исти нит је је ди но мук
уну тар њи: там ни ви ла јет, сва ки ње гов кут.
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Сен Мил то на:
… шта су вред но сти те
До пљач ке, ра зор, па ље ви на, кла ње и роп ство
мир них на ро да, бли ских ил’ да ле ких…
(…)
… сла ва му не бе ше крај њи циљ,
Већ же ља да по ка же бо жан ство сво је и да
Сво је до бро до ступ ним сва кој ду ши…
(…)
А што би чо век блу дио сла ви кад од ње
За се не ма ни шта и не при па да му ни шта
Сем про клет ства, бру ке и сра мо те…
(…)
Јер где ви ше на де не ма не ма ни стра ха
(…)
Ле по те за де си ју тро, Си не Бож ји,
По сле гро зне но ћи; чух лом ка но да зе мља
Са не бом се ме ша…

Дру го ЈА:
Све тлост је по ру ка ан ђе ла.
Њи хо во ћу та ње ми је бли ско.
По ку ша вам да раз у мем њи хо во ста ње.
Ан ђе ли го во ре по кре ти ма, хо дом
Де ца су ми се сме ја ла у сну, из ба гре ма ра.
Не и не по зна ти ан ђео…
Они су си ла зи ли у оно не бо у ме ни
и не ста ли су без ре чи на пу ште ном ста зом
на ис то ку…

ПризорДушаПушкина

Ду ша Пу шки на:
Ја свет не же лим да за ба вим
(…)
Ал’ до ста сла вих гор де ду ше
бр бљи вим гла сом ли ре чед не…
(…)
Збу њи вао ме је у по чет ку
го вор и дух ју на ка мог
(…)
Хо ћу да ис так нем што бо ље
да Оње ги ну ни сам сро дан,
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да не би чи та лац по не ки,
или из да вач ка кав пре ки
кле ве те и ла жи ко је,
срав њи вао ов де цр те мо је,
и твр дио у кру гу ви шем
свој пор трет да сам ов де дао,
ко гор ди Бај рон што је знао,
ко да не мо гу да пи шем
о не ком дру гом по по тре би,
већ је ди но о са мом се би.

Дру го ЈА:
Пут пре ма ек ста зи и све и сти ни ову да во ди:
кроз ту ђе ср це, ви но гра де гро зне, ру ди не, ши праж је.

Ду ша Пу шки на:
Сви пе сни ци су увек би ли
ма шта ња стра сних при ја те љи.

Дру го ЈА:
Вр шња ци ко је по зна јем су
друк чи ји. Књи жев ни жи вот: па у чи на.
Па у ко ви су окруп ња ли,
па ук ко ји је по јео мно го му ва
би ће по је ден од ве ћег па у ка…
Ум упрег нут у за пре гу бо ле сне, при кри ве не су је те.
Тај па ук ме је све вре ме вре бао,
све вре ме је лу чио па у чи на сте мре же
да се за пле тем у, ка ко би ми у сласт
срж иси сао!
По гре шни про ра чун!
Па ук те зга рош.
Гем не сит.
Књи жев ни жи вот, ха! Му ве ко је зу је.
Не ма ви ше му ва. Не чу јем зуј…

Ду ша Пу шки на:
Раз ми шљах већ о фор ми пла на
ју на ку ка ко да дам име,
и пр ву гла ву свог ро ма на
За не сен жа ром по е зи је,
пе сник је чи тао у то вре ме…
Бр бља ње буч но не пра вил но
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и из го вор пун ло ших ћу ди,
и да нас чи не још да сил но
као пре ус треп те мо је гру ди
По кло ник сла ве и сло бо де,
бур ног ду ха, же љан де ла.
(…)
Свог ма шта ња про из вод ра ни
и звуч них ми сли ла нац ду ги
(…)
Ча роб ни млаз је ње гов ствар’о
у за но су и буј ном жа ру
(…)
Ал’ мо жда при зор сли ке мо је
да вас при ву че не би мо го.
При ро да пра ва, про ста, то је…

Дру го ЈА:
СЛУТ ЊЕ И СНО ВЕ су нам по сла ли бо го ви, Ди о нис и 
мо жда Си лен, и још их ша љу по мор ским пли ма ма, по 
обла ци ма у су тон, по Ме се цу бо је стип се, по стег ни ма 
же на, по ко ло на ма мра ва, по раз ва ље ним та ва ни ца ма 
ма га за, па стир ских ста но ва, цр ка ва, по та ла си ма ми-
ри сних ли па, по ла ве жи ма лу та ли ца у но ћи, по но ћи 
са мој, по спру до ви ма за бо ра вље ним, по кла ден ци ма у 
ур ви на ма кар пат ским, по буј ним ко при ва ма из ра слим 
из те ме ља па стир ских ста но ва, по ху ку ре ке.
По ја ти ма вра на што у су тон сле ћу на шу ме око на се ља, 
по оско ру ши ко ју је за са дио онај чи ју смрт пред ви дех 
пре че врт и ви ше ве ка, по пу но глав ци ма у ло ква ма по 
из ро ва ним и на пу ште ним пу те ви ма, по пу чи ни ко ја 
ти тра из над пу чи не иш че злог мо ра, по ми ри су ли шћа 
це ра, по жу бо ру по то ка из ме ђу бу ка ва, по па пра ти, по 
гу ште ри ма на ка ме ним сте пе ни шти ма опу сте лих ко ли-
ба бо је дла ке алп ске ко зе…

Ду ша Пу шки на:
У за гра ди да до дам стро го:
у мом ро ма ну ре чи има
о го зба ма, о че по ви ма
и о раз ном је лу од већ мно го,
као код те бе, о, Хо ме ре,
идо ле обе људ ске ере!
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Дру го ЈА:
Дру гом кру гу и дру гом под не бљу при па дам.
Не овом. Ово ће бр зо да про ђе, као по лу го ђе.
Ја жи вим за оно што ће до ћи, и по тај но се на дам.

Ду ша Пу шки на:
Ал’ на пред, на пред, при чо мо ја!
Сад но ва Лич ност че ка на нас.

Дру го ЈА:
Век је на кра ју дво лич но сти – Цар ство Ће са ро во.
Ви со ке то по ле, љу ди ове зе мље зна ју: Рас кр шћа
из ста рог и од ба че ног ства ра ју не што но во.

Ду ша Пу шки на:
Та ко је и пи сао мут но, мла ко,
(и ро ман ти змом то се зва ло).

Дру го ЈА:
У зе мљи вра на, страх је истин ска зби ља.
Ово је јед но ве ли ко гро бље. Из сва ке ду ше
зја пи мрач на бес крај на пу ко ти на, шпи ља.

Ду ша Пу шки на:
Ал’ ди вље се све мр жње на ше
од ла жног сти да да нас пла ше…
Ма ка ко би ло, чи та о че,
ал’ пе сник љу ба вљу опи јен,
са ња ло што тек жи вот по че…
(…)
Го ди не већ су про зи скло не,
го ди не ла ку ри му го не…
(…)
Дру ге ми же ље жи вот да де,
но ве сам ја де упо знао;
за пр ве же ље не мам на де,
а ста рих ме је ја да жао…
(…)
ле њо сти пу ни, сно ва, стра сти,
а ти ми, мла до на дах ну ће,
рас па љуј ма шту убу ду ће
(…)
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Кроз пе снич ке да ле ке сно ве
про ле ће не ко ста ро зо ве
(…)
Са осме хом свет је му зу срео
(…)
Као за кон ко ји веч но тра је
при зна вах та да са мо же ље
са све том де лих осе ћа је
(…)
Сви ко је на тај за нос та ко
да тек што с ума ни је си шо,
ил’ пе сник по сто…

Дру го ЈА:
Ве ро ва ња у сно ве – ма ла је згра др жа ва, ре ги о на не по-
зна тих – ни су не ста ла у не по врат, као ба чи је и са ла ши. 
Ви диш ли, ан ђе ле, те ви со рав ни са ко јих су то ли ки по-
не ше ни бу ји ца ма по то ка не ста ли у ни зи на ма, те ви со-
рав ни на ко ји ма још је ди но ба бе бе ру ка вур му по ро сној 
тра ви, се ћа ју ћи се сво га де во ја штва, ми ну лих ра то ва, 
ка ча ма ка с ве дри ном бо дрих пе тло ва под ве ли чан стве-
ним це ро ви ма у про ле ће? Ви диш ли те вр хо ве ко ји као 
да из ра ња ју из сна и ма гле исто вре ме но, са ко јих се мо же 
об у хва ти ти хо ри зонт, не по но вљив кад из гре је сун це, ве-
ли чан ствен, плав каст и ти трав, у свој сво јој ве ли чи ни? 
Па стир осло њен на штап на сва ком од њих, уса мљен 
и ћу тљив, на лик је на Бо га ко ји се за у ста вио на трен и 
уду био у зра че ње пре де ла. Тво рац и при ро да ни су ште-
де ли ни шта ка да су об ли ко ва ли гли ну уз по моћ ве тра, 
сун ца, пљу ско ва и ка ме ња… Оно што нас во ди уз бр до, 
ан ђе ле, то је ада ђо со сте ну то са сво јим буј ним ораш ји-
ма и све тло шћу, са сво јим све тим рит мом: Apa si o na to e 
con mol to sen ti men to…

Ду ша Пу шки на:
Мој чи та о че, ма ко био,
да опра штам се с то бом же лим
као при ја тељ и са друг мио.
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ПризорПривиђењеЊегоша

При ви ђе ње Ње го ша:
По е та. Ко је оно на ви со ком бр ду“

Дру го ЈА:
– Ви дим, све ви дим! – уз вра ти ан ђео. – И оне тре шње у 
шу ми, уз пут усе чен у ка ме ни том де лу стр ме ни, што 
су из ра сле ви ше не го бу кве, ви со ко се раз гра нав ши. Ни че-
га ов де не ма осим искон ске ле по те, а се ћа ње ту ни је од 
по мо ћи…

При ви ђе ње Ње го ша:
Тај ти исти би стро око ба ча
Пут пре сто ла све мо гу ћег твор ца.
(…)
Он свуд очи ве се ле окре ће,
тра жи с њи ма, ни кад не пре ста је
ве ља де ла твор ца ве ли ко га
да у пје сне сла ву ње му по је
с тим пи та ве се лу ду шу.
Оно ти је син при ро де – по ет,
тво рац ма ли, нај бли жи бо жан ству.

Дру го ЈА:
Ох, оба сјај, Све тло сти, чи та ву зе мља ну ку глу,
овај мрак, што мр ви го сте и ко сти – дра гу ље,
ове квр га ве вр бе, ове жи ве мо шти, пот чи ње не ру глу,
ове мр тве очи што у нас из сва ке ства ри стра шно бу ље.

При ви ђе ње Ње го ша:
Пла мен бо жан стве ни у ни штав ном хра му,
ка ква те је суд ба у ње му за же гла?
Ал’ си ти тје лу вјеч но му че ни је,
али тје ло те би вре ме на там ни ца?
Та ин стве ни за кон ка кав вас сје ди ни,
ка кво ли вам пра во ово свој ство да де?

Дру го ЈА:
Сам про тив свих ју нак са мо у не ким
ро ма ни ма до би ја са стис фак ци ју („бит ку“).
Че му да се на дам? Ми ло сти од да ле ких
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и не по зна тих при ја те ља? Од бу ду ћих
су сре та? Кад је гу бит ник на до бит ку?…

При ви ђе ње Ње го ша:
Од ко га су сви дру ги ис те кли свје то ви,
што се ви ше ди зах да ље од ми ца ше
(…)
О ка ко сам та да би ће на ше клео
и са њи ме исто ду ше бе смр ти је
кад сам раз гле дао ови мрач ни ужас,
ко ји је ство рен рад му че ња вјеч ног
(…)
Кад ми за ждиш ду шу ва тром по е зи је,
тад у гим не сла ве тво ме ство ри те љу
ду ша ми се то пи и за и гра ли ра;
та да ми се по ја ве го ми ле чу де сах…
(…)
Ах, ми сли све ште на, слат ка пи што ду ше,
ти ме увје ра ваш ја ко,
да че сти ца је си ог ња бе смрт но га…
(…)
Блу де ћа је зу бља ге ниј…

Дру го ЈА:
Илу зи је су са чу ва ле сво ја об лич ја на пла ни на ма на ко-
ји ма се све ре ђе мо гу су сре сти ан ђе ли, ан ђе ли ко ји ма 
ве тар отва ра ка пи је. Ве тар ко ји ме те бре зо вим ме тла ма 
око обо ре них ча бро ва са оле ан дри ма… Ко ша ва ду ва 
већ шест са ти не пре кид но и не ма ки ше, као да је по че-
так је се ни а не Ђур ђев дан, ка да су те ра ли ов це на ба чи-
ју… Пре три на ест го ди на је би ло вр ло слич но; мо ја по-
кој на су пру га је би ла пред од лу ком… Мо же ли се та ко 
ре ћи? Мо же ли се са си гур но шћу та ко твр ди ти?…

При ви ђе ње Ње го ша:
За да так је смје шни људ ска суд ба,
људ ски жи вот сно ви ђе ње стра шно!
(…)
Је л’ му зе мља твор цем од ре ђе на
за на ка зу ка кву та јин стве ну,
ал’ на гра ду бур ну и вре ме ну,
ал’ ра сад ник ду хов ног бла жен ства.
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Дру го ЈА:
ОКРУГ ПА У ЧИ НЕ СМЕ ТО ВИ ПРА ШИ НЕ
Ка пи ја
(…) Да би сте мо гли да иде те да ље, да иде те уоп ште, 
по ку шај те да про ђе те кроз ову нео бич ну ка пи ју. Јер, у 
Дру гу, не по зна ту, по ти сну ту и ско ро при да вље ну Ср би ју, 
или свој за ви чај, је ди но та ко мо же те сти ћи. Да кле, по-
ђи те, по ку шај те да про ђе те!
Ако сте про шли, за и ста, ево шта ће те пр во угле да ти.
За гле дај те се до бро и за пам ти те овај За штит ни знак 
(ини ци јал)… Сто ји уса мљен као рет ки хра сто ви, За пи-
си. По све ће на др ве та.
По ђе те ли још ма ло, ви де ће те за ве су од пљу ска.
То је, тек, прет ход ни ца хи ља ду го ди шњих пљу ско ва… 
Две хи ља ду го ди шњих…

При ви ђе ње Ње го ша:
У вре ме ном и бур ном жи ли шту
чо вје ку је сре ћа не по зна та –
пра ва сре ћа, за ком вјеч но тр чи;
он јој не зна мје ре ни гра ни це.
(…)
У чој ка је је дан храм во здвиг нут,
зла оби тељ ту ге и жа ло сти
(…)
… на сље ди је људ ско
нај срет њи га из ни шта ства ра ју
ра ди смрт не ту жне ар мо ни је
(…)
и сва на ша сла ба чув ство ва ња,
што би шће ли ка зат,
ни је мо су сплет но нар је чи је
и клап на ње ду ше по гре бе не
с точ ке сва ке по гле дај чо вје ка,
ка ко хо ћеш су ди о чо вје ку тај на
чој ку чо вјек је нај ви ша…
(…)
Тај ни слу чај наш је отац био
(…)
Из не на да рок ужа сни сти же:
„Не ка ква ти по губ на суд би на
ус ко ле ба про стор и ми ро ве“
(…)
Из ха о са здро бље них не бе са.
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Дру го ЈА:
ЛЕ ПО И НО ВО?
Све је друк чи је не го што се чи ни. У овој сво је вр сној и 
још нео пи са ној зо ни су мра ка је два се на зи ре Зо на пре-
ли ва ња. Све што је на Зе мљи оцр та ва се на Не бу у су-
тон. За гле дај те се у не бо док за ла зи Сун це. Уду би те се 
у обла ке; и ви де ће те на не бу – мо ра и пла ни не ко је сте 
за пам ти ли, ре ке, ушћа и за ли ве…Про ве ри те. По сто ји 
тре ћа ди мен зи ја; по сто је тро ди мен зи о нал не сли ке, али 
их не мо же сва ко ви де ти…Про бај те…

При ви ђе ње Ње го ша:
Мо је пле ме сном мр тви јем спа ва,
су за мо ја не ма ро ди те ља,
на да мном је не бо за тво ре но…
(…)
На да не ма пра во ни у ко га
до у бо га и у сво је ру ке
(…)
Ве ли ка ши, про кле те им ду ше,
на ко ма те раз дро би ше цар ство,
срп ске си ле грд но са три је ше;
ве ли ка ши, траг им се утро,
ра спре сје ме по си ја ше гор ко…
(…)
И на ше су ути ра ли су зе
ве шти зву ци див ни јех гу са лах
(…)
Из гла ве ци је ла на ро да.

Дру го ЈА:
Ви диш ли, ан ђе ле, по лу ве ков не бит ке ко ро ва, ши праж-
ја? Све су пре бри са ле де це ни је, осим илу зи ја и обла ка. 
Пре по зна јеш ли пут, ко јим се ула зи на ба чи ју, за ра стао у 
тра ву; пре по зна јеш ли ме сто, па жљи во и с љу ба вљу ода-
бра но, ис ку сним оком гор шта ка не пи сме них, али ве о ма 
упу ће них у тај не при ро де и пре де ла и њи хо вих из да шно-
сти?…Све су то си но ви, уну ци и пра у ну ци на пу сти ли, 
не по врат но, за у век, ла ко ми сле но…

При ви ђе ње Ње го ша:
Ко на бр до, ак’ и ма ло сто ји
ви ше ви ди но онај под бр дом –
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ја по ви ше не што од вас ви дим
то је сре ћа да ла ал’ не сре ћа
(…)
Без му ке се пје сна не ис по ја,
без му ке се са бља не са ко ва
(…)
Бла го то ме ко до ви јек жи ви,
имао се ра шта и ро ди ти
(…)
ал’ тир јан ству ста ти но гом за врат,
до ве сти к по зна ни ју пра ва,
то је људ ска ду жност нај све ти ја
(…)
Не ка бу де што би ти не мо же.

Дру го ЈА:
Сјај, Ме се че, ја че, оба сјај срп ски фа тум. Ту је фа тум, 
из над гла ва и у гла ви, у ма гли, и шки љи као фи тиљ 
умо чен у пе тро ле ум. Они ко ји су по ро би ли, не ће осло-
бо ди ти. Стра вич на ти ши на пе пе ла. Ко на вре ме не 
схва ти – по раз, суд би ну, се бе, оца, мај ку, бра та, сна ху, 
си но ве, ро ђа ке, пу ста хи је, про би све те, фла у те жу на у 
зе ле ном со мо ту, у ама му јор го ва на, мно го ће пре па-
ти ти и не ста ти не по врат но ни лук јео ни лук ми ри сао. 
Им пе ри ја ли зам ма лих не ма са ве зни ке, не ма шан се. 
Јор го ва ни та ко за но сно ми ри шу са свим рас цве та ни, 
са бла сно ле пи као не бо, оп то че ни ме се чи ном. Де вој ке, 
пу сти те у су тон да вам го ли ца ју бра да ви це рас цве та ни 
бо ко ри јор го ва на, иза ђи те из мрач них скло ни шта, ко 
ме се чар ке… Раз о ча ра ње је до бро, по раз је ле ко вит…

При ви ђе ње Ње го ша:
Нек про по је пје сна од ужа са
(…)
Страх жи во ту ка ља образ че сто;
сла бост’ма смо зе мљи при ве за ни,
ни шта ва је не го твр да ве за.

Дру го ЈА:
Че му да се на дам? У овим бок со ви ма?
На жа ру ве ка, као ме со, мо гу да пре го рим.
Че му да се на дам? Че му ни луд не ће?
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При ви ђе ње Ње го ша:
Од бо гат ства бје ху по лу ђе ли,
ђе ти ња ху исто као бе бе
(…)
Ће ско та их не срет ња да вља ше,
смрад ве ли ки и те шка за па ра,
те не ма ху кр ви у обра зу
(…)
А су до ви бје ху ли им пра ви
(…)
Чо вјек па шче ту све зат не шћа ше
(…)
Ни ко жа лит не сми је ни ко га,
а ка мо ли да му што по мо же…
Што, по га ни, од љу ди чи ни те?
Што ју нач ки љу де не смак не те…
Не сми је се ов де пра во збо рит!
(…)
Не ма то га ко с’ не бо ји че га,
да ни че га, а оно сво га хла да…
(…)
Кад два збо ре што год на ули цу
тре ћи ухо обр не те слу ша
(…)
Од то га ти бје ху по ги ну ли,
ме ђу со бом вје ру из гу би ли
(…)
Па по ги ни у оном го спод ству.

Дру го ЈА:
Ви диш ли, ан ђе ле, те стар це с ду шом у но су, те ста ри це 
што на плот на ма пе ку воћ не пе чур ке, те уми шље не ма ле 
љу де што ве ру ју да све зна ју, ту гро зну ко пи лад пре да-
ња, што је од жи вог пре да ња на сле ди ла са мо нај го ре, те 
обла ке там не што по ла ко до ла зе са за па да раз ли ва ју ћи 
се као ма сти ло? Чу јеш ли те ака де ми ке, двор ске и ине 
пе сни ке, там бу ра ше и гу сла ре, чла но ве углед них Дру-
шта ва, што твр де да има ју Та пи ју на исти ну: те што 
су до не дав но, до ју че, ве ро ва ли не у Бо га исти но га не го у 
то да ће Лаж по тра ја ти не две, не го че ти ри хи ља де го-
ди на, до ве ка?
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При ви ђе ње Ње го ша:
Ја сам ви ше у цар ству ду хо вах,
иако ми још ти је ло ду шу
за др жу је и кри је у се би
као пла мен под зем на пе ште ра
(…)
Сми је шна су свој ства на ше зе мље
пу на је лу ди јех про ме нах
(…)
И ци је ли ови бес пор је ци
по по рет ку не ко ме сље ду ју.
Над свом овом грд ном мје ша ви ном
опет ум на си ла тор же ству је
(…)
По ко ле ње за пје сну ство ре но…
(…)
Вас кр се ња не би ва без смр ти…
(…)
Бу да ле су очи ма сли је пе
ко је ви де, а за лу ду ви де…
(…)
Сви јет је овај ти ран ти ра ни ну,
а ка мо ли ду ши бла го род ној!
Он је со став па кле не не сло ге:
у њ ра ту је ду ша с ти је лом…
(…)
Ни ко сре ћан, а ни ко до во љан…

Дру го ЈА:
Сва ко има сво ју во де ни цу, Го спод, на ро ди и ла жо ви, и 
сва ке се од њих нај ра ди је ба ви на вр та њем во де на сво ју 
во де ни цу. Не мо гу ви ше да слу шам све те бу да ла шти не, 
бо ље је ћу та ти не го го во ри ти не во де ћи ра чу на о ре-
чи ма, док Го спод не ви дљи вим ме тла ма ме те по сво јој 
авли ји обла ке, гра до ве и мла ди ће ко ји још ни су сти гли 
да се обри ја ју, на га ра вље них на у сни ца…

ПризорАветБодлера

Авет Бо дле ра:
Кад вр хов них си ла од лу ка се збу де
те се Пје сник ро ди у че мер ну сви је ту
(…)
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ипак, док не ви дљив ан ђео га шти ти,
не срет но ди је те зра ке сун ца пи је
(…)
С вје тром игра се и с обла ци ма при ча,
опо јен, са пје смом кри жним пу тем хо ди
(…)
Бла го сло вљен, Бо же, што нам пат њу ди је лиш
за Пје сни ка, знам да јед но мје сто имаш
у пре срет ну кру гу сво јих се ра фи ма
(…)
Знам бол тек је пра ва пле ме ни тост ко ју
не са ти ре моћ зе маљ ска ни па кле на,
за ми стич ну кру ну по треб но је мо ју
да за ди вим све мир и сва вре ме на.

Дру го ЈА:
(Бе ла по ма на)
Иза ђи те на све тлост сви по кој ни – умр ли без све ће!
Иза ђи те, као што Сун це из ла зи!
На бре го ве, на па ди не, на оба ле, на спру до ве.
До ста сте лу та ли по мра ку не сна ла зе ћи се.
Иза ђи те на све тлост!
При ђи те бе лу ци ма, бе лој тр пе зи, бе лим за стир ка ма, бе-
лим пе шки ри ма, бе лим кор па ма, бе лим ја ји ма, бе лим ле-
бо ви ма, бе лим све ћа ма, бе лом пла ме ну…
На је ди те се бе лог, на пиј те се бе лог, огреј те се на 
све тло сти!

Авет Бо дле ра:
Се ти се Ал ба тро са.
При ро да је онај храм где из сту бо ва жи вих
по кат кад по не ка не ја сна реч из ле ће;
чо век се ту да по шу ма ма сим бо ла кре ће.

Дру го ЈА:
Не љу бав, не страст, као да јој го во ра ше ла ко ћа са ко јом 
је са вла да ва ла бес кра јан про стор.
Не не бо: све док љу ди не оде ру не бо као ко жу са жи во ти-
ње, све док ла жног бо га за њим не от кри ју, све до тле не ће 
би ти кра ја злу и не во љи!…
Већ – дух. Дух мо же да се од рек не оно га што је пред њим, 
да се од рек не оно га што је за њим, да се од рек не оно га 
што је из ме ђу, кад хр ли на дру гу оба лу по сто ја ња. Ако је 
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дух пот пу но сло бо дан, ду ша ви ше не ће упа сти у ро ђе ње и 
за ро бље ност.
Онај ко се при бли жа ва пот пу но сти ду ха, ко не др шће, у 
ко га ви ше не ма же ђи и не ма гре ха, он је сло мио све бо дље 
и не са вр шен ство жи во та про ла зног…

Авет Бо дле ра:
Се ти се бо ле сне му зе, се ти се про да не му зе.

Дру го ЈА:
Нај ве ћа сре ћа ко ју смрт ник мо же за ми сли ти јест же-
нид ба по ко јој се сје ди њу ју два ср ца у љу ба ви. Али има 
јед на још ве ћа сре ћа: то је сје ди ње ње с исти ном.
Смрт раз дво ји му жа и же ну, али не ће на у ди ти оно га ко 
се вен чао са исти ном…
Свет је нај ве ро ват ни је са здан од кр ви и из ме та бо го ва, а 
Ку ћу све тих ра то ва је са зи дао Го спод уз по моћ ан ђе ла и 
не ких пра вед них ду ша ве ре ја ке, са крив ши је ко не по зна-
ту пла нин ску биљ ку чу до твор на деј ства од жи вих љу ди, 
да би је от кри ле ду ше пре ми ну лих, скри ве ну као птич је 
гне здо у сте ни, ме ђу хр пом ка ме ња, у обру чу бу се ња, или 
у раз ли чи то сти не из мер ног про сто ра, у ба ра ма и је зе-
ри ма, где ни је ма ње бли ста ва од рас цве та ног ло ква ња у 
за гр ља ју ко ро ва…

Авет Бо дле ра:
Чо вје че, тко је дно ти безд на дир но гро зна,
о, мо ре, скри ве на бо гат ства тко ти по зна?
Ви тај ну чу ват сте љу бо мор ни и срет ни.

Дру го ЈА:
Јед на је ста за, без кра ја, ко јом хр ли ду ша.
Јед на је Ку ћа све тих ра то ва, иако је на зи ва ју ра зним 
име ни ма.
Од зе мље по ти че дах и крв, ода кле по ти че Ду ша?

Авет Бо дле ра:
Се ти се Ле по те.

Дру го ЈА:
Пр ви чо век, Адам, по стао је и пр ви по кој ник, пр ви мр-
твац. Као пр вом у Ку ћи све тих ра то ва ни је му за па ла 
и кру на то га све та. Кру на је за па ла оном што бе ше у 
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по чет ку, а то је Дух. Онај ра до сни дух што ре че: „Хај де 
да на чи ним све то ве из се бе са ма!“
Јер дух по же ле да бу де мно го струк и сто га се за ду би у 
се бе све ми шљу и сна гом те све ми сли он ство ри све ви дљи-
во и не ви дљи во. И у све што је ство рио, дух у то уђе, и 
ушав ши у то, он по ста оно што јест (та мо – на Зе мљи) 
и оно што се чи ни да је сте (ов де – у Ку ћи све тих ра то-
ва), и оно што се чи ни да ни је (у нај ви шим сфе ра ма – где 
вла да Мла дост без ста ро сти и жи вот без смр ти).
Дух по ста оно што је за цр та но и оно што не ма цр те; он 
по ста оно што има об лик и оно што је без о блич но; и по-
ста зна ње и по ста не зна ње, и по ста исти на и по ста лаж.

Авет Бо дле ра:
Бла го ср це, што би да цр ну пра зни ну свла да,
упи ја сјај про шло сти ко ји се још пе ну ша!

Дру го ЈА:
Пред ра су де су за тра ви ле свет, исто ри ју.
Пси у ла до ви ни, за гле да ни у псе ћу зве зду,
ис кре ни ји су од де во ја ка ко је су сво ја пра ва
осе ћа ња скри ла…

Авет Бо дле ра:
Цр ви, глу ва, сле па, цр на прат њо гро зна,
ево вам мр тва ца сло бод на, ра до сна;
фи ло зо фи рас ка ла шни из тру ле жи
(…)
А ме ни је ду ша на пу кла… 
(…)
И по гре би ду ги, без му зи ке, спо ро
кре ћу мо јом ду шом; по бе ђе на На да
пла че, док страх сви реп и де спот ски ско ро
у те ме ми црн свој бар јак за ба да
(…)
И ври је ме ме гу та, док тре ну ци ли је њи
па да ју као сни јег пре ко мр твог гра да
(…)
Слеп ци
Про ла зе та ко кроз цр ну ноћ без на де
што је се стра веч ној ти ши ни.
(…)
Не бо се по ла ко за тва ра ко две ри,
а чо век не стр пљив узме об лик зве ри.
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Дру го ЈА:
А ви, Ду хо ви, што до но си те за го нет не сно ве и при ви ђе ња 
(крв, уби ства, ма са кре; рат ни ке на гра на ма ви со ких то-
по ла и го лу бо ве гри ва ше, рај ске вр то ве…), ли ва де, кри ла 
ави о на сло мље на, риб ња ке пу не ли сна тих ри би ца, ле пе 
мла де же не, и же не у по зним го ди на ма – бр ка те (иако не 
ста ри је од пе де сет и че ти ри ле та), су срет по кли са ра на 
гра ни ца ма ме ђа ста ро га има ња, ста ро га гро бља, по се да 
за ко ро вље ног, уз бу не око и ис пред гар ни зо на, окр шај кра-
ље ва и окр шај кра љи ца – хо ће те ли нам се опет ја ви ти 
и ре ћи јед но став ни јим ре чи ма па три јар хал них про ро ка 
од го нет ку сно ва ужа сних? Ни су то екс пло зи је из ка ме но-
ло ма, јер од је ку ју из да љи не. Из рав ни це да ле ке и ши ро ке 
као иш че зло мо ре. Јер и мо ра иш че за ва ју, зе ле на, уз бур-
ка на и ду бо ка. Не ста ју на се ља чи та ва, гро бља ле те у 
ва здух, ис па ра ва ју у ви си ну као иш че зла мо ра. До ли не су 
гроб ни це, пра зни на је гроб ни ца. Ов де је гроб ни ца, а ис под 
ове гроб ни це има још осам де сет и ку сур гроб ни ца. Зна ју 
ар хе о ло зи и па ле он то ло зи о че му го во рим. Зна ју про ро ци 
и они што бди ју. Бде ње већ тра је сто го ди на: 1899–1999.
Ни ко не ви ди да до ла зе по ме се чи ни: про рок Ма ти ја, ко-
ји је по стао ан ђео, као и ње гов стриц Ми лош: јер ле жу 
ра но, као ко ко шке. До ла зе да об ја сне оно што су већ јед-
ном ре кли о но вом на ро ду што ус кр са ва као зе ле на тра ва 
на на шим ли ва да ма.
И на ша лу дост, жуд ња да по бе ди мо чи тав свет, иако је 
му дри је би ло по слу ша ти ме се ча ре (не пи сме не кре ман ске 
про ро ке) и по бе ди ти се бе, јер се на из ма ку ми ле ни ју ма 
та по бе да са мо узи ма у об зир. То ли ки гле да ју у зве зде и 
ни ко не ви ди. Пу стош: огром ну и си ву као мо ре. Лу ди-
ло; идо ло по клон ство; оно што је мно ги ма до шло гла ве. 
Пу стош се је лу дак, што ће за вр ши ти као и сви бли ски 
му; про клет ство и пу стош бри зга ју са не ба као је се њи 
пљу ско ви без пре стан ка. Пу стош се це ри из пу ко ти на: 
ге о ме три ја па у чи не сре бр на ка зу је, као и ко ло на мра ва, 
да пуст је и мр тав дом, и да су уку ћа ни па ли у нео пи си ву 
ле тар ги ју. Не ки се ру ше и об у зи ма их дрх та ви ца, у ко јој 
бун ца ју, из ко је их мо же по вра ти ти пи сак гај ди и ви о ли-
на – не звук си ре на за ва зду шну уз бу ну, и ви, Ду хо ви!…
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ПризорДухДиса

Дух ДИ СА:
Там ни ца
То је онај жи вот, где сам пао и ја,
с не ви них да љи на са очи ма зве зда
(…)
Као ста ра тај на ја по чех да жи вим,
за ко ван за зе мљу што жи во ту слу жи,
да окре ћем очи да љи на ма си вим
(…)
На оно ме бре гу… ВРА ТА ЗВИ ЖДА
Тра жио сам ме сто где ста ну је сре ћа,
и ишао ду го окру жен ле по том
(…)
Где ди ше пу стош и мир са ле по том
(…)
Са под не бља гли ба што те сву да че ка
(…)
За ли це тво је огле да ла ни је,
жи ви међ љу ди ма у му зи ци блу да.
Жи ви и нек ти вла га ср це пи је.
Жи ви у зе мљи сра мо те и лу да.

Дру го ЈА:
Не ка спад ну све ма ске! Нек иде до вра га сва ко јед но-
стра но при ја тељ ство (сра ње у бо ји!). Као и љу бав ко ја 
је мр жња. Ви део сам ону сви њу што има за ши ље ну и 
из ду же ну њу шку ка ко упра вља ауто мо би лом. Го спо-
дин ме на џер! Го спо дин про фе сор уни вер зи те та, ко ме 
ви ри пра зи лук из… Ех, мно го шта је сме шно, не у те-
шно. Као цр не ча ра пе ми ни стар ке за ко јом се окре-
ћу по тај ни фе ти ши сти и фа ши сти… Од виј мо ли сто ве 
гла ви це ку пу са, због ко ре на. Опет је сла гао Го спо дин 
Про фе сор, са чи јег ка рак те ра не би ски нуо фле ке ни 
ни тро-раз ре ђи вач…

Дух ДИ СА:
Ја знам јед ну пе сму…
(…)
У пре део ми ра, у за ви чај мра ка:
Оста ви ћу сун цу мо је срећ не да не
И ве ли ке же ље, још не до пе ва не
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(…)
Уз очај ни ро пац уми ра ху гре си,
Ку пље ни жи во том: то мре ва си о на…
(…)
ја оза рен об ја вом
… та мо ви дех ка ко
За ла зе сва би ћа, и про паст их но си;
Ви дех да се га си и све тлост и пак’о,
Не ку мут ну утвар’ да ма ше и ко си
(…)
Уз очај ни ро пац уми ра ху гре си,
Ку пље ни жи во том: то мре ва си о на…
Лик ду ше трај но где се од нас кри је,
Где све сти не ма, већ иде је са ме,
От куд бол сле ће, да осе ћај сви је…
(…)
За во ли се бе кроз не сре ће кру те
(…)
Осме хом ду шу и ра не за кло ни
(…)
Ма да сре ћа не ма сво је ли це
(…)
Мо ја сум ња је сте и мој пак’о
(…)
Па дај, жи во те, са ја у ци ма мо јим.
Це пај се, вре ме…
(…)
Смрт ће опра ти тра го ве од ра на
(…)
Не жа лим се бе, и не жу дим до ле;
Не жа лим се бе, че кам сво је ве че
(…)
Ти ши не мир но: по мо јој лу ба њи
Пра зни на ће се ко веч ност да ши ри.

Дру го ЈА:
Осе ћам ка ко зе мља по дрх та ва, имам ин стикт пе тло ва. 
Не раз у мем са свим сно ве, са да ка да би тре ба ло. Упо-
знао сам ра но страх од во ло ва и од зми ја и страх од 
ка та стро фа и ра то ва. Ле ген дар на ма те ри ја ства ра ла-
штва на до ла зи као по во дањ. По ска ку је као гра на ра ки-
те над мут ном во дом. Упо знао сам страх, као и гљи ве 
што ра сту из па ње ва. Си во ли шће вр ба у вр ба ку, гне здо 
гр ли це на гр му ди вље ру же. Вла гу ба ра ко је су уса хле. 
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Де жур ство зми ја крај па ње ва, ћу та ње зе мље и ху ча ње 
пла нин ске ре ке, што под сти че је зу као по ме ра ње тла 
ис под де ти њих но гу. Ин стикт љу ди ко ји су од ра сли у 
при ро ди и жи во ти ња је не по гре шив! Ле ген дар на ма те-
ри ја ства ра ла штва ускла ди ште на је у бес крај ним ко мо-
ра ма за бо ра ва…

Дух ДИ СА:
И дух спа ва. Ја не пој мим са да
Да л’ је би ло жи во та, и ка да?… 
(…)
Траг про шло сти, за ла зак се ћа ња,
И све ре чи да с’ об ли ком ста ју
Ту, пре да ме где се рас па да ју
(…)
Мр тво вре ме с исто ри јом да на
(…)
Ја да нас имам јед но тру ло вре ме,
Ма ски ран по рок, раз врат и не зна ње
(…)
Сад не мам ви ше ви со ких об ма на,
Не ви них ми сли и кри но ва бе ли’;
Ра до сти ра да, ни ве ли ких да на,
Као ни ве ре што уте ху де ли.
(…)
Ту, где и мр тве уби ја ју љу ди,
Ту, где је же на по ја ва без сти да,
Ја сам до шао без бо ла и жу ди .

Дру го ЈА:
Пун ме сец и обла ци бе ли ча сти, ра штр ка ни, пе на сти. 
Из ме ђу њих је фа тум, онај што со ли па мет, из опа ке ку-
ти је за ла га ње, што де ли уоби ча је ни ве чер њи оброк до-
бро вољ ним ро бо ви ма, го рим од рим ских ро бо ва…
Вау, вау, ла је по мр чи на и огла ша ва ин стик том при бли-
жа ва ње не ча сти вих? (…) Ти ши на је ду бо ка и гу ста, као 
тра ва по воћ ња ци ма, у ко јој зми је има ју сво ја гне зда за 
пла вим ја ја шци ма, ко жа стим. У ти ши ни успе ва ју, по ред 
стра хо ва, и са вр ше но од не го ва ни При ви ди, ко ји су та-
ко до бри за ду ше до бро вољ них ро бо ва. Сву да су илу зи је 
про цве та ле, уме сто ку ку ре ка и љу би чи ца, и бр зо се пре по-
зна ју они ко ји че ка ју њих, као ожед не ли ча шу хлад не во де. 
Не ча сти ви има сво ја Дру штва са при влач ним на зи ви ма, 
и још увек учла њу је (ве ћи на учла ње них је аути стич на!).
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Дух ДИ СА:
Мо жда спа ва
За бо ра вио сам ју трос пе сму јед ну ја…
(…)
У сну сво ме ни сам знао за бу ђе ња моћ
(…)
И сад је два мо гу зна ти да има дох сан.

Дру го ЈА:
По но сни су ки ла ви. Ге не ти ку не мо жеш за о би ћи.
Као ко му на ли за ци ју се ла, смра до ве.
Све та Пет ка иде од ата ра до ата ра, од се ла до се ла:
за ста је и чу ди се…
Тру ле жни жи вот се рас по ја сао
Бо ле сни су из гу би ли на ду
Ста ри ји љу ди је сва ког ју тра гу бе
Ста ри је же не ви ше ве ру ју сво јим очи ма
но не тру ле жном жи во ту
Та ко је ма ло же на, љу ди сми ре на ума
Та мо где ба зди на ви но и пи јан ство
По раз упра вља ку ћом
и веч на пр љав шти на
Сту ден ци су се ур ва ли и об ра сли ко при ва ма
По то ци ба зде на урин
Из на ших нај ду бљих бу џа ка
раз ле жу се кри ко ви без на ђа
смра до ви тру ле жи, ужа са и ли це мер ја
Ни ко да се при хва ти Ме тле
ни Ко се, ни Ко си ра
осим Смр ти.
Не бој мо се смр ти, мај ко,
ако у на ма до зре ва као во ће,
јер је она иш че ки ван на чин пре ла ска
из тру ле жног у не тру ле жни жи вот.
Све та Пет ка, пре ру ше на у ста ри цу
иде и иш чу ђа ва се:
то ли ким бро јем пре стра вље них,
то ли ким бро јем оних
не сми ре ног ума…
Дру штво мр твих пе сни ка је, по не ка да, мно го бо ље од 
оних за ко је смо го ди на ма би ли у за блу ди да су нам 
при ја те љи, свој та, и да ће та кви оста ти до гро ба…
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СЕН КЕ ТИ ШИ НЕ3

На Вра ти ма Зви жда

О, где сам, где сам то, Бо же, ја?
Чу је се авет Бо дле ра: „Авај, све је по нор: ак ци ја, же ља, сан.“
Све тлост ме је по ве ла пре ма су штин ском клан цу;
ме не по след њу ка ри ку у бес крај ном лан цу.
*
Жи ви су мр тви, а мр тви су чу ва ри
иско на.
До во ди по нор нај ду бљег оча ја ња.
*
Се ћа ње се ћа њем от кри ва,
све тре ба раз ло жи ти, оспо ри ти.
*
Нај ску пље ре чи… не му шти је зик…
*
Мр тви пе сни ци – не пот ку пљи ви све до ци.
По е зи ја је опа сна, не у ни шти ва ма те ри ја.
*
Из сва ког нео бе ле же ног гро ба јед но око гле да.
А ја сам од у век био не што дру го.
Про би јам се кроз за бо ра вље но.
Спо је но тај но са ор ке стри ма у ко смо су.
*
Исти на за ко па на
у гро бу без кр ста.
Цве та на ово ме све ту,
а ра ђа на оном.
*
Са мо ћа зја пи;
се та ло ви не у хва тљи ви сми сао.
*
Сво је ме сто у бес ко нач ном ко усту пи.

3) Ову је пе сму мон ти рао М. Мр кић од сти хо ва из књи ге Пе сме из ро ма на Ми-
ро сла ва Лу ки ћа. Циљ мон та же је да чи та лац на јед ном лир ском при зо ру ви-
ди де та ље пеј са жа ме та фи зи ке Веч но сти, Ти ши не, Не(би ћа). Сме лост не ких 
на ших пе сни ка у про до ру у оно стра но иде до пи та ња: „Кад би Бог до шао?“ 
Ипак, пре све га, хо ћу да по ка жем, да Лу ки ће ва ми сти ка и фан та сти ка, и ме-
та фи зи ка, ни је фан том ска. Да ни је у пи та њу фан том ски бол због ти ши не.



 

100

371

*
У мут ним вре ме ни ма су под мет ну ти.
Упут ства до ла зе из ду би не,
из рас пр ска ва ња зве зда… Но ћи.
*
Ка ко отво ри ти ка пи ју за бо ра ва?
Ја сно ћу ја сни ју од зрач них сно ва?
Све (и Ти ши на, и жу бор ма ти це, да њу-но ћу)
то не у са мо ћи у ду бљу ја сно ћу.
*
Та ко по чи ње оно не из бе жно, опе ло Стра ви.
По ку шај да се раз лу чи сам по че так,
ужас по чет ка.
Авај! ви дим: про ла зност сла ве ко ја ли ша ва
ду шу про све тље ња.
*
Ка кво ме је, знам ли, за њи ха ло клат но?
Пу ту јем… зар да се пре дам? ста нем?
*
Не про ћер да Бож ји дар уза луд
под вла че ћи не му штог је зи ка уло гу про ти ву реч ну.
*
По но во је про на ђе но Вре ме бит но…
*
Не срећ ни вла сник ту ђих тај ни.
Не раз лу че на Тму ша.
*
Био је обе све ћен
жи вот пре не го што је за по чео.
*
Го во ри ти? С ким? Кад ни ког жи вог не ма?
С пра по чет ком?!
Бе сми сао ме је умо рио.
Жи вот се мо же раз у ме ти уна зад.
*
Пра зни на све тли, као зве зда, ја сно.
По ру ке исти ни.
Сме шим се об ли ку што за не ма рен ле жи,
ал и да ље у бу дућ ност се же.
Да лек сам се би, да ље од ро ђе ња.
Ни ка ко да се од Та ме од ле пим.
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*
Ни смо зна ли да све по чи ње
и све за вр ша ва пе пе лом.
То ну ћи све ду бље у вир, све ма ње
сам че знуо за жи вим
жи во том.
Че ка ти тај но, дрх та ти од ре чи АКО.
Као у слив ни ку на ку пи ло се у Би ћу
мно го гор чи не, пре ви да, устук ну ћа.
Та ко сам слаб пред на је здом Ни шта ви ла.
Не моћ ра сте, под му кло као ту мор.
Не гу је је суд би на, бе сми сао и од ла зак.
*
Ту дух не ка сва се ћа ња пре тра жи;
ту где се тај на осме ху је као де вој ка из гро ба.
Као да је Бог ушао у мо је ср це
Трен отва ра веч но сти ду ша,
вра та у мом би ћу за бо ра вље на, не по зна та.

* *
Гле да ју ћи у ствар ност умет ни ци гле да ју кроз ве ло ве
где она ни је.
Свет је успа ван… Пра зни ном.
Ни ка да не ће до пре ти у бес ко нач не…
све је сим бо лич но и ни шта дру го.
Упи тај се:
У ка кво си ме ово об лич је, Бо же, ути снуо?
Су ви ше стар за љу бав, су ви ше млад за смрт.
Све исти не су са хра ње не ов де.
Ов де ће ник ну ти по но во.
Ле по је што сам умро да ле ко.
Уобра зи љо, ти ме не а не ја те бе ства раш,
ти још је ди на умеш да раз го ва раш
у ово глу бо до ба
ТИ ШИ НЕ, Ти ши не, ти ши не.
Ту га се спу сти ла до ко ре на сво га
Исти на се не ви ди це ла ни при бле ску му ње.
Ов де је све зап ти ве но.
ти ши на, Ти ши на, ТИ ШИ НА.

Про тив ни ци при че сље ни ја, бе а ти фи ка ци је, по све ће ња у 
„про кле те“ пе сни ке. „Плу ра ли зам ми шље ња“ – мно го же-
ља, хте ња. „У нас“ по сто је спи са те љи два удру же ња. Из оба 
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по ви ка ше у хо ру не су гла сја. Власт, до си је, са рад ни ци по-
ли ци је – ла жни са рад ни ци не ба. Све је ту што за „ум ност“ 
тре ба. Ту је „За“ и „Про тив“; и из ме ћу „За“ и „Про тив“. И 
пре ко ту че хо ће Веч но сти, Пра зни ни, Ти ши ни да се пре по-
ру че. И јед ни и дру ги вич ни спи са тељ ској зва нич ној ту ги. 
На ци о нал но би ће ви ти и би че ви ти. „За бри ну ти за усуд на ро-
да“. При ла го ђе ни ду ха-ду ше про ле те ри свр ста ни по ши ћа ра 
ме ри. (Ма ло)гра ђан ски ин те лек ту ал ци од ре жи ма до зи ра-
ни бун тов ни ци, ди си ден ти; бар до ви и бор ци за де мо крат ске 
сло бо де, бор ци за на род. Од го вор ни уред ни ци, ди рек то ри, 
управ ни ци, чла но ви… На уч но струч но по ме ри на род ног 
усу да про да ју сво ја се бич на на кла па ња. За ста ву кр ва во пр-
ља ву ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊА ду бо ко ум ног; и увек – „по мо го нам 
Бог!“ Као не кад са мо у прав но не свр ста ни; до бро зна ни да-
ни… „То мај ка ви ше не ра ђа“…

Ур ла ју: Да се зна, да се чу је, да се не по све ти! Да се не 
бе а ти фи ку је у „укле те“ пе сни ке… Ни је на уч но струч но 
угле дан, по знат и при знат бард на ше књи жев но сти… свет-
ског угле да… кан ди дат за Но бе ло ву на гра ду…

Про тив ни ци су да се уно си ико на пе сни ка Ми ро сла ва 
све тло сти у храм „про кле тих“, „укле тих“ пе сни ка, у храм 
по но ра, у храм „игре из ме ђу лу ди ла и смр ти“. Бар до ви ка-
жу: Он дис кре ди ту је све ти њу јав них пе сни ка: „естрад них“, 
„по зна тих“, „при зна тих“, пе сни ка „про ле тер ског ин тер на-
ци о на ли зма“, пе сни ка „на ци о нал ног би ћа не бе ског на ро да 
зле ху ди“. Пе сни ка бар да са спи ска за Но бе ло ву на гра ду; 
пе сни ка „прав ца на гра ђе них пи са ца“; ко ји по пут ви зи је не-
га тив не уто пи је на гра де во зе у ко ли ци ма. Бар до ви на гра-
ђе ни су про тив бе та и фи ка ци је, по све ће ња, при че сље ни ја 
пе сни ка Ми ро сла ва у „укле те“, пе сни ке „по но ра“, јер не 
по сто ји у на ро ду ње гов култ. А за пе сни ке ко ји има ју култ 
ка же се: „је дан“… (име ре кав). Пе сник Лу кић дис кре ди ту је 
вре ме ту бит ка, па и са ми Не би так. Он је „нео бја шњив ку ри-
о зи тет“. Он је од лу чен од при че сти ре жи ма, те ку ћих иде-
о ло ги ја. Лу кић жи ви мо нах не ке би бли о те ке име на не ког 
ри ба ра – Пе тра Пе тро ви ћа, ри ба ра „дис па рат них фе но ме-
на“. Лу кић, по њи ма, по бар до ви ма, има „псе у до мо ли тве не 
про кле те пе снич ке ек ста зе“; он, по њи ма, не ви ди у бље ску 
му ње на свом бр ду (Вра та Зви жда) бље сак пра зни не. Не 
ски да Ти ши ни не би ћа омот, ко ри це, да би Ти ши ну спо знао. 
Он ни је, по њи ма, бо гом да ни пе сник, ми стич но ха ри змат ски 
те ку ћих пре вр тљи вих иде о ло ги ја, са мо у прав них на ших бо-
ја, на ци о нал но би ће ви тих бо ја.
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Лу кић ни је за при че сље ни је, за по све ће ње, за бе а ти фи-
ка ци ју у „укле те“ пе сни ке. Ми има мо пра ве!

*
Ови раз го во ри пе сни ка Лу ки ћа са мр твим пе сни ци ма 

„веч ног ре а ли зма“ по ма жу нам да схва ти мо по е тич ку дра-
му, те о риј ску дра му пи са ња уоп ште, и по себ но нам по ма-
жу да схва ти мо по е тич ку, те о риј ску дра му пе сни ка Лу ки ћа, 
у чи јим Пе сма ма из ро ма на до ми ни ра ју про грам ски и ми-
стич ни мо ти ви. За ме не као пи сца ове књи ге по себ ну драж 
има ју ова сно ви ђењ ска ту ма че ња по е зи је, и „слу ча ја“ „про-
кле тог пе сни ка“ Ми ро сла ва Лу ки ћа; ту ма че ња Шек спи ра, 
Мил то на, Пу шки на Ње го ша, Бо дле ра и Диса.

И „њи хо ва“ ту ма че ња су дра го це на у окви ру чи ње ни це 
да је и Лу кић пе сник „веч ног ре а ли зма“. У то ме ту ма че њу 
ви дим и не ко та на но упо ре ђи ва ње по е ти ке Лу ки ће ве са по-
е ти ка ма пе сни ка све та, и на ших пе сни ка. То ту ма че ње има 
не ку драж у то ме што пе сни ци и њи хо ви ли ко ви ди рект но 
го во ре, у пр вом ли цу. Пе сник Лу кић у сно ви ђе њу при ста је, 
усва ја ста во ве „веч ног ре а ли зма“, што све по твр ђу је – осме-
хом. То ње го во по твр ђи ва ње обез бе ђу је и ве ћу те о риј ску 
исти но но сност. А „исти на је је дин стве на“, па и у пи та њи ма 
пра ве умет но сти, ве ли ке умет но сти, умет но сти пе снич ког 
веч ног ре а ли зма. И то је и је дан од кључ них раз ло га пи са ња 
ове књи ге.
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Да се и ја умешам, неумесно и неодговорно, замишљајући Његошеве дане. 
Не(биће) је биће; акаузалност има узрок; смисао бесмисла и бесмисао смисла; 

моћ немоћи; Празнина Пуности, Пуност Празнине; нада и процветало безнађе; и 
есхатолошко има своје есхатолошко.

КОСОВО

Можда се у незгодно време говори о Косову. Време када се српска нација и ТВ 
програми обузети питањем рађања енглеског принца и питањем Фарме која кипти 
од псовки – неразрешене Едипове и Електрине ситуације. Нација је обузета разним 
мукама фанова, „концертима на стадионима“, Ушћу, халама.

Живо блато рекла/казалости на свим нивоима попрскано крвљу и глупошћу 
запржено логодијарејом.

ДОМАЋИНСКА СРПСКА ПОРОДИЦА 

 Милојко и Милојка су добростојећа српска породица. Имају четири сина: Џона, 
Леона, Џимија и Пјера. Породица спрема мираз, јер су синови прис-пели за удају. 
Најстарији Џон већ три године је у стабилној предбрачној вези са Милисавом, који 
је из чувене порице Оџаковића, Кућића, Кољеновића. Иначе, обе продице су чувене 
антикомунистичке породице, напредне, кул, ин, у тренду.

И време им је да стану на луди камен, да кажу судбоносно дâ. Млади, вео, 
венчаница, венац... Свештеник, бацање бидермајера. Пољубац. Питање: да ли ти...? 
Што је Бог саставио да се не реастави... Свадба у Кани.

А Бога ми наслеђе брачног друга: стан, кућа, фирма, па и пензија... Некако су 
много поносни и кад није геј парада.

„Свака срећна породица срећна је на свој начин“.
Породица Немање и Јевросиме има четири ћерке приспеле за женидбу. Да, код 

нас се и жене жене, као што је рекао Давид Штрбац. Треба да ожене четири ћерке. 
Надају се миразу. Чувека кућа Радослава и многи би желели да удају своје ћерке у ту 
кућу. 

На путу у срећну будућност дошли смо до тога. Из тога ће се развијати породичне 
драме, породична традиција, да се, рецимо, младићи рано удају или девојке рано 
ожене, или касно. Да усвајају децу и не усвајају. Да се убијају око наследства. 

ВАСЕЉЕНСКЕ ЗАКУЛИСНЕ РАДЊЕ
(Замке за МОМ-а, Бога критике)

Васељена (Апсолут, Вечност...) је пренасељена. Откад постоје божанства, она 
су у Васељени, па и шире. И кумири, идоли... И божанства природних религија, 
првобитних... и паганци свих народа и свих времена су у Васељени па и шире... 
Нису несталн. И индијски, и кинески, индијанаца, и египатски, и скандинавски, и 
словенски... па и наши, српски.
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Наравно и божанства хришћанска и других небеских религија... Неколико врста 
хришћанских, признатих, и на десетина секти.

Изгледа да је Васељена пренасељена. Постала је тесна. Још када се зна да сам 
и ја сâм допринео томе, уводећи нову нашу богињу – Голешку богињу (нашу Велику 
мајку). Но, допринео сам и неком растерећењу Васељене тиме што сам довео код нас 
Бога и Ђавола. Наравно, није им први пут да долазе на Земљу. Код других народа су 
долазили, макар у виду просјака, инкогнито.

У Васељени су отворени досијеи... Службе безбедности скинуле су маске... Тајне 
методе безбедности. Али, то је нарушило Устав и поредак васељенски. Тражи се 
у Васељени да се не отварају досијеа, као што се не отварају и у земљи небеског 
народа... Да се баци на ђубриште Васељене... А да се Васељена служи Јеванђељем 
прилагођавања које је списао канонизовани отац нације. Јеванђеље прејебати. 

... Но, сва ова уводна прича је због и ради паганца Бога критике МОМ-а. Изгледа 
да се у Васељени, па и шире, закулисно сплеткари, воде интриге, трачари, у вези са 
Богом критике МОМ-ом. Омета се квантна L’art poetique.

Нека се сплеткари, али моја је мука што сам и ја уплетен у то сплеткарење. 
Трачеви о Васељени. Изгледа да је све почело са мојим књигама Прилози за биографију 
Ђавола и Прилози за биографију Бога. 

Неки врхунац уплитања мог је у мојим књигама о делима Мирослава Лукића. У 
тим књигама, покренут поетском магијом Лукићевом, ја сам се дрзнуо да покушам 
кроз Лукићева дела да скинем бар омот са Не(бића) Апсолута, Тишине, Празнине... 
Васељене, ако већ не могу да скинем корице да колико толико наслутим суштину 
Не(бића). Допринос том напору скидања омота са Не(бића) је и овај поетички текст.   

Но, тек сам у својој књизи Рукопис нађен у ћоравој соби схватио да смо и ја и 
Лукић уплетени у закулисне сплетке Васељене па и шире. Када сам више наслутио, 
но схватио, да Бог критике МОМ, под мојим именом и презименом, и извесног 
Митровића пише критике, есеје, опширне и божански расуте под маском чаролије 
речи. У људској самоодбрани не схватајући дубљи смисао тог метапсеудонима, ја сам 
рекао: Дошло је пос-ледње време када и богови (Бог критике) морају да пишу под 
псеудонимом. Тешио сам се тиме да је и извесни Митровић употребљен. Али и чиње-
ница да је и двадесет година млађи Лукић умешан, па вероватно није све плод мог 
старошћу разоре-ног ума. Разореног ума који се види можда највише у Прилозима 
у књизи Трансцедентно савршенство сигнализма, објављеној средином јубиларне 
2013. године. На крају, не смета да разорени микс/сенилни умови пишу било шта, јер 
то ће некоме користити. Тај микс/сенилни, разорени ум, види се из овога што следи.

Из васељенског случаја о богу критике МОМ-у у неком нађеном рукопису су 
сачувани неки колико толико јасни делови, фрагменти. На срећу, део под монограмом 
садржине (центром теме), именом Квантна L’art poetque Мирослава Лукића је скоро 
сасвим разумљив. 

Но, ево тих фрагмената о закулисним радњама васељенским о Богу критике.
... Тајне службе Васељене па и шире... МОМ   агент, обавештајац васељенског 

калибра... Шпи-јунажа зачета у Вечности... Легендаран... У леген-ди... „Уметност 
обмане”... Шпијун спољне васе-љенске службе... МОМ је специјални саветник Бога... 
небеских религија, монотеистичких...

Његов извештај о небеској Србији... о првој, другој, трећој. Карактер, менталитет, 
способност тог „помазаног народа” који „не зна да мрзи“.
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МОМ, познавалац дворских тајни божанских, мрачних промисли... Спољне и 
унутрашње поли-тике Васељене па и шире... Вечности, Празнине... Васељенски удар 
и припреме за смакнуће. Његов положај и углед у Црном божанском кабинету.

Небеска агентура, која се бави скидањем омота, ако не и корица са Не(бића), 
Апсолута... допирање до „тајни тајне и опет тајна”, до „тајне над тајнама“ Васељене, 
Ништа... Анализе, предвиђања... Поверљива документа Тајног замка, дворца Неба. 
Агентура... Обавештајна мрежа...

Он као тајни божански саветник покренуо је питање „небеског народа” који 
„слави поразе”, који срља сваког дана све више у срећну будућност. Даље, покренуо 
је и питање смрти Бога. „Бог је мртав”. 

... МОМ немирног духа, све језике зна. „Агитатор прогресивних идеја”. 
Специјални извештач са лица места небеског народа, „народа са посебним 
посланством и који слави своје поразе, народа који се „догодио”. 

Контраобавештајно одељење Васељене, Тишине... Петоструки агент агентуре 
мреже Неба пласира вести и путовање те „информације” до „помазаног народа”, 

Намесник Бога који ће, а можда и... Писање извештаја на простору величине 
мање од најмање тачке. Да – нано... Невидљиво мастило. Бела књига. Тајне мисије и 
Ђавола и Бога у земљи небеског народа. Бог па и многи пагански богови народа са 
посебним посланством и други пагански богови посветили су цео живот бризи за 
небески народ. Да не говоримо о анђелима, као што су Бели и Милосрдни анђео и у 
тајним и у јавним операцијама и координирања информација за добробит народа који 
„не зна да мрзи”. Стратешки послови.

МОМ завршио обавештајни курс. Експерт за питања небеског народа. 
Пребеглица небески. Досељеник. Неожењен као богови небеских религија. Чувени 
емигрант, дисидент. На тајном задатку Бог и Ђаво, па и Голешка богиња. Изазива 
немире у забитим деловима Васељене. 

Неки богови су путовали по земљи небеског народа.... мрежу... Експерт 
васељенских инструкција... Бог критике МОМ пише мемоаре.... Испо-вести... О 
свецима и боговима... Емигрант и непријатељ Васељене па и шире!

Катедра за... Катедра и за ситне цинкароше васељенске па и за достављаче о 
есхатолошким... О Не(бићу)... 

Специјални обавештајац МОМ... Кратка био-графија... Главна личност – Бог 
МОМ... Племена небеских народа и њихови изгреди... Васељенски конгреси... Већ се 
зна да Бог па и Ђаво инкогнито путују по земљи „народа са посебним посланством”, 
„небески народи”, нешто од тога је описано и у књигама Прилози за биографију 
Ђавола и Прилози за биографију Бога, па и у књизи о новокомпонованој богињи – 
Голешкој богињи... Чак и као просјаци којима се удељује милостиња... Како се богови 
директно обавештавају о стању у народу и владајућим круговима који крећу на 
далек и неиз-вестан пут у срећну будућност, рецимо у транзи-цији... Цикличне кризе 
загарантоване и светиње...

Божанства по узору на наше националне програме пишу васељенска начертанија

Самодршци богови и други свесрдно пружају руке... И утврђују по нашем узору 
вечни мир васељенски... Сумњиви васељенски па и шире пасоши... за изграђивање 
васељенске државе служе се нашим уређењем... Браниоци васељенске отаџбине...
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Питање личности у закулисним васељенским сплеткама је компликовано јер у 
небеским рела-цијама само су личности велики посвећеници. 

Наравно, у сплеткарењу учествују и анђели типа Белог и Милосрдног. 
Монотеистички богови хоће да баце под тирански јарам... па и самог Бога критике, 
оптужујући га да је без маске, да се распрснуо... 

Кажу да нико, па ни есејист не сме да буде под заштитом МОМ-а. Каква ли је 
то па Муза, Музац... Ајде, разумем, Мелпомена, Ерата... Под њиховом заштитом... 
И тако и тако Пегаз... Али МОМ... Каква ту може рима? Сом, Слом... Васељенски 
управитељи то не могу да дозволе... Устав васељенски... 

Па и сâм Бог је под неким протекторатом... Домаће васељенске интриге по узору 
на интриге помазаног народа. Зато треба успоставити чвршћи и трајни контакт са 
народом који слави пораз. Ради тога су били код нас. У том циљу су били и Бог 
и Ђаво, и Голешка богиња, па и Милосрдни анђео... Да би отворили дипломатске 
канцеларије.

... МОМ директно... ради се на томе место божанске хране амброзије... Место 
божанског пића, нектра за песнике у Васељени па и шире, да се беатификују, брља, 
шома. 

„Отац нације” помазаног народа и „Мајка на-родна” звана Дафина пирамидалка 
и да у небеском апарату добију адговарајуће функције – Отац Васељене и Велика 
мајка. 

... МОМ са лудачком круном на глави, жез-лом. Да није сâм Бог критике 
полудео, шизнуо? По уставу Васељене, па и шире, и богови и богиње имају право 
загарантовано, свето право да полуде. Жив пример код нас за то је Голешка богиња 
на Булевару револуције, па и главни јунаци Прилога за биографију Ђавола и Бога.

Ударени Бог, није сâм, ћакнут, шашав, диле-ја, откачен, одлепио, лујка... Лујка 
есејиста.

Чуо сам и мислим да је то био глас бога критике МОМ-а: „Уа!” „Прозори у 
свет” ћифтинског грабежа претходнице пута у Европу у виду тихе рестаурације – 
„самоуправни несврстани социјализам наших боја...” „Уа, уа!” Прозори клуба у 
Француској 7, Симиној..., Мажестик, Задња шанса, Мадера... Места у која никада, баш 
никада нисам крочио... Идеологија једнократне употребе у служби интернационале 
капитала, као што су и УН, које поповским хуманизмом млате празну сламу и истичу 
натпис: „Збрањено пушење”. На путу у срећну будућност све се губи а остаје само 
„Еуро”.

Картбланш... Поетика Картбланша ... Луди есејиста. Можда пре: шашави, 
аветни, будаласти, блесасти, чукнути... Да – лудило и слобода.

Картбланш – неограничено пуномоћство, потпуна слобода рада, потпуно 
одрешене руке. Моја муза – бог МОМ са лудачком круном даје ми неограничено 
пуномоћство, потпуну слободу рада. Слобода од памети. Где то има?  

У оквиру нашег есејистичког напора да продрем у лирску есхатологију 
Мирослава Лукића и његовог лирско-драмског покушаја да се бар скине омот са 
Не(бића), Вечности, Апсолута... Ако не могу корице. Прилог том подухвату је и 
Квантна L’ art poetique.

Васељена има своје музеје у којима похрањује значајно. Поучена искуством 
небеског наро-да, „народа који не зна да мрзи“, одлучила је да држи затворене своје 
музеје. Наравно, тиме лакше остварује недокучивост божјих промисли. 
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Васељена жели да се присаједини држави помазаног народа, народа који слави 
поразе, јер и сама Васељена је пуна пораза. Или бар да буде под протекторатом 
помазаног небеског народа. Или, ако ништа друго, под окупацијом. Шта ће бити на 
Васељенском транзиционом путу кроз ЕУРО – видећемо. 

И ви поете, лажно свете; / званично лажне туге личне. / Људске непогоде 
бирократске / због ЕУРА патите све до даске. / Патротске скаске, бајке; / лажни 
оци нације и мајке. / Бог без маске распрснути / сплетку Неба вама слути. / Празне 
Тишине чују се хајке. / Сâм у крду ћифта, грађана, / убица Џонија и Цица Слађана. / 
Одживи прљавог неба безнађе / На пучини празне Тишине / И твоје трајање нек мине 
/ Стара јадиковка твоје лађе. 

*

Божанско расуло мисли зачињено логодија-рејом у живом блату рекла/казалости 
попрскано крвљу и глупошћу. Да – МОМ, бог без маске са лудачком круном на 
глави... Место он да се распрсне на путу ка Зевсовој жени, ми се распрскавамо у 
рите истиноносности уз који се колико толико може реконструисати истина; бар нека 
истина, па и о високим нивоима апстракције самобитка, тубитка и Не(битка). 



 

Из: Миодраг Мркић - 
Краћи огледи 2

(Поезија политеике - политика поезије)
Ауторско издање, Београд, 2014,  

стране 171 и 189-197
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ИВЕРЈЕ СА ЕСЕЈИСТИЧКЕ ДЕПОНИЈЕ

Ивер 6

Суботња подневна идила.
*
Пустош града била
раширила к небу крила.
*
Песник окива речју
лепоту смрти
са терасе гледа,
ништа да промакне не да:
Комшија комшији жену трти;
ослобађа га мучне туге-
продужетак лозе дуге.
*
Ђубретари стари савесни,
хигијене града свога свесни,
убацују у контејнер за ђубриште бебу
и она стреми, жури к небу.
*
Министар здравља са поносом јавља:
„Велики напор“, огромни успех;
„Народ небески“ „не зна шта је грех“;
Ђубретари чисте улице, бога лице.
*
У руци новинара мобилни,
истопише га јецаји силни
*
Рука песнику у грчу се тресе;
реч песника не може да поднесе.
*
Жена последњи захвални пољубац даје;
хук кола градске чистоће нестаје.
Искапи чашу брље- нектра наших поета.
Да му мисао буде јасна, чврста мета.
Песник бежи неспособан да се јежи,
утону у хуку града у мутну дневност јада.
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КЊИШКЕ ПАТЊЕ

Причај, нам причај
Причај нам, причај о животу своме,
како ти ћифте логику срца ломе.
Како ти ћифта отрцано препричава;
како ти мучно пролази дневна јава.
Како бахати гину – отац пали свећу сину.
Како надмени скоројевић и сноб прљави
ради ти о трулој души, о мучној глави.
Просути мозак, прљава крв; 
не постоји више сумње црв.

Причај нам, причај о свему, 
како си изгубио и дилему.

Причај нам, причај...
Како мучно живот проведе
бежећи од људи, од људске беде.
„Чојци и јунаци“ кад се онереде.
Од себе од људских обавеза,
од ритуала, од ума протеза.
Раскошна слепа тела жена – 
заумља Неба, сен сена.
Крале су ме од књиге, пера,
од грубе моје лире и мера.

За све знах, за мене нико,
на улогу Бога већ сам свико.
Мој Бог, мој Ђаво, Голешка
и Мом, нису моја грешка.
Остављам их да се сналазе
у Вечности да траже стазе.
У „светињи причања“ неспретан
умрећу због тога сетан.

Да, нема љубави за тебе,
трули ум од мржње не зебе.
Равнодушност ка свему мост.
Причај нам са лица места – 
из Вечности, Ништа, Празнине, 
како ће и то једном да мине. 
Причу зачини голицаво, стручно.
Слушање да не буде мучно.
Причај, причај приче Шехерезаде
у самоћи каменој без наде.
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Причај нам, причај још једном
о животу загонетном, мучном, бедном.
Причај нам, причај о Рају, Паклу, Чистилишту,
о свему што нам прљаве душе ишту.
О себи, о нама, о томе где је вечна тама.
Причај нам, причај...

Причај нам о Ништа, Тишини, Празнини...
Животе не мини. Причај са лица места.
Твоје репортаже о Вечности, Не(бићу)...
Смешно, дрско поуздане
лечише ти од живота ране.
Наша Тишина Васељенске забити
смерно се њима окити.

Нек’ звоне труле речи
болне од рака, књишкости.
Ко да их грубо спречи?
Трула реч нек’ Вечност премости.
Кад нас више не буде, 
нек’ се њима баве дивне луде.

Књиге служе
Здраво, здраво, тајни читаоче
брате, сестро, мајко, нечи’ оче.
Старачка душа нема мира
Пушкина, тајанствене Русије сина, 
незграпно, дрско имитира.
С тобом моја књига живота поче;
ко несигурне бебе корак кроче.
Твоја душа прљаво опијена кичом,
натегнутом лажном водитељском причом
рећи ће: „Безвезе, гњаважа: 
светског капитала будна стража.“
Сенку сенке будућности: 
књига хоће да премости.
Читалац очајан, изасланик Неба тајан.
Моју књигу на тавану нађе, у подруму
лек и утеха изанђалом уму.
Мој раскалашни друже и тами будућности служе.
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КЊИШКЕ ПАТЊЕ

Облепимо самоћу
Облепимо самоћу безнађем, 
можда ту себе нађем.
„Нигде сам и свуд“
као неки Бог луд.

Скраси се, бре већ једном,
мучан вечности вечно жедном.
У светлости празног Ништа.
Језа смрти ту завришта.
*
Кроз пусти простор и пусто време
неки намерник Васељене
жудно жудан тела жене.
Зуриће у Ништа празно.
Јецаће: „О казно, о казно.“
Неки живот на некој Земљи
биле су Беле куће и Кремљи.
Вечност трула полази од нула.
Намерник неки Васељене 
жудан жене и живости
трулу вечност речју да премости.

Блудња у тајнама гена
Као код правог поете
мисли ми блуде, лете.
Осећањем и маштом натопљене
од блудње у заумним вруљама снене.
*
У сени интелигибилне чорбе
види се ритам њихове борбе.
Да допру до јасности јаве,
бесомучне тајне наше главе.
*
Неки загонетни По Едгар
немаше тај врли дар;
ни поета књиге Браће Карамазова
што откри тајне наших снова.
*
Ни Фројд, ни Јунг, ни многи други
вични гневу и загонетној туги.
Знане снохватице, плетисанке
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од паучине саткане танке, танке
међ’ јавом и мед сном – вруља дном.
*
Мени памет не смета, у моја мучна, позна лета
да тумарам кроз тајне гена;
бактерија и вируса духа снена.
Њихове слутње што уму јаве
ко врховне тајне истине праве.
Оне су моје и мени годе, 
никога никуд не воде.

Мој дух – душа у интелигибилном муљу
тражи блудну мисао, тражи хуљу
да је подло пријави чистој јави.

Већ знамо Фројда, Јунга и друге учене главе.
Знамо односе заумних вруља и никад чисте главе.
Некад блудне подле хуље изнад блесасте руље.

Постају епохе сунце матично,
сунце што крије опште и лично.
Разазнати у тајни заумља муљу
блиставу нит људске вертикале
кроз смешну озбиљност и тужне шале
атипични могу – сродни паганцу богу.
*
И сад, док ово пишем и дишем
у муљу вруље мога заумља лове се хуље
и у заумљу бебе и умирућег,
и читаоче и тебе
за твоје сврхе и потребе.
*
 Бежим у спавање, у снове;
они ме чекају, лове
да ме ослободе прљаве јаве.
Тражим Реч – светлост главе.
*
Већ дуго немам сан:
мучан, тежак дан.
Не могу да погодим свој стан,
ни зграду, ни спрат... 
Не знам који је дан, сат...
То ме мало и теши, 
можда сан мој случај реши.
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Смисао сна
Зграда је моје мучно тело
ја сам дух – узрујана душа
мучно крдо мојих дана.
Да се одвоје тело и дух – душа,
нешто у мени често куша.
Видећемо на свечаном крају,
то гени можда већ знају.

Имам утисак 
Имам утисак још да сам жив.
Некада сам свима био крив.
Сада сви су криви мени.
Душе мој, било куд крени.
Моји дани беспомоћни сиви...
Кроз прљаву маглу си сетан
за племенити гнев си неспретан.
Јунаци твојих узаврелих огледа
мучно устрептали окрећу ти леђа.
Тебе сада равнодушног, ништа не вређа;
не разликујеш – узвишено и бедно.
Празнина и у телу и око тебе
се нечујно и сигурно прикрада,
чезну трагови подлих нада.
Од смрти све мање дух ти зебе
мој Ђаво, мој Бог и Богиња Голешка;
моја мртва радост, а не грешка
у пролазу ни оком да мигну;
од посла у Вечности не стигну.
Друге живе народе некуд воде,
усвојени на тендеру, воде другу веру.
А смождени дух твој, к’о страшило у празном оделу
мртву причу пролазнику смелу
за трен исприча: „Неки старац, неки чича.“ 

Негуј...
Негуј трулу самоћу; 
не заборави моћно безнађе
и оно нека ти се нађе
у мучним сатима дању-ноћу.
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*
Штета да се ивер баци,
поетска рупа да се закрпи,
то знају и досадни лирски ђаци.
Риме и штосове музе скупи.
*
Бежи од самоће и безнађа
у живот и вреву улице
да те раздрма жива дума
и мучно прљаво људско лице.
*
К’о Андрић и многе поете
људским лицем бране се од сете.
Своје мучне дане нижи
за дан си вечном миру ближи.
*
Негуј своју смрти књишку драму,
погледом својим прободи једну даму;
олакшај јој скок са моста:
„Живота овог ми је доста.“
*
Сусрет ваш у Вечној празнини
у мимоходу у част људском роду.
Ништавила осмех – задњи грех
препознаће њено срце прободено,
тело духа, тело вечне жене.
У Тишини трепере успомене
ту си, ту си вечна жено.
Моја трула Реч – светлост,
мучноболни неба мост
нек’ те смртно грли
ми знасмо за свет врли.
*
Легенду о сени живота
нек’ нам дух у Не(бићу) мота
можда некоме и затреба 
врисак Земље – врисак Неба.

Кажу
Кажу било је лепоте и сна;
испијмо срећу до дна.
*
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А ја – мирно причом лирском
песме и књиге будуће
смрти, живот, душе лом.
Тражио полет, надахнуће.
*
И тако до свог задњег трена,
живот ће ми бити успомена.
* 
Садашњости нема
све је жива успомена.
Будућност – снена жена,
она у заблуди дрема.

Буди, буди у заблуди!
Рите вечности нуди, нуди.
*
Ћораве стазе, путоказе,
самоћу и прљаво безнађе,
изанђале мрље речи
и то више не лечи.
Фразе – „потонуле лађе“.
*
Одживи бедне људске трене,
нема лепоте за тебе, мене.
*
Људска заблуда – Вечност,
лажни у суштини мост.
*
Све су подле туђе речи,
књишку душу то не лечи.
*
Дај се таштом самозабораву,
чувај пиљарску главу,
негуј дневну јаву...

Види жену црну, плаву.
Нек’ те рима заведе, 
спас од мудре беде.
*
Од заблуде прљаво лице
стави и остале прида трице.
Корачај ето као псето;
џукела од жића свела.
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Корачај, корачај до задњег трена,
лови случајне погледе жена.

Лепота Сунца
Лепотом Сунца те мерим;
мислим, мислим на те;
по теби живим, мерим сате.
*
Крваво прљаво време траје,
чујем у свитање пас лаје.
У свему томе животу моме
ти икона срамног доба:
„Јебо те“, „кул“, „ин“, „у тренду“ гроба.
*
Ја још живим – срамно време кривим;
прашина заборава пада, пада.
*
На углу сам, где те видех, 
ту сам сада.

Старац негује мртво сећање,
живот – лепота сунца: живо срање.

Стојим на скверу
У неком граду на скверу
изгубио сам просотра и времена меру.
Стојим и ко сам не знам.
Због милих радост себи да дам.

Стојим миран, непомичан.Вечној туги драг, вичан.
Схватам да сам наг, наг;
на плажама женском оку драг.
Десна рука ми на грудима,
у њој нека књига има.
Ја камени, кип бронзани,
неки далеки туђи мени дани.
Дани пре постања,
које душа сања.
Стојим на месту забрањеном.
„Међ’ јавом и мед сном.“ 
Врева је без реда.
Нико ме не гледа.
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Долазим себи у радости
ум снохватицу премости.
Књига ми из руке испаде.
Свашта од човека снови раде.

Између живота и мене
Између живота и мене јаз.
Све, све је пораз.
Треба да се види
ко се кога, чега стиди.
Нема стида, нема срама.
Морални кал, тама.
У сенци Диса и Његоша виса
говоримо књишке речи
без стида и Вишњићевог вида.
Зна видовитост слепа
шта је реч туђа, лепа.

Ти си са другим, другим, а ја сам у ноћима дугим, дугим. Смртне мисли ме море, море; 
дочекујем мучан зоре, зоре.

Да останем сам самцат на Земљи, „на свету...“ Са биљкама, животињама... Без биљака и 
животиња... Опет прах праха.

Све по страни, избројани моји дани. Па шта?! Милионима на Земљи избројани су и дани, 
и сати, и минути, и секунде. Број – „темељни принцип“ гута све, даје квалитет. Утеха утехе – 
„бити неко и нешто“ и губити се у општости. Телеолошко, есхатолошко, теши племенито дете. 

*
Колега и пријатељ Радован Вуковић (пок.) каже ми када га ја зовем телефоном, његов 

телефон региструје нулу (0). Објашњава ми да је то зато што ја имам двојника. Да – 
регистрован сам као 0 (нула), али имам двојника. Имати нешто и бити 0 (нула). Тешим се да 
сам 0 (нула). 

Сасвим је блиско моме умовању о Апсолуту, Не(бићу), о тубитку и самобитку. Блиско 
је мојим радовима, блиско је ономе што физичари називају „стварност свега“, „представа 
стварности свега“.

„Окрећем нулу (0), тражим излаз“ из Вечности, Тишине, Празнине, Не(бића) јер изгледа 
ми смо упали у онострано, у другу раван, у паралелно, друге димензије, па нам тако и иде 
како нам иде. Не успевамо да се вратимо...

Једина срећа за нас је што нема Бога, а да га има, ко зна шта би нам урадио кад нам ради 
све ово, а нема га. 

А Ђаво је дигао руке од нас. Он се жали да је човек ушао у њега. 
Срећа читаоца мојих књига што сам аветан, па не разазнајем муке наше стварности, па 

не могу ни да је оппишем, а да могу и да умем, ко зна шта бих све видео.



 



 

Из: Миодраг Мркић - 
Краћи огледи 3

Ауторско издање, Београд, 2016,  
стране 15-16, 33-34, 36-37, 88-93 и 98
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Каже се „мистеријум будућности“. Мислим да је за човека раскошнији мистеријум 
прошлости, па и садашњости... У смислу физичког времена садашњост је трен трена, а 
оно што ми називамо садашњост је нека фикција тог трен трена. 

...Кроз векове Криза у више лекција... Ко зна, можда и једна реч у пуком реалитету 
будућим Сервантесима, Гогољима...разбукти машту. Једна „драж реч“, како би рекли 
психијатри. Оставимо тог будућег Игњатовића у неком собичку подрума у Пимници, 
да користи древну књигу Криза у више лекција. 

*
Може се сублимирати из Кризе у више лекција и нека лекција о души. 
Факат – „чињеница, дело, догађај; де факто – у ствари, стварно, заиста... Без 

околишања.“ А фикција?! 
Душа – „духовна супстанца у човеку... Вечно постоји независно од тела... Одређује 

људску активност...“ Дух – сен – душа.
Колико-толико лексикони нам помажу у разумевању производа Кризе у више 

лекција. 

 Лекција о кризи душе  
Чињенице Кризе у више лекција као детаљи „друштвеног бића“ производе 

одговарајуће видове душе... „Производне снаге“. „Производни односи“. „Специфични 
услови и степен развитка“ производе видове душе. А душа је као што читалац зна, па 
и из наведеног, душа је... „Душа корен нема“. 

Ево производа душе нашег времена: „живе душе“, „мртве душе“, „извађене душе“, 
„извађене душе на памук“, „изашле душе на нос“, „душа и душмани“... Тајкунизација 
душе. Слободно тржиште душе. Црно тржиште, црна берза душе, сиво тржиште, 
паралелно, испод руке. Дивље незаконите душе. Легализација дивљих душа. 
Приватизација државних и друштвених душа. Душе у транзицији. Рестурација душа. 

Душа у књигама. Душа у књигама будућих писаца романа и драма у којима је 
коришћена књига Криза у више лекција. 

Криза у више лекција је атрактивни чињенични материјал са неким шармом 
новинарског и есејистичког причања које читаоца увлачи у драму јесте – није, драму 
размишљања. Мислим да је малограђански ум обликован у серијама, ријалитијима и 
другим бирократским мистификацијама, као што су серије, дневна политика, привид 
различитог мишљења, може Игњатовићева књига активирати. 

Масе безобличног које се обликују дневним информацијама, „чињеницама“. 
Једине чињенице су да чињенице нису чињенице. Изманипулисана маса празни се 
у таквим програмима живљења. Манипулисање тиме што се појединачно, случајно 
узима као законитост, општа појава. Манипулише се индивидуализмом.

То о чему говоримо за мене су имплицитне поруке Игњатовићеве књиге. 

* 
Видим древног барда Тимочана и Северјана, видим његов дух лирски у ћоравој 

соби подрума Пимнице, где пише заветну песму поразну духа и даха надреализма. 
Бард види есенцију, екстрат лирског духа, душе нашег трајања. МИОДРАГ МРКИЋ
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Нашу басну гавранску, донкихотско мртводушу, развезује Гавран – поета кризе. 
Бард древних Тимочана и Северјана у болном ритму и духу ћораве собе подрума 
Пимнице, бард наше „светиње приповедања“ и о души пева мртвој донкихотској. 

Путује мртво-души Дон Кихот, ревизор наших мртвих душа. Бард старац 
древних Северјана и Тимочана путује у мистеријум будућности свог племена и ево 
га затичемо у ћоравој соби подрума Пимнице. Он чаролијом поезије у камен зида 
подрума урезује песму и ми је у „снохватици“ и „плетисанки“ бележимо. 

 L’art poetique Кризе душе  

Енергија
Компликована једначина – 
Пракса побеђује. 
Цена убрзања – 
Неред и ред, 
Вишак и мањак.

Имати визију
Светле перспективе
Мимо „црвене линије“. 
Живот на почек
Голе чињенице.
Идеал је „срећни заборав“
Како се игра игра. 

Букет Mале трговкиње
Живот је (увек) ризик.
Све има цену:
Лош глас; добар глас; наопака памет;
Шест златника
О испаравању пара.

***
Књиге иза рампе

Добили књиге, изгубили читаоце. 

Авај! Наша енергија светле перспективе је букет Mале трговкиње. Криза кризе, 
судбина кризе и судбина саме судбине. Наши национални бардови воле да кажу: 
„Зла коб, усуд“. 

Као есејистички критичар, имам право да лоцирам књигу Криза у више лекција“ 
у Апсолуту, у „стварности свега“. А када се говори о стварности свега, онда се говори 
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Авај! Наша енергија светле перспективе је букет Mале трговкиње. Криза кризе, 
судбина кризе и судбина саме судбине. Наши национални бардови воле да кажу: 
„Зла коб, усуд“. 

Као есејистички критичар, имам право да лоцирам књигу Криза у више лекција“ 
у Апсолуту, у „стварности свега“. А када се говори о стварности свега, онда се говори 
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Цинобер и његова алхемија у броју. Ова манифест – програмска песма је 
монтирана од стихова из песама Цинобера. Те песме се налазе на страницама књиге 
Цинобер : 43, 42, 31, 32, 30 и 49. 

ОТПЕВ „Стварности свега“

Поништи уклето Ја,
брзо обрати у Другог,
Другог у чемер Трећег.

Изненада јави се дајмонион,
или завапи песникова муза:
џаба си згомилао силне стихове,
луде самоме себи.

Преварени бисери општих места
расту из посних беседа.
Јер ово је такво доба
Уредник је општи пијаниста.

Можда би никла велика песма.
Жестока, искрена, беспоштедна –
све обратно од онога што пишу
момчуљци и цурице од каријере.

Одозго долеће смеће,
вируси, зли отпад.

Ако постоји колективно несвесно у људској вертикали и хоризонтали, онда су 
у дубинама заумних вруља човечанства и наших песника и ове песме Игњатовића и 
странице у томе.

„Број је источник свега и хармонија на којој почива свет“, „архетип Апсолута“. 
Можда манифест – програмски мотиви и песма, поготову као и Чворови показују 
целокупну хармонију, архетип песника, па наравно и песника Игњатовића.

Поезија... Нумерологија... Поезија нумерологије... Питагора... Тесла: „Кључеви 
универзума...и величанство бројева... Три, шест, девет.“ Ето чињенице и моја монтажа 
манифест песме из Цинобера и то песме у броју. 

43

42
31
32
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Замислимо да наш ум, раз-ум, наше „развезивањње“, па и лирско, ради само на 
бројевима, помоћу бројева, без речи. 

Закључне варијације 
(Фрагменти)

Питање поетика је отоворено. У том смислу није баш могуће дати неке закључке. 
Ипак, неки фрагменти могу послужити. Мислим да песма Чворови  и цела књига 
Цинобер  обогаћују поетику Србе Игњатовића. Спектакуларније, као појам, може 
покрити „вечни“ реализам. Томе доприноси и књига Криза у више лекција.

*
У својој претенциозности, ја сам често у чаролији алхемијског трача, рекла-

казала, па и у Вечности, Васељени, „Стварности Свега“, како би рекли физичари. 
Приватизовао сам Ђавола, Бога и створио нову богињу, Нашу Велику мајку – Голешку 
богињу. Грдно моје трачарење је знак моје немоћи.

Да – трач, рекла-казалост попрскани крвљу и глупошћу и заливени логодијарејом 
у васељенским размерама.

Ипак, у том контексту бића траје песник Игњатовић са сенкама „проклетости“. 
Он је у жаришту поетичке драме. Истина и песник... „Човек је смртан, а боговои су 
бесмртност задржали за себе“. Но, ипак – „они завиде човеку“. У позадини лирске 
драме Чворова је ово о чему говоримо. Шта би био Игњатовић без те драме?

*
Још о контексту у коме настају Чворови. 
Самоуправљање и несврстаност. Сврстана несврстаност и несврстана 

сврстаност. Тихе рестаурације и крваве. Несврстаност траје. Немешање. Али, увек је 
ту „пут у светлу и срећну будућност“. СФРЈ је пошла у ту будућност светлу, а стигло је 
6-7 држава, модерних кнежевина. Пошао је српскохрватски, а стигла су четири нова 
језика. Језици и државе се множе уз помоћ Запада, коме одговара уједињена Европа и 
разједињени, па уједињени... Све у релацији Запад – Русија и Исток. Језици и државе 
се коте, множе, а сам народ се затире. Иначе, наука каже да дневно у свету нестаје по 
један језик.

Јесте, било је прилике за „везивање“ и „развезивање“ кеса. Једна од развезаних 
кеса је Криза у више лекција. Научно и лично песничко искуство Игњатовића је ту. „Ја 
сам колективно биће“ (Гете о себи). Модерне бирократске мистификације. Кесе. Неких 
„кеса“ је век распадања више векова. Гавран у песми Чворови и песник убрзавају век 
распадања. Одвезују и развезују кесе ђубришта историје.

Године 1991. сам објавио рад о књизи Србе Игњатовића Зоограф оштра срца.
Значи, пре 25 година. Пошто сам завршио радове о Кризи у више лекција и 

Циноберу, прочитао сам рад о Зоографу оштра срца - Дискретни дух традиције. 



241

 

МИОДРАГ МРКИЋ

36

Наравно да ће кроз време многи писци доживети превредновање. Верујем да ће 
у позитивном смислу доживети и превредновање Срба Игњатовић. Већ је критика 
приметила ту потребу. 

*
Мени не треба веровати јер сам у 84. години. Лапонац сенилни одлепио, матори, 

ретардирани итд. Треба веровати синовима и кћерима, унуцима комуњара, ознаша, 
удбаша. Они су већ из чувених антикомунистичких породица. Они су „кул“, „ин“, „у 
тренду“ пута „у светлу и срећну будућност“. Они су „активни“, „ангажовани“, „нису се 
запарложили“, „раде на себи“, „на личном усавршавању“, „за прогресивне, напредне 
идеје“, „раскинули су са назадним схватањима“ и „раскрстили су са религијом“. Али, 
изгледа да Бог и Ђаво, па и моја Голешка богиња, нису раскрстили са њима. „ОК“, 
„кул“, „ин“. Они трагају за Богом али се испоставило да и Бог трага за њима, како 
рекосмо на некој од претходних страна. То... И они... И песник, и писац Кризе у више 
лекција и Цинобера и Чворови... И њихово „везивање“ и „развезивање“.

Осветљавање из даљине

Помаже нам Голешка богиња

Имам неку магловиту потребу, вероватно себичну, да ставим одломак из моје 
књиге Есејистичке драме из Голешке богиње (Наша велика мајка). Можда чињеница 
што видим традиционалну симболичку супстанцу у песми Чворови где је главни лирски 
јунак, поред писца, Гавран (alter ego писца). Шта је у песми завезујем и развезујем, а не 
везујем и одвезујем. Ум и раз-ум. И Чворови, и Гавран, па и песник су из дубоке ствари 
Човека. Чело-века, сина групе, дакле – друштвеног бића. Нека ненаметљива алхемија 
речи. Песма лишена књишкости и поред добро знаног Гаврана у поезији. 

Значи, наша Велика мајка зна4.

Наша велика Голешка мајка
Ко богиња, ко што каже мит и бајка,
Свезнајућа – увек говори из надахнућа.

Све речи свих времена зна;
Зна језик од врха до дна;
Зна сан речи, корене;
Зна њихове загонетке снене,
Зна прве зачетке крика,
Зна речи из њиховог пралика;
Зна слог, глас њихов, ход и кас;
Зна Реч – светлост, кубоа;
Сумаглице звука слова;
Сва значења стара нова.
Зна: „И би реч...“
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Зна говор фрајера;
Учених реч, зна поезије крик;
Зна типове говора.
Како се говори кад је дан кад зора.

Богиња наша велика
Лик је свих наших лика.
Све је њој блиска тема:
И ћифта крвавих руку;
И Дело, Ум и Нужности;
И облик и срж  ствари;
И амбис Ума и окуку;
И Творца Творца и тајне Неба дворца.
Биће, Небиће, Празнина, Тишина;
Понори свемира и свих ствари сума
Тајни вртлози људског ума...
Све у њеној хаотичној речи дрема:
Ноуменони и феноменони;
Тајне у телу – у човеку и жени...
Уму мој блудећи, у потрагу крени!
Зна да се ума, духа кула
Крије у тајни молекула.
И још неке ствари
Што Ум наш не свари – 
Мисао је вид материје.
Но увек: срж тајну крије.
Материја мисао твори
И мисао материју.
Рад их обе бруши – 
Засторе свемира руши

Старе идеје дух мој нека сеје...

Зна све речи и смисао Чворова, и речи крикове Гаврана, зна крик поезије и 
разуме развезивање, фонеме и морфеме. Разуме „ђубриште историје“. 

Зна Реч-светлост, свету реч. Алхемију труљења речи. Зна лик теорије песника 
Цинобера. Она зна: „И дело, Ум и нужности“ песника чињенице. Зна „тајне вртлоге 
људског ума“ – драму поетичку песника Цинобера и Чворова.

Рад: везивање и развезивање кесе ђубришта историје бруши дух – душу песника, 
мучну „бескоренку“. Она зна удружена са богом критике Момом на путу песника ка 
„тајнама тајне и опет тајна“, ка „тајнама над тајнама“.
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они имају своје системе шпијунаже... Укрштају се више система. уз све то и модерне 
технологије. Ту су и теорије завере. Религија, судбина...

Наравно, доушници су на зглобним местима где се укрштају путеви више људи, 
а поготову важних људи погодних да делују на много људи. Врло често по природи 
посла многи раде као достављачи, а да тога нису свесни. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

За утеху. За утеху је да су и пагански богови и богиње били шпијуни. Незамисливи 
су облици трајања без шпијуна, макар сам себе доставити себи или... Чак и богови 
монотеистичких религија се баве шпијунажом. Инкогнито, као просјаци,  долазе да 
уходе људе, народе. МОМ – бог критике, узима моје име и презиме за псеудоним. 

Мој Ђаво, мој Бог и моја Голешка Богиња, баве се шпијунашом. Уходе нас, 
нарочито у Београду. Васељена је пуна ухода. У Васељени се угледају на нас Србе, па 
не отварају тајна досијеа служби безбедности. Код нас се само за понеке писце зна да 
су били сарданици тајних служби, наших и страних. Јесте – и велики посвећеници су 
били шпијуни и тиме освајали посвећенича места у небеским религијама. 

У вертикали од Бога, великих посвећеника, папа, патријарха, шефова држава, 
краљева, царева, академика, па све до WC техничарки илити баба-сера, баве се 
шпијунажом. 

И ја сам неки вајни сарадник неба. Но, чак и мој Бог и мој Ђаво и моја Голешка 
Богиња, сматрају ме за ситног цинкароша. Ја не знам кога они сматрају за велике и 
праведне сараднике неба, Божанског Замка. И боље што не знам, много питања зна се 
да су и много богова уништили.

... Свето писмо... Бог створио човека, обавезао га да ради у зноју лица свога 
и да се множи. Значи, не експлоатација другог. У Откровењу Јовановом говори се 
о томе... Да неће радници правити палате, а други становати у њима. И режими, и 
цркве избегавају то о чему говоримо.

Крајпуташ. Крајпуташи  „на путу у светлу и срећну будућност.“ Крајпуташ 
и у њему душа, није дозвољен у саобраћају, тако да и крајпуташи иду на ђубриште 
историје. Мени, као ситном цинкарошу Васељене, па и шире, биће склоњен крајпуташ 
јер смета саобраћају.

И богови се баве шпијунажом.
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наставак специјално-ратовски са циљем антисоцијализма, антирусије. 
Рестаурације, национализам, националистичке вође се шепуре као оци 
нације; шепуре се у стварању модерних кнежевина... Наравно кроз крв, 
неспретно прикривају да су средства специјалног рата, прљави детаљи 
глобалне рестаурације и унутрашњих противуречности. Модерне 
кнежевине на путу у Europu. 

• Криминалци имају своју државу. 
• Телевизијски и новински интелектуалац: „добра вест“; „добро питање“; 

„наводно“ (и гестом показано); „љубав“; „индивидуализам“; „ја сам 
обичан човек, нормалан човек“; „јако добро“ (германизам); „конзумент“; 
„толеранција“... И наравно, увек негде у почетку обезбеди се са 
антикомунизмом, антирусија... 

• Тотална фестивализација... Тотално награђивање. Тотална ријалитизација. 
Специфични видови Великог брата, Глобалног села... 

• Упркос нашој раскошној озакоњености, оскудевамо у законима. Упркос 
Великом брату, има грађана који не постоје у евиденцији.

• Немам лиценцу да живим, а дао сам лиценцу за живот мог Ђавола, мог 
Бога, моје Голешке богиње. Бог критике МОМ сумњичаво ме гледа. 
Закулисне васељенске радње. 

Прислушкивао сам разговор мог Ђавола, мог Бога и бога критике МОМА: 

Пишеш љупко – дрске, безобразне есеје.

Ти Ништа и Нико
На подлу реч си свикао.
Одболуј себе и друге
Са мало прљаве туге.

На ломачи Истине 
Ево, живот ће да ти мине.
ту су бози и прилози.
У смрт се хита,
За смисао се пита.

Твоје труле речи, побачене
Од племенитог гнева и бесмисла снене.
Ко да те спречи?!
Просипај празне речи,
старче излапели – лажно смели.
...У списку нисте изузети
Блиској смрти сте н мети.



 

Из: Миодраг Мркић - 
Одгонетање сна

Ауторско издање, Београд, 2015,  
стране 38-40, 77, 123 и 129-143
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Цитати из Голешке богиње
Це бидне. Ајд здраво! Без бригу, тури ме у књигу! (Пође и поврати се). Еј, да 

не заборавим: напиши да убаво појем песму Стојан ми кука до Бога. Ко Бога те 
замољавам, не заборави! Синоћ сам ги све у сан видела: и Стојана, и Мајку му, и 
Сестру, и Зену. И.: Једна си беше жена, црна, са густу косу, са шамију што гу је спала 
на раме, са очи како страв божји, како тенци. Ух! И с’г ме стра ваћа. зуби како грабље, 
из уста падају парчићи од мозак. Лобања гу отворена. Расцопана, раскокала се. Ух! Ух! 
Ух, брате! Бог да те сачува. Ни пола од мозак у лобању. Руке гу чисте, нема крв.
Неко си и нешто са неба или из земљу, не се знаје, негде вика: „Све кутате, дајте на 
видело”. „Све да се знаје.” Зена се примица, одвали груду од мозак и ми пружа. Глас 
несам имала. Залила сам гу и од ужас несам могла да викам. Се пробудим и чула сам 
си свој нем врисак, крик - шта ли је? Несам узела да једем. Чума ме појела. Ајд здраво! 
„Цаво!” - како викају. „Нема проблема”, „супер”!? Анатемате! (Одмахну руком као да 
је отреса, руком коју је као нехотице увалила у нечист и пође,
али се поврати).

(стр. 732-733)

ПОП (у пролазу)
ВЕЛИКА МАЈКА - Косовка девојка (гледа га упитно, сумњичаво):

Где је ћутање, тиховање:
Бића тихо ткање.
Где је тишина - језик будућих векова?
Где је измучено тело, тамнице душе,
И у њему наталожене тајне просветљења?
Где је тајна тајне, узрок узрока.
Знање где је трећег ока?
„Јеванђеоске благовести”!
Где је „безгласни молбен”?
„Питања стрче и парају уши”.
Тиховање - најречитија беседа;
Где је „Умна моћ” место речи?
За добијање врлина -
Где је узвишена немост?
„Реч је сиромашна”. Реч - светлост”
„И би реч. извор”
Еј, ришћански душеспаситељи,
„Усахните своју говорљивост,
Јер се на време треба припремити:
Тишина је језик ћутања”.

(стр. 767-768)

Шта је сан а шта јава.
Да види „светосавље” наше
Рикнуо би са са Врачара паше.
Све дај у риму, у срок;
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Са боговима лажним, бок уз бок.
За к о и н е душа ми гине.
Чујеш што викам, песниче, сине:
Певај, римуј, снове куј;
Чуј и неба хуј.

(стр. 769)

Ја о њима

Поетесе наше тајне
знају још за ноћи бајне,
знају и за снове тела
и провидне душе испод вела.
На читање ми тихо нуде
своје списе, рукописе луде.
У њима је заблудели немир мира
разорена к у ћ а у кутку свемира.
Гунгуле тела и расула духа,
за нове немају много слуха.

(стр. 798) 

(Чује се глас Младог поете):
„Плетисанко, ко те дозва” у мој сан;
„Сто плетиво плетеш” грубо.
„Бувљачки те убио песник мачем.
Остављаш ме да цмиздрим, плачем.
Псујем, кунем, јадикујем!
А ти, широки ти луди сни,
Из пехара мога пи.
Остављаш ме ни тамо ни амо -
Нити песник, нити жбир -
Остави крвав немир”.

(стр. 867)

И богиња голешка „поста жртва”
За казну блуди у Празнини више но мртва.
За казну у покушају празну.
Беше живота нашег у жижи,
Човеку се она много приближи.
Шта би у причи већ знате,
У њој проведосте изгубљене сате.

Не воли зато нас да сретне,
Сећање болно да заметне.
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Понекад код мртвог поете
Наших престоничких дана се сете.
Још траје, понека реч и имена род,
Миленијума сад је други ход.
И Резонер им се прикључи;
Воли истину стару да им сручи.
И тако теку им сиви еони;
Једва се сете да су они они.
Она - кажњена од голешких станара Блуди
Вечним сном пустих пустара.

(стр. 871)

77
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сну онога што се дешава у телу и на нивоу ћелије, гена, органа, мозга, и на нивоу духа 
– душе. Увек је, изгледа, најчешће упозорење: Не носи већа јаја! (у смислу креације и 
у смислу оптерећивања свог тела). И слободне асоцијације имају своју дијалектику – 
узрочно-последично…    

Овај сан о Сеници је извесан доказ да је романсијерски дух (душа) Богислава 
Марковића натопљен садржином сан-јава…

Сан Сеница комбинује симболику. Јединствена органска монтажа. Познати фалус 
и жена… Можда симболише ова монтажа митско-фалусни карактер еротизма жене. 

Дакле, Сеница сновиђенска, оваква каква је, има и тамне наслаге архетипског. 
Можда и Велике мајке, женског принципа, рађања… И то све спојено у индивидуалној 
симболици романописца – Сенице. И то су неки смислови сновиђенске фигурине 
Богислава Марковића, његове по много чему ирационалне манифест, програмске 
песме. 

Аутентична дела уметничка могу имати оваква тумачења танане ирационалне 
структуре. Као што рекох, овај сан обухвата цео поетички систем романописца. Дела 
књишкости, папирнатости, немају, што се тиче употребе снова у делима, убедљивост. 
Више су конструкција, измишљено. Она су већ нека друга тема – литература, 
тривијалност.

Устихована Сеница – муза

Сновиђенско језгро поетичко. Сан – манифест, поетичка црна рупа… 
Индивидуализирани Пегаз. Марковићева Моја поезија, Муза. Заумни програм са 
језгром Сенице.

Устихујмо тај програм. 

  СЕНИЦА

Сањао сам ноћас сеницу која носи јаја
тежа од ње саме и
која сама себе оплођавају
а ја не знам како изгледа Сеница

…Ту је уводни мотив; и разрадни, и закључни. Можда ово тежа од ње саме значи 
да су дела вреднија од писца који је само свој. Да није тако, смисао сна не би могао да 
плови изнад самог сна, и сна оног другог – двојника.

Поетички сан о Сеници романописца обухватио је наслове романа: СЕНКА и 
СНОВИ, ПЕПЕО и наслов збирке новела КУЋА ОД БЛАТА …

Каква поетичка сновиђењска црна рупа?!
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VI  
Јава као сан

Јаву у сан претвори

Одболуј сан и јаву,
Чувај своју русу главу.

Мртва говори Реч – светлост –
Крхки у вечности мост.

Она дрско сад беседи
О времену што се онереди.
У овој мучној трулој зори

Јаву у сан претвори.
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VII  
Стихована књишка јава есејисте

Можда и књишки стихови из јаве есејисте доприносе разумевању сна као 
феномена. Књишки снови... Толстој је посумњао да је Горки нешто измислио у свом 
сну... Можда је „људски живот сновиђење страшно“, како каже Његош. Човек траје у 
можда, можда и у томе можда сан заузима значајно место. 
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Књиге служе

Здраво, здраво тајни читаоче;
Брате, сестро, мајко, нечи’ оче.
Старачка душа нема мира
Пушкина, тајанствене Русије сина
Незграпно, дрско имитира. 
С тобом моја књига живот поче;
К’о несигурне бебе корак кроче.
Твоја душа прљаво опијена кичом,
Натегнутом лажном водитељском причом.
Рећи ће: „Безвезе, гњаважа.“
Светковина капитала будна стража.

...Сенку сенке будућности 
Књига хоће да премости,
Читалац очајан, изасланик Неба тајан,
Моју књигу на тавану, нађе у подруму,
Лек и утеха изанђалом уму.

Мој раскалашни друже
 И таме будућности служе.

Облепимо самоћу

Облепимо самоћу безнађем,
Можда ту себе нађем. 
„Нигде сам и свуд“
К’о неки Бог луд.

Скраси се, бре, већ једном, 
Мучан вечности, вечно жудан.
У светлости празног Ништа
Језа смрти ту завришта.

Кроз пусти простор и пусто време
Неки намерник Васељене 
Жудно жудан тела жене.

Зуриће у Ништа, празно;
Јецаће: „О казно, о казно.“
Неки живот, на некој земљи
Биле су Беле куће и Кремљи.
Вечност трула полази од нула. 
Намерник неки Васељене
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Жудан жене и живости
Трулу вечност речи да премости.

Блудња у тајнама гена

Као код правог поете
Мисли ми блуде, лете.
Осећањем и маштом натопљене
Од блудње у заумним вруљама снене.

У сени интелигибилне чорбе 
Виде се рите њихове борбе
Да допру до јасности јаве, 
Бесомучне тајне наше главе.

Ни неки загонетни По Едгар
Немаше тај врли дар;
Ни поета књиге Браћа Карамазови
Што откри тајне наших снова.

Ни Фројд, ни Јунг, ни многи други,
Вични гневу и загонетној туги.
Знане снохватице, „плетисанке“,
Од паучине мисли танке, танке.

„Међу јавом и мед сном“ – вруља дном. 
Мени памет не смета
У моја мучна, позна лета
Да тумарам кроз тајне гена,
Бактерија и вируса духа снена
Њихове слутње што уму јаве,
К’о врховне тајне истине праве.
Оне су моје и мени годе,
никога никуд не воде.
Мој дух – душа у интелигибилном муљу
тражи блудну мисао, тражи хуљу
да је подло пријави чистој јави.
Већ знамо Фројда, Јунга и друге учене главе.
Знамо односе заумних вруља и никад чисте главе.
Некад блудне подле хуље изнад блесасте руље.
Постају епохе сунце матично,
сунце што крије опште и лично.
Разазнати у тајни заумља муљу
блиставу нит људске вертикале
кроз смешну озбиљност и тужне шале



257

 

133

ОДГОНЕТАЊЕ СНА

атипични могу – сродни паганцу богу.

*
И сад, док ово пишем и дишем
у муљу вруље мога заумља лове се хуље
и у заумљу бебе и умирућег,
и читаоче и тебе
за твоје сврхе и потребе.

*
Бежим у спавање, у снове;
они ме чекају, лове
да ме ослободе прљаве јаве.
Тражим Реч – светлост главе.

*
Већ дуго немам сан:
мучан, тежак дан.
Не могу да погодим свој стан,
ни зграду, ни спрат...
Не знам који је дан, сат...
То ме мало и теши,
можда сан мој случај реши.

Смисао сна

Зграда је моје мучно тело
ја сам дух – узрујана душа
мучно крдо мојих дана.
Да се одвоје тело и дух – душа,
нешто у мени често куша.
Видећемо на свечаном крају,
то гени можда већ знају.
  

Бежим у спавање

Бежим у спавање, у снове;
Они ме чекају, лове
Да ме ослободе прљаве јаве,
Тражим Реч – светлост главе.

Већ дуго немам сан: 
Мучан, тежак дан,
Не могу да погодим свој стан,
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Ни зграду, ни спрат...
Не знам који је дан, сат...
То ме мало и теши
Можда сан мој случај реши.

Смисао сна

Зграда је моје мучно тело,
Ја сам дух, узрујана душа,
Мучно крдо мојих дана.
Да се одвоји тело и дух – душа,
Нешто у мени често куша.
Видећемо на свечаном крају,
То гени можда већ знају.

Старче глупи – римарај те не искупи

Били смо и овамо и тамо
Без смисла и знања
Чекали лажна раздања.
Зачета туђа, туђа драмо.

Стидео се Пушкина, Диса и Његоша,
Мрштио се на имена лажна, лоша;
Увијао се у самоћу и безнађе,
Чекао да неко Сунце зађе.

Моје риме богате, а сакате
У мени читаоци ће да схвате –
Старачка мучна душе протеза
У чвор срце ми веза.

Књишки чвор развежи!
Чувар Пакла не да, режи
На љупку, нежну реч се јежи,
Негује ме у књишкој мрежи.
Старче глупи – римарај те не искупи.

Еј, ви, „награђеног правца“

Еј, ви, „награђеног правца“ поете
Из моје прљаве старачке освете.
Сад су позни ноћни, мучни сати
У бучне гневне риме ћу вас оковати.
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Смрад удворички вашег базда
Што се шири свуда, шири вазда
Нек’ се бар у рими угуши...
Мало места песничкој души...
Неме строфе, риме, речи...
Нек’ бар мало, мало, ране лечи,

Нек’ јетко ћутање експлодира,
Нек’ нађе гневни мир немира.

Било је лепо

Било је лепо у самоћи
Проводити мучне дане
И бескрајне, труле ноћи – 
„О кад ће, кад ће да сване?“

Побегнеш у чар
Крваво прљаве улице
У тајно живота лице.
А сада у болничкој соби
зид тираније другог
Ни бомбом не проби.

Еј, поете!

Еј, поете, што не пишете сонете
Пуне јада љубавне лаке сете.
Људске патње и јадиковке;
Може и болне сочне псовке.
Поеме... И венце сонентне
Да се човек са собом сретне.
Погубљени, од самоће снени;
Туђ је човек човеку, жени. 
Место оловке и оштрог пера,
Ви сте алатка компјутера.
Са вама „фура“ тастатура.
Раскош узаврела тела, цура.
Упркос сетну уму моме,
И на тастатури љубави се ломе.
И песници су у добу своме.
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Читалац већ зна

Читалац већ зна:
Бити у драми ума 
Мудрих је глума.
Људи мучни са самог дна.
Мало прљаве мистике;
Ћифта раскошне слике.

Плач над „судбином“ света
И то је духа мета.
Бити између за и против,
Више мртав, но жив.

Све, све сада може,
„Коцкице да се сложе“.
И Светог Саву и прљаву јаву,
„И небески народ“,
И достојанствен у мржњи ход.

Ја нисам

Ја нисам зао и моћан,
Речи бдилац даноноћан.
Надмени пиљар речима се размеће;
Лажним лире труле цвећем.
Тако ми пролазе године и дани.

Доста више! Једном стани, стани!
Од књишке празне речи
Ко?! Ко да те излечи?!
Реч те узела под своје, 
Не знаш како ствари стоје
Због смрти – од живота парада
Шта учини од искрених подлих јада?
У поетском греху...
Књишкост за утеху!

Одболуј лепоту

Одболуј лепоту и прљаве снове;
Зар не чујеш – Небо те већ зове.
Уигран давно у читке риме, 
Узми псеудоним, лажно име.
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Скарабуџи позу креативног поете:
„Посрнуће човека“; „Трагични свете.“
Дубокоумљем се гордо размећи.
Буди „први“, а никако трећи,
Буди сен угарка твојој свећи,
Буди сподоба, протува,
Што лута, буди кучка глува.
Уклете стих ти имитира
Још метак главу да просвира.
Бљесак смрти 300,
На сметишту и твоја заблиста.
Усиса те неми хук вечне Празнине,
Још једно труло ништа нек’ мине. 

Сунце залази, на истој стази

Сунце залази, на истој стази,
Трен муње, просветљења
У виду савета, блиска мета:
„Бре поето, стара будалино.
Немаш ћерке, немаш сина.
Да имаш унуке – љупке, дивне муке,
Не би твоја глава умовала,
На Ничеа, Маркса... Спала.
Како те не мрзи, како не досади,
Светске патње, вечни јади?
Због Његоша и због Боре,
У цик зоре, сијалице твоје горе.
Остави се у животу свега.
И Ђавола, и Бога, да и њега.
Држ’ се нектра – брље, шоме,
Што најлуђе драме ума ломе.
Бре Мрчо Дреницо, загонетна клицо,
Лажног живота скицо...“

Прича се

На станици „буса“
Пуно нас и Руса.
Један старац, клошар седи,
Око њега рој – пророка и лудака спој.
Реч му много вреди.
Из њега ватре мртвог немира
Можда шаман из древног Сибира.



 

262

МИОДРАГ МРКИЋ

138

Путници застају и пролазе,
Прате своје, своје мртве стазе.
Један дечак од пет лета
Пророк ил’ бунтовни поета.
Мисао му кроз даљину лута,
За трен виде светло свога пута,
Заставу мутну и крвави мач,
Гордог старца горди плач.
„Прича се, а не знам да л’ је тачно“,
Кроз сузе старац говори плачно,
„Да ћемо сви да поумиремо. 
Не знам који су живи, а који мртви.
Ја не знам кад сам умро. 
Не знам да ли сам тамо или овамо.
За смрт све, све да дамо.
Смрт живота, живот смрти.“

Оста ватрена, чедна заблуда:
Једна жена млада, луда
Пољупцима прекрива ми тело,
Цветови страсти букте, горе,
Тако дочекујем лажне зоре.
Измешани сан и прљава јава,
Украс ми на раменима глава.

Песма у кеси клошара

„У самоћи и безнађу
Сунце и Месец нек’ ме нађу.
У цик зоре бездана дана,
Са пуно отворених рана,
На углу неког булевара
где скапавају лица стара.

Хрпа старих књига,
у њима
умних о смислу живота брига.
Куран, Талмуд, Свето Писмо,
У њима и ми и јесмо и нисмо.
Украшавају наше дане.

У раскошној јези смрти
будизам прљаву љупкост прти.
Буда, буди, буди, буди
Раскош смрти у речи нуди, нуди.
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Црвеном речи подвучене,
Труле од смисла, снене,
Труле расцветале ране,
Телесине неке жене
Украшавају наше дане. 

Вечност

Између јесте и није
у  нама се вечност крије.
У облику трену трена,
сна и јаве кад је смена.
Ми је препознајемо,
да је она знамо.
Камена равнодушност нас уплаши,
мили постају далеки, и наши.
Као да ништа било није,
у дневном живљењу се крије.
И ми не знамо да је она, 
тричаво оглашавамо на сва звона.
Живот у смрт лијемо,
од ње се и тако кријемо.
Мудрост и глупост нас бране,
трпамо у неред дане.
А Вечност је у свему,
ми у њој, она у нама.
Све вере, мистике...
Све њене људске слике
су тачне, у праву
кад сричу сан и јаву.
Све је њен облик.
Неми крик бебе у стомаку,
мисео мудраца јака...
и бљесак ума Христа
и великих посвећеника триста.
Све је исто - њен облик, вид
све, и понос и стид.
Из ње се не може побећи 
ни као прах праха без даха,
ни као јато звезда без замаха.
Ни Реч- светлост не може је рећи,
све речи света свих времена
су немоћна прича, успомена.
А она, Вечност је ту
и у јави и у мутном сну,
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и ми у њој и она у нама,
и кад је тамна светлост, 
и кад је светла тама.
И ово трућање о њој
мене и ње је спој.
Знамо да постоји- наша победа.
То нам да умремо не да
и то је њен вид.

Призор из Вечности

У арматури вечне таме
снене жене биће саме.
Свог времена иконе, лутке
проводиће Вечност ћутке.
Горди, лажни – „кул“, „ин“ – 
„црвене буржујке“ манир фин.
Уз њене црвено прљаве скуте
побачене бебе се љуте.
Равнодушности Вечности причу
векови невешто сричу.
Камена лира Празне Тишине
песника трулог неће да мине.
Труле, у ропству речи...
тиме се старац лечи.

Одболуј мисли

Одболуј мутне мисли и снове
што те подло у заблуди лове.
У бризи о духу, души и телу
и о свету и помодном оделу.
Буди као онај распети – 
Вечност је на мети
Снови не казани његови.
Можда су ту људски дани:
„ Тајна над тајнама“ 
смисао бистрих дана.

Стојим на скверу

У неком граду на скверу
изгубио сам просотра и времена меру.
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Стојим и ко сам не знам.
Због милих радост себи да дам.

Стојим миран, непомичан. 
Вечној туги драг, вичан.
Схватам да сам наг, наг;
на плажама женском оку драг.
Десна рука ми на грудима,
у њој нека књига има.
Ја камени, кип бронзани,
неки далеки туђи мени дани.
Дани пре постања,
које душа сања.
Стојим на месту забрањеном.
„Међ’ јавом и мед сном.“ 
Врева је без реда.
Нико ме не гледа.
Долазим себи у радости
ум снохватицу премости.
Књига ми из руке испаде.
Свашта од човека снови раде.

Поруке сна неме Празнине

Одболуј мучне, мучне дане;
А ноћи - кад ће да сване!?
Тако је на некој тачки
Вечне, бесконачне Васељене
Где постоје деца, људи, жене;
Дани живи, дани мртвачки
*
Не постоји ни живот ни смрт, 
Равнодушног постојања врт
Равнодушни брлог димензија
У духу - души подло клија.
*
Одболуј живот и смрт,
Нек се гоне- другима нек звоне.
Држ се равнодушности смерне
Истини хладној верне, верне.
У арматури вечне таме
Дражи њене те маме, маме.
Заслужио си њено миље, 
Тајне вечности окриље.
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Еј, ти! Патњи врлој вичан,
Мени у нечему сличан, 
Чуј! - Равнодушност негуј.

*
Смисао бесмисла одболуј,
Кликтаје лажних богова чуј,
Тајне тајног неба одболуј.

* 
Заблуду “уклетаог” поете - 
Радости - еј! Прљави свете.
Обмана смисла датог - 
Тело - телу моћни бог.
Прекривам јој пољупцима загонетком -
Страсти слепе дивљи слом.
На мом телу пољубаца згаришта,
Од свега не оста ништа.
Дивни трени обмане, 
Да претурим задње дане.
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Остаје да се види

Остаје да се види ко од кога треба да се стиди – Небо од Земље или Земља од 
Неба. Сан Земље о Небу или сан Неба о Земљи.

Можда Небо и не сања. Апсолутно је равнодушно, несвесно себе и нас. Земља 
му подмеће снове. Човек му сав крвав подмеће предвиђање. Подмеће му логику: Ако 
– онда... Дијалектика апсолутне равнодушности... Логика апсолутне равнодушности 
Вечности, Празнине, Ништа, НЕ(бића)... Савршена равнодушност форме и 
садржине јединства противуречности, које надилази себе и постаје непротивуречна 
противуречност стварности свега до најситнијег ту су непотребни снови. Не може их 
бити јер они су неки отпад отпада неке забити стварности свега, представе стварности 
свега, Васељене. Ми чак за ту апсолутну равнодушност без снова не можемо ни 
приближно тачно име да дамо. А ипак сањајмо, сањајмо о себи, о другима па и о Небу.



 

Из: Миодраг Мркић - 
Снежана Б Стефановић

(компјутерски ликовни надреализам)
Заветине, Београд, 2010,  

стране 15-16м 20-21, 194-195
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 Moæe se govoriti u nekoj meri o kreativnosti kompjutera, subjektivitetu, o ûliËnostiî (krupno 
pitawe). I kompjuter ûpriËa neku svoju priËuî i moæe izazvati neko jedinstvo interesovawa i druga 
jedinstva (dramsko poetsko). Mogu neπto dati od faza, etapa razvitka ûradweî. ûSamo genijalni mogu da 
govore prostoî. Neπto od toga imaju kompjuteri. ReËeno slikovito i kompjuter moæe biti ostraπÊen... 
Dakle, dajemo mu svojstvo subjektiviteta. Legitimiπemo ga kao koautora. ZnaËi, Sneæana sa kompjuterom. 
To nikako ne znaËi da smo iskyuËili Sneæanu kompjuterom. Ne umawuje wenu umeπnost. To je neπto 
πto se podrazumeva. Elementi hazarda, sreÊe, sluËaja ne iskyuËuju se sasvim ni u kreaciji umetnosti 
pa ni u kreaciji kompjutera. MoguÊnost izbora, apstrahovawa... Potisnuto u Ëoveku, ali ûpotisnutoî 
i u kompjuteru, internetu (kolektivno nesvesno interneta).

 U haosu red kompjuter-slikar umetnik. Red koji uvodi Ëovek-dete umetnik...

 Moæda ovaj tekst kolko tolko doprinosi razumevawu slika koautorskih, slika objaπwenih 
viπe reËima zakona Igre. Doprinosi razumevawu procepa gde je Sneæana izmeu Sa kompjuterom 
i kompjuterom, u procepu kompjutera. Druπtvo i sredstvo. Forsirali smo koautorstvo - Sa 
kompjuterom, a sredstvo kompjuterom smo zanemarivali buduÊi da se to podrazumeva. 

2. REALNA METAFIZIKA KOMPJUTERA

MIKROORGANIZAM ûVIRUSî I VIRUS PROJEKCIJA BAKTERIJE
 Sigurno bi bilo znaËajno i zanimyivo likovno dati viruse i bakterije kao uËesnike prvog nivoa 
ûsvestiî u deπavawu u naπem organizmu, telu. I uopπte mikro svet i wegova likovnost, uveliËana do 
mere yudskih organa i tela yudskog.

MIKRO ILI TAME MIKRO I MAKRO
 VeËno pitawe... ûPitawe na koje ne treba traæiti odgovorî!? Ne zna se πta je zagonetnije... 
Mitovi... Maπta... I slikar Dæozef Amato ima kwigu Prah, istorija sitnog nevidyivog. A kwige o 
Apsolutu, o VeËnosti... o stvarnosti svega, predstavi stvarnosti svega... Moæe se reÊi da su sve kwige 
sveta o mikro i makro. Praπina i prah. ûPrah je bio jedno sveprisutno omeewe izmeu vidyivog 
i nevidyivog.î Put u mikrokosmos. Atom, molekul. Êelija i mikrob... BeskonaËnost makro i mikro. 
ûIstina u velikom nalazi se u malomî... ûPraπina neprimetnija od prahaî, a daye... Neki atom... Neki 
virus... Jedan rorπah kompjutera.

ÆENA BEZ LICA (OKAMEWENA TUGA U ûMONOGRAMU SADRÆINEî)
 U stilu koautora Sneæane i Kompjutera ovde Êemo montirati jednu poemu sa likovnog jezika 
prevedenu na reË. Od koautorskih ûnaslovaî, naziva slika Sneæane B. StefanoviÊ i kompjutera, u 
stilu, tehnici dadaistiËko-nadrealistiËkoj sastaviÊemo monogram pesmu. Dakle u slici reËi-reË 
slici ûmonograma sadræineî dajemo zgusnutu dramu tela i duha-duπe moderne æene.

 Likovna poema u reËi... jedna boja lica... krije drame tela i duha-duπe. Jedna boja progutala 
je najvidyivije popriπte duha tela i telo duha.

16

 SPUTANA DVOJNICOM
 Pozdrav sebi koja...
 Prkos Karijatide tami
 Bezruka yubav
 JA i JA u prekoru
 
 Bezlica ûidilaî
 Bezruki let
 Æenski Isus
 Intimni kutak

 Geometrija sna
 Duh sna buni telo
 Bunt JA protiv JA
 Bekstvo od Ëetri pretwe

 Preskok crne reke
 Skamewena neodluËnost
 Kidawe mreæe JA-ONI
 Neka druga

 Srca Siziffice
 Bezlica u krilu zveri
 U tami zaumya
 
 Sveπtenica praznine, odricawa
 Pogled u bespredmetnost
 Krik protesta
 »uewe u mrtvom razgovoru
 U zaumnim kavezima

 U samoj samoÊi tuga bez lica
 Skrivena i javna topografija tela
 OsujeÊena pirueta
 Sfinga pred zagonetkom prostora

     ïïï

 Neka druga ravan
 PokajniËki izlaz iz mreæe boja
 Pomirenost u mreæi boja
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KOMPJUTER KREATIVAC I –AVO
 Verujem da u razumevawu moje poeme likovne mogu doprineti i nekoliko navoda iz kwige Prilozi 
za biografiju avala Miodraga MrkiÊa (citirano po Ëasopisu Posebna porodiËna zavetina, 2007).

  ûVeπtica je i daye, kao ' srce Vaseyewe' , i podli Vuk
      ukucavala direktno u VeËnost. Ona veÊ godinama 
    kao ni poeta, spisatey, bard Stradopoyaca i 
    Govnarije - nije primeÊivala da je kompjuter poludeo,
    da su mu w egov kompjuterski duh i duπu razorili
    w egovi unutraπw i i spoyaπni virusi. 
     IzvlaËila je krπ od pobudalelih tekstova, 
    salate od govora.î(69. str.)

 Ne znam koliko su moji likovni radovi likovna salata, pobudaleli likovni radovi. Uteha mi je 
koautor - kompjuter.

  û... i lepotu –avola. I jeze pryave od deËijeg bola.
    Da poludi kompjuter ludi. Lud od...î (65. str.)

  ûUpad Kiborga - –AVO: Boæe Kiboræe... Kao klonovi se mnoæe.
    Novo. Vidi ovo! Oko nogu mi se mota. Igra vernog skota.
    Mozak ko zna Ëiji sa telom - protezom. Doπlo i to 
    Da me zeza. Bionika. Otkud i kako? I ono traæi
    mræw u i yubav. I ono beæi od samoÊe i dosade.
    I ono nestalo. Traæi se. Ko rite iz w ega yudske 
    Potrebe, ideje, vise. Zalepilo se uz mene. Ne znam
    Ëiji glas ima: zveri, biyke, virusa, Ëoveka, æene?
    Gaw aju i w ega ko zna kakve uspomene.î (53. str.)

 Mislim, Ëini mi se da ovaj navod bar donekle objaπwava mog koautora - kompjuter i internet.

  ûªija je to veËnost?! Moæda privatna, liËna, piπËeva?
    –avola - Boga? Moæda veËnosti pobudalelog kompjutera
    Razorenog unutraπw im i spoynim virusom yubavi koji je,
    u  stvari, podli virus smrti.î( 33. str.)
 Nesmeta mi da budem u veËnosti kompjutera i to mog koautora.

  ûIverje apsolutne logike. - –AVO: Formula smrti.
   Ëovek misli da moæe sve u okviru w egove logike.
   Misli da moæe jezikom do istine. Imenovati - spoznati?!
   'intuistiËki zasnovana matematika i konstruktivna logika'.
   Istina ima svoj jezik. Teorija verovatnoÊe. Polivalentne  logike.
   Logika mikro i logika makro... Yudska logika. Metalogika,
   Transcedentna logika. Logika Vaseyane, pa i πire.
   Yudska logika je samo iverje iverja apsolutne logike.
   Boæja logika?! Kompletne i zatvorene teorije.
   Sa w ima se ne moæe probiti zid yudske logike.
   Probiti zid! Umoran sam. Nestati. Odmoriti se od yudi.
   Svet bez Satane.î(34. str.)
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 Moja logika i logika mog koautora je u nekoj qungli i teæwi da se odmorimo od yudi. Moæda da 
pobegnemo u byeske izazova boja, oblika, fakture naπih likova lica istopyenih u stidu od stida.

  û...Jelena Vuk (liËnost iz Priloga za biografiju –avola):
   Æurila je. Mislila je na kompjuter kojim je u ûveËnost direktno
   Ukucavala Priloge za biografiju avola. Mislila je na kompjuter
   Za koga je govorila da je pobudalio...î(19. str.)

 Mislim da je i moj kompjuter iz porodice kompjutera Jelene Vuk. On je za mene yupki monstrum 
slikar koautor SAMSUNG - HP.

 O! MI©U, kreativËe, avolu!

 Izgleda da Êe se moj koautor ostrviti, osamostaliti. Samsung MiπiÊ ili MiπoviÊ nosiÊe ime 
i prezime.

I SNEÆANA POMAÆE (SNOVI KAO METAFIZIKA)
 Spremala sam ispit iz Obligacionog prava po kwizi profesora Slobodana PeroviÊ za junski 
ispitni rok. VeÊ sam znala  datum ispita i da polaæem   kod profesora StankoviÊa. Jednog dan zaspola 
sam popodne i sawala sledeÊi san:
 Nalazim se u pozoriπtu. Sala je prazna u mraku. Pozornica je osvetyena odozgo, svetlost u 
snopovima  prolazi kroz praπinu u vazduhu. Na pozornici, na sredini, je mali ringiπpil na kojem vise 
lutke od krpica. Odjednom na pozornici sam i ja i majka profesora Slobodana PeroviÊa. Gledamo lutke 
kako se okreÊu i ja je pitam: ûKako se zove predstavaî, a ona kaæe: ûTihi, tihi dan - laki, laki sanî.
 Uskoro sam polagala ispit i poloæila vrlo lako.

DRUGI SAN
 Sawala sam moju baba Rosu i mene kako u nekom mraku stojimo. Ona sa velikim buketom 
crvenih ruæa. Ispred nas je visoki stakleni zid iza kojeg je plavo prostranstvo. Odjednom se iz plavog 
prostranstva pojavyuje crni kow u galopu. Gledamo ga oduπevyeno. Stiæe do staklenog zida, skaËe, ali 
na staklenom zidu  preseca vrat. Krv se sliva niz staklo. 

 Posle ovog sna, mnogo godina kasnije, dobila sam sliku, koja je vlasnicima bila viπak zbog 
selidbe. Na slici je bio crni kow, koji je u skoku preko staklenog zid presekao vrat, a krv se sliva niz 
staklo. 

 ODGOVOR PRIMARNE SVESTI NA IGLU
 To se desilo kad sam davala krv iz vene na pregled. ªim bi medicinska sestra prinela iglu do 
vene ona se povlaËila, a kad odmakne iglu pojavyivala se i tako nekoliko puta. Na kraju sam okrenula 
glavu na drugu stranu  da ne gledam.

 Verujem da ova dva sna i ovaj dogaaj donekle objaπwavaju i poetiku iracionalnosti slikarke i 
kompjutera i pre svega moje iracionalnosti.
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REZIME
 U ovom zaista kratkom rezimeu recimo da se cela kwiga - Katalog sastoji od obimnijeg eseja o 
Katalogu koautorskih radova Sneæane B. StefanoviÊ i kompjutera; 120 koautorskih slika i kratkog 
zakwuËka.

 Esej je u stvari obimnije tumaËewe koautorskih slika. Koautori su malo i neobiËni - kompjuter 
i Sneæana B. StefanoviÊ. ZnaËajan je podnaslov nadrealizam kompjutera. Verovatno krupna i 
provokativna tema - iracionalnost i nadrealizam kompjutera. 

 Naravno, sve to kao osnovna tema je prisutno u 120 koautorskih slika. Svaka od slika ima svoju 
individualnost likovnu pored zajedniËkih stilskih odlika (i sadræajnih i izraæajnih). Esej je izvesno 
poetiËko,  teorijsko tumaËewe pitawa koautorstva slikarkarke Sneæana B. StefanoviÊ  i kompjutera i 
ûiracionalnostî kompjutera.

 U tom tumaËewu esejistiËkom slike su grupisane u deset grupa, likovnih ciklusa koji su 
proiziπli iz tematsko - motivske supstance. Zadwi, posledwi ciklus je poseban u stilskoj suπtini 
bliskoj slikarstvu u uobiËajnom smislu reËi. No, evo naziva grupa, ciklusa: 

  - Lica bez lica æenkosti (Ffizika biohemije duha duπe)
  - Saga o mikro i Ëoveku
  - Obrisi zabluda o Ne(biÊu)
  - Marija (opora, trpka ûona koju Bog voliî)
  - Lica
  - Adam i Eva
  - Demonska yupkost anoreksije
  - Neka druga ravan
  - SamoÊa okovanog beznaa 
  - I ovo...
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 Utisak ostavya bogatstvo i provokativnost tema kojima se bavi koautorka Sneæana B. StefanoviÊ. 
Evo primera provokativnosti tema Kataloga koautorskog: 

  - Sputana dvojnicom
  - Bezruka yubav 
  - Ja i Ja u prekoru
  - Duh sna budi telo
  - Preskok crne reke
  - Kidawe mreæe Ja -  Oni
  - Srce Sifzifice
  - U tami zaumya
  - Sveπtenica praznine, odricawa
  - ∆utawe u mrtvom razgovoru
  - Sputana zver - æena 
  - Razapeto trajawe u kriku
  - Izlegawe antibiÊa ili ûprevazilaæewe Ëovekaî (NiÀe)
  - Tajno oro biÊa poËetka i kraja biÊa
  - Zagonetka praËorbe
  - Idila πifre biÊa 
    (Ëovek u æivotu i smrti biya i æivotiwa)
  - ûSvetiwa pripovedawaî u odiseji virusa i bakterija
  - Protesni krik virusa
  - Veliki posveÊenici u pratwi vampir virusa i bakterija
  - Ka putu ukrπtawa virusa i bakterije
  - –avo Boga
  - Bog  –avola
  - Dolazak odlazeÊeg i odlazak dolazeÊeg
  - Okameweni vrtlog
  - Putevi zajezgrenosti
  - Okamewena tuga u mreæi interneta
  - Pogled osuuje Nebo
  - U procepu vaznesewa
  - Ozbiyna odsutnost
  - Adam i Eva i meuprostor
  - Nesporazum sporazuma
  - »vrstina opstanka
  - Gubyewe u tami veËnosti
  - Pobuna tela - yupkost smrti
  - Neka druga ravan

 Da bi Ëitalac shvatio bogatstvo i provokativnost ovog Kataloga naveli smo u vidu naziva slika 
neke podteme kojima smo se bavili u opπtem tumaËewu koautorskog Kataloga Sneæane B. StefanoviÊ.
 U izvesnom uverewu da koautorske slike najviπe govore svojom likovnoπÊu ostajemo na ovom 
kratkom rezimeu, pa mo�emo reÊi da ostajemo i na kratkom ogledu o Katalogu.  
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Из: Миодраг Мркић - 
Снежана Б. Стефановић 2

(Посвећење у  “Проклету” сликарку)
Заветине, Београд, 2011,  

стране 22-24, 27-30, 45-47, 80, 99-100,  
107-115, 121-125, 154-158 и 162-168
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једну такву идеју остварену у САД. за месец – два остале би пустаре, јер би се индијанци селили, на 
крају, у Сибир... Европљани...

Па и јуђни Словени и, и, и... морали би да се врате одакле су дошли као што се говори и пише у 
тумачењема ко је одакле дошао и ко је „стари народ“,  „небески“. Из динарске области да се врате у 
крајаве академика. На то не помишља.

У својим идејама иду и даље у стварању још два језика у Србији од једног. Да, место да се људи 
мнође, рађају, множе се „нације“ и „језици“.

Њихова деца су у туђим земљама. Да ли помисле да и у тим земљама има оних који траже да 
се њихова деца врате одакле су дошла. Да милиони и милиони по свету... Чудо од наших академика.

*

Разни списатељи бивши голооточани, ибеовци... Како су упели на Голом отоку?! Сарадници... 
Пишу антикомунистичке књиге а били су у затвору због идеја комунизма, «стаљинизна». Антикомунисти 
у приземној идеологији Запада, специјално ратовској идеологији једнократне употребе. Разни 
Поп(овићи) и Ковач(евићи). Попују и кују специјално ратовски утилитарни агитпроп, ангаживаност... 
Идеологије тихе и бурне рестаурације и сада транзиције и глобализма.

ВЕНАЦ БОЖИЈЕГ ДАРА
(Триптих)3

Да ли је сумрак или раздање-

Да ли је сумрак или раздање-
Испарилог ума мучно ткање.
Да ли „још увек“ закони важе
Да се заљубљени воле, траже.

Да ли је јуче данас, данас јуче?
Да ли је тамо овде а овде тамо?
Још ко смо и шта да сазнамо.
О, шта те, шта те некуд вуче?

Ко си? Где кад се роди?
Ко те води? Кога ти води? 
Кад би у тамници кад на слободи?

Већ сам домаћи у океану самоће и безнађа.

3 Песма посвећена Божидару Стефановићу, сликаркином оцу. 

23

Сигурно плови моја стара лађа.
Смисао бесмисла кормило држи; 
Црно сунце смисао бесмисла пржи.

...Пролама се празна Тишина.
Истина нема...
Постах неми прах Ништа.
Реч – светлост за вас оста.
За Човека – и то је доста.

КАД МЕ ВИДЕ НЕБА ЗВЕЗДЕ

Кад ме виде неба звезде се сјате.
И оне хонорар хоће да наплате.
Све од себе дале на мене лајале.

Иза мене неупотребљива патња је остала.
Зрно бола запретано љупко мало
На ђубришту цветом да процвета
Да украси самоубице млада лета.

Ерудитне, манира слике – песме 
Нико да куди сада несме.
Негује их многолика мистика.
За потребе смрти и крви
Сви су сада сликари „последњи и први“

Остаћемо тамо где нас нема.

БИЛО ЈЕ И ОВАКО И ОНАКО

Било је и овако и онако, и биће.
Дигнимо чашу за Ништа, попијмо пиће!
Равнодушна Вечност нам се кези.
Чуј трептаје на шаманској брези.

Исто је жив или мртав – каже умни.
Из раскринканог неба – кôд шумни.
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Брани се дух љигово прљави – 
„жив мртав, мртав жив“.
У процепу тражи треће; За покој душе пали и свеће.
Одложи! Нек се очај множи! 
Настави! Бедно жиће слави.

Ми смо неко други, онострано,
Погрешни простор – време нам дано
Остави бол и Празнину
И они ће подло да мину.
Дах праха прах
И његова тајна над тајнама 
И узалуди праха мах

Све, све – баш узалудни смисао наш.
Смисао бесмисла – бесмисао смисла
Вечности је трен.

*

Удворички ... Идеолошки крш, шут из хорде, јата Душка Радовића; Јата одађија, химнопеваца, 
удворичара „највећем сину наших народа и народности, другу Титу“. Самоуправљању и несврстаности. 
„Срећној и светлој будућности“. Лирско слугарење. Слигарење не само у лирици но и у другим 
жанровима, другим уметностима па и у науци и техници.

Да би смо били по њиховом укуса и укусу тренутно владајуће идеологије морали смо да их 
величамо као бардове самоуправне несврстане Титове борце и затим као првоборце против Тита и за 
демократске слободе. Да величамо њихова творенија сада против Тита, наравно мртвог. Да величамо 
њихов бардовски геније, геније сарадника Неба, а неки кажу и неотворена досијеа и уништена кажу да 
су они геније двоструких тајних служби... Они прогањани на уредничким, директорским, министарским 
местима... У конфорним становима у делегацијама, на специјализацијама.

А ми? Ми смо ми... А они су они. Пишу оде и химне и пљују шта, кад и где треба.
Ко може да постигне да прати њихова револуционарна кретања и мењања, ревидирања ставова 

бардова израслих из народа сељака и народа и поштене интелигенције.
Наравно овде и сада не говоримо о њиховој уметничкој вредности која је можда за неко естетско 

ђубриште историје. Но, сигурно је да су погодни за рециклажу новом режиму...
Говоримо у фрагментима који су као жанр веома погодни за описивање ђубришта историје.

*

Проклетости песника и сликара наших доприноси и „ђубриште историје“, рециклажа 
комуњара. Дакле, проклетост узрокује, да кажемо јединка песника, сликара. Јединка као моменат у 
натуралистичком смислу. Значи, тај моменат у коме се секу самобитак сликарке, тубитак (па и наше 
ђубриште историје и рециклирање комуњара) и Не(битак), Апсолут, Вечност. Значи, непристајемо 
на неко урбано – паганско, сујеверно тумачење „проклетости“, „уклетости“, сликара, песника... па 
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ПЕСМА – МОНТАЖА ОД БАСМИ 
L’ART POETIQUE "ПРОКЛЕТЕ" СЛИКАРКЕ

Проклетa сликаркa у тамама дубине влашких басми. Следи монтирана манифест програмска 
поема од влашких басми. Мислимо да ова монтажа веома доприноси неком разумевању својстава 
проклетости песнока и сликара у виду, да кажемо грубо, балканске проклетости сликарке и уопште 
уметничке проклетости. 

Поема је састављена од влашких басми које су сакупили Александар Лукић и Бен Младеновић. 
Препевао на српски Александар Лукић. 

Налазимо да се наша сликарка налази у понорима балканских источника. О томе у неком начелу 
говори и сликаркина муза – Буђење...

У понорима балканских источника. Таме смисла врачања басми крију устав, законе, норме 
сликаркине поетике течене бојама, обликом место речи, језика. Место мене, брбљивог есејисте, говоре 
басме оковане речене ћутањем, „најбољим начином говора“. Свебојно ћутање свеоблично раскива 
расковником херметизам порука сликарне Музе Буђење.

... Проклете сликарке у тамама дубине влашких басми.

... Да – монтирана манифест, програмска поема од влашких басми. Мислимо да ова монтажа 
веома допримоси неком разумевању проклетости сликарке Снежане у виду да кажемо грубо – 
балканске проклетости сликарске и упште уметничке.

... Усправљају се свеће
Темељ кућишта и света
Пиј сунце суво и још сувље,
Добро сунце је на небу
Нек се чуде једном пустињаку великом.
Урек нек оде оном ко га посла,
Ко га је оставио,
Ко га је болесном наменио

Ја расчинитељ
----------
Нису се чудили што је леп,
Нису се чудили што је ружан
----------
Ко је учинио да се распукне,
Ко је проклео, разбио се и распукао.

Запомагао је жалостан, 
али га нико на свету није чуо...

28

.... Чини и враџбине обузеше.
Кукао је на сав глас
И дозивио до неба,
И сузе су му капљале на земљу,
Нико на свету није га чуо.
--------
И лековиту песму позва
Да језиком расчини
----------
 Моју вољу нико не може да победи
.... Нек остане очишћен
Као месец и звездице,
Као сјајно злато,
Као стих из песме

Ко је урекао тај се распао,
Ко је учинио тај се распуко
--------
Пошао уречени
У сусрет слепој путањици
Вичићи и запомажући,
Великим гласом до неба и земље
Нико на свету га не чује
--------
Зашто си се тако уплашио и тако гласно запомжеш?
- Како да незапомажем
Када сам путем пошао
И сусрео чуму и чумине чуме
Које ме обузеше,
Месо ми сасецкаше,
И крв ми пустише,
И на земљу ме стровалише?...
- Ћути и не вичи,
Јер расчинитељка стиже
--------
Птичице сива изнад и испод
Искљуцај све уроке 
--------
Озареним лицем,
Одвезаним језиком
------
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И лековиту песму позва
Да језиком расчини
----------
 Моју вољу нико не може да победи
.... Нек остане очишћен
Као месец и звездице,
Као сјајно злато,
Као стих из песме

Ко је урекао тај се распао,
Ко је учинио тај се распуко
--------
Пошао уречени
У сусрет слепој путањици
Вичићи и запомажући,
Великим гласом до неба и земље
Нико на свету га не чује
--------
Зашто си се тако уплашио и тако гласно запомжеш?
- Како да незапомажем
Када сам путем пошао
И сусрео чуму и чумине чуме
Које ме обузеше,
Месо ми сасецкаше,
И крв ми пустише,
И на земљу ме стровалише?...
- Ћути и не вичи,
Јер расчинитељка стиже
--------
Птичице сива изнад и испод
Искљуцај све уроке 
--------
Озареним лицем,
Одвезаним језиком
------
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Пошао је заљубљени путањицом
И сусрео учунитељке на путу
-------
Он је чезнуо и тужио,
Великим гласом до неба

-----
... Да опереш и уреченог,
Од закључаности,
Од везаности
-------
Једна игра друга разиграва,
Трећа бије зидове од магле
--------
Да није једнодневнић,
Да није једномесечић
-------
И заточеници излазе из тамнице,
Тако да он изађе из наручја смрти,
Ја са избављењем
Протресах ђавола,
Са мајком, 
Са оцем,
И са младожењом,
И са младом суђеницом,
Ја протресох,
Ја пробудих
------
Да је доведу ноћас у сан, 
Да ми покажу која је,
И како се зове
-------
Кад ја будем пролазио
Кроз народ и многе светове, 
Да будем највиђенији,
Да будем чувен,
Ко из пушке пуцањ
-------
Чувашега, дворишега од ала и алетина,
Од вампира и вампирчина
------
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Од мајке забрана
Од оца забрана
------
Учестале мађије
------
Мађије од деведесет и девет лица
-------
Пукни онемоћалости
-------
Пукни онемоћалости моја,
Проклетство моје
Срушило се срушено
Мој ум је изнад тебе
Крени напред, не плаши се 
Ајде напред, не плаши се
Упиши ме у страну живих

М (МЕРА ЕСТЕТСКОГ УЖИВАЊА) И ПРЕЋУТКИВАЊЕ

Формирају се и намећу се Мере естетског уживања. Ковање лажног уметничког новца 
припада ономе ко на одређеној територији врши функцију власти. Јединствена земља може се 
поделити споразумно или насилно. Естетске јединице се утврђују и рекламирају и на сајмовима где 
се продуцирају одређена мерила. Све се то одвија под привидом суверене власти државе. Лажно 
кована уметност постала је јавно-правна категорија и то нарочито прећуткивањем уметности која није 
уметност примењене идеологије специјално-ратовске поетике за једнократну употребу. Дакле два 
нивоа уметности – „бирократска”, „официјелна”, „награђеног правца” као јавно-правна категорија 
и прећутана уметност , игнорисана, неофицијелна и нештићена од државе. Ковачи лажног „новца” 
– уметност лажна јавно делају, а стварна уметносз „тајно”... Парадокси – „демократска слобода”, 
,,академска слобода”, „слобода мишљења”, „уметничка слобода”... Лажна уметност је јавна институција. 

Мера вредности и средства у промету... Новчане тарифе... Размене између различитих врста 
новца. Новац или натура за „приче за јавну потрошњу”; „намештена питања”; „накнада питања нису 
дозвољена”; „приоритет добијају шупље теме”, итд. Да, потомци оних који су били плаћени: царским 
дукатом, француским дукатом, папиним дукатом, махмудијом цела, меком, рушном, холандезом, 
стамбеном, пришлуком, старом рубљом, бушеним цванциком, јазлуком, грошом, марјашом, паром... 
Или бољим и „чистијим” ... Новчане тарифе су се често мењале... Модерни оберкнезови... Губитници... 
Промашаји... 

Ту су и неправде... Остварена научно-фантастична визија негативне утопије Р. Домановић у 
наградама. 
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У том смислу књига је јединствени ликовни систем, више отворен, што показује и ова књига: Снежана 
Б. Стефановић 2. Рецимо Поздрав себи која је неки „монограм садржине” (наслов – по Шопенхауеру). 
Као „монограм садржине”, она се односи и, на пример, на слику Нека друга раван (Поздрав себи која 
иде у неку другу раван). Или поздрав себи која је под маском (Ева), или која је у односу са вирусима 
потврда о некој отворености ликовног система, мотивацијског система, који је ликовни сонетни венац, 
који је и сâм као песничка форма – систем. Наравно, када све ово говоримо, имамо на уму и боје, и 
форму, и партије и друга средства ликовног коауторског израза у фактури слике у вези са безрукошћу, 
„безлицошћу”, итд.

Поиздаље, све ово говори о неким својствима „уклетости” и у садржини и у форми – естетизму, 
артизму, формализму... И сликара коаутора.

СЕНКЕ ТИШИНЕ „ПРОКЛЕТОСТИ”

О Лукићу као „проклетом” песнику говорио сам и у књизи Рукопис у Ћоравој соби нађен. 
„Карикирам национално као подмукло средство класне борбе. Кажем да су и капитализам и 

социјализам достигли ниво да је примаран грађанин, човек (бар званично).
Ја бих дозволи и волео бих бар да ми генетика тачно каже колико посто ове или оне нације, или 

неке треће и десете је у мени, итд. верујем да би то био напад на национализам. У потрази за коренима, 
шта би Мића Поповић урадио србујући да је био 100% Србин, чисти Србин кад је оволико урадио са 
0,5%? Не само он, већ и многи други који србују уместо Срба. Наравно, и обрнутих случајева има 
колико год хоћете. Срби хрватују, шиптарују итд.

Хтели смо да покажемо да у структурама алтерације; асонанце; ромору гласова, морфема, речи, 
па и графичком ромору, у овом одломку Лукићевом су уплетена крупна питања која рационализују 
есејистички и која су знак дубоког креативног генија духа вертикале самобитка, тубитка па Не(битка). 

Што говири, што не говори. - У мојим књигама бар неколико десетина страна посвећено је 
басмама, нарочито о басмама Срба са Косова и Метохије (Поетика древног и модерног). Басме са 
медицинског становишта; утицај басми на нашу модерну посмодерну; делови и басме као аутономне 
модерне поетске целине; метафизика басми итд.

Дух-душа и дах басми ирационално је присутан код писаца Источне Србије. Рецимо код браће 
Лукић. Нарочито, ево овде, скрећем пажњу на извесну  басмовитост Ујкиног дома, па и овог одломка 
из Ујкиног дома. 

Специфична метафизичност. – Да, географски и митолошки центар. Тај центар је мене озрачио. 
Ја у овим басмама објављеним у Трећој Србији препознајем, да кажем на брзину, Усуд песника Мирослава 
Лукића. У извесним стиховима басми видим проклетство урок Мирослава Лукића. Његов урок пре свега 
у нашој уметничкој књижевности. 

Можда су се чудили што расте,
Што не расте,
што говори, што не говори

.............................................................................................................................................
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Да се не чуде њему?
Нек се чуде једном пустињаку великом

............................................................................................................................................
И моја уста нек помогну

.............................................................................................................................................
Ја рашчинитељ
Њима се чудише
Њима се и рашчудише

 Да, верујемо, надајмо се да ће се њима рашчудити, њима бестселерџијама, трендџијама њима 
НАЈ...

Запомагао је жалостан
Али га нико на свету није чуо

............................................................................................................................................
Моје песме
И песма божија

.............................................................................................................................................
Нека лек буде оном ком се пева?

.............................................................................................................................................
Кукао је на сав гласи
И дозивао до неба
И сузе су му капале до земље,
Нико га на свету није чуо

.............................................................................................................................................

Да – вид модерног Јова.

Верујемо:
Ко је урекао, тај се распао,
Ко је учинио, тај се распуко.

(...)

У овом одломку, у уклетом песнику је дах оног младића песника гимназијалца који пева 1970.
.............................................................................................................................................

И зашто сам престао да читам све то смеће.
И гледао како напредује бршљен око школе.
...Књижевност, историје, војне...
Мртво годишње доба, старост времена.
Старост будућности
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Старост будућности
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... Не књиге које беху пуне
невештина и полуистина
... Неке куће су биле напуштене...
Нико није знао
Како су и где завршили власници.

(Објављено у књизи Сабраних песама, БРШЉЕН ОКО МЛАДОСТИ, Дела – Опус УМЕТНОСТ 
МАХАГОНИЈА, књ. 1, ЗАВЕТИНЕ: Мобаров институт, Београд 2002, стр. 96-96)

Дух младића који пева и, рецимо неодговорно, осуђен је да живи такав живот и да се можда 
окрене Богу.

Песник види бршљен а бршљен је традиционалној симболици бесмртост и вечити живот... 
пировање... верност“.5

 Лукићево „проклетство” је у „бирократској књижевности”, „официјелној”, „награђеног правца”. 
То је та „црна магија” специјално-ратовске поетике, поетике плећеног дисидетнства, поетике лажног 
различитог мишљења са маском демократије, слободе говора, академских слобода. „Уврачан” је 
полиграф са тежњом ка „апсолутном” писцу. „Проклеле” су га, „уклеле” су га на нивоу личног, и на 
нивоу друштвеног, и на нивоу Апсолутног, Не(бића), Бога... Знано је да бирократије света узимају и 
видове Бога, богова, ђавола... Из дубине таме балканских источника купаже духа народа беласају се 
„проклетости” које чине суштину „уклетих”, „проклетих” песника.

Лукић се и нехотице самотумачи тумачећи и човека и незнање. „Зар незнање не води у дубље 
проклетсво?” Да, проклетство човека... Библија... Стар и Нови завет... Теши нас нечија мисао: „Знање 
је ограничено, а незнање је неограничено”. Сигурно је да „проклетству” полиграфа доприноси и 
чињеница да је, како каже Лукић: „Толико је тога било написано наопако...” И још уз то „да само један 
народ зна да је пепео семе” (Лукић). „Проклетству” доприноси и тегобна странпутица... где осећања и 
људи, и поступци, досежу ван домена људске реалности”.

Лукић се онесмрћује и овековечује кроз „проклетство”, „уклетост”, „уреченост” која мравиња 
кроз језе и таме Сенке Тишине балканских источника из жаришта Звижда. Видове неексплициране 
„проклетости” песника Лукића видимо и у критици његових дела. Рецимо у критикама Алаксандра 
Лукића, или у критици Душана Стојковића у књизи Las ViLajet и другим. Проклетост видимо и у биографији 
и библиографији и опису стила Мирослава Лукића. У библиографији има и противуречности која је 
део суштине „проклетости”. 

НОБЕЛОВАЦ. ДОПРИНОС „ПРОКЛЕТОСТИ”

 Сигурно „проклетство” и песничкој и сликарској доприноси и књижевни живот света, нашег 
времена и прошлих времена. Нобеловац каже: „Стварност је била смушена, пуна нестварности, а таква 
смушеност се одражавала у измишљеном животу прича, где су се пустоловине и чудесне ствари ројиле...” 

5 М. Мркић, Рукопис у ћоравиј соби нађен, Заветине, 2009 
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све успореније дишу. Мали Стефан Ивановић са болним уздахом у грудима, као малим мехом, заврши 
праћење силажење, нестајање испод решетака на приземљу, решетака које употпуњују цео доживљај 
слободно рецимо метафизички. Њему сам показао слику Долазак одлазећег и одлазак долазећег и питао 
– „шта је ово“. Одлучно је рекао: „Па степенице“. Не знам да ли је Снежана имала слично искуство у 
детињству раном. И Матеја, и Леон, и Андреја, и Сантана, Елеонора, и Мирослав и други.

Неки глас... Можда глас Сварога – свирача словенског врховног бога који је створио свет... 
Можда празвук индијски ОМ... Музика – уметност над уметностима... Музика мојих слика: „Смисао у 
бесмислу – врховни смисао... Прамисао...“ Ту је тајна тајне и опет тајна. 

Није видела „космолошки код“. „Космос у виду једне честице“. Почело закона Апсолута, па ни 
живота на Земљи и круне живог – човека.

„Има ту нешто“. Чује се мртви бат нечега. „ОНО“ – сен сени. Глас се чује – громогласно мртвило 
Тишине. Сен сени празвука неког из пусте пустаре празне Празнине. 

Моћно срце Сизифице и њен Прелаз преко Црне реке уму човека видеће непознато лице где не 
важе снови и људске изреке. За трен – мање јава више снен, посвећеница велика јасног лика чврстих 
руку здера ће света муку.

Слика духа – Дис живот живи на бис наш сликарски Дис. Гледа ново небо.
БЉЕСАК СПОЗНАЈЕ ТРАЈЕ. Она глас чује, сазнаје:
 

„У наслеђе остављам Свемир,
Нека га разједа немир;
Нек се у њему башкаре
И хуље сиве и утваре

Твоје слике, твоја дела,
У ритама и она цела,
Остављам љубави заборава;
Нек им душа у Вечности спава.

И магловитој успомени општој жени;
Све, све мртвој успомени,
Без лица и без руку жени.

Увек на мети – Прометеј распети.
Сизиф низбрдице – крије руке, лице.

Дарујем „проклетством“ жуди
Сликарка драме духа – тела буди.“

Коауторка Снежана Б. Стефановић пристаје на лаж просветљења, на муњу као и „проклети“ 
песници. Она је у мисаоном вртлогу „бескрајне приче“ Човека, човечанства о себи у чијим се дубинама 
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Ова група има 9 слика. Неки напор, жеља сликарке и коаутора да продру у таме драматике 
микросвета...

1. Сунце таме необликовано потпуно. Сунча се нека љупка звер која је у некој маглини, некој 
праматерији која се у нечему формира. Глава звери је жудно пружена према полуострвима 
маглине и неким његовим згуснутим два дела... Цела микро драма је на црвеном правоугаоном 
пољу.

2. Слика У тами рођени рађа. Сигурно ће се биохемичари, нанотехнолзи смејати доживљају 
сликарке. Она може да се правда учешћем компјутера. И они не беже од компјутера. Но, у овој 
слици у дубинама тама микро присуствујемо увеличаном рађању, размножавању, дељењу... 
Као ћелије. Неки аморфни антропоморфни облици. Тројке спремне да се придруже двама 
„округлим бивствима“ са оламеним језгрима прошараним црним... Но, оставимо нека у тами 
рођени рађа а ми пређимо на 

3. Слику – Тројке – плод љубави на даљину. Можда је у микро свету обична појава љубав на даљину, 
оплођавање на даљину. Можда мит, легенда о оплођавању на даљину није само мит, легенда. 
На крају и Бог је Марију оплодио на даљину... Три „лутке“... Две ћелије можда бактерије; можда 
божанска ћелија...

4. Слика је Равнодушна љубав вируса и бактерија. Опет три према два, али у некој тами, маглини 
црне боје. Овде више земаљски однос и то баш вируса и бактерија. Вируси су лево а бактерије 
десно. У претходној, трећој слици, збитије „еротске“, „сексуалне“ драме вируса и бактерија се 
одвија у црном вертикалном правоугаонику. Дакле, вертиккално Земља – Небо, а у четвртој 
слици у хоризонталном црвеном правоугаонику, што значи више земаљском.

5. Слика – Окамењени сан вируса и бактерија. Сан је доста шематичан. Изгледа да је вирус блокиран 
зеленим – бактеријом. Зелено је продрло у унутрашњост. Дешавање ове драме је исто у црвеном 
правоугаонику.

6. Слика – Ове микро драме из микро света виђеног очима сликарке Снежане је Протесни крик 
вируса. Заиста је громогласно крикнуо. У небо је шикнуо крик. Поцепао се гром у ударено дрво. 
На врху крика тамномлаве боје као лет, одлепљивање од... Икар можда. У вертикалo сивог 
правоугаоника – неутрално... Пепео... Покајање... Мудрост... Смрт тела и бесмртност душе. 
Из распрскавајућег крика беле нити... Сиве крпице звука... Стуб крика на чврстом постољу 
окамењеног сна вируса и бактерија.

7. Слика – Велики посвећеници у пратњи вампир вируса и бактерија. Опет четри. Четри велика 
посвећеника, или ко хоће -  Четри апостола. Смерна у некој мајушности долазе или одлазе. 
Авај! – и они су безлици у белој одори. Понегде у вертикали зелено. наравно да после протесног 
крика вируса, природно је, мотивацијски је оправдано да се из таквог крика који је шикнуо у 
небо и на чијем врху водоскока крика је као неки Икар, роди се, јави нешто необично у борби 
за опстанак. Јавио се вампир – вирус. И природно је да се везује за нешто пра, исконско. За 
прареч, прапочело.

Дакле, чудовишта, двојници, вампири вируса прате велике посвећенике. Можда неке четри 
доминантне вере на Земљи, или ко хоће – четри апостола хришћанства.

Иду смерни велики посвећеници, апостоли... Али, и овде -  АВАЈ! Изгледа да не знају да су окружени 
вампир – вирусима и бактеријама. Микро светом, анти материјом. Иду у белом „недиференцираном 
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савршенству“ а око њих вампири микро светова. Иду кроз вертикалну „праисконску таму“. Иду, и нека 
иду – Долазак одлазећег и одлазак долазећег.

8. Слика – Ка путу укрштања вируса и бактерије 1. 
9. Слика – Ка путу укрштања вируса и бактерија 2. 

Предпоследња и последња слика из драме вируса и бактерија и некој њиховој вези са човеком, са 
великим посвећеницима, што значи са неким прапочелима имају заједничко.

Бактерија је у облику неког мрежасто -  кончаног. Над вирусом. Има неко језгро. Опколила је 
компактни вирус. Слике разликују боје и бактерија и вируса. У броју два је чвршћа, гушћа структура 
бактерије. И вирус има промењене боје. Пламена црвена је ван, у одбрани од бактерије. Ту се прекида.

Дакле, драма се прекида не разрешава се. То нам указује на отвореност ликовно – идејног система 
овог циклуса (Сага о микро и макро) који се састоји из два круга слика: Од вируса и бактерија ка 
човеку и Светиње приповедања (У одисеји вируса и бактерија).

Иду долазећи одлазе велики посвећеници у пратњи вампир – вируса и бактерија. Иду у 
људском..., у „превазилажењу човека“ (Ниче). Можда то подразумева, ликовно речено идеја да је 
неки лек против болести човека  - упућивање бактерија на вирусе.
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ПРОКЛЕТА СЛИКАРКА НА БУЛЕВАРУ РЕВОЛУЦИЈЕ

БУДУЋИ МЕСИЈА 
(СТЕФАН ИВАНИВИЋ НА БУЛЕВАРУ РЕВОЛУЦИЈЕ)

Пратила сам на Булевару баку и дечка од 5-6 година. Он је у пластичној кеси скупљао рекламе 
које су нудили. Дуго сам их пратила... Питала сам га како се зове. Рекао је Стефан Ивановић. Мислила 
сам како да га насликам. Стала сам испред њега и баке. Рекла сам: Што си тако леп? Сигурно му је то 
изгледало неубедљиво, јер ја бих му рекла: Што си тако чудан?! Он ме гледао, али некако као да гледа 
некуд, поред моје главе, кроз мене. Било ми је, да кажем грубо, непријатно од тог погледа. Као да ме 
нека зебња сенчила. У самодбрани опет сам га питала: Како се зовеш? Неумесно без одговора пошла 
сам даље у мислима.

Нешто злослутно, катострофично у његовом гласу. Хтела сам али неуспевајући да му видим 
очи... 

Гледали су како у пиштању сирене низ Булевар стропоштавају кола хитне помоћи. Чула сам: 
- Бако, зашто?!
- Бако, зашто бре?!
Видела сам му очи. Можда је претерано али сам се уплашила тог погледа некуд, никуд, у небо, 

а истовремено и пре свега у амбисе себе, свог виђења будућности без мистеријума.

Мали Месија
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Покренут речима сликарке која је у некој мистичној комуникацији са визијама будућег месије 
Стефаном Ивановићем и овом сликом, дајем тумачење стиховано о томе – о садржини слике и смислу 
дијалога сликарка – мали месија.

Кажу новинари, нови и стари:
Леп пролећни дан измамио шетаче.
Стефан мали, место да кука и плаче-
Стрфанчек у реклами чита век.

Булевар револуције – шта он сада крије?
Александра краља – шта ваља, шта неваља?

Они низбрдо иду
Будући месија све има у виду.

Његова бака на перу јака.
У својој сети она се сети
Шта Стефану из времена прети,
На чијој је Стефан мети.

На Булевару је градска врева.
Ту су слутње „лева, лева“.
Нови платани, нови засади;
Корача Стефан у новој нади.
Стоји под платаном – 
Дух учеништва, зналаштва
Све покривена љубав...
Богови на њега пазе – 
Види месија и Неба стазе.

Са баком он се гордо креће.
У кеси пластичној за смеће
Ко неко јато безвредних крпа
Рекламе што нуде он у кесу трпа.
У њој несвесни дух доба – 
Ретког крика бебе
И радост равнодушног гроба.
Дечја душа од језе зебе.
Ту је: „Ђиха, ђиха,
Све четири круте
Ми идемо на далеке путе”.
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Рекламе у пластичној кеси слуте:
Надреално, дада
Пун песничких визија и нада.
Од реклама стихове прави
Мало у сну мало на јави.
Тако раде нове поетске наде.
Стефанчек и бака
Непогодна реклама свака.
Кроје делове који добро стоје.
Пазе на ритам, риму, на стил добар.
У рекламу уклапају свој дар.
Нека рима рогобатна, нека трула,
„блажено стање“, да не буде нула
Траже дух свевременог клатна.

Огласи...
Потребна чистчица да очисти
На крвавој нашој будућности писти.
Издајем, издајем отаџбину;
Све што се издати може
И тебе, и тебе Ђаволе и тебе Боже.
У наслесдство да оставим сину

Продајем душу Ђаволу,
Кћер и жену своју голу;
Рођено и нерођено дете;
Бубрег, сузе и моје сете

Продајем и издајем све: и јаву, и сан-
Живу ноћ и мртви дан.
Васељену продајем па и шире
И моје поетске немире.

Ту је никла из подземља младеж златна.
Дух надпревара Беле куће и Кремља.
Ту су: асвалт шарен од крви, одсечене главе,
Ту су сада жестоки прави из прљаве јаве.
Види бездет пар:
У брлогу мерцедес гараже
Срећу они траже.
Пар наркомана – 
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Историја смртних дана.
Пијани – броје се живи дани.
Један ждере ханбургер без мере
Један пуши и он Булевар гуши.
Незапослени од пораза снени
Булеваром блуде – мртву људскост нуде.

Хероји низбрдице Булевара:
Јахте, палате, бујери по новој мери
Хероји новог доба од крви обогаћени, 
Хероји од богатства снени
Граде будућности путе и стазе.
Не, не воле кад се људи љуте;
Реч нам мере што кажемо пазе

Још ће мо ми без ритма и доказа
Имати раскрснице без путоказа.
Укрштаји се путеви Неба и Земље;
Неговаћемо у души Беле куће и Кремље.

Грабеж и динар – то нам је Неба дар.
Крвава естрада нестајања, смрти
Ко брижна мати у наручје нас упрти.

Језиви хук празних станова и кућа
То су наша љупка надахнућа.

Здраво Боже! Они који се множе
Ту су да ватру огњишта ложе.
„Небески народи“ право на Небо, 
Сатана то је давно вребо.
Земља њему дата на управу
Да среди прљаво крваву јаву.
-
Стефан Богу мио у визији је био.
Виде искре будућности што га бриде.
Визија му мрви зрачност погледа,
Виђење просветљења радост не да.
Уздахну ко мех распиње дечију груд’.
Бити дете, бити у истину луд.
Магловита надреална дадавизија
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Духу пет година прија и неприја:
 - Бако, бре, зашто?!
 - Шта Стефане?
 - Бако, бре зашто?!
Прогута, што му магловита мисао лута
 - Шта Стефане, шта...
У духа полету кали сету.
Да разбије језе таму,
Тражи нову рекламу.
Кесу шири – рекламе немири:
„Наочаре за...“
Наочаре за будућност – мост

*

Стефан Богу мио иде, иде.
Дух месије визију виде:
Митско просветљење, легендарно,
Дада – дада, без нада, чарно...

Болни уздах месија и снених поета
Лице му топи... бака ће очи да склопи.
Душа му пуна месије сета
Болни уздах тајног Неба мах:
Ох! Бако, бре – зашто?! Зашто?!

*

Стоји петогодишњи пророк, месија, просветљеник будући. Стоји под платаном загледан у 
мистеријум будућности, у поноре сопства, јаства.

И не знајући зашто и ради чега стаде једно дете његовог узраста. Оно стоји и гледа у будућег 
месију. Мали помазаник будући гледа у амбисе „тајне над тајнама и опет тајна“. 

Приђе и други дечак, и он гледа загонетку у виду дечака под платаном, дечака који озрачава 
простор око себе и тренутке времена чини неосетним у пролажењу, безвремени простор. 

Опет се чу: „А зашто?! Зашто бре бако!?
Тајац безодговорни.
„Како се зовеш`“ – пита бака једног дечака.
- „Матеја Симоновић“
- „ А ти како се зовеш“ – пита бака другог дечака
- „Гаврило Николић“
Бака помисли: „Мужеван, божији човек, човек од бога, божији дар, који слуша, послушан...“
- „Гаврило – божији човек, бог је моја моћ, помоћ; Арханђел. Народ побеђује“.
- „А ти како се зовеш?“ – упита девојчицу са неком лептир машном на темену.
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Мали месија рече: „Не! Не! Не!... Бако зашто бре?“
Чује се неки као шапат, некога, нечега:

Све што је тужно и мило
Невином љупкошћу засени Гаврило
-
„Тее дражесни неми смех:
Поруке Неба – тајни грех.

Будући просветљеник панично понови: „Не! Не! Не!“...

СНЕЖАНА НЕ БУДИ ТУЖНА

(Флобер: „...крдо“)

Флобер... Кажу за њега: „Највећи стилиста у светској књижевности“. У писму Лујзи Коле 
1846. препознајемо неку тананау предходницу фројдизма. За његова писма се каже: „Један од 
најдрагоценијих докумената у целокупној историји литературе“. Већ смо га помињали – „Хтео 
је да пише књигу о ништа“. И Флобер, и Његош и други су проклетији од многих које бирократије 
проглашавају „проклетим“ за своје класно – експлоататорске потребе. 

Савременуку Бодлеру песнику Цвећа зла пише: „Ви не личите нинакога (што је прва од свих 
врлина)... Реченица Вам је набијена идејама, само што не врисне“. Нешто слично могли би смо рећи 
о сликама Снежане Б. Стефановић.

Флобер Жорж Сандову пита: „Зашти сте тако тужни?” Даље јој говори о „непоправљивој беди 
човечанства“, о „гомили – простом крду“ и о „малој групи духова... који једни другима предају светлост 
знања“. „Земља има својих граница, али људска глупост је бескрајна“.

Флобер је умро у беди и самоћи, најутицајни француски писац  XIX века.
Да, ни наши писци ни сликари и званично непризнати као „проклети“, „уклети“ нису сами. Они 

су далеко од прљавог баласта епохе естрадних „проклетих“ песника и сликара отужног мобилијара 
бирократија режима једнократне употребе идеологија. Свевременци „награђеног правца“, плаћени 
дисиденти специјално ратовског модерног чарања бирократских мистификација.

Дубокоумља био им штит – отрцани и прљави мит. Брада, бркови, дуга коса, разбарушен, 
ћифтински брушен. Комесарска о рамену торба. Са режимом лажна борба. Ту је љупко – дрска 
педеруша, подмукло на естради лажна душа. Изјаве, петиције, протести, тајне вести. Естрадно и 
парадно свевременци у вечности прљави у сенци. Припремали место за алеје, плоче, називе улица – 
дух ћифтица са триста лица.

Снежана не буди тужна и смирени Андрић је саветује: „Пристао бих да живим, ако мора тако 
бити, међу дивљацима, у вихору револуције или у безумном вртлогу рата. На све бих пристао, само не 
на малограђански живот који никада ни у чему не показује величине, ни лепоте, ни праве радости, јер 
је у њему све отровано предрасудама и укаљано рачуницом која се увлачи до најскровитијих дубина 
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људског живота, до у осмејак са којим човек човеку каже ‘добро јутро’!, до у брачну постељу, до на 
самртнички лог. А та рачуница није само бездушна, него и -  потпуно погрешна“. 

Снежана не буди тужна, у тајном сплету си на Булевару револуције.

ЛЕКТИРА И ПРОКЛЕТОСТ  
ПРОИЗВОДЊА ПРОКЛЕТОСТИ

На јунакињу ове наше књиге, на њен самобитак па и и њену ликовну креативну свест, машту, 
осећање и вољу – на њену „проклетост“ утицала је и обавезна лектира у гимназији.

У ђачка њена лутајућа лета
Јесењин, Лорка – хорде љупких поета
„Ствараше јој слику света“

Све до гуше
Мучише је Мртве душе.
Из Завета патник Јов;

На крв и нож људи зов.
По глави јој се мота
Патња Дон Кихота.

Ту је и Гете – мисли нам лете
„Није фер“ – умеша прсте и Вертер
И поета поносне гордости
Лорд – патњу премости.

Патње света спева
И „десна“ и „лева, лева“

Љупка патња Оњегина
Стих Расији сина:
„Ко живи, мисли, тај у души
Не може да не презре људе,
Ко осећа, тога вечно гуши
Бол који прошли дани буде“

Мати, Како се калио челик
позитиван јунак, негативан лик
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Ту је подла – „неутралност темпорална – свих времена мућка стална“

Мучнина и Странац
Карењина, Карамазови
Писци стари, нови...
Страдија – духа прљав ланац

Бранко, Андрић, Крлежа,
Некад наших цела мрежа.
Санта Марија- Лаза
Слепих пута стаза
Јефимија, Свети Сава,
Много мудрих глава
Свима знано детињство рано,
Змај и други вични дечијој туги

Мајка Југовића, Косовка девојка;
Милица – многа лица
Марко, Милош и много још

Чита мит, чита бајку; нови стих збуњена душа издржа хајку

Као начин лека, вида
У слике хајку нежно узида.

Слике пуне драме духа – тела
Сездане од бола пепела
 
Читаоче љупки, дрски
Свој лик можеш да им даш
У нападу љупком и дрској одбрани
Да ти прођу прљави дан

Музика, сликари многи знани
У њима су њени рани дани.
И они,
Они...

Душа на узбуну звони.
Крик те узбуне 
Слике су ове пуне.
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Душа јој нехте клише,
Тражи у бучној Тишини више
Место где Посвећеник издише.
Занос јетки дух ретки

Можда Оњегин Евгеније
Душе њене доста крије:
„И с огорченим умом чудним
Што ври прегнућем узалудним“

Снежанин ум ликовни „огорчен и чудан“. Деценијама је живала „у прегнућу узалудном“.
Верујемо да њене слике коауторске и друге нису баш узалудно прегнуће. То покушавам огледима 

о њеним сликама да покажем па и доказујући извесну „проклетост“, „уклетост“ „узалудног прегнућа“. 
На креју цео подухват ЧОВЕКА „круне живог“ живота може се узети као „узалудно прегнуће“. 

Постоје велики сликари света. Сада не већ тајна сликарка... Куда плови њена барка.  

ИГУМАН СТЕФАН ПОМАЖЕ

У писању се позивамо на велике светске умове као и на велике песнике света. Најпознатији 
код нас су народно песнисштво, Вук, Његош, Бора, Сремац, Андрић... Сигурност у дубини и ширини 
општељудског... Познавање Човека...

Из неких разлога избегавам да пишем о Његошу, Бори, Сремцу и Андрићу... Ипак, неким 
стицајем околности и о њима сам понешто написао. О Андрићу сам објавио краћи рад у вези са 
манифест новелом-причом Мора Војислава Бубање (Двојна експозиција) и Тајна тејне Знакова поред 
пута Ива Андрића. Рад је написан пре двадесетак година, а објављен је 2011.

Овај рад је значајан за Снежану Б. Стефановић у томе што и Андрић говори о лицу људском као и 
Снежана у својим сликама. Покренут том заједничком темом у написаном раду о Знаковима поред пута 
(живот и живљење) нисам оделео а да не додам нешто о Снежанининим радовима и да унесем десетак 
њених слика. Доживео сам њене слике као својеврсно ликовно тумачење Андрићевих Знакова. 
Андрић у њеним сликама и њене слике у Знаковима поред пута... Драматика тело – дух-душа.

О Његошу сам објавио краћи рад пре пет- шест година. Пишући о сликама Снежане Б. Стефановић, 
о њеној драматици дух-душа – тело, о својеврсној дијалектици њених слика, као бљесак наметнуо 
ми се Игуман Стефан... Његош са његовом суптилном конкретизацијом дијалектичког принципа 
јединство супротности. Да, Његош и 2010, 2011... Но оставимо то хумористима и сатиричарима. 
Вратимо се Његошу. „Свакако је био најлепши човек којег сам у свом животу видео: дивовски стас са 
најсавршенијом складошћу удова, са класичним лепим лицем, са озбињним а ипак благим изразом“ 
(Имбре Игњатијевић Ткалац). „Његошева ванредна мушка лепота привлачила је пажњу на дворовима 
у Петрограду, Бечу, Напуљу...“

Човек таквог тела и уз то владика и државник сигурно је имао дубоке и бурне драме тела и 
драме дух-душа – тело. Те драме и „љуте буре душе и тела“ и поред Ноћи скупље века остају нека 
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ПРОКЛЕТСТВО СЛИКАРКЕ ЈЕ И У ОДГОНЕТАЊУ ТАЈНЕ 
„ХИГСОВОГ БОЗОНА“

Израчунавање честице која даје масу осталим честицама „Електрони немају масу, али их видимо 
као да је имају зато што су у интеракцији са хигсовим бозоном“. „Теорија струне. Не тачке но струне које 
имају дужину. Струна вибрира различитим енергијама... Космичка синфонија... Има наш свет десет 
димензија а не четри а ми видимо свега четри... Наш свет живи на граници већег света...“

Ајнштајн каже: „Најнеразумљивија ствар о свемиру је што човек може да га разуме“.
У свему томе проклетству доприносе и драме ума показане у мојим књигама: Душа корен нема, 

Есеј о времену, Прилози за биографију Ђавола, Прилози за биографију бога, Голешка богиња, Сенке тишине 
и други.

Разлога за „проклетост“ наше сликарке на претек. Песник, сликар... бира „проклетост“, 
„уклетост“; или ко хоће – „проклетост“, „уклетост“ бира њих. Да – и нека: нека се бирају па и на радост 
уживалаца њихових дела, и критичара и писаца покушаја.

Свест и самосвест Човека од првих проблескова ума, рецимо чврстим терминима, о самобитку, 
тубитку и Не(битку) па преко... до тога „како је средњевековни човек разумевао свет као тајанствено 
па чак и зачарано место. Свет је био књига коју је напоисао бог.“ Од прабљеска до данашњих дана 
о којима говоримо у централном делу овог текста – у наслову – „проклетство“ и у одгонетању тајне 
„хигсовог бозона“; или ко хоће – божанске честице. Сликарка, коаутарка са компјутером у све то 
умешала је своје ликовне прсте. 

ПРИЛОГ

 ПОВРАТАК ИЗ ЈЕЗГРА БЕСПРЕДМЕТНОСТИ
(Коме је дато да чује чуо је)

... Хоћемо ли успут да свратимо у Васељену. Имам ја тамо старе пријатеље – Ђавола и Бога. Па 
Голешка богиња. Нећемо се дуго задржавати. Наљутиће се ако чују да сам пролазио а нисам свратио. 
Уби их чамотња, досада... Као што знаш, они од онда, од оне посете Земљи, Човеку дигли су руке од 
Човека. Ђаво је схватио да човек све боље ради од њега... А његов брат и отац Бог је сенилан... Биће 
им мило да нас виде. Често се сећају времена проведеног на Земљи, а посебно код нас. Бог се више 
сећа у неким одломцима. Биће им занимљиво да чују од тебе из прве руке о Адаму и Еви, о Женском 
Исусу, о твом силажењу у језгро крајњег, у срце Празнине, Тишине... А и о геј, и „хеј зашто само геј“... 
О рециклажи комуњара и догађају код шик киоска... А и много што шта из Иверја биће им занимљиво 
да чују од тебе. Посебно ће их занимати твој коаутор Компјутер Самсунг Мишић Мишовић. Као да 
се прибојавају да ти се неотме компјутер, да те непоствари; мада не желе да се мешају у унутрашње 
ствари оног дела стварности свега – ПА И ШИРЕ (Васељена па и шире).
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АМБАСАДА СМРТИ
Видимо се код КИОСКА ŠIK11

Наша транзициона дама
са ортаком, није сама,
ждере пљеакавицу, а он – није фер
ждере мушки хамбургер.

Док јој мисао надмено лута,
она клопа, залогаје пљескавице гута.
Љупкост речи призор зачини,
њој су знани манири фини:
„јеботе“, „срање“, „океј“, „није фер“...
И ортак је у маниру прави Амер.

Истодобно они пуше...

11 Песма је „инспирисана“ сликама Амбасада смрти, Код киоска ŠIK 
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Од оралности да се угуше.
Прљаву добу сходно
рукама бележе „наводно“.

Несажвакану пљескавицу и „срање“...
У ово лењо злосутно раздање
заливају пивом из конзерве,
кока-колом и истином голом.

Каква фора – она пати од затвора
Има неку леву групу...
Отмености плаћа цену скупу.

Мили моји – поче да се зноји
У ово раздање – од ждерања прече срање.
VC техничарка тражи лову, и чека се ред,
од срања не тражи се слађи мед.
Сјури се иза првог у скверу жбуна.
Ту „нагазних мина“12 заседа пуна...
На „минама“ чучи, празни се;
Непрестаје да залогај жваће, крњетак жутог зуба зађе.
Док олакшано дише, гаћама брише...

Ортак: „Ноу ком“ дубокоумно рече.
Пиво и кока-колу меша.
Није склон да епохе „прљавог веша“...
Више за то му одговара крваво вече.
И расекотина уста загушена са пљескавицом
и са љупком речју „срање“.

Он поче да „схваћа“ њему се повраћа.
У живота младој бури
И он се иза жбуна сјури.
Мада пази
и он на „мину“ нагази.

Поред своје „драге“, „љубави“, „рибе“;
Ту где се она истовари 
Он исповраћа што желудац не свари.

12 Жаргонски – измет, говно
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Трају живог доба рачуни стари.
Човек схвата – 
Несуђени и мама и тата пишу своје одисеје
Док људско трајање веје, веје.
Ипак, транзиција младе греје, греје.

„Убица у колевци“13 – прошла лета...
Орална и анална сад су мета.

Болна сета – „проклетих“ поета.
И сликари не беже – они теже...
Кад им се музе од бола најеже.

Кичица коаутора се мучи;
„проклети“, како да се докучи: 
Раскошни мирис, укус, додир – 
људских чула загонетни пир.

Раскошни базд из уста, „ћупа меда“�14.

Светковина смрада иза жбуна.
Храм пораза – крај младих стаза.

Ах! Смрадних речи уста су нам пуна.
И режими и дух Васељене крими
траже лажну заносну меру
да уста сликара и поета испер.
Да маскирају кужног доба смрад;
Да унесу веру, лажни над.
 

*

Дан пролази... На велеграда стази
Нађен женски леш... феш... реш...
...обдукција у току... Притворен
... из краја наркомани... теку наши дани

13 Неки психијатри дечије психологије говоре да је беба „убица у колевци“.
14 Песма над песмама
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Увиђај на лицу места

 Баба сера wc техничарка на увиђају... Пре мртве и њеног приступа небеском рају... Презре 
Источни... Згади се на пренатални... Баба сера даје изјаву: „Ту је wc... клозет... нужник... Свашта раде... 
Наркомани... Налазим шприцеве... Педери... педераши... По троје се набије у wc... Ево ову торбицу 
сам нашла, неко писмо, шта ли је, песма... Били су у wc-у. Често су били.“ 

Баба сера „тајкун“ – јада пуна. Мисао јој лута, она прећута: „Пљуни лову!“ Корупција и њу 
захвати, болно прљави клозетски њени сати где слуша и удише, и гледа видове наших беда. Тријунф 
беле куге и демона радости друге. Иду из  wc-а иду у  wc. Она проверени ислужени кадар по нашем 
кључу постављена прати збитија снена. Опет хоће у јавност, естраду, о педерима изјаву и сад има наду.

 Брује новине о скандалу и баба сере за изјаву хвалу.
 Песма нађена у торбици – 

РЕЧ ПРОСВЕТЉЕЊА

Све што могу да ти дам
То је свечани бол и срам.
Све је, све баш у животу мом – 
Све по љупко прљавом:
У души крш и лом.

Стари јад – изгубљени над;
Лепота ружног – лепог.
Сан ђавола – радост Бога.
Све је сада узалудно;
Не знам шта је сан а шта будно.
Шта обично а шта чудно
Шта је пораз а шта нада.

Ја сам доба живо смеће,
У нове заблуде сад се креће.
Можда тако треба
На сметишту епохе
Ја и тек рођена беба.

И Овде и Тамо - Тама 
И Овде и Тамо – сама 

Нек се гоне оба света, 
Трен са тврђаве лета: 
Сан сликара и поета.
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Чујем стихове а не видим мртвог уклетог песника. Схватила сам да говори мртви уклети песник 
руски Самјуел Кисин Муни16. У жамору разазнајем да говори сонет у коме слика дух Ђавоље вароши.

*
*   *

Ми чеда смо хаоса. Маске карневала
Слепог безумља оличење, бунцања.
Царства разума сада су каљуга постала,
И провидан је огањ празних обећања.

Ми деца смо хаоса, слобода речи и слова.
Сањамо, ронећи по стихији упорно.
О праоче, тамо, опет си крај престола,
Твој се црни барјак виори слободно.

Од пантивека успавани у дубини свести.
Али, извукли смо се. Препреке уклоњене.
И свет древни је далек ко светле исповести,
И опет смо то ми – бунцања оличење.

Ми кружимо у тами, у мраку кола се воде,
Покорни хаосу – ко владици у храму.
Претече смо будућих дана слободе,
Ми опевамо светлост проричући таму.

Чујем из публике: „Уа! Склоните то!“
Видим стихове, песму

ДАНИ

Субота
Недјеља

Понедјељак
У

То
РАК

16 Руски уклети песник (1885-1916); превод Светислав Травица 
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Где сам?! На Тргу песника. Чула сам песму Дани. Изненадила сам се да се овде зна за ову 
необјављену песму полиграфа и песника Николе Рацковића. Писца поеме састављене од питања и 
Треће тачке. Осећала сам неки убитачни аветињски ритам дана са религиозним набојем вера. У броју 
3 или после њега после суботе, недеље светих и по-недељка као удар казан натенане уторак – У то: 
РАК. Самртни сан.

КАО ДА СЕ МЕНИ НЕКО ОБРАЋА

Осећала сам неку тежину погледа нечијег. Радозналост ме је приковала за камен. Чула сам 
стихове:

„Сликарка већ равнодушно на звезде лаје.
Већ живот досадни у томе јој траје.
Ох! Кад ће доћи дивни збуњени, сати;
Кад ће трепераве на њу залајати?

Ништа се не зна – маштања никад трезна.
Ђавољи камени часи – прљава крв ума све гаси.
Минуше голе хорде деце, људи, жена;
Како се ликом снаћи у нереду мртвих успомена.“

Чујем у ваздуху, у простору звучне графите, пароле, слогане..., а не видим оне који их изговарају. 
Ево неких којих се јасно сећам: „Лепотом обузети, бесмртности на мети“; „Заузми смелост смрти, 
трајање своје упрти“; „Три камене лутке вечност проводе ћутке“; „Цвет камене самоће и безнађа“; 
„Камена бучна Тишина, Празнина, Ништа“... „Обезнађеност обезнађености“; „Самоћа саме самоће 
камене“; „Поданици и поданице каменог царства меса и крви дечетине“...
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Ишла је нека сен у некој мантији лутајућег пророка. У достајанству смрти са косом. Ишла сам 
за њом и чула стихове: 

... Нисам смео да ми живот цео...
... Шта ме снађе?- „Потонуше све ми лађе“...

Указа се смисао Празнине, достојанство Ништа;
Полет загонетни кроз људска бојишта.
Бирах драж пораза и моћ слепих стаза.
Обузети сном о празној човека лепоти

Клктаху у смрти људски животи.
„Стати пред лицем правде“ вечне;

Рећи мисли читке болно течне.

Занета нејасношћу смисла стихова гушила сам стрепњу од моје непристојности, за коју сам 
мислила да и овде важи.
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Одједном та сен лутајућег пророка се окренула. За трен схватих да она зна да идем за њом, и 
схватих да се она мени обраћа стиховима. Ужасни неми крик камени витлао ми је крхко тело.

 Авај! Његово лице?!
 На лицу... Место лица букет рана. Очи – ране... Нос – рана... Уста – немарна расекотина из које 

се сливале крваво гнојаве речи, мисли, осећања и стварале су неки утисак драде – мудрости.
 И даље чујем речи из тих уста.
 Лице – моћи, подвизи вишеструки.
 Око – вечности, самодовољности, свезнање. Мистично око просветљења, шта се учини од вас?! 

Свевидеће око надгледниче камене Ђавоље вароши. „Свећо телу“ из које куља крваво гнојави пламен. 
„Око срца види све“. Шта се учини од вас?! „Духовно средиште, апсолутни интелект“. „Душа има око... 
једино њиме се сагледава истина“. У неком страху пожелех да имам те очи.

Уста – раздерачки, прождирачки вид Велике мајке. Улаз у доњи свет.
Куљале су крваво – гнојаве моћне речи. О, океану јединства.
Разазнавала сам стихове који су куљали из немарне расекотине ране уста. Мени је говорио 

букет рана:
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Патњу самоће и безнађа
Окивај бојом, обликом, ликом.

Рамом Празнине их урами,
У свечано каменој тами.

Наш сусрет у каменом крику
Покажи у твом надреалном лику.

Он је говорио гледајући својим рана очима. Некоме је говорио. То ме охрабри мало. Можда је 
то била моја Муза безлица. Не, не знам откуд ми та камена мисао. 

Ране - очи говоре
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ЖЕНСКО ПИСМО

Чујем а не видим... Чујем стихове: 

Она прети, она подло прети.
Оковаћете њени сакати сонети.
Њене строфе, метафоре књишке;
Бајате слике, лажно фришке.
Разгореће машту ћифте прљавог.
Ту ће бити и поезије неки бог.

*

„Цивилизацијско посрнуће“...-
Ту су на своме, као код куће.
Жена гола, или смо до пола;
Мало конфекцијског општег бола.
Са мало књишког дара
Машта прљава се разгара.

*

Ту је готов злокобни поета-
„забринут за усуд света“;
„песимиста“... и још фраза триста
Прљаво подли анти комуниста.

Чујем:

Број прљаве своје дане,
Да још који бедно кане.
Смисао нек се љигаво искраде;
Пиј задњу кап лажне наде.
Пусти покајање, исповести...
Ништавило све премости.

Чујем а не видим (мушки глас):

Дошло је време да у Републици Ђавољој каменој вароши питамо жене и девојке јесу ли органског 
порекла или да у љубавном заносу тела сами установљавамо.
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Чујем: 
Суштина празне Тишине
Никад неће да нам мине.
Очај Ништа каменог, вечног
То је наш Ђаво наш верни бог. 

А звезде? А звезде не знају да су звезде. Не знају да Снежана постоји и да оне саме постоје, 
и ако се као пчеле у Вечности роје. Оне постоје у Светој речи, у Речи-светлости што њу и вечност 
премости. Не знају ни да лају, ни да се кају, ни да су треперава светлост чичка. Не знају ни узалудни 
разлог буре и тела и духа - душе сликарке. Њено окамењено Црно сунце што обасјава ликовну 
светињу приповедања о Републици граду каменој Ђавољој вароши. О, камено – вечна метафизико 
трансценденцијо имаш своју дијалектику.

***

Ликовно филозофирање Снежане Б. Стефановић у циклусу о Ђавољој Вароши, у визији, и 
у другим њеним радовима, није за чуђење, ако је по Платону „почетак филозофије је чуђење“. 
Познато је да ужас смрти „релативизује све што је разумско“. Својеврсно инфатилно уметничко 
па и ликовно филозофирање смрти је присутно код уметника. Бајковитост, сновиђенско виђење 
(визија) ликовно у овом циклусу приповедном показује како се често говори да „очигледност није 
очигледна“, да постоји „маја – привид“.

Из привида Ђавоље камене вароши у сновиђенски привид ликовни Снежане Б. Стефановић 
– дакле – метапривид је ликовна борба компјутерског надреализма да се допре до неке истине. 
Можда само истине – људског негирања смрти у виду визије, негативне утопије.

***

Мало ме чудило да се у Републици Ђавољој каменој вароши исто чује на улицама: „Ћао! Ћао, 
ћао! Океј. Нема проблема. Позитивна енергија. Јако добро. Назови ме телефоном. Између нас хемија. 
Лептирићи у стомаку. Јеботе. Каква фора. Све је под контролом...“

Говори се о „Ђавољем даху“ као о „рекреативној дроги“. Користи се за крађу, силовање, за 
вађење органа и продају, за губитак сећања. Зову га и „серум истине“. Вероватно сам у том мом 
лутању Републиком камене Ђавоље вароши и сама била задахнута. Осећала сам да губим вољу и да 
ропски постајем послушна... Кроз неку маглу сам се присећала негативних утопија... Постајала сам 
прави поданик Републике камаене Ђавоље вароши. Чинило ми се да ври, кипти у Републици Ђавољој 
вароши каменој од ријалити шоуа. Избори и друштвени живот су само вид ријалити шоуа... Мало ме 
бунила сличност са... 
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Небески устаници

Ћошак и на ћошку група авети сенки. Понека авет пешак... Гомиле ђубрета. Уређене и неуређене 
депоније. Ђавоља варош ствара уређене депоније. 

Прислушкивала сам теоретисње у коме сам виделе ликовну чежњу за истином. Теоретисање о 
сликању пруге и перспективе, сликање паралелног, или да ли се две паралеле у бесконачности секу 
или да ли је празан простор у ствари слика а не фигуративно.
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Чујем: 

Земља – од Беле куће до Крмља
Под црним Сунцем демона
Чује се јецај смрти звона:
Са пуно воље ко ће кога да закоље.
Уз то још – процветао олош.
Истините речи поета – слика света.
Проклетство Бодлера и Диса,
Небо, црна рупа Теру да усиса.
Човек – једина самосвест Ништа, Апсолута.
У Вечности опет да лута
До новог бљеска ума – без путоказа друма.
У Вечности вечној – Реч, болни пој,
Огањ мртвог ума твој и мој...
Слика, боја, облик – то је име, то је пралик.

*** 
Прочитала сам у новинама (и одломке)... На једном зиду, пано... : 
„Поводом векова од смрти Бога биће упиличен омаж Богу у Културном центру Републике 

камене Ђавоље Вароши... Ретроспектива... Приказани оргинални божански костими... Документа, 
рекламни материјал... Спотови... Фотографије, приватне и личне ствари као и неке до сада невиђене 
фотографије... Тајни закулисни живот Бога и његовог сарадника брата и сина Ђавола по коме и наша 
славна камена варош Република носи име. Анђели, свеци и проклети песници и сликари.

Бог из разорене породице... Васпитно запуштен... „Сенилни деликвент“ имао је тежак живот... 
Харизма... Судбински сусрет са Ђаволом... Велики изазов у каријери Република камена Ђавоља варош... 
Велика очекивања... Самоубиство Бога... Обесио се... Застоличиосе па ће морати поново да умре... 
Жута штампа се обрушила на... Алкохоличар... Вештачко срце... Оперисан мозак... Икона стигла у 
индустрији званој људски живот.

Чула сам неки глас: „Пази шта радиш... Буда... Бити будан... Бога, Ђавола, Анђела чувај се...“
Хтела сам да одем да посетим нарочито оно у вези са проклетим сликарима; али, авај! – 

пробудила сам се, а боље да нисам.
Но ипак испричаћу још нешто од доживљаја у вези са Богом.
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СМРТ БОГА – ДАН МЛАДОСТИ И ПАКТ СА ЂАВОЛОМ

Читала сам новине и разазнала отприлоке да они славе јубиларну смрт Бога, нешто као Дан 
младости. Бог(ови) често умиру и поново се рађају, оживљавају. Изледа да није добро умро па мора 
поново. Будући да су поданици Ђавоље вароши, камене Републике штедљиви, патолошке циције, они 
истог дана славе поновну смрт Бога и дан Пакта са Ђаволом.

„... Протокол Пакта... Констатација Пакта (члан 1)... Додирнут је интерес Републике камене 
Ђавоље вароши (члан 2)... Приложен текст Пакта... Решење новог поретка... Трајног мира... Право да 
Република Ђавиља варош камена добије простор на који само има право... Респектовати суверенитет и 
територијални интегритет Републике Ђавоље вароши. Друге гаранције неће објављивати... Повлашћени 
статус Републике Ђавоље камене вароши... Да обезбеди свој ђавољи камени мир и светлу и срећну 
будућност.

Република камена Ђавоља варош је изразила жељу да приступи Пакту на путу у интеграције и 
глобализације... Потпис поборника за склапање традицијанолног уговора са Ђаволом Пакта...

Мислим да сам прочитала да је и сам Ђаво изјавио да је поносан што је склопио уговор, пакт са 
чувеном Републиком камена Ђавоља варош која носи име баш по њему... 

Очекује нас срећна и светла будућност у коју сваког дана све више и више срљамо... И овде се 
показује да љубав побеђује, а Бог се љубав зове.

Нисам баш схватила ове поруке о Богу и љубаве и умирању Бога и величању Бога... Није ни чудо 
када је све ово сновиђење и то у Ђавољој каменој вароши Републици. Ту сам у сабласном родном селу 
моје мајке у глуво доба ноћи када се јављају духови, утваре, сабласни, вампири, привиђења, авети.

 НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ КАМЕНЕ ЂАВОЉЕ ВАРОШИ

На Тргу сам Камене Ђавоље Вароши. Схватм да се одржава неко књижевно вече и да се у 
песмама говори и о мени као сликарки.

Чујем брадатог који говори песму.

Сликарко, дај, насликај
Срце у грудима...

Поето, вечна људска сето,
Опевај љупкост дечијег осмеха;
Лице што се стопи од миља;
Душу што не зна за моћ греха;
Живота радости изобиља.

Сликарко, дај, насликај:
Дечак коме срце пресађено
Извађено из другог дечака- снено
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Од лепоте жене и неке успомене.
*

Срце снено, пресађено
Сањај, сањај доба без продаје органа;
Сањај, сањај зоре без тих дана.

*
Док се топе у очају
Отац, мајка, сеша;
Виде невиног у рају,
Он се с прахом праха меша.

*
Прилог животу на Земљи
Где су Беле куће и Кремљи...
Куца срце Истока
Новог историје тока.

*
Сликарко, дај, насликај
Еј! Богати,
У грудима вам загонетка смрти.

* 

Еј! Поето вечна сето

Опевај дражесну смрт
Купљеног дечака.
Смрт страсну луду на педофила уду.
Он га и рукама дави;
Снови узмичу јави.
Штета мртав да се баци
За пресађивање... ђаци

*
Није лоше...
„Бос“ за пресађивање – израелац Моше.
Црно тржиште доноре иште.
Од живог постаје кадаверични.
Ту су и разни подаци лични.

Слушала сам и гледала из прикрајка. Скоро се и ја скамених када схватих да се песник директно 
мени обраћа. Нисам могла да поднесем поглед. Чујем песму.
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Остаћемо расцветани у безнађу
Векови да нас усхићени нађу.

Распалити снове и лепоту
Све је у овом нашем животу.
Смисао бесмисла подлог
Нек несувисло славе Ђаво и Бог.

Твоје слике речју освешћене
Славе буновну патњу вечне жене.
Понеси у јаву светињу приче – 
У Каменој Вароши истина се сриче.
Широм прљаве блудеће Тере
Покажи твоје музе мере и вере.
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koje bude bolje neka ne potone’.
Eno, vampir zakonodavac, logotet, pun sebe, govana, ode da se olakša tu, u prvi žbun Parka 

Staro groblje. Čekaju ga burni dan i noć.
Njegova misao, mašta i osećanje vampirsko luta. S toka misli ako-onda skreće s puta. I volja 

mu je po našem sumanuta. Smislene više veze hvata a ne uzročno- posledične. Kao poda-nici 
Govnarije, više se drži logike lične. Misao istrzana, šarena, ko haljina bez ukusa žena. Božanska 
onostrana logika, logika tuđa sa tri lika. Još um mu vampirski sećanje pomuti kraj spomenika. Sa-
mozaljubljenost i vođe, harizmatika, ’kreatora politike’ i borca protiv neke ’klike’. Smuti mu naše 
logike um. Eno sada misli na ’referendum’. Na, ’demokratske slobode’, na ’slobodne izbore’ - oči 
mu stranačkom vatrom gore. Gubi mu se logika od šireg ka užem i od opšteg ka pojedinačnom. 
Obuzet je svojim govno-snom. Usrećiti vampire, vile, veštice - horde vasionske gamadi. On na 
preuređenju Vasione radi. Izmiče mu naša logika - misli progres - napredak, napredovanje, uspeh; 
razvijanje, širenje., prodiranje napred. Ne kreće mu se tok misli u određenom pravcu - od uzroka 
ka posledici, od razloga ka posledici; od opšteg ka posebnom; od cilja ka sredstvu; od uslova ka 
uslovljenom, i obrnuto. Konačan i beskonačan progres (progresus infi nitum). Kod njega živo-mr-
tvog je smućena progres- regres misao. Kod njega je progresivnoregresivno i regresivnoprogresiv-
no. Dragi, umni Velikomagu, već znaš - to je i, što se kaže - i problem naš: živo-mrtvi, mrtvo-živi. 
Živo- mrtva logika. ’Osuđeni’ da im duh-duša svemirom luta. Put bez puta, bez večnosti osećaja 
realnosti. Pojavu i Biće da premoste. Evo, vampiri, aveti, veštice. došli nam u goste. ’Zvanična 
uzvratna poseta’ - takva su naša leta. Mi i ne znamo kome smisao stvari da damo. Sluti se Vase-
ljenska revolucija. Ko zna iz svega toga šta će da isija.

Druga i drugačija je logika volje, logika srca. Drugo osećanje razuma. Tamo je drugačije kad 
se siđe s uma. To je vrhunski razum - ludilo pravi um, um slobode. I oni znaju za modu misli. 
Oni su bliski umu Govnarije. U njemu se njihov um krije. Zar ovo bolno jeze puno naše viđenje i 
osećanje nije i njihovog zakona misli, osećanja, mašte i volje puno, zar po njima ovaj nered duha-
duše nije kazana vampirska naša poetika mutnog lika. Ne razlikuje noc i dan, ni uma noc i dan. 
Od smucenih parčadi tok viđen je izatkan. Daleko nam naša priča od reda i zakona Homera i 
drugih divnih pesničkih mera. Upali smo u vampirsku ravan skaza. Misli nakaza.

Eno ga - ide odsutan, tuđ i sebi. Niko ga ne vide. Govori nekom govnokrvavom svitanju, zori: 
’U krv ce nam govna potonuti/koje bude bolje neka ne potone’. Eno peva logotet svoj živo-vam-
pirski oratorijum. A, ka Svetoj planini Kopros migolji mu se um. Ti, mili, ti si mu jedini na umu, 
u viziji. Ti neba hodočasnik. Ti si mu uzor i nada. Klanica ljudska mu je hir i parada.
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bom ljudski milenijumi, stoleća. Još jednom samo, samo.. podrum, i podruma truli um. Mesto sa 
kojeg se najbolje vidi, zna - to je mesto ‘sa’, a ne ‘iz’.”

Opijena smradom i tajnom knjige
DRUGO JA: „Da - knjiga i žena. Velika majka tvoja bajka. I onog se seti. Celo golo žensko 

telo. Opijena smradom i tajnom knjige, mladom. Mlada nabrekla od tajnih nada tela i duha. Da 
ne prljam uspomenu na tu devicu-ženu. To je, mili, tvoja noć ’skuplja vijeka’; tvoja Santa Marija 
dela salute. Neka je ’možda spava’ i ’grob neguje joj stas’ jer ’razlike svih vremena ćute’.”

GOVNOMAG: (Govnogrudva se uzmica, naglo se ujmi, zavitla se i kao vezan balon beso-
mučno pokuša da se otrgne)

Možda i jesam živ
DRUGO JA: „Jedini, još imamo osećaj da smo živi. Možda i jesmo. Još je u nama pokretačka 

snaga. Niko me ne primorava da mislim, da govorim (ako govorim), da pričam o sebi i o onima 
dole. Možda ja ovo samo čujem svoj unutrašnji glas; samo jedan razgovor. S kim? Sa sobom. Je-
dini, Ja i Ja razgovaramo. Ja ovo pričam Sebi. Ovaj razgovor je halucinacija?! moja haluci-nacija 
na Svetoj gori Koprosu, na gori govana. Mili, u kršu Ja našlo se Naše nevino telo i duh. Našlo se 
u procepu telo - ono. ’Društveno biće’. Ipak ne zavidimo onima koji se brane ’zlom sudbinom’, 
’prokletstvom’.

Mili, da nije tiho samoubistvo. Odricanje od svih delova tela i pretvaranje u deo koji nije deo. 
Moje telo - lepoto moja - kožo. Paniko moja, ja sam prljava ispostava tvoja.”

Poetska inteligencija tela
DRUGO JA: „Dragi, tajni poeto, moja divlja seto, tvoje telo je imalo poetsku inteligenciju. 

Ono se postavljalo i postavlja se iznad automatskih i instinktivnih aktivnosti. Možda si bio više 
svestan tela no što je trebalo. Ubod trna stvarao je i tebi divne i divlje panike tela. I sama pomisao 
na telo paničila te je, davala ti milje duhu. Avaj, pomisao na njegovu unutrašnjost?! Divio si se 
koži - lepoti koja sve pokriva, štiti, zavarava, maskira nam svet.

Da nismo uradili ’prestup’i ’zločin ’a da to ne znamo. Možda smo zato kažnjeni telesno na 
ovaj jedinstveni preobražaj - ugovno-grudvu. Možda je naše telo prognano, kažnjeno da ne bude 
ozračeno prisustvom zračenja drugog tela. Naša korona tela je bez adresanta. Mi smo, sigurno, 
bez ’zločinačke volje’. Ne, ne ’zločin’ i ’ludilo’. Divno, zanosno ludilo možda. Naša biološka organi-
zacija tela nije zločinačka. Ne - nije.”

Vreme zaslužuje govno-mesiju
DRUGO JA: „ ’Svako društvo ima zločince kakve zaslužuje’. Jeste, to je tako. ’Društveno biće 

određuje svest čoveka.’ Da i: svako društvo ima mesije velikoposvećenike kakve zaslužuje. Ovo 
društvo, ovo vreme, zaslužuje govno-mesiju. Govno-Velikog posvećenika. Telesno i moralno ludi. 
Naša magijska misao je htela vrhunsko u čoveku. Naš duh i telo nisu bili obični razmetljivci. Ni-
smo čak ni divno, realno, lepo lagali. ’Ljudska ličnost’ i ’lice’. Na-ša laž divna išla je do apsolutnog 
govno-simbola, totalne metafore. Nismo mi eksplozija zloće, zla. Ako je posmatranje i bes razo-
čaranja u Čoveka eksplozija zla, onda...„
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Bajke o telu
DRUGO JA: „Mili, gde sam, o čmu pričamo, razgovaramo? Tako brzo protiču, promiču 

uznemirujuće misli, slike. Senče ih strepnja, jeza. Ipak, nisam upao u mitove, čudesa, u bajke, 
legende tela i o telu. I moje telo realno laže. Zna ono da je nekada bilo svirepo nepri-mećeno od 
drugih. Ravnodušnost prema našem telu smo doživeli. Ali nismo došli do toga da ga dožive kao 
odvratno, gadno. Ili, izazovno primećeno zbog ružnoće, neobičnosti. No, uprkos tome, evo do 
čega je ono došlo. Da li smo od Sebe? Svoje telo doživeti kao neprijatelja. Možda su, mili, ovo 
samo utisci preobražaja u govno-grudvu. Neobičan preobražaj. Možda mu je uzrok u ’mentalnom 
rasulu’ i u ’panici organskoj’, panici tela. U velikom interesovanju za svoje i tuđe telo koje je posta-
lo područje ispoljavanja sumanitosti. Problem telo. Možda smo izmešali naše konkretno telo sa 
doživljajem tela. Fantazmatsko telo.”

Govno-grudva - tiho samoubistvo
DRUGO JA: „Možda je ovo naš nesvesni izbor vida samoubistva. Kruna: klime, geodemo-

grafi je, aktivnosti naše i naše telo i duh. Kruna našeg neuspeha. Preobražajno samoubistvo je 
uteha i kazna. Jedini, već mi je misao prazna. Ludilo naše zagonetno, setno; evo nas pretvara u 
grudvu-govno. Divna ideja smrti na sebe uprti: moralnu patnju, osećanje krivice, samooptu-živa-
nje, inhibicija. Naš poslednji ’pokušaj usamljenika’. Naše samoubistvo govnavo ’protiv nekoga i za 
nešto’. Divno govnavo samoubistvo naše - oda i himna života.”

Sumanuti spavač
DRUGO JA: „Možda je sve ovo san u snu, i svest o snu. Moj divni, paradoksalni sumanuti 

spavaču. Čisti svoju zarđalu dušu; tame podruma, laguma njenih. Izletu iz kaveza-krša Ega. ’Oke-
ansko osećanje’ stapanja - moj poduhvatu, na kakvom smo putu? ’Viđen svet iznutra’. Mili, mi 
smo ’čovek primitivnog društva’ - simbol za nas predstavlja ’živu realnost koja ima stvarnu moć’. ’. 
Meni živa’ ’pletisanko’ ’razabrati se u pletivu’. Pletivo, govno. Nije šaljiva pitoreskna tvorevina.”

Tečni osmeh
DRUGO JA: „Mili, šta je ostalo od tvog izvajanog lica, od tvog često okamenjenog osmeha 

odsutnog koji je zbunjivao žene. Šta je ostalo od tvog tečnog osmeha koji je preplavljivao celo lice. 
Divni moj govnavi, smešni smeško. Pun i unutrašnje različitosti. Mili moj, ’probuđeni i uznemi-
reni svešću modernog saznanja’. Ludilom oplemenjena knjiškost, opravdana i govna-vom smrću. 
Uguši nas smrad sumanutog tela, telesnog preobražaja mističnog. Govno-preobražaja apsurdnog 
i verovatnog.

No, ipak, govno-svedoče sveta, još imam utisak da sam živ, možda i jesam, nikad se ne zna. 
Govno-svedok sveta. No, svedoci i vrednost svedočenja uvek su sumnjivi i izazivaju sumnjičavost. 
Nepouzdana iskrenost. Jedini, mi smo obavešteno-neobavešteni u srži stvari. Mi - javno-tajni 
učesnici srži stvari.”

Moralna svest Govnomaga
DRUGO JA: „Blaženi, nas muči i ’moralna svest’ - ’sekundarni, veštački proizvod društve-

nog porekla’. Ne. Ne. Nije ni ’urođena funkcija’. Ako je čovek ’društveno biće’ i ako njegovu ’svest 
određuje to društveno biće’, onda je i ’moralna savest’ primarna i prirodni ’proizvod društvenog 
porekla’. Ne. Ne. I ne - mi nismo izgubili ’moralno osećanje’, mi smo hteli da ostvarimo naše 
vrhunsko ’moralno osećanje’. Ne i ne - nije ’devijacija moralne svesti’ naša plemenita mržnja. 
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„On ne zna da su večina ljudskih snova, u stvari, briga tela o svom zdravlju. U snovima je 
slepa svest i na nivou ćelije, gena. Ona javlja svesnom o onome šta se dešava u telu, pa i u samom 
mozgu. Javlja i o prijatnom i o neprijatnom. Javlja i o psihosomatskim zbivanjima. U ta dešava-
nja u telu spadaju i polnost, i virusi, i bakterije. kao stalni stanovnici i kao opasni uljezi. Snovi 
sa socijalnom sadržinom, arhetipskom, proročkom. Sa sadržinom samobitka i tubitka. A san o 
Ne(bitku) imaju fi lozofi , poete, mističari i drugi. Ti snovi su ređi i možda nisu tako reski, upad-
ljivi, ne obuzimaju tako snevača. Nisu mučni. Snovi su projekcija JA i biološkog i psihološkog. JA 
još divljeg i slepog u sebičnosti. JA Stradopoljaca.

Oni koji ’ne sanjaju’ imaju neke prekide u vezama telo-svesno. Taj prekid ne znači i da će 
mnogo uticati na dužinu života. Jedino će uticati ako se snovi budu sigurno koristili kao put, sred-
stvo u dijagnostikovanju. Preko koda genoma. Misle da će otkrićima koda genoma i tri milijarde. 
osloboditi čoveka sna, sanjanja?!”

Dva sna i snevača na kauču Satane
ĐAVO (Gleda nekog čoveka):
„On ne zna. Eno tumača sna pesnikinje. Pesnikinja opčinjena snom o crnom psu: ’Ja sam 

crni pas, razdragan i prepun sreće. Jurim kao vetar kroz rosnu travu punu poljskog prolećnog 
sveća. Sve je ispunjeno ranim sunčanim zracima, jutarnjom svežinom i mirisom zemlje i trave 
koja mi širi njušku i miluje telo’.

Ne, nije ovde arhetipsko, bdilaštvo. Priroda. Oslobodila se sna kada je objavila knjigu ’Tra-
žim pomilovanje’. Ne, onaj čovek tamo je sanjao da ga jebe pas. Sutradan ga je boleo stomak oko 
pasa. Jebao me pas. Jebati žargonski - mučiti, zlostavljati. Nesvesno svest sa nivoa ćelije, organa 
- nije moglo u akcentu da se izrazi, nije reklo pas (pojas) no pas (kuče). Ne zaboravimo i pas (ge-
neracija). Nesvesno mesto boleti reklo je jebati. Nesvesno, iracionalno, na nivou ćelije, organa se 
snašlo da nekako kaže šta se dešava u telu. U okviru svoje moći nesvesno se izrazilo, upozorilo. 
Uporno je, verno je. San koji se ponavlja pesnikinje zbirke ’Tražim pomilovanje’ verovatno znači 
da je pesnikinja čeznula da ima nežnosti oko pasa. Telesne nežnosti koje ona i opisuje u snu kao 
nežnosti prirode (prirodna potreba) prema psu (njoj). Možda u nekoj dubljoj poruci iracional-
nog: samosažaljenje - da je ona usamljena, ’odbačena kao pas’. Samo je priroda prema njoj nežna. 
I najmanje verovatno je - neke varijacije sodomije. ili, eventualno, pukog ljubitelja životinje, psa. 
Ne znači i da sublimacije koje daje tumač ovog sna nemaju neki razlog. Ali sigurno da je primar-
no ovo o čemu govorim. Kada je objavila ’tražim pomilovanje’ (i dobila ga! verovala je da je dobila 
pomilovanje za te grehe, želje potisnute, žudnje), onda je i san prestao da se javlja, jer se razrešila 
greha, krivice. No, i godine su učinile svoje.

Drugi san o psu (san i akcenti).
San: sanja da ga neki pas, pomalo umiljato, ujeda za grudi. Budi se. Veoma teško diše.
Tumačenje: pas (kuče), pas (pojas), pas (generacija). Znači - oko pojasa, pasa - neki deo sto-

maka, nešto u stomaku je krivo, uzrok je nekim smetnjama u grudima; uzrok je teškom disanju 
koje je snevača probudilo. Naravno, uzročno-posledične veze tog spleta događaja u organizmu; 
biohemiju, fi ziku i psihu sigurno više zna medicina. San koristi istu reč - pas, pas (pojas). Zašto 
baš pas? Možda postoji neki individualni razlog. Oblik organa. Ili komunikacija. Pas (kuče), pas 
(pojas), pas (generacija). Možda je nasledno oboljenje. Celu sinonimiju i homonimiju možda 
treba uzeti u obzir. Čir na dvanaestopalačnom crevu. Iracionalno, san ne ukriva tragove. I u ra-
nijem snu je govorilo pas, pojas, pas ne razlikujući akcenat. I u ovom snu. Znači ili je iracionalno 
dobronamerno, želi da shvatimo njegov jezik, njegovu reč pas , pas (pojas). Ne može da koristi 
akcenat u diferencijalne svrhe, u svrhe značenja. Ono nije nijansiralo, koji deo organa uzrokuje 
smetnje u disanju, u grudima. Uopšteno javlja - pas (pojas), oko pasa. Sada je nijansiralo tegobu, a 
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u prethodnom je snu bilo ’jebe’ (muči), a u ovom ’ujeda’ (muči). Kaže se ’ujeda za srce’. Od pozna-
te konvencionalne metafore pravi drugu metaforu i više je bukvalizuje, prizemljuje. Iracionalno 
(san) više govori, misli, vidi, shvata, oseća u opštim slikama bez mnogo nijansi. Pas, pojas, oko 
pasa. Primitivna svest na nivou ćelije, matične ćelije koja je neuništiva. Neizdiferencirana svest 
koja je čvrsto vezana za telesno. Ili bar nedovoljno izdiferencirana svest u odnosu na svesno, na 
javu. Ona ima globalne slike ’pas’, ’pojas’, ’delovi oko pasa’. U jednom drugom snu ’komad mesa 
krvavi’ - mesto srca. Začeta infekcija u telu - kao začeto dete. Ruku na srce, i u začetku deteta je 
klica, spermatozoid. (’novorođenče’ - infekcija bakterijom, virusom u telu).

Dakle, u nekim snovima je ’svest’ o telu, ali nedovoljno izdiferencirana svest, ili bar neiz-
diferencirana kao racionalno. To je svest sna (iracionalnog). Posebne globalnije metafo-rike. Ta 
svest je divlja, primitivna briga tela o svom zdravlju. Javljanje tela racionalnom da bi racionalno 
preduzelo mere zaštite. Može se u snu javiti i veza psa, ’psa’, pojasa i arkade, kari-jatide. glave, Ka-
renjina, škole. Dakle, zavisi o kojem se i kakvom oboljenju radi i kakva je međusobna veza organa, 
psihosomatska veza. Naravno, sve te slike zavise od individue. Nje-govog arhetipskog, kolektiv-
nog, individualnog. Njegovog samobitka, tubitka rečeno fi lozofski. Kolektivne svesti i momenta 
(individualnosti kao rezultata društvenog bića i specifi čnog za jedinku).”

San njihove kraljice
ĐAVO: „Njihova kraljica sanjala pre no će nju i kralja iskasapiti zaverenici: da se na dvoru 

kuva meso u velikom kazanu. I drugi san: da je na dvoru mali crni pas. iza zavese. i zubima stiska 
njena prsa.

Smisao prvog sna koji sluti iz priprema na dvoru, iz tajnih dostava; san koji predviđa meta-
forično da će biti iskasapljeni i ona i kralj. ’Kuva se’ - tajno se priprema. Na dvoru. Kaže se i: ’kao 
u kazanu’. Dakle - na dvoru će biti kao u kazanu. ’Meso’, ’mrs’. Meso od njih iskasapljenih itd. Kaže 
se u narodu, baš u njenom kraju, za ubijanje: ’biće mrsa’.

Smisao drugog sna: u zaveri je neko kome je kraljica verovala. Koga je kod kralja protežirala. 
’Veran kao pas’ - kaže se. Ali, kaže se i: ’ujeda za srce’. Ovde je ’mali crni pas’ ujeo za ’grudi’ mesto 
’srce’; san je rekao grudi. On je ličio na ’dete’ - ’nevin kao dete’, ’dečja duša’ se često govori. Možda 
je taj izdajnik (crni mali pas) bio i njen ljubavnik.

Sve u svemu, oba sna proriču, ali iz zbivanja koje se sluti, primećuje, iz realnog zbivanja. 
Naravno i snagom intuicije sna.

Dnevna, konvencionalna, metaforika i simbolika je u ovim snovima sredstvo izraza sna. No, 
to je često tako. San govori onim metaforama koje su dostupne snevaču, koje i sam snevač upotre-
bljava. Teško je verovati da će neki đilkoš polupismeni govoriti u metaforama fi lozofa, mističara, 
u čvrstim terminima, konstruktima, noumenonima.

Metafore kraljice njihove su sazdane iz njenog rečnika. Iz rečnika urbano-ruralnog, gradsko-
seoskog. To je i njena socijalna situacija.” (Đavo u izvesnoj dokonosti i sam voli da cunja ulicama, 
trgovima, ne misleći ni o čemu. Išao je i osećao neko Vaseljensko milje u telu. Milje koje je godilo 
njemu u gradskoj vrevi Govnarije, Varoši Stradanje)
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u prethodnom je snu bilo ’jebe’ (muči), a u ovom ’ujeda’ (muči). Kaže se ’ujeda za srce’. Od pozna-
te konvencionalne metafore pravi drugu metaforu i više je bukvalizuje, prizemljuje. Iracionalno 
(san) više govori, misli, vidi, shvata, oseća u opštim slikama bez mnogo nijansi. Pas, pojas, oko 
pasa. Primitivna svest na nivou ćelije, matične ćelije koja je neuništiva. Neizdiferencirana svest 
koja je čvrsto vezana za telesno. Ili bar nedovoljno izdiferencirana svest u odnosu na svesno, na 
javu. Ona ima globalne slike ’pas’, ’pojas’, ’delovi oko pasa’. U jednom drugom snu ’komad mesa 
krvavi’ - mesto srca. Začeta infekcija u telu - kao začeto dete. Ruku na srce, i u začetku deteta je 
klica, spermatozoid. (’novorođenče’ - infekcija bakterijom, virusom u telu).

Dakle, u nekim snovima je ’svest’ o telu, ali nedovoljno izdiferencirana svest, ili bar neiz-
diferencirana kao racionalno. To je svest sna (iracionalnog). Posebne globalnije metafo-rike. Ta 
svest je divlja, primitivna briga tela o svom zdravlju. Javljanje tela racionalnom da bi racionalno 
preduzelo mere zaštite. Može se u snu javiti i veza psa, ’psa’, pojasa i arkade, kari-jatide. glave, Ka-
renjina, škole. Dakle, zavisi o kojem se i kakvom oboljenju radi i kakva je međusobna veza organa, 
psihosomatska veza. Naravno, sve te slike zavise od individue. Nje-govog arhetipskog, kolektiv-
nog, individualnog. Njegovog samobitka, tubitka rečeno fi lozofski. Kolektivne svesti i momenta 
(individualnosti kao rezultata društvenog bića i specifi čnog za jedinku).”

San njihove kraljice
ĐAVO: „Njihova kraljica sanjala pre no će nju i kralja iskasapiti zaverenici: da se na dvoru 

kuva meso u velikom kazanu. I drugi san: da je na dvoru mali crni pas. iza zavese. i zubima stiska 
njena prsa.

Smisao prvog sna koji sluti iz priprema na dvoru, iz tajnih dostava; san koji predviđa meta-
forično da će biti iskasapljeni i ona i kralj. ’Kuva se’ - tajno se priprema. Na dvoru. Kaže se i: ’kao 
u kazanu’. Dakle - na dvoru će biti kao u kazanu. ’Meso’, ’mrs’. Meso od njih iskasapljenih itd. Kaže 
se u narodu, baš u njenom kraju, za ubijanje: ’biće mrsa’.

Smisao drugog sna: u zaveri je neko kome je kraljica verovala. Koga je kod kralja protežirala. 
’Veran kao pas’ - kaže se. Ali, kaže se i: ’ujeda za srce’. Ovde je ’mali crni pas’ ujeo za ’grudi’ mesto 
’srce’; san je rekao grudi. On je ličio na ’dete’ - ’nevin kao dete’, ’dečja duša’ se često govori. Možda 
je taj izdajnik (crni mali pas) bio i njen ljubavnik.

Sve u svemu, oba sna proriču, ali iz zbivanja koje se sluti, primećuje, iz realnog zbivanja. 
Naravno i snagom intuicije sna.

Dnevna, konvencionalna, metaforika i simbolika je u ovim snovima sredstvo izraza sna. No, 
to je često tako. San govori onim metaforama koje su dostupne snevaču, koje i sam snevač upotre-
bljava. Teško je verovati da će neki đilkoš polupismeni govoriti u metaforama fi lozofa, mističara, 
u čvrstim terminima, konstruktima, noumenonima.

Metafore kraljice njihove su sazdane iz njenog rečnika. Iz rečnika urbano-ruralnog, gradsko-
seoskog. To je i njena socijalna situacija.” (Đavo u izvesnoj dokonosti i sam voli da cunja ulicama, 
trgovima, ne misleći ni o čemu. Išao je i osećao neko Vaseljensko milje u telu. Milje koje je godilo 
njemu u gradskoj vrevi Govnarije, Varoši Stradanje)
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pokreti. Bikini, ukrasi, detalji. Marama vezana oko struka, narukvice, pršćenje, veliki slamni šešir. 
Mislio je da deluje senzualno, golišavo, poželjno. Vide mu se stopala, papci. Otvoreno prsluče. 
bretele. Rep nije imao, budući da je bog od njegovog repa napravio ženu. Rogove nije imao, jer 
koliko se zna, nije bio oženjen. Pravi stradopoljski Đavo. I zato ga zbuni ovo padanje u nesvest 
ciganke gatare. A mislio je da je on ’in’, ’kul’. Đavo, shvativši kako je bio odeven, obuče jednodelno 
odelo, dugu belu haljinu koja znači jedinstvo tela, duše i duha. Malo posle obuče crnu haljinu. 
Nije ostao dugo u crnoj dugoj haljini, raspletene kose.

Presta da se šunja u beskrajnoj samoći, negde u Govnariji. Obuče dečije odelo, odelo za 
bebe: kapica crvena, benkicu, čarapice. I kada se vide u izvoru vode, kada se ogleda, on zajeca 
besuzo):

„Gde je moja mama? Mamice moja lepa. Hoću moju mamicu! Mamice!!!” (I takav - tako 
obučen, u beskrajnoj žudnji za majkom, ode da bludi među Stradopoljce. Inkognito. Nestao je. 
Traži se. U jednom momentu bio je u tolikoj regresiji da ni sam nije znao gde je i ko je. ’Izgubiti se, 
nestati’. Često je hvatao u sebi to osećanje, tu slutnju, tu misao. Biti nevidljiv za čoveka i za Brata 
Boga i za polužive i polumrtve.)

Majstor u zelenom 
PISAC (čuje):
“Gde si, majstore, čoveče u zelenim haljinama? Gde su tvoji dvori u onom svetu. Gde je ’stara 

baba’ da ti uči šegrta? Gde si ti koji nisi ’onaki majstor’ nego Đavo. I mene si prevario i dovukao 
ovamo sa onog sveta. Hoće da se vrati na onaj svet. Šegrti ništa nije naučio, nego je zaboravio i 
ono što je pre znao.

’Je si li štogod naučio?’ - ču pisac pitanje koje se motalo oko njegove glave kao kakva akustič-
ka traka, zmija.

’Nisam ništa, nego sam zaboravio i ono što sam pre znao’ „ - ču pisac glas iz sebe.
ĐAVO: „Kad ti dosad nisi ništa naučio, nećeš nikad ništa naučiti, nego idi bez traga, kud te 

oči vode i noge nose.”
- „. ja ću se stvoriti.” - čuje traku glasa. ’Kad ono, eto ti majstora, stvori se. Mačka vrapca za 

vrat - menjanje Ništenost za vrat.”
PISAC (Išao je i shvati da u ruci drži neku knjigu narodnih priča. Shvati da kažiprst drži 

među stranicama knjige gde je naslov: Đavo i njegov šegrt. Kupio je knjigu na ulici od jednog 
klošara. Pored klošara je spavao dečak sa smeškom poslatim u Nebo. Prorok i njegov đak su u 
vrevi Varoši Stradanje slutili novo doba, propovedi, juriše na Nebo. Pisac da divljom radošću pro-
duži da bi diktirao tajnici, da ’’direktno ukucava u večnost’. Večnost je ravnodušno upijala i njega 
i njegov hod strašila na kome je bila ljudska glava. Tuđ sebi i letnjoj vrevi ulica Varoši Stradanje 
koračao je neznanac - sa prerušenom tajnom moći. Hodočastio je besmisao - putovao je natrag, 
svom istinskom domu iz sveta manifestacije, duhovno prosvetljen govno-bleskom. Video je u 
sumaglici svetilište, Sveto brdo Kopros i Nebo - poredak. Prelazio je Bu-levar revolucije. Pomisli: 
’Da ne preće preko mene bulevar revolucije?’ Išao je. Koračao je. Ako je to bio on. Smešak nejasan 
kao strano telo, razlivao se po licu njegovom. Išao je, ako je to bio on?)

Đavo plače nad piscem
ĐAVO (Eno kao Hamlet. Ljudskog jada jeze splet. eno, plače nad onim.): „Ti stvori Boga i 

mene. Nas hibridne i stidne. Po poljima, šumama, izvorima Vaseljene.; mi - tvoga patnog duha 
sene. Moj divni, drevni, paćeniče; zla kob, usud, ti eno kliče. U duši Apsolut ne nosi! Laži, obe-
ćavaj, varaj i obećavaj bolja. Ko drugi literate Stradopolja. Očudi prirodno đubre, i veštačko; ti 
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pokreti. Bikini, ukrasi, detalji. Marama vezana oko struka, narukvice, pršćenje, veliki slamni šešir. 
Mislio je da deluje senzualno, golišavo, poželjno. Vide mu se stopala, papci. Otvoreno prsluče. 
bretele. Rep nije imao, budući da je bog od njegovog repa napravio ženu. Rogove nije imao, jer 
koliko se zna, nije bio oženjen. Pravi stradopoljski Đavo. I zato ga zbuni ovo padanje u nesvest 
ciganke gatare. A mislio je da je on ’in’, ’kul’. Đavo, shvativši kako je bio odeven, obuče jednodelno 
odelo, dugu belu haljinu koja znači jedinstvo tela, duše i duha. Malo posle obuče crnu haljinu. 
Nije ostao dugo u crnoj dugoj haljini, raspletene kose.

Presta da se šunja u beskrajnoj samoći, negde u Govnariji. Obuče dečije odelo, odelo za 
bebe: kapica crvena, benkicu, čarapice. I kada se vide u izvoru vode, kada se ogleda, on zajeca 
besuzo):

„Gde je moja mama? Mamice moja lepa. Hoću moju mamicu! Mamice!!!” (I takav - tako 
obučen, u beskrajnoj žudnji za majkom, ode da bludi među Stradopoljce. Inkognito. Nestao je. 
Traži se. U jednom momentu bio je u tolikoj regresiji da ni sam nije znao gde je i ko je. ’Izgubiti se, 
nestati’. Često je hvatao u sebi to osećanje, tu slutnju, tu misao. Biti nevidljiv za čoveka i za Brata 
Boga i za polužive i polumrtve.)

Majstor u zelenom 
PISAC (čuje):
“Gde si, majstore, čoveče u zelenim haljinama? Gde su tvoji dvori u onom svetu. Gde je ’stara 

baba’ da ti uči šegrta? Gde si ti koji nisi ’onaki majstor’ nego Đavo. I mene si prevario i dovukao 
ovamo sa onog sveta. Hoće da se vrati na onaj svet. Šegrti ništa nije naučio, nego je zaboravio i 
ono što je pre znao.

’Je si li štogod naučio?’ - ču pisac pitanje koje se motalo oko njegove glave kao kakva akustič-
ka traka, zmija.

’Nisam ništa, nego sam zaboravio i ono što sam pre znao’ „ - ču pisac glas iz sebe.
ĐAVO: „Kad ti dosad nisi ništa naučio, nećeš nikad ništa naučiti, nego idi bez traga, kud te 

oči vode i noge nose.”
- „. ja ću se stvoriti.” - čuje traku glasa. ’Kad ono, eto ti majstora, stvori se. Mačka vrapca za 

vrat - menjanje Ništenost za vrat.”
PISAC (Išao je i shvati da u ruci drži neku knjigu narodnih priča. Shvati da kažiprst drži 

među stranicama knjige gde je naslov: Đavo i njegov šegrt. Kupio je knjigu na ulici od jednog 
klošara. Pored klošara je spavao dečak sa smeškom poslatim u Nebo. Prorok i njegov đak su u 
vrevi Varoši Stradanje slutili novo doba, propovedi, juriše na Nebo. Pisac da divljom radošću pro-
duži da bi diktirao tajnici, da ’’direktno ukucava u večnost’. Večnost je ravnodušno upijala i njega 
i njegov hod strašila na kome je bila ljudska glava. Tuđ sebi i letnjoj vrevi ulica Varoši Stradanje 
koračao je neznanac - sa prerušenom tajnom moći. Hodočastio je besmisao - putovao je natrag, 
svom istinskom domu iz sveta manifestacije, duhovno prosvetljen govno-bleskom. Video je u 
sumaglici svetilište, Sveto brdo Kopros i Nebo - poredak. Prelazio je Bu-levar revolucije. Pomisli: 
’Da ne preće preko mene bulevar revolucije?’ Išao je. Koračao je. Ako je to bio on. Smešak nejasan 
kao strano telo, razlivao se po licu njegovom. Išao je, ako je to bio on?)

Đavo plače nad piscem
ĐAVO (Eno kao Hamlet. Ljudskog jada jeze splet. eno, plače nad onim.): „Ti stvori Boga i 

mene. Nas hibridne i stidne. Po poljima, šumama, izvorima Vaseljene.; mi - tvoga patnog duha 
sene. Moj divni, drevni, paćeniče; zla kob, usud, ti eno kliče. U duši Apsolut ne nosi! Laži, obe-
ćavaj, varaj i obećavaj bolja. Ko drugi literate Stradopolja. Očudi prirodno đubre, i veštačko; ti 
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SNOVI OTKUCAVAJU TAJNE

Mešanje sna i jave
(Đavogleda klošara spavača)

ĐAVO (gleda zanosnog spavača klošara na smetištu. Sit, titrava prljava jeza blaženstva tre-
peri mu na neobrijanom licu):

„O, spavaču moj, senko smrti bliske. Sanjaš. Hvataš poruke Boga. Snevaču, anđeli prljavi za 
tobom plaču. Da te čuvaju, senku-hlad da ti daju. Čoveče ludi, divan si, još dete budi - veruj da 
su snovi ono što se stvarno dešava. Mešaj javu i san. U tome neka ti prolazi jasnoće dan. Sanjao 
si da si ukrao lubenicu - idi, vrati je! Sanjao si da si spavao sa tuđom ženom, idi, plati kaznu za 
preljubu, i ne pomišljaj više na tuđu ljubu. Eno, pozivaju te na odgovornost za nešto što je drugi 
sanjao o tebi.

Divna mešavina, kupaža, racionalnog i iracionalnog. Apsolutni duh. Apsolutni moral. Tota-
litarna kontrola. Jeza totalitarnih birokratija iz snova sija; nema negativnih utopija.

Avaj, rastoči moć sna java. Obrnuti odnos: iz jave u san. Pa snovi su otud i došli. Tamo im je 
prakoren.

Veliki snovi velikih. Snovi proroka, snovi Velikog Govnomaga, snovi pisca.
Snovi Boga i Đavola. Stvarno - šta sanja Bog, a šta Đavo?! Pa ja sam Đavo. Nama je pisac, 

izgleda, zabranio da sanjamo. Stradopoljci naše snove tumače. Eno - mali prorok plače.
Slojevi apsolutnog uma. Za čoveka je to neprohodna džungla, šuma. Suština misli je u iraci-

onalnom. Iracionalno čoveka su mrvice apsolutnog uma. Za čoveka teška duma.
San predviđanja, proricanja nagoveštaja iz opšteg uma gde nema sadašnjosti, prošlosti i bu-

dućnosti. Iz okeana duha-duše. Javlja se preko asocijacija vizuelnih, zvučnih. Preko metafora.
...Preko sirove svesti divlje - ’nesvesnog’, ’podsvesnog’, ’predsvesnog’.
’Jedeš komad mesa, krv se sliva’ - ’jedeš se’, ’jedeš svoje srce’. Divlja misao, san, ne zna da kaže 

srce no kaže ’komad mesa’. Zvučne asocijacije - koren reči., infi ksi.
- kriju poruke. Mrlje stvari snovi daju. Vizuelne, akustičke.. sadržajne mrlje. U ’mrljama’ 

prepoz-nati poruku, smisao. U metaforama.
Geni, mikro svet - virusi, bakterije.; zaraženost njima - u snu se javlja kao novo-rođenče. Sva 

mikro zbitija u telu, u snu se prikažu u divlje sirovoj svesti metaforike bukvalno shvaćene. Nekada 
i prevedene.

Geni prenose sadržaj iz pra-pra vertikale čoveka. Onda njihove poruke kazane u snu zbog 
svoje dubine su nejasne, neprozirne. Snovi zbitija i žitija se daju na uvid, ali svaki je čovek i lud. 
Ludilo je san. Java i san; kao noć i dan prolazi između njih. Sutoni, zore.

’Isti’ san različito znači. Nema baš ’istih’ snova. San vidi svest, i podsvest, predsvest, nesvesno 
apsolutnog uma. Njegove mrvice vidi, mrvice mrvica.

Tri sna. U sva tri ’nema nas.’ Tehnika je ista. Kaže se ’nema nas’; ’nije primirisao’. Dakle, u sva 
tri slučaja znači da nije ’namirisao’. Nesvesno je uzelo, bez mnogo mašte snevača, isti put da mu 
kaže, da ga upozori: ’nema nas’; ne nasluti šta se sprema. Snovi se metaforama izražavaju i to kon-
vencionalnim metaforama. Upravo dostupnim snevaču da bi ga upozorili. Ako bi san direktno 
govorio, upozoravao, to bi već bila java i to bi već zahtevalo drugu strukturu svesti, a ne ljudsku 
i zemaljsku.

’Ja sam leptir’ - Čuangce. Šta li znači ’leptir’? Šta li znači u kineskoj ondašnjoj metaforici? 
Leptir - ’besmrtnost; obilata dokolica, radost’. Čuangce-leptiru ostavljam te na miru.” (Leptir slete 
Đavolu na kažiprst - ’Božansku pravdu’. Đavo se nasmeši.)

„Sedam krava - sedam velikih majki hraniteljica. Debele i mršave. Klas žita atribut Izidin. 
Gutaju godine.”
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Mešanje sna i jave
(Đavogleda klošara spavača)

ĐAVO (gleda zanosnog spavača klošara na smetištu. Sit, titrava prljava jeza blaženstva tre-
peri mu na neobrijanom licu):

„O, spavaču moj, senko smrti bliske. Sanjaš. Hvataš poruke Boga. Snevaču, anđeli prljavi za 
tobom plaču. Da te čuvaju, senku-hlad da ti daju. Čoveče ludi, divan si, još dete budi - veruj da 
su snovi ono što se stvarno dešava. Mešaj javu i san. U tome neka ti prolazi jasnoće dan. Sanjao 
si da si ukrao lubenicu - idi, vrati je! Sanjao si da si spavao sa tuđom ženom, idi, plati kaznu za 
preljubu, i ne pomišljaj više na tuđu ljubu. Eno, pozivaju te na odgovornost za nešto što je drugi 
sanjao o tebi.

Divna mešavina, kupaža, racionalnog i iracionalnog. Apsolutni duh. Apsolutni moral. Tota-
litarna kontrola. Jeza totalitarnih birokratija iz snova sija; nema negativnih utopija.

Avaj, rastoči moć sna java. Obrnuti odnos: iz jave u san. Pa snovi su otud i došli. Tamo im je 
prakoren.

Veliki snovi velikih. Snovi proroka, snovi Velikog Govnomaga, snovi pisca.
Snovi Boga i Đavola. Stvarno - šta sanja Bog, a šta Đavo?! Pa ja sam Đavo. Nama je pisac, 

izgleda, zabranio da sanjamo. Stradopoljci naše snove tumače. Eno - mali prorok plače.
Slojevi apsolutnog uma. Za čoveka je to neprohodna džungla, šuma. Suština misli je u iraci-

onalnom. Iracionalno čoveka su mrvice apsolutnog uma. Za čoveka teška duma.
San predviđanja, proricanja nagoveštaja iz opšteg uma gde nema sadašnjosti, prošlosti i bu-

dućnosti. Iz okeana duha-duše. Javlja se preko asocijacija vizuelnih, zvučnih. Preko metafora.
...Preko sirove svesti divlje - ’nesvesnog’, ’podsvesnog’, ’predsvesnog’.
’Jedeš komad mesa, krv se sliva’ - ’jedeš se’, ’jedeš svoje srce’. Divlja misao, san, ne zna da kaže 

srce no kaže ’komad mesa’. Zvučne asocijacije - koren reči., infi ksi.
- kriju poruke. Mrlje stvari snovi daju. Vizuelne, akustičke.. sadržajne mrlje. U ’mrljama’ 

prepoz-nati poruku, smisao. U metaforama.
Geni, mikro svet - virusi, bakterije.; zaraženost njima - u snu se javlja kao novo-rođenče. Sva 

mikro zbitija u telu, u snu se prikažu u divlje sirovoj svesti metaforike bukvalno shvaćene. Nekada 
i prevedene.

Geni prenose sadržaj iz pra-pra vertikale čoveka. Onda njihove poruke kazane u snu zbog 
svoje dubine su nejasne, neprozirne. Snovi zbitija i žitija se daju na uvid, ali svaki je čovek i lud. 
Ludilo je san. Java i san; kao noć i dan prolazi između njih. Sutoni, zore.

’Isti’ san različito znači. Nema baš ’istih’ snova. San vidi svest, i podsvest, predsvest, nesvesno 
apsolutnog uma. Njegove mrvice vidi, mrvice mrvica.

Tri sna. U sva tri ’nema nas.’ Tehnika je ista. Kaže se ’nema nas’; ’nije primirisao’. Dakle, u sva 
tri slučaja znači da nije ’namirisao’. Nesvesno je uzelo, bez mnogo mašte snevača, isti put da mu 
kaže, da ga upozori: ’nema nas’; ne nasluti šta se sprema. Snovi se metaforama izražavaju i to kon-
vencionalnim metaforama. Upravo dostupnim snevaču da bi ga upozorili. Ako bi san direktno 
govorio, upozoravao, to bi već bila java i to bi već zahtevalo drugu strukturu svesti, a ne ljudsku 
i zemaljsku.

’Ja sam leptir’ - Čuangce. Šta li znači ’leptir’? Šta li znači u kineskoj ondašnjoj metaforici? 
Leptir - ’besmrtnost; obilata dokolica, radost’. Čuangce-leptiru ostavljam te na miru.” (Leptir slete 
Đavolu na kažiprst - ’Božansku pravdu’. Đavo se nasmeši.)
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Đavo tumači san Boga
ĐAVO: „Eno, vidim ko na javi Božiji san pravi. Ljudskim jezikom Stradopoljaca ću ga reći, 

mada mu je dubina i smisao mnogo veći. Promisao sna ostaje tajna tajne i opet tajna. Ipak, zbog 
ove knjige; da zadam piscu nove brige. Budući da je u pitanju Božanski san, san Boga, onda tuma-
čenje ide obrnutim redom - od Vaseljenskog smisla ka običnom ljudskom smislu. Poruke Boga. 
Bogu se kazalo u snu: ’Na nekom dnu. Neki haos. On ’nema nos’. Ima ’kalauz’ i kalauzom hoće da 
otključa ’brave’.

Dakle - bog ima ključ (’kalauz’) - ’oslobađanje, znanje, misteriju drešioca ima’. Pronalazi ’ka-
lauz’, ’brave’. Znači - Bog će da oplodi Stradopoljke i Stradopoljce svojim ’kalauzom’. Seksualni 
ršum će da napravi po Govnariji. Lom će da napravi njegov ’budalaš’, ’patrljak’, ’pevac’, ’sramot-
njak’, ’mali mačor’, ’drška od stomaka’, ’stradopoljski ključ’ - znači, ’ona stvar’, ’menjač’ promeniće 
život u Govnariji, promeniće život Stradopoljaca. Njegovo ’među-butno landaralo’, ’pola kila feder 
mesa’ promeniće život u Govnariji. Odužiće im se Bog za grdna zanemarivanja. ’Kalauzom’ će 
otključavati ’crne ljubičice’. Surovo i sirovo će to raditi. Redom, sve što stigne. U svojoj Božanskoj 
misiji ’isprepala pucaće’ sve što može. Oplodiće novi svet. ’Kreve tanjem’, ’transfuzijom’, ’ubodom’. 
Napraviće im u duši i telu lom. Ne treba Stradopoljci da dolaze ovamo, u Vaseljenu pa i šire, da 
dižu velike vaseljenske revolucije, pa i šire. Tamo će im Bog kroz novu seksualnu revoluciju dići 
Veliku vaseljensku revoluciju. Tamo će on oploditi ’mačke’, ’ribe’, ’vrele usne’, ’podmorničarke’, 
’čavke’, ’leševe’. Ko zna ko će mu se sve podmetnuti da ga oplodi?! Od čoveka mu je nikao ’budalaš’, 
’drška od stomaka’, pa neka i budalaški svet pravi budalašom, pupoljkom, žirićem, ’kalauzom’ koji 
tajne nad tajnama može otkriti?!

Jadni Stradopoljci. Oni misle da su Stradopoljci narod koji najviše voli žene na svetu. Pet 
stotina žargonskih izraza za ženu! Ali, ne misle na negativni naboj tih izraza. Kompleksi, Edi-po-
va situacija. Samoodbrana od potisnutog. U te zamke izgleda uhvatio se i sam Bog. I on se hvali 
’kalauzom’, ’budalašem’. Za njega je to novo - međubutno landaralo, pola kila feder mesa.”

Ostaje tajna Đavoljih snova
ĐAVO: „Čitalac mali, intrigant radoznali - pita za bar jedan moj san. Kad, kad smo već. Ne, 

neću vam ispričati. Neka vam pisac kaže, jer on pati od ’epskog sveznalaštva’; piše ISTINU svim 
velikim slovima. Pati od ’objektivnosti’, ’neutralnosti’.

On sve zna, ide do stvari samog dna. Neka tu pokaže prema čitaocu svoju obavezu. Neka tu 
pruži duše-maštu protezu. Ako zna, ako sme, ako može? San sna. Moj san je njegov. Šta je video u 
njemu? Zar ne vi-dite ovoliku paniku, dečiju tremu? Cela knjiga, moja biografi ja, zbrdazdola. Čas 
krajnji smisao, čas žena gola. Čas očaj, čas sprdačina. Drama-komedija. Bez reda, bez igrokaza, 
slike, čina.

Neka vam on moje snove pripoveda. Duša prljavo-govnava u haosu, bez reda. Smetište apso-
lutnog duha. Rida i smeje se bez poetskog sluha. U šta me protuva uvali, da bes svoj kali.

Ipak san: sanjam ’strašan san’, ’čudan san’, koji se često ponavlja da znam za ’buđenja moć’, 
budio bih se u paničnom strahu. Naše sanjanje i san nisu kao ljudski. Naša java je više kao ljudski 
san, sanjanje. I pored svega, ne mogu da se smirim i plašim se da ponovo zaspim. Da me ne čuje 
ova protuva od pisca, moj kontroverzni biograf., biograf, hit pisac, mar-ketinško tele. Tajnica da 
me ne čuje. Sanjam da sam u kocki bez ikakvog otvora. U nevidlj-ivoj betonskoj, čeličnoj, gra-
nitnoj kocki. Avaj, u ’praiskonskom stanju’, ’konačnom stanju’, ’nepomičnosti’. ’Kvadratura kruga’. 
O, kocko moja, istino, ISTINO moja! Moj ’besprekorni zakonu’. ’Sudbino’, ’neopozivo’, ’prevrtlji-
vosti’ moja. Kocko bludeća Vaseljeno, pa i šire; i ja u kocki i jedna muva. Avaj! Muva - kvarnost. 
Truljenje. Avaj! Kokca: i ja u njoj, i muva. Kocka bludi Vaseljenom. Nema muvo. Oseća, do bola 
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prazninu sobe i svoju samoću. Od užasa pustoši prazne praznine i samoće oslepeo sam. Histerič-
no slepilo.

On, pisac, podmeće mi taj čudni, strašni san. On, Bog u dogovoru sa piscem, možda i Ve-li-
kim Gvnomagom. Bog se sprema da me vrati u moje iskonsko, prvobitno, praiskonsko, ko-načno. 
Sprema se da me se otarasi. Sad izgleda ima društvo. Mene je stvorio iz dosade, da ne bi bio sam. 
Sada ima društvo ravno sebi - ’Čovek je Bog na Zemlji’. Dakle - dva Boga. Zakrviće se. Isteraće ga. 
Svrgnuće ga. Nema ravnoteže Bog - Satana. Dva različita Boga. Vratiće se na pagansko samoistre-
bljivanje bogova. Uzor Kainu i Avelju. A ja?! Mene da vrati u ’praiskonsko stanje’, ’nepomičnost’. 
Ne. Nećeš pišče! Nećete!” ^

BOG (Čuje se njegov glas iz daljine): „Šta je s tobom?! Neurotičan si. Bolestan. Bespo-moćno 
uspaničen. Dete, nesvesni bezrazložni strah te razdire. Praznina i dosada. Pustoš života. Mnogo si 
se utopio u ljudsko. Kaljaš ugled Božanskog.”

ĐAVO (U nekom olakšanju, ali još u senci užasa): „Ne, ipak nećeš! Nećete! Tamo vi dižite 
revolucije, u Govnariji. Tamo. Pustite mene.”

Đavo u snu odvojen od tela - duha pisca
ĐAVO: „Snovi nam govore drugačijim jezikom, drugačijom upotrebom jezika od jave uop-

šte. Drugačijom upotrebom našeg jezika, nas kao individua. To što nam snovi kažu je tu, na 
dohvat ruke, pod nosom; ali mi ne uspostavljamo potpuno njegov jezički sistem, koji je veoma 
individualiziran. On je šifrovan metaforama, bukvalnostima, rečima, sufi ksima, infi ksima, pre-
fi ksima, korenima reči.

Ako bi sve te ’šifre’, kodove - svu tu poetiku - pohvatali i uprkos velikoj individualnosti i baš 
zahvaljujući njoj, mogli bismo pomoću snova da dajemo dijagnoze u ranom stadijumu bolesti. U 
njima, tim kodovima, se nalaze informacije o bolesti, o počecima, o prvim virusima i bakterijama 
koje će se razviti u bolest. U snovima imamo informacije, naravno snoviđenjske, iracionalne, ne 
samo o bolesti, no i o zdravlju. Znači - imamo upozorenja uopšte o zbivanjima u telu, ali i u duhu. 
U psihosomatici. Sanjati novorođenče je vest o tome da se u tvom telu ’rodilo dete’ - neka bolest 
- virus, bakterija.

Ja je duh. Stan je telo. Ne može snevač da se vrati u stan, da pogodi ulaz svog stana. Pos-toji 
opasnost da se umre, poludi. Dakle - da se odvoji duh od tela. Ovde ne mislim na religiozni smi-
sao tog odvajanja.

Snovi ne greše. Oni hoće tajnu nad tajnama da reše. Ako bi snovi govorili jezikom svesti, 
jave, onda oni ne bi bili snovi, ne bi bili iracionalno. Kaže se: ’nesvesni sadržaji su nam potrebni 
radi dopune svesti’. Mislim da je obrnuto. Svest je samo mali deo okeana duha-duše a nesvesno, 
iracionalno je veći deo. Međutim (čovek), vi se krećete u praktičnom zemaljskom, krećete se u 
realističnom i realnom bez veće dubine prema Ne(biću). Mogli bismo postaviti pitanje: koji je 
smisao svesnog, jave? Ono je, ono je, put i deo kosmičkog samoosvešćenja čoveka. A kosmičko 
samoosvešćenje čoveka je proces širenja svesnog kroz delatno, društveno. Dakle, fi zika postaje 
metafi zika. Snovi su slutnja ISTINE.

Duh i telo. Avaj! Možda sam ja duh pisca koji jedne mučne teške noći nije mogao da se vrati u 
svoj stan - u svoje telo. Nije mogao da pogodi ulaz 14, stan 18, IV sprat. Sivilo zgra-da, blokova. I, 
sada, kao ’proklet’ duh pisca, lutam Vaseljenom, pa i šire. Ja, duh-duša pisca u snu odvojen od tela. 
A odvojen duh od tela je meta. Inače, već nam je pisac Skončanja i vaznošenja Velikog., ili Priloga 
za biografi ju Đavola ispričao da je sanjao da je video sebe, svoj leš, kako iznose iz bolnice. On je 
prizor iznošenja tela posmatrao sa prozora jedne bolničke sobe na III spratu.

Ko zna ko sam ja?! Kakav i čiji sam duh? Ne, nisu čista posla. Ko je kome šta? Ko je čiji obje-
kat i subjekat? Možda je pisac uspeo da istera Đavola iz sebe, i da se on useli u mene. Ja u njemu, 
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on u meni. Koja je i kakva je tu razlika? Ko je važniji? Možda se treba boriti za obrnuto - da budeš 
u nekom, a ne neko u tebi. Samobitak, tubitak., bitak, Ne(bitak).

Uspeo je da me uvede u čarolije subjekat-objekat. Sad ne znam ko je u kome, ko koga treba 
iz sebe da isteruje. Ma, da mi je lepo, ja se ne bih ni pitao ko je u kome.

Pazi: Ja, Đavo, čuvena Satana - kakav sam ćift ica postao. Komformista, zaparloženi malo-
građanin, fi listar. Ja Lucifer?!

Još tajnu sna čuvam. Ona mene čuva. San sna krhkog leptira fi lozofa. Treperavi dašak vase-
ljenske paučine drži mi vezu sa Ne(bićem). Direktnu vezu. ’Ja leptir, avaj pišče, ti si me uhvatio’ 
- čuje se glas čovečice. ’Tvoja me ljubav ubila’. (Glas nesta).

Pišče moj, kontroverzni biografu. Kako da zaštitim privatnost, privatni život. Čujem da pišeš 
i biografi ju Boga. Pokrenuću sudski spor kako bih sprečio tebe, autora moje biografi je, da objaviš 
knjigu o meni. Da sud zabrani da ’kontaktiraš’ vampire, veštice, Boga i druga natpri-rodna bića sa 
njim i da mu ne daju podatke. Na kraju - prvo ja treba da napišem svoju bio-grafi ju. Ko zna ko tre-
ba prvi da bude. Možda on piše svoju biografi ju, a Bog mu dostavlja podatke o meni. Ja mu dajem 
podatke o sebi, a tajnica ’direktno u večnost ukucava’. Biće biografi ja Satane hit knjiga, u trendu, 
najčitanija. Niko neće znati ni da je objavljena. Hit zave-re ćutanja straobe ljupke jeze vaseljenske 
birokratije Apsoluta. Pogubili smo sebe u sebi i u drugima. Krik apsolutnog duha. Čarolija jave 
sna Vaseljenskog. Zabludeli čovek u umu-duhu Ne(bića).

Đavo sanja majku
(Đavo je šiznuo. Sanja mamu, ‘mamicu’, ‘kevu’; a nema mamu. Uvek mu je pozitivna u snu. 

Uvek je lepa. Zavisan od majke. U iluziji da ima majku i da je uvek lepa. Totalno je regradirao. 
On je ‘nezrelo pasivno zavisno dete’. ‘Oštećeno, izmanipulisano dete’. On ‘živi unazad’. ‘Traži svoje 
detinjstvo i svoju majku, a beži od zlog hladnog sveta’.)

ĐAVO: „Avaj, gde je vreme bezbrižnog detinjstva šamanskih đavola, đavola, vračeva, suje-
vernosti., folklornog đavola, primitivnog. Na to se može podsetiti u živo još samo u Govnariji, 
među Stradopoljcima. Sada niko nikome ne pomaže da prevri život. Svi hoće mene, Đavola da 
prevare. Svi hoće da zavade i manipulišu. Svi rade moj posao. Ja, bolno dete. Zna se da detetu ne 
mogu da se tumače snovi. A on, nadmeno škrabalo, tumači moj san, i san Boga. Ja ’sanjam svoju 
majku kao vešticu’?! Podmetanja! Sanjam je kao monstruma - ’zmiju sa glavom lisice’. A oca?” 
(Đavo se okreće oko sebe, ako je to okretanje.) „Zmija kao ud muški čiji je glavić lobanja sa jezič-
kom. Dve takve zmije kao uhvaćene podruku. Oca sanjam kao razboj-nika.” (Đavo oseti daleko 
treperenje beskonačnosti) „Ja nesrećna isfrustrirana, neurotična osoba, individua, ličnost koja 
živi pod opterećenjem i mitskom obavezom da je persona zla. Ja koji nemam majku da predvidi 
ugroženost svoga deteta. Otac zanemaruje očinstvo.

Eno, pisac mi sprema zamku: da izvršim samoubistvo. Tobož da su dva anđela došla da uzmu 
nešto sa Zemlje, iz Govnarije, i odnesu na Nebo. A ja sam to Nešto.

Da nije sve ovo nesvesna komunikacija između oca i sina - Boga, mog Brata tvorca, i mene, 
Đavola?” (Đavo oseti daleko treperenje beskonačnosti) „Možda uopšte nemaju nikakve veze Stra-
dopoljci, Govnarija, Zemljani sa celim mojim slučajem. Možda me sve ovo vreme samo Bog, Brat 
moj, tvorac - kuša kroz jedan smešno ljudski konkretizovani vid, način. Jedan divlji đilkoški put 
konkretizacije Ne(bića). Možda sam isuviše dugo bio u visokim apstrakci-jama esencije, pa sada 
ne mogu da se iščupam iz manifestacije onoga što se zove Zemaljsko i baš u Govnariji, među 
Stradopoljcima. Možda? A, ipak, moram biti na oprezu i sa Bogom, i sa piscem, i sa Velikim Gov-
nomagom, pa i sa tajnicom koja ’direktno u večnost ukucava’.”
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Još jedan san Satane
U neka nebeska razdanja, Satana sanja, kako je on devica muškog lica. Ali ima veliki muški 

ud. Od strasti divlje je lud. Ud mu Bog, Brat drži. I sve živo hoće da sprži. Naleteše na kozu. Sam 
Đavo izabra pozu. I sad hoće koza da se okozi, da izvrši abortus., i jos k tome plus - to dete jare 
je sam Đavo.

Snađi se u tome ljudska glavo. Ti, lažni poeto, što svemu ’znaš’ čare - šta znači u snu to jare? 
Jare koje nebeski mekeće? Jare koje na Zemlju, Govnariju kreće? Ta muškost; izobilna životnost; 
tvorna energija.; plodnost, obilje. Da ih odoji koza. Polujarci. Što device jure starci. Jahaće na jar-
cu. O jarče - ribo, gospodaru vodenog bezdana, ima li slutnje novih dana?

Vampir-devojčica u snu
ĐAVO: „San devojčice: ’. vidim na pustoj ulici vampira kako leži i spava. Veoma mi ga je žao. 

Odvodim tog kućnog ljubimca psa - bdilaštvo.; mačku - promenu i žudnju; pticu - dušu, duh. 
Devojčica shvata da je to njen tata sa maskom vampira. Vampir je u njenoj kosi video vašku i 
zamahnuo je ogromnim nožem da je ubije.

O, oče moj, vampiru moj, teretu ludi moj, masko moja - kako da te se oslobodim? Ja vezan 
za nepostojeću majku. Ja devojčica sa vaškom na glavi. Ja Đavo, iskrena devojčica. Biti neurotično 
dete, devojčica Vaseljene, pa i šire; dete nepostojeće majke i oca - Brata, Boga tvorca moga. Nepot-
pune i razorene porodice. Sa čudnim vampirom paterom familije. Sišu joj krv i ’vaška’ i ’vampir’ i 
nepostojeća majka, i Stradopoljci, i Govnomag, i pisac, i tajno tajnica.

Sve ću vas nadići ja potencijalna mogućnost budućnosti. Moj pišče, ti koji veruješ da jedini 
postojiš. Ti nesretniče koji iskreno i duboko patiš zbog i radi svojih fi kcija: mene Đavola i Brata 
moga, Boga. I Velikog Govnomaga i svih u organizovanoj hordi ove literarne naseobine koju ti 
nazivaš Skončanje i vaznošenje Velikog. ili Priloziza biografi juĐavola. Ilegalaca., migranata i emi-
granata vaseljenskih, pa i šire, ti, sekretaru njihov.”

Telo, smrt, san, metafora
ĐAVO: „Kratki, anegdotični snovi koji ostavljaju jak utisak i atmosferu, pamte se preko dana 

i duže. Snovi često koriste bukvalnost. ’Ilovača leči’, ’ništa ne boli’. ’Prestaju bolovi’. Upotrebljava 
se često kada se govori o smrti. San uzima taj jezik onako kako je upotrebljen: ’izlečenje’ i ’ništa 
ne boli’. Naravno, suština sna nije u tome da govori o zagrobnom životu, no da je nesvesno, iraci-
onalno, upotrebilo nedoterani jezik, bukvalno onako kako je rečeno na javi bez nove metaforike, 
slikovitosti. Drugim rečima rečeno - snovi imaju svoju poetiku, svoj stil u užem i širem smislu. 
’Odmoriti se’, ’izlečiti se’ govori da će se organi tela odmoriti od funkcionisanja, da će biti za njih 
’izlečenje’ jer neće raditi, prestaće da osećaju fi zičku patnju, a ne u smislu da ćeš ići u Raj gde 
je večni odmor, gde nema bolesti. Telo, izgleda, u snovima više brine o sebi. Nekako ’odvojeno’ 
od duha, uprkos psihosomatskom jedinstvu. Telo ima zadatak da daje svojom, da tako kažem, 
slepom inteligibilnošću informacije o svom stanju. Da daje informacije svojim jezikom; svojom 
poetikom gde malo naivno iskorištava pesnički jezik.” (Đavo oseća upad drugog toka misli): „Eno 
jedna neće., hoće bezgrešno začeće. Hoće jedna cura za dečka minotaura. Klon-i. umešali se i 
oni. Genetski inženjeri. Sve se stvara po meri. Mene sada ne pominju. Jedna cura, da joj se ugura. 
Da rodi ko što je rođena devojka brža od konja. Ko u mitovima. Sadašnjim genetskim hitovima. 
Misao mi titlovana. Ona je iz svih dana. Prikladna lljudskom umu da vidi opštu sumu.”
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Đavo tumači i ispravlja Junga
ĐAVO: „Nadmeni oholi Čovek. Uvek vertikalu traži i gde je nema, a uvek je ima. Arhetipsko, 

strašni dečiji snovi.21 Dobro je što niste rekli da su Đavolovi snovi. ’Nasleđe predaka koje nosimo 
u sebi’. Ne, drugi je uzrok ovih snova; nije arhetipsko. Tri sna idu iz mikro sveta, iz tog dna.

Viruse, bakterije - mikrobe kojim je zaražen organizam - ta ’čudovišta slična zmiji sa mnogo 
rogova’, ubijaju bela krvna zrnca, ’druge životinje’. ’Nailaze četiri boga iz zasebnih uglova i oživ-
ljavaju sve mrtve životinje’ - nailaze drugi odbrambeni imunološki elementi. Zašto četiri boga? 
Zato što je dete čulo da je bog svemoćan pa se ta metafora mikromaterijalno u snu primenjuje. 
Dakle, san je projekcija mikro dešavanja u infi ciranom organizmu. Bajkovita avetinjska slika toga 
zbivanja na mikro nivou u organizmu.

Fabula, siže, skaz, te ’bajke’ se produžava u drugom snu deteta: tu su sada metafore muva, 
sunca, meseca, zvezde i snevačica. Muva kao negativno (simbolika muve - kvarljivost) i sunce, 
mesec i zvezde kao pozitivni simboli, metafore. Kroz ’šumu simbola’, metafora se probila racio-
nalna misao, misao jave. U trećem snu se dešifruje smisao prvog i drugog sna. U njemu devojčica 
sanja da je ’opasno bolesna’. Znači - iracionalne informacije o početku bolesti, slepe svesnosti tela 
o bolesti su prodrle i iskazala se sa ’opasno bolesna’. Rasplet usled iracionalne dramatike u telu. 
Rasplet i u nivou racionalnog i sadržine. Ali, simbolika, koja je verovatno vid mehanizma duboke 
iracionalne odbrane, samoodbrane od činjenice smrti, odbrane erosa od tanatosa. ’Ptice’ su rane 
koje prekrivaju. No, ovde je, da kažemo grubo, u pitanju elementarna dubinska dinamička borba 
telo - duh koja se manifestuje u snu.

Dakle, nije ovde, u ovim snovima, u prvom planu arhetipsko kolektivno. Ovde je projekcija 
mikro zbivanja u organizmu. Ne, nisu ovde đavoli. Čoveku je najlakše sve Đavolu pripisati. Stvari, 
ma koliko izgledale apstraktne, transcendentne, imaju osnovu materijalnu. To vi pripisujete Đa-
volu. Uteha mi je nauka. Njene tajne dubine liče na mistiku.

San ima i kosmičkog, i arhetipskog, i kolektivnog. Arhetipsko nasleđe se prenosi od prvih 
iskri inteligibilnosti. ’Majmuni’ više vrsta od kojih je nastao čovek. Više čovekolikih. Nakalemljen 
genetski, oplemenjen intelektualnošću. Proces društvenog bića čoveka. i uvek Ja?! No, sve je to u 
trećem planu, u drugom planu. U prvom planu je da organizam u sadejstvu sa ’duhom’, mozgom - 
’visoko organizovanom materijom’ preduzima nešto, kroz rad pulzija, nagona, da dopre do svesti 
činjenica da je organizam zaražen nekim mikro organizmom, ’fatalnom’ neizlečivom bolešću i 
da treba nešto da se preduzme. Taj put od iracionalnog na nivou ćelije do racionalnog ide kroz 
metaforiku, simboliku; ide kroz naslage procesa razvitka govora. Ide kroz polufabrikate simbola, 
rečenica još nepretvorenih, nesazrelih u reči. Ide kroz onomatopeje. Put od duboke iracionalnosti 
sna do svesne misli; od ’zaražen si’ do ’teško si bolestan’. Put iracionalna svest o ’zloćudnim živo-
tinjama’, ’čudovištima’ do ’neizlečivo si bolesna’ je išao ’carskim putem’. Avaj - nije pomogao ’carski 
put’ devojčici. Ja, Đavo sa Bogom, znam i te puteve. Mogu ih učiniti jasnijim. Eto, genomi, 300 
000 miliona itd. itd. Moja vera je u nauku, u mikro. Avaj. Ovi hoće. Veliki Govnomag Sveoblični. 
Ovi hoće veliku Vaseljensku revoluciju. Možda u saradnji s Bogom. Ne. Ne - nikada.

Čovek treba da zna za očovečenje Čoveka, njegove svesti; da zna za izlazak iz magluština ira-
cionalnog kao dela apsolutnog uma. Treba da zna da veliku ulogu u njemu imaju mikroorganizmi 
(poželjni i nepoželjni) koji doprinose na razne načine, pa i na načine njihovog nesvesnog za čove-
ka prisustva u snovima. To što je čovek Čovek zasluga je i činjenice što je čovek društveno biće itd. 
itd.; ali i mikrobi u njemu su zaslužni što je on Čovek. I Ja, i Ja. Mada ovi, i On to ne priznaju.

I druga dešavanja u telu (prijatna i neprijatna): i zvučna, i mirisna, i dodirna, i vizuelna, i 

21  Radi se o drugačijem od Jungovog tumačenja tri dečija sna. Mesto arhetipsko, \avo ovde vidi infekciju virusi-
ma, bakterijama koji se projektuju u snu, u san.
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ukusa. nađu metaforično i simbolično (iracionalno) načina da se pokažu i prikažu u snovima, 
da se projektuju u san. I ta dešavanja, i te projekcije doprinose kroz trajanje čoveka očovečenju 
Čoveka pa i njegovom otuđenju i razotuđenju. I snovi takvog sadržaja često uzimaju masku ar-
hetipskog, kolektivnog. Oni i jesu arhetipski i kolektivni u tom smislu što možda traju od prve 
iskre iskre inteligibilnosti. Da li sanja ćelija.? Gen da li sanja?. Mikroorganizmi da li sanjaju?! San 
sanjanog sna senke je duh sna inteligibilnosti virusa, bakterije, priona. gena. 
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„PLETISANKE” SAMOĆE NESTALOG ĐAVOLA

(Snohvatice u samoći..)
(Privid bezuzročnosti Božanskog naslućuje se možda najviše u ovom poglavlju - ‘činu’. Posto-

ji ljudski privid bezrazložne pojave nekih tema, motiva. Daleki i nedostupni viši zakoni zaumlja 
satanskog i njegovo neurotično stanje i vrenje duha uzrokuju ‘iznenadne’ - bar za čoveka - pojave 
tema, motiva. Iz opšte, apsolutne svesti i opšteg iracionalnog, gde je ljudsko daleki, sitni, obronak 
obronka te svesti. Naravno, Satani, Đavolu se ovde kažu teme, motivi, zbitija iz sfere interesovanja 
čoveka, Stradopoljaca, Govnarije. Pa i to čoveku izgleda čudno, izgleda kao čudo zaumlja i racio-
nalnosti, alogičnosti. Čudo slobodne asocijativnosti koja čoveku - zavisno od čitaoca - liči na haos 
asocijativnosti, ‘salatu od govora’.

Bog i Satana simultano, istovremeno - budući da su svuda i nigde - istovremeno na više 
mesta i da su u drugačijim zakonima i sa drugim svetovima u Vaseljeni, pa i šire - vode spo-ro-
ve, dijaloge, rešavaju svoje protivurečnosti i njihove protivurečnosti, protivurečnosti paralel-nih 
svetova. Mi ovde - u ovoj više skici, nesređenom materijalu - dakle u ovoj biografi ji^ Đavola ili 
Satane - Prilozima za biografi ju Đavola- vidimo samo ono što se odnosi na Čoveka, na Zemlji i 
posebno ono što se odnosi na Stradopoljce i govnarije širom Zemljinog šara. Ljudska svojstva: 
individualnost, osećajnost, predviđanje. su zanemarljiva, neupotrebljiva za kategorije beskraj, be-
skonačno, sto milijardi svetslosnih godina. A, ipak, su deo patnje Sata-ne, pa, možda, i Boga.

On, Đavo, Satana svud i nigde. Đavo u raznim oblicima, vidovima, zavisno od specifi čnih 
uslova i stepena razvitka u Vaseljeni pa i šire. Ovde je Đavo, u Prilozima za biografi ju Đavola, dat 
u onom obliku i sadržaju u kojem ga delimično znaju u Govnariji, pa i šire. Verovatno u drugim 
tačkama Vaseljene, pa i šire, Đavo se javlja u vidljivom i nevidljivom obliku. U prahu, u tečnom. u 
antimateriji. Samo u vremenu bez prostora i obrnuto. U ko zna kojim sve mogućim vidovima se 
javlja. Satana i haotična frekvencija tema, haotično pulsiranje satanskog duha-duše koje se ovde 
projektuje, manifestuje - je i znak da on istovremeno paralelno dela i komunicira sa ko zna koliko 
tačaka u Vaseljeni pa i šire. Dakle, on je vid Apsolutnog duha. Vreme i prostor, svi oblici materije, 
stežu se i rastežu. Vreme i prostor su materijalno nema-terijalni. Brzina svetlosti je ’apsolutna’? A, 
Bog?! Odvojeni prostor i vreme. Postoje samov u zajedničkom prostorno-vremenskom kontinuu-
mu. Milijarde svetlosnih godina. Šta traži Čovek u tome? Đavo. Satana.

Njegovi protivnici na Zemlji hoće da mu umanje značaj pa ga predstavljaju kao lokalnog, 
zemaljskog ili čak seoskog. Za sve to u duhu Satane ima mesta. Neurotični, skakutavi titraji tema 
i motiva koji ga obuzimaju su dokaz njegovog Božanskog,

Apsoluta, manifestacije esen-cije, a ne rasula duha Satane. On se u tren indukuje, poistove-
čuje, sa ogromnim nezamislivim prostranstvom koje čovek nema mogućnosti da savlada. Hiljadu 
milijardi galaksija. Zemlja planeta je za njega nepojmljivo mala, ali i kao takva izazovna, bolno 
golicavo izazovna.)

đavo: „Pisac se sam sebi hvali da ima tu sposobnost indukovanja i poistovećivanja sa vido-
vima Apsoluta. Niko mu ne smeta, neka se samohvali. Mora da opravda svoje pesničko ’epsko 
sveznalaštvo’, ’epsku objektivnost’, ’Božansko poreklo pesnika’; da opravda, da zaobilazno uplete 
pegaza, muze. Indukcijom, poistovećivanjem sa Apsolutom najsmešnije je i najtužnije je što on 
oseća tu apsolutnost, tu indukciju. Jadni čovek. Jadna protuva od piska-rala. Jadno njegovo dik-
tiranje tajnici koja ’direktno u večnost ukucava’. Jadni njegovi i san i java. Jadni naš Tvorac, moj i 
Bratov - Đavolov i Bogov. Tvorac nepostojećeg. Jadni mi kad nemamo boljih tvoraca.

Da vidim njegove-svoje pletisanke vaseljenske, pletisanke samoće i dosade. Da vidim đu-
brište snohvatica Đavola. To iverje ideja duha Božanskog, Satane, Đavola. Vaseljene pa i šire. Da 
vidim kako ta sitna protuva vidi moje mikro nemire. Kako ih uveličava da bi razaznao šta je što. 
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Njegovi protivnici na Zemlji hoće da mu umanje značaj pa ga predstavljaju kao lokalnog, 
zemaljskog ili čak seoskog. Za sve to u duhu Satane ima mesta. Neurotični, skakutavi titraji tema 
i motiva koji ga obuzimaju su dokaz njegovog Božanskog,

Apsoluta, manifestacije esen-cije, a ne rasula duha Satane. On se u tren indukuje, poistove-
čuje, sa ogromnim nezamislivim prostranstvom koje čovek nema mogućnosti da savlada. Hiljadu 
milijardi galaksija. Zemlja planeta je za njega nepojmljivo mala, ali i kao takva izazovna, bolno 
golicavo izazovna.)

đavo: „Pisac se sam sebi hvali da ima tu sposobnost indukovanja i poistovećivanja sa vido-
vima Apsoluta. Niko mu ne smeta, neka se samohvali. Mora da opravda svoje pesničko ’epsko 
sveznalaštvo’, ’epsku objektivnost’, ’Božansko poreklo pesnika’; da opravda, da zaobilazno uplete 
pegaza, muze. Indukcijom, poistovećivanjem sa Apsolutom najsmešnije je i najtužnije je što on 
oseća tu apsolutnost, tu indukciju. Jadni čovek. Jadna protuva od piska-rala. Jadno njegovo dik-
tiranje tajnici koja ’direktno u večnost ukucava’. Jadni njegovi i san i java. Jadni naš Tvorac, moj i 
Bratov - Đavolov i Bogov. Tvorac nepostojećeg. Jadni mi kad nemamo boljih tvoraca.

Da vidim njegove-svoje pletisanke vaseljenske, pletisanke samoće i dosade. Da vidim đu-
brište snohvatica Đavola. To iverje ideja duha Božanskog, Satane, Đavola. Vaseljene pa i šire. Da 
vidim kako ta sitna protuva vidi moje mikro nemire. Kako ih uveličava da bi razaznao šta je što. 
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Da prozre same stvari dno. Jadni čoveče. Očajnički tvoj kliktaj za istinom je poezija i mistika. 
Jadni pišče moje biografi je marketinške. Biografi je Đavola, Satane, pisca podmuklog tvorca hita, 
bestselera i drugih govnomera. Lukavo rezervisani. ’Prilozi za biografi ju’.”

Pisac ili mali, prljavi sektaš
ĐAVO JOŠ BOLUJE: „Mali, prljavi sektaš. Podli sektaš. To ću ja, i njemu i piscu da prilepim. 

’Etiketiranjem’ ja ću njega, pisca. ’Istrzanjem citata iz konteksta’; ’lažima ponovljenim’. Kao što 
rade u Govnariji.

A moj brat kaže: ’Sve ove religije i nebeske, velikoposvećeničke, su prvo bile sekte. A, kada se 
dokopaju, onda su državne religije, prave. Direktna veza sa mnom.’

Mesto kao drugi da duhovnu glad utoli preko vera, sekti; on, spisatelj - pravo kod Boga i 
Đavola. Na Nebo pravo! Umesto da traži mir i Raj, on direktno traži nas. Umesto da po njihovom 
izbegava Pakao i Čistilište, šta li sve imaju, on ni manje ni više no kod nas. Na Zamak, na Muzej, 
na Ćoravu sobu, na kasu u kasi. On hoće tajnu nad tajnom. Hoće direktno Boga da sluša. Neće 
menadžere, posrednike, popove, fratre, odže, vrače. On ne da da mu se duša porodi. On se raspro-
gramirao. Koristio je i samobojkotovanje. Došao je do same Samoće. U zatvoru bez zidova. Sve je 
to uspeo. Samo da spozna ISTINU. Izdigao se iznad prevejanih varalica i hoće direktnu spoznaju 
Boga, Ne(bića), esencije. Izdigao se iznad stada grešnika. Postao je nepokajnički grešnik. Prezreo 
je glupost ispovesti, grižu savesti, kajanje - jer nema za to razloga. On misli tako. Sebi je uskratio 
zajednicu da bi mogao da se vine. Samoisključio se koliko je mogao. Ali braća ne daju. Sada su 
na sceni druga braća, ne prva - Ćirilo i Metodije, Miladinovci. Imovinu, ako je ima, učiniću da 
je prepiše sekti. Denuncijant neka bude. Bezdetan da bude. Satanu ću mu podmetnuti: ’svedoke’. 
’Sam Bog mi je pomogao’ - čuje se neka žena. Bog, moj Brat, kaže, o tome nema pojma.”

Višak pridržavanja i Đavo
ĐAVO: (Đavo gleda i vidi): Gluvo doba noći na jednom delu Zemlje, u Govnariji. Vreme 

duhova, veštica, vampira. Đavolu skrenu pažnju neko selo. Procesija neka. Narodni vidar Pera 
Guka. On je na čelu procesije, kolone, povorke. Pera Guka nosi izvađen nož iz kanije. U levoj 
ruci nosi crnog petla, bez belege, potpuno crnog. Za Perom Gukom ide njegov pomoćnik koji se 
ne plaši gluvog doba noći. Za pomoćnikom u povorci ide bolesnica samo u košulji. Padavičarka, 
epileptičarka. Niko ne govori, ne smeje se, ne okreće se ni desno ni levo, iako pored njih izađoše 
neke ale. Đavolu se učini da nije on to. I sigurno da nije. Za bolesnicom nose novu preobuku koja 
do tada nikad nije oblačena. Nova novcijata košulja devojke pada-vičarke. Pomoćnik nije mogao 
da odoli a da se malo ne okrene. Slutio je moćno telo devojke ispod košulje. Povorka ide na neko 
groblje koje je preko reke, potoka. Pomoćnik je više no što je trebao, pridržavao, mimo reda, 
devojku bolesnicu da pregazi reku, da se odupre iznenađe-njima njenih vrtloga. Devojka se nije 
branila od viška pomoći.

Eno ih prilaze ’neznanu’ - nepoznatom grobu na kome se ovaj ritual nije do sada izvodio. 
Đavolu se učini da u njemu, u tom grobu, leži pisac ove knjige. Zbunjeni Đavo shvati da je to neka 
projekcija želja. Babi se snilo što joj je milo. Jeza ćutanja je trajala. Gluvo doba noći širilo je svoju 
moć neizvesnosti borbe dobra i zla. Đavo zagleda i vide da nema natpisa na grobu. Možda je to 
bašpiščev grob.

Sa devojke padavičarke skidoše košulju. Blesnu belina tela. Iz grmena kose slutilo se zra-če-
nje crvenog stida. Uspaničenosti. Samo žudno oko mladića pomoćnika je slutilo trouglasti mra-
vinjak među nogama. Njega su u neodoljivom milju pekle crne vatre trougla zvezde.

Legla je gola bolesnica na neznani grob - glavu na glavu groba, a noge ka nogama. Vidar Pera 
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Skakutav, snen um
ĐAVO: „Moj zaum. Pomeren, snen um. Iskidani, skakutavi san. Rastrojen sam.Misao mi 

leti divlje sa govno-cveta duha na govno-cvet Vaseljenom, pa i šire. Sam. Nestao. Tražen. Krijem 
se od sebe. Smisao čije sam potrebe. Čekanje i neizvesnost su mi duh-dušu iskidali. Vaseljenski 
revolucionari su me poludeli. Nadđavolili su me. Ja suvišni Đavo. Gde si puka javo? Misao divlje 
nek mi skakuće. O svemu i ničemu. Utehu, odmor u divljoj skakutavoj misli. Podati se osećanji-
ma, mašti demona.

Pobeći od njihove duše: dušopere, najjevtinije, polovne duše, malo korišćene, uvozno-izvo-
zne duše, domaće, stare duše, duše pod garancijom, bele, crne duše sa ugrađenim., sa protezom. 
Kombinovane, unutrašnje, spoljašnje duše. Reklamna cena. Najkvalitetnije. Sve vrste duše. Do-
vozim duše. Isporuka odmah. Lak, lepak za duše. Uspešna i lepog izgleda, stradopoljskog pore-
kla. Šarmantna duša bez obaveza. Duša u nosu. Ovlašćeni servis za duše. Remont. Presvlačim 
duše kvalitetno. Brzo i jevtino, kvalitetno, ovlašćeni majstor lakira duše. Specijalizovani terenski 
servis za duše. Satelitske, zemaljske pa i vaseljenske, i šire, duše postavljam, montiram i usmera-
vam. Servis za dubinsko pranje duša. Servisira dušo-mehaničar. Regeneracija. Originalni delovi 
stradopoljski. Garancija. Duše svih vrsta proizvođača. Kana-lizaciju duša. Plaćanje po dogovoru. 
Uknjiženu dušu, dušu sa opremom. Radi. Pogodna za patriotizam. Pomoćna duša. Nekvalifi kova-
na. Potrebni agenti prodaje duša. Za saradnju. Dostavljači. Trgovina. Knjigovodstvo duša. Mrtve i 
žive. Polužive. Leševe. Učenik satane. Nezbrinute. Klaničare govno-duša. Proliv duše. Ideal duša. 
San duša. Lutajuće duše.

Pobeći. Nestati. Pobeći od takvih duša. Zemaljskih i Vaseljenskih, pa i šire. Pobeći, Nestati. 
Biti tražen. Pobeći od ovakvih duša: otkupljujem, prodajem remontovane, neispravne, kombi-
novane. Preuzimam. Dubinski čistim, belim spolja. Ukrasne. Digitalne. Poluautomatske. Bažda-
rim duše. Terenska služba non-stop. Ugrađujem ventile. Kupujem polovne, stilske duše. Ogledalo 
duše. Odlikovanja i ordenje duše, papirne, starinske, ručne izrade. Povoljno ustupam duše na 
privremeno korišćenje. Pobeći. Nestati. Biti tražen.

Kod vas je ’svetinja privatna svojina’. Pa evo, da ne bih gledao te jeze i da ne biste se šunjali 
po Vaseljeni i šire, neka stari koriste svoje pravo da testamentom svoja imanja ostave onima koji 
ih dočuvaju. Neka bar malo bude humana privatna svojina. Zaboravite umiraonice. Šta ćeš bez 
mene, Čoveče?! Ja, nadđavoljeni Đavo, šta ću bez sebe? Duša?! Očovečenje Čove-ka kroz smrt. 
Kroz demonsko kroz JA, demonsko, đavolsko, moje Ja. Razčovečujući se očove-čuje se. Razotu-
đujući se kroz otuđenje.”

Držao se bontona i bonton Đavola
ĐAVO (Nosio je sa sobom priručni bonton. Naročito je čitao spisak nepodobnih zvukova. 

Gledao je da ne mljacka, da glasno ne smrkće. Da mu se ne otmu i drugi nepodobni zvukovi koji 
su po bontonu i Vaseljenskom, pa i šire, strogo zabranjeni. Gledao je da mu ne ispadne sto-mak; 
da 2-3 puta dnevno menja čarape i cipele; da depilira noge i skraćuje kopita i kandže na prstima. 
Brinuo je i o rogovima i o redovnom češljanju repa. Da pažljivo skrati dlačice u nosu, u ušima i na 
ušima, jer to daje novu notu eleganciji. Nije mogao još da se oduči od toga da pozdravlja sa ‘ćao’, 
ili sa redupliciranim intimnim ‘Ćao- Ćao’! ili, ‘Ajd ćao!’. Njegovo đa-volstvo, satanizam dubljeg 
smisla, se vidi upravo u tome što on taj bonton - to što ne predviđa zakon - nema, u stvari, za koga 
da upotrebi. Bio je sam. Nestao. Tražen. Ali on u svojoj jezi od samoće i otuđenosti nije prihvatao 
ni samoću ni otuđenost. Ostao je društveno biće na ljudski način. U samoći bio je sa drugima. A 



 

Стране из: Прилози за биграфију Бога 
586-587



 

322

586

MIODRAG MRKIĆ

Bog, tajna i završetak knjige
''Svi mi se poveravaju, ispovedaju. A ja znam sve pre no je i nešto učinjeno. Ne odajem tajne, 

ali svoje nikome ne poveravam. Ali..., da ne pričam. Đavo i ovo piskaralo.... Bolje da čutim. Oni 
izmame i tajne nad tajnama i opet tajne. Čak i iz nevidljivog Zamka božanskog. I on je ozvučen. 
Više ni ja nisam poverljiv. Više se ni meni svi ne poveravaju. Gubim stečeno poverenje. A i više 
su mi dosadne ljudske tajne. Sve jedno te isto: ko je koga jebao...; ko je koga ubio...; ko je kome 
ukrao...; prljav veš. 

Imam ja svoje muke i brige. Dobijam mnogo negativnih vibracija odkad je počela ova tranzi-
cija i privatizacija. Kome ja da se poverim? Bar da imam ravnog sebi. Sve je ovo mutno. I Učiteljica 
života, Ona što ošrafl juje Onu stvar, i Bela Kuga, i Đavo i Amoret, i ovi neki anđeli: te Milosrdni 
anđeo, te Beli anđeo, te ovo te ono. Valjda neću da se poveravam vampirima, vešticama, vukod-
lacima. Nisam na to spao.

Ipak pisac je moje rame za plakanje. Sada kada sam u ''lošoj fazi'' u tranziciji, privatizaciji, 
sada... 

Imam moć nad ljudima, ali ne razmećem se njome. Imati informaciju, tajno, znači imati 
moć. Moć nad mojim ludim narodom. A ovi?! A pisac ?! Njemu ja da se poverim jer me nema. 
Bar u njegovoj knjizi da me ima. Evo bar da doprinesem završetku ove knjige o meni – Prilozi za 
biografi ju Boga iliti Bogotražitelji žene Boga Majkom nebeskog naroda.  

                
Bog nežni ''mačo'' i san

''Ja sam jača polovina. Moja je poslednja. Ali kada je Kopros Piramidalka u pitanju, Majka 
nebeskog naroda, ja sam ''mamin sin''. Ali ja sam snažan, sposoban i odgovoran i ja znam da 
kontrolišem svaku situaciju. Pa da ja sam Bog – SVAKU... Apsolut. Sa prijateljima idem na... sa 
Đavolom i Belom Kugom na pivo u kafi ć. Ona to razume. Ona veruje u moje sposobnosti. Seks je 
bitan, predvidljiv. Ona je stub veze... Šta je čeka u krevetu je iznenađenje. Uvek se pita za onu moju 
stvar: ''Šta je ovo?! O čemu se radi?!” Čak i pljune onu stvar da je ne bi urekla.

Uzajamno poverenje i poštovanje u našoj ljubavi. Ona stvar, kaže Ona što odšrafl juje Onu 
stvar, će da uguši ljubav. Iako je nema ugušiće je. Ja sam Bog – SVE, APSOLUT. Sve kažem. Što na 
um to na drum. Oni misle da je to ogovaranje.

Kažu muškarci pali sa Marsa a žene sa Venere. Za njih, zemljane te trunke Vaseljene pa i šire, 
te zabiti, znače nešto. Jedan kaže za mene da sam pao sa Marsa i to na nezgodno mesto – na teme. 
U Vaseljeni nema ni pada ni uspona. Ja to za njih, po njihovom osećanju dimenzija govorim. Pa 
šta će... 

Ja sam otvorio srce mojoj ljubavi Kopros Piramidalki; i kada je konzilijum lekara video šta 
ima unutra, u mom srcu, iz straha da ga ne stavim na dlan razbežali su se. Neki su pali u nesvest. 
Ja sam joj rekao: ''Volim te!'' Ona i oni nisu baš razumeli o čemu se radi.  Da, teško je razumeti 
moju božansku promisao ljudskim umom i intuicijom podlom koja zaudara na JA, na opsta-
nak. Da, nesrećno je biće Čovek. Da mogu grunuo bih u suze. Čovek omađijan sebičnošću ne 
zna ..., ne zna..., ne zna.

Da li sam ga baš ja stvorio?!
Da mi nije sve to oko čoveka podmetnuto. Ko je ušao u mene?! Ja sam Apsolut. Ušao 

Čovek, Đavo, Bela Kuga. Da – u Apsolut sve može da uđe i da stane”.
U susret mu ide jedan građanin jednog ludog, pomazanog naroda i viče: ''Druže senilko, 

druže – gospodine senilko, pardon za momenat. Bog ne shvati kome se obraća građanin i zastade. 
Građanin gleda nekud pored Boga i prođe ponavljajući: ''Gospodine druže senilko, gospodine 
druže senilko...'' 
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“Ja sam altruista, ali preterujem. I za sebe treba da ostavim vreme. Ja sam zapravo dobar 
egoista. Ljubazan i neagresivan. Individualac sam. Nestavljam glavu u pesak. 

O čemu ja ovo?! Pa sve su ovo ljudske mere. Kakvo vreme za sebe?! Pa zar ja nisam Apsolut. 
Mnogo se uživljavam u duh nebeskog naroda. Ponebeskonarodnio sam. Poludeo sam. Pa da – da 
bi me razumeli moram u svemu imati njihove mere, osećanja, shvatanja. 

Možda je sve ovo oko ženidbe i nebeskog naroda samo tren trena božanskog sna, koš–
mara. Posledica slušanja bura tajnih nad tajnama i opet tajna u pustim pustarama prazne 
Praz–nine Vaseljene pa i šire. Na kraju, nije nezanimljivo. Nije nezanimljiv i ovo kočoperno 
škrabalo''.

Čuje neki glas u sebi: ''Podnesi ostavku! Podnesi ostavku!

Iz policijskog dosijea Boga
Provere ženjenika Boga

Otkad je ludi narod, nebeski narod saznao da Bog – Roba – Ljubav hoće da se ženi sa Maj-
kom nebeskog naroda organizovano je počeo da proverava ko je ženjenik. Uostalom u ludom 
narodu sada su u modi otvaranja policijskih dosijea. 

Pitanje je da li Bog zaslužuje da bude muž, suprug, izabranik srca njihove Majke? Po starom 
dobrom običaju gledaju ko je iz čuvene kuće, u čiju i kakvu će kuću da se uda njihova odiva. Gleda 
se jeli iz čuvene kuće mladoženja, je li odžaković, kućić. Jeli iz kuće junaka a ne od fukare. Jeli iz 
čojstva i junaštva. Pa Bogami gleda se jeli imućan, Bogat. Sada pored mercedesa..., devizne knji-
žice..., gleda se jeli ''kul'', ''in'', ''glamur'', '' u trendu''... Da li je sve OK? To je to.

Angažovana je i policija , i doušnici, i privatni ''posrednici za bračno posredovanje'', ''agencije 
privatne'', '' provodadžije moderne''.

Ludi narod gleda skim će njegova Majka, Gazdarica, Kopros Piramidalna da stane na ludi 
kamen. Gleda kakav će im biti porod. Naročito su četvoro oči otvorili Bogotražitelji   kojima je 
najviše stalo da se Majka ludog naroda uda za Boga – Robu – Ljubav. 

Kao što se zna u normalnim zemljama, demokratskim, sa slobodarskom tradicijom, odmah 
je policija, kao servis građana, naroda stupila u akciju. Našla je Tajni dosije Boga, policijski dosi-
je. Počela je još aktivnije praćenje Boga. Doušnici, pojedinci iz čista mira pratili su svaki pokret 
kretanje Boga.

Iz tog grdnog materijala o praćenju i kretanju Boga – Robe – Ljubavi mi donosimo ovde 
nekoliko odlomaka, iz kojih će se videti kakav je Bog, a i oni koji su ga pratili. 

Videće se još bolje da nije baš jednostavno Kopros Piramidalno vaznošenje na Nebo ludog, 
nebeskog, pomazanog, izabranog naroda koji se dogodio. 

Plač Neo – Jova
Neki razočarani vernik u Boga – Robu – Ljubav koji nije želeo da se Majka nebeskog naroda 

uda za Boga, poslao je ovo smušeno pismo policijskoj stanici, najbližoj policijskoj stanici. Oba-
vestio je kao da je baš lice sa poternice. U stvari, on je u nekom bunilu i pisao ovaj tekst verujući 
da sledi velika novčana nagrada u milionima dolara, evra. Kao neki insajder , zaštićeni svedok, 
doušnik, javlja kakav je sve to tip Bog – Roba – Ljubav. Sa nekim osećanjem da je njegova sveta 
patriotska dužnost da se spreči da se njihova Kopros Piramidalna Majka nebeskog naroda, taj cvet 
božanski, uda za Boga – Robu – Ljubav, tu Vaseljensku protuvu. Izgleda da se Neo – Jov  zajebo u 
biznisu. No evo plača Neo Jova:

''Bože ti glumiš da imaš osnovne karakteristike savršenog profesionalca. Ekstravertno – in-
trovertan si. Kao da za tebe nema problema. Menadžment božanski. Tvoje karakterne osobine 
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A, bre, greota: dvanaest godine, pijana i se za leb jebe sa matori pederaši. Zemljo, otvori se. 
Pijani, i mrtvi, ležu na ulicu. Pucaju. Tepaju se. Viktore, to u knjigu da turiš! Cel svet neka znaje 
za Picin park - Kameničku, Buđavo ćoše, Zelenjak - našu sabornost kako vika pop Nikodim. Naše 
blagoutrobije, čovekoljublje, svetosavlje naše.

Miraš vika da je živ Sveti Sava on bi bio komunista. Ne bi bio sa ovije. Ne bi dao da se zida 
betonsko estetsko čudovište na Vračar. Dao bi pare za škole, da se obnovu stari manastiri od pre 
osamsto, iljadu godini. Sveti Sava je bio napredan, ne je bio nazadan. Danas nema komunisti, a 
vika će bidne. Dao bi za porodice sa buljuk dece, za kuću.

Jebale vas marke i dolari. Majka si podmiće svoju decu za dolari; ćerku od deset godine i sina 
od dvanaes podmiće ga na pederaši i guzeranti. A, bre, snimaju fi lmovi o grupnjak i prodavaju. 
Svašta radu za pare: svoje dete daje iz ruke u ruke na lezbejke i pederaši. Sodoma i Gomora. Ana-
temate!

Put u Jevropu, krvav put, i govnav put, i, i - naš put niz Kameničku. Usta gi se skamenila. 
Zeleni venac! Venac od sram, i krv, i gomna. Venac od Slavu, stavi ga na glavu. Mrtvu decu tucaju. 
Za sve pare daju. Na komunjare laju.

Svašta će urade pravoslavci, Srbi da se sjedine s Boga. Tu gi je i droga. Alal gi Bog i to gi je 
neba rog. U Sveto pismo,vika, pederaši su anđele tucali, a da ne tucaju decu. Ne jebavaju - svi se 
tucaju od Boga do Đavola. Bez red i meru na put za Jevropu, u civilizaciju. Ijuju, ijuju!

Na televiziju, vika, da za bogataši ima kurve. Vikaju gi na telefon. Bizmismenke. Vika - znaju 
si strani jezici. Vika, su poštene, ugledne devojke i žene. Vika, po dva jebača dnevno po 150 marke 
toj ti je za trideset dana.; za mesec dana 4500 marke puta dva jebača, toj ti je, zemljak, 9000 marke. 
Jebale vas marke. Sidu vam donele, od rak se raspale. „Ugledni bizmismeni”.

Nađi si kurvu i budi baxa - tucaj je neka ti plaća, neka ti bude sponzor.
Ete ti put za „srpsku duhovnost”, svetosavlje. Od prostituciju na pederi, guze-ranti, kulturne 

kurve, napredne; od prostituciju na devojčice od 10-12 godine, od dečaci. Od prostituciju da uzi-
ma porez i da se da za svetosavlje, i za našu duhovnost za „nebeski narod”, da se fi nansira knjiga 
za Belu kugu, da se štampaju knjige.

Ete, i ja će se očešem. I men će turiš u knjigu Naša Velika majka, Goleška boginja.
Da - „na stazama Svetog Save”, dositeja, Vuka. Alal gi staze!
Po Amerika smo od Ameriku. I ta si je - pis milet. I oni su skapani, baga-ljivi. Se pravu. Sve 

će gi oboju Crnci, Kubanci, Indijanci. A, bre, oni će gi osvoju. Od pederaštvo i dolari poludeli. 
Gledao li si fi lm o drogeraši? Film o Ameriku, o hipi. Ovije se rasprdeli sa slobodu i demokratiju, 
a u fi lm klošari jedu pacovi. Vika: društvo kulturno, napredno. Crnci, Kubanci. će gi preplavu. 
Vika, bežu od tiraniju u slobodu, a oni si tajno naseljavaju Ameriku i Jevropu. Pametni ljudi. Sta 
će gi rat za osvajanje. Bez krv će, polak, polak, da osvoje Jevropu i Ameriku. Jevropa i Amerika 
se zabavile od muku za kur i dolar. Svi žudu za kur i oni kojima se diza i oni kojima se ne diza: i 
žene, i pederaši, svi. Simon vika: „Dobar kurac mir u dom”. Ovije će gi donesu mir u dom. Oni iz 
Južnu Ameriku će vode svet. Oni si imaju svoje partizane. Ce otmu od bogataši i zemlju, pare će 
podele na seljaci, na rabotnici. Ce bidne revolucija, vika Miraš.

I ovija u Aziju i Afriku će održu svet. Neće ovija drogeraši i picajzle koji bi se jebali za dinar. 
Vidi gi! (Pokazuje rukom na grupu mladića i devojaka). Vidi gi! Uh!. Uh!. Nek si jebu mater, nek 
se satru. Bilo pa nema. Novi, pravi, odistinski čoveci će se rodu kad ovije skapani i bogaljivi odu. 
Bilo pa nema i toj ti je. Ce bidne, u san sam videla.

Ce bidne. Ajd zdravo! Bez brigu, turi me u knjigu! (Pođe i povrati se). Ej, da ne zaboravim: 
napiši da ubavo pojem pesmu Stojan mi kuka do Boga. Ko Boga te zamoljavam, ne zaboravi! Sinoć 
sam gi sve u san videla: i Stojana, i Majku mu, i Sestru, i Zenu. I.: Jedna si beše žena, crna, sa gustu 
kosu, sa šamiju što gu je spala na rame, sa oči kako strav božji, kako tenci. Uh! I s’g me stra vaća. 
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Sa pogled kako noževi, žalan pogled i prekoran. I ždere si svoj mozak. Iz usta kako rasekotina, 
zubi kako grablje, iz usta padaju parčići od mozak. Lobanja gu otvorena. Rascopana, raskokala 
se. Uh! Uh! Uh, brate! Bog da te sačuva. Ni pola od mozak u lobanju. Ruke gu čiste, nema krv. 
Neko si i nešto sa neba ili iz zemlju, ne se znaje, negde vika: „Sve kutate, dajte na videlo”. „Sve da 
se znaje.” Zena se primica, odvali grudu od mozak i mi pruža. Glas nesam imala. Zalila sam gu i 
od užas nesam mogla da vikam. Se probudim i čula sam si svoj nem vrisak, krik - šta li je? Nesam 
uzela da jedem. Čuma me pojela. Ajd zdravo! „Cavo!” - kako vikaju. „Nema problema”, „super”!? 
Anatemate! (Odmahnu rukom kao da je otresa, rukom koju je kao nehotice uvalila u nečist i pođe, 
ali se povrati).

Zemljak, iz Kosovo si, Obilić, „ni po babu ni po stričevima”. Istinu da gi zboriš. Aram da ti 
je ako gi sve ne kažeš.
MLADI POETA VIKTOR: 

Cano, mori,niko si ne voli istinu. Prosti ljudi ne vole istinu.
VELIKA MAJKA (CANA):

Zemljak: laž ima plitko dno. Lažljiv čovek iktibar nema.
MLADI POETA VIKTOR: 

Krstano, sve si znajem.
VELIKA MAJKA (CANA):

Zemljak, obraz da čuvaš, jerbo obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta. Dušu 
da čuvaš, jerbo ona si koren nema i na tesna vrata izlazi.
MLADI POETA VIKTOR: 

Cano, sve si znajem. Ali sada si je vreme istapa - račun, procenat u trgovini. Sve je sada 
biznis: i duša i iktibar. Sega je vreme marifeta - znanja, umenja, veštine, majstorije, smicalica, uj-
durma. Sega je vreme rušveta - mita, čašćavanja. Nema čare - spas, izlaz, lek. Vreme na izmećari. 
Aknuli smo - bacili smo, rinuli smo atar - ljubav, volju, želju, poštovanje.
VELIKA MAJKA (CANA):

Ako će. Sve u knjigu da turiš, ič gi se ne sramuj. Nesu ni bolji, ni lepši, ni pametniji od teb. 
Istinu! Opajdare, veštice. Ce ni zamažu oči sa lepe reči, a ovam samo si kutaju, grabe, iz oči bi ti 
ukrali.
MLADI POETA VIKTOR:

E, Cano, Cano, muka si je golema. Ima si tuj dosta zavrzlame oko istinu i laž. Se premicu 
jedna u drugu, se mešaju.
VELIKA MAJKA (CANA):

A, bre, zemljak, a komunisti.?
MLADI POETA VIKTOR: 

Nema gi sada. Mutni su. Mnogo gi ima. Uvukli se u njihovi redovi nepri-jatelji, sektaši, opor-
tunisti. U najbolji slučaj nađe se poneki „pošteni sektaš”. Ostali su u njihovi redovi agenti. Trista gi 
ima. Neki su za privatnu svojinu! Komunisti!? Znaju kapitalisti da komunizam neje mrtav.
VELIKA MAJKA (CANA):

Miraš vika marksizam-lenjinizam. Vika: sve što se sada dešava u svetu je dokaz teorije mar-
ksizma - lenjinizma.
MLADI POETA VIKTOR: 

Ne, sad gi nema; nema sad tanani pravi marksisti-lenjinisti. Sega su dnevni konferencijaši. 
Vreme kad bidne i nji će da bidne. Komunizam neje stvar za dan, godine. To je stvar na vekovi 
kao i feudalizam, kapitalizam.
VELIKA MAJKA (CANA):

Zemljak, to u knjigu da turiš.
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Genetski mutljag - ah! 
Volgarin što jezik baci. 
Etničke fi kcije - šta biohemija krije 
Radmilović - Nemac.29

Jovanović,30 Panić 31) - Poljaci... 
Mutne genetike đaci Stojan Novaković - 
Cincara tić. Siti svi nek se nasrbuju. 
Kili - ubiti,32 bard - pesnik. 
Mutni genetski lavirint. 
Jezik, Reč - svetlost - 
Možda pouzdan trag., 
Ostalo je i za bogove mutljag. 
Jezgro Balkana - 
Genetski mutljag od davnih dana. 
Srbuju iz klasni razlozi - 
Sve znamo mi, Goleški bozi. 
Kroz vekove tako biva, 
Kod svih naroda - istina je živa. 
Duh naš nek dalje pliva, 
Seksa ekonomija siva. 
Za klasni „nije bitna”. 
Imati - nemati stvar je hitna. 

POP (u prolazu)

VELIKA MAJKA - Kosovka devojka (gleda ga upitno, sumnjičavo): 
Gde je ćutanje, tihovanje: 
Bića tiho tkanje.
Gde je tišina - jezik budućih vekova?
Gde je izmučeno telo, tamnice duše,
I u njemu nataložene tajne prosvetljenja?
Gde je tajna tajne, uzrok uzroka.
Znanje gde je trećeg oka?
„Jevanđeoske blagovesti”!
Gde je „bezglasni molben”?
„Pitanja strče i paraju uši”.
Tihovanje - najrečitija beseda;
Gde je „Umna moć” mesto reči?
Za dobijanje vrlina -
Gde je uzvišena nemost?
„Reč je siromašna”. Reč - svetlost”
„I bi reč. izvor”

29  Zoran Radmilović, glumac
30  Žikica Jovanović - Španac
31  Milan Panić, bivši predsednik vlade SRJ
32  Kilibarda (Keltski: ubiti pesnika)
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Ej, rišćanski dušespasitelji,
„Usahnite svoju govorljivost,
Jer se na vreme treba pripremiti: 
Tišina je jezik ćutanja”.

Alal s k u p š t i n s k o tihovanje. 
„Demokratske slobode”. 
Usta da gu zatvoriš, 
Na dupe će prozbori. 
Ovi naši popovi
Sa antikomunjarsko „tihovanje”.
Xambasi, kako rok i pop - zvezde
Se produciraju.
Pa cel dan na TV, radio i novine.
Xambasi i preprodavci, „valjatori” duše.
A bre, od lovu i bes se guše.
Od politiku i od, i od, i od.
Sivotržišnici, vikaju na krv;
Ne muči gi Boga - ljubavi crv.
Popovi tabaxije, urlatori
Za gluvo doba, doba kasapnice.
Zovu doba - „božje lice”.
Alal gi vera i Bog.
Ne, ne damo Goleša tvog, mog.
Sabrali su fore i fazone
Iz dalekog istoka zone,
Iz mistika, iz duše krika.
Skarabuxe „duhovnost”
I krste je: „Svetosavlje”.
Duh naš stari prljaju.
Sta mari, za privatno služi
Sveti Sava nam se na Golešu tuži:
„Sve što je ljudsko ćift a okuži!”

NEKO U PROLAZU: 
Duhovnost.

VELIKA MAJKA - Kosovka devojka: 
„Dani preobraženja”.?! 
„Duhovno preobraženje Srba”?! 
„Duhovna akademija”.!? 
Beslovesne face voze „mečke”, 
Preobraženju duha stavljaju klečke. 
„Mečka” 600.000... O jada, 
A za knjige, umetnici prose. 
„Srpski duhovni sabor” - tor 
„Svekoliko preobraženje 
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Srpskog nacionalnog bića”. 
Ideal gi dolar, marka; 
Kud plovi naša barka? 
Ideal gi mnogo kafi ća. 
Alal gi duhovna otkrića. 
„Kruna saborskih događanja”. 
Deo po deo se odriče našeg. 
Duhovnog bića:
Odoše Muslimani, Makedonci. 
I drugi se odriču - Da ne pričamo priču. 
„Duhovno preobraženje Srba”!? 
Toliko će se preobrazite 
Da neće ve bidne. 
O vremena, epohe stidne. 
Trag po tragu će vi se istraži. 
Preobraze se do daske,
Skidaju klasne maske. 
Pričaju ćift e nacionalne skaske. 
Duša klasna dolara i marke, jasna - 
Teče o zverima otužna basna. 
Da gi vidi Sveti Sava 
Riknuo bi ko bik u srcu lava. 
Od praznih rima boli glava. 
Pevaj! Pevaj! Kuj ti dava; 
Šta je san a šta java. 
Da vidi „svetosavlje” naše 
Riknuo bi sa sa Vračara paše. 
Sve daj u rimu, u srok; 
Sa bogovima lažnim, bok uz bok. 
Za k o i n e duša mi gine. 
Čuješ što vikam, pesniče, sine: 
Pevaj, rimuj, snove kuj; 
Čuj i neba huj.

NEKO U PROLAZU: 
Strašan rok.

VELIKA MAJKA - Kosovka devojka: 
Rok, turbo-folk. 
Zvuk na nivou ćelije Seks razara. 
Droga i duvan. 
Dete si ne doji - 
Kud koji, mili moji!

Raziđite se još nerođeni, 
Ostajte u carstvu pustara Praznine, 
I o vog roda vrem e nek mine.
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U ludilu istine čiste, kao „čista religija”, Kosovka devojka, Goleška boginja, romori gnevnu 
jadikovku nekom, jer nema kome; sebi možda, Nebu i snu o novim vremenima.

.Ipak, sve se kreće, kreće se u svojoj protivurečnosti, i „izopačujuće sile novca”. Budimo str-
pljivi. Covek je tek izašao iz ranog detinjstva. Srećan mu put, srećna mu krvava poema čovečan-
stva ka Raju na zemlji. U koji verujemo, uprkos neprozirnosti daleke - daleke budućnosti.

MLADI POETA VIKTOR (Sam sa sobom, poluglasno, na ulici)

Tugovanka o fetusu 
Fetus, plus Srbin plus Rus - 
Svi u smetlište istorije, u „bus”. 
„Svetosavlje”, „Slovenska duša”. 
„Pravoslavna duhovnost”..., 
Misao mi se gruša. 
„Hrišćanske čedomorke 
Prodaju svoja „čeda”, fetuse
Za podmlađivanje i lečenje nemoći polne;
Za starce u kuplerajima - o misli bolne... 
Fetus - Rus za izuzetno skupi serum. 
Sta da radi moj divlji paganski um? 
Srpkinje i Ruskinje prodaju svoje fetuse. 
Ej, sram Srbe i Ruse. 
Rusi... Vo vremja „pravoslavne slobode”, 
„Postkomunističke slobode.” 
Na 300 abortusa 100 porođaja. 
Nekad 2.500.000, a sad 1.400.000 porođaja. 
Vo vremja „trgovaca ljudskim organima”: 
Srce 100.000 dolara para; 
Jetra 35.000 dolara para; 
Bubreg 40.000 dolara para. 
Vremena ne znaju za to jezivo, stara. 
Užas nas je hvatao, kad je dete kao rob dato. 
A sada, slobodno tržište i srce i dušu ište. 
Vo vremja komunizma 
Zar je mogla takva prizma. 
Jeza i Belu boginju hvata: 
Misao joj iskidana, ne shvata; 
Zbitija nadilaze njenu maštu prazne Praznine. 
O, dal će i to vreme da mine? 
I moja misao iskidana u žaru prljavih dana. 
Joj: „Ruska duša”, „ruska žena”! 
Ruski čelovek. Tatjana Larina. 
„Zar prodaje srce, bubreg. Svog sina? 
Zar bi tako mogli vo vremja Staljina? 
Ej, pravoslavni risjani, u duši vam mina 
Vi ste istorije fl eka, uspomena. 
Jedna mašta Markiza 
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De Sada Pada, bez vizija nada. 
NJenu jezivu moć „šiju”
Užasi v Serbiju, v Rasiju.
*
U tami sibirske beline
Ne usmrćen fetus - Rus će da sine
U jezi sreće pobede smrti - krik
Kao neki neba tajni sveti bik.
Stvoriće nove dane, nove zore
Sijaće njegov mač do Čarne gore.
Novog doba, novi sibirski šaman
Sejaće smisao, novi dan.
I ako nas ne bude, nove zore će da zarude
Za druge neke ljude, bez ljudske kasapnice;
Imaće čovek, ipak, ljudsko lice.

VELIKA MAJKA - Kosovka devojka, MLADI POETA VIKTOR I PROLAZNICI

NEKO U PROLAZU:
Pepeo istresa pored pepljare. 

VELIKA MAJKA - Kosovka devojka: Lobanja ili pepeo. 
Oćemo li uspeti, biti na meti 
Ništavila i zaborava, 
Na kolcu lobanja što sanja 
Raspuklog nara razdanja. 
Prah, pepeo, razasut - kaka vput?

MLADI POETA VIKTOR:
Zar uzeti Hamletu lobanju iz ruke; 
Lobanju na kolcu - zastavu umovanja, 
Zar oteti žar dečiji sa jezom 
Da se igraju ćuše pod brezom; 
Zar da nema svečanosti oko kosti. 
Prah, pepeo, razasut - kaka vput? 
Možda baš moja lobanja sanja 
Da neko mudar iz daleke galaksije 
Smisao prljavi iz nje na Zemlji otkrije: 
Da shvati iz nje šta jeste a šta nije. 
Kost bela, stara, kost čoveka: 
Vaskrsnuće tiha smirenost prolaznosti. 
Koščati kosac...
Lobanja - taština, vreme životna sila.
O Gavranu, Raku, „zemlja - zemlji” daj silu jaku. 
Pepeo - budi ceo.
„Prezira dostojna poniženost i jad” 
Poet mladi, biraj sad.
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KAĆA (Odnegativne haikupoezije umorno, bespomoćno, rezignirano odahnu):
Evo, i tebi, ludom poeti, Vikiju, Mrči od Drenice, sam posvetila jednu haiku pesmu:

Jesam li ušao u svoj stan?
Jeste - moj je stan, ovo...
Ali jesam li to ja ušao ili neko drugi?!
Otkud znam.

MLADI POETA VIKTOR (Malose trže... Prikri uzbuđenje...)

KACA, HAIKU PESNIKINJA (Vidi se da se pravi da ne pimećuje uzbuđenje poete...):
Viki, vidi negde... Bar u opštinskom listu... Ajd zdravo, žurim. (Odlazi) 

MLADI POETA VIKTOR (Negde na ulici):
Tajne pesnikinje... Iz tajnih rukopisa Jovane Jelenić. Otimanje ljupkih reči od satane. (Govori 

kroz neko prisećanje; vidi pesnikinje kao vizije, sluša ih kao da su tu):

Ja o njima
Poetese naše tajne 
znaju još za noći bajne, 
znaju i za snove tela 
i providne duše ispod vela.

Na čitanje mi tiho nude 
svoje spise, rukopise lude. 
U njima je zabludeli nemir mira 
razorena k u ć a u kutku svemira. 
Gungule tela i rasula duha, 
za nove nemaju mnogo sluha.

Ja o njoj 
Jedna od tih uzvitlanih duša - 
Žar juga, vatra neba zvezde crne; 
Ljupkost ranjene ptice kad pr’ne; 
Crnka je, nije mutna plavuša.

Dade mi rime, Jovana njeno je ime. 
I ja prljavo opijen zrakom njenog lica 
Počeh u njenom ritmu, stilu; 
doživeh je kao nagorkinju vilu. 
No, nespretnu priču moju da ne dužim, 
reč njenu iskrenu da vam sada pružim:

Ponoćna vizija. Pesma Jovane (Jovana se, prozračna, ponekad pojavi ispred Viktora): 
„Duh obuze me klasični, 
oplodi stav moj lični: 
u sat noćni, kao što biva, 
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„U opštem metežu i brzoj vožnji ljudi su ispadali iz traktor - veli Đuro. - Nemaš kud, nego 
samo tom cestom. Gazili smo njima, jer se moralo spasavati. Ustaše, koji su nadirali sa svih stra-
na, bacali su srpsku decu pod tenkove. Naš komšija Petar Popović pričao nam je da je iz žbuna u 
kome je bio sakriven gledao kako su usta-še’osom’zapalile autobus pun dece”. Točkovi traktora!? 
Točkovi tenka”.

(Odmahuje rukom kao - sve je gotovo. Gleda list novine):
„Jugoeksport. progres. Deonice Jugoeksporta otkupilo 36 ljudi, uglavnom bivših direktora 

ove fi rme. Više stotina radnika, naime, otkrivši brojne malverzacije i silne zloupotrebe službenog 
položaja. u štrajk. Kako da se iz Atine u Beograd vrati bivši direktor. Deonice

Jugoeksporta koje se ovih dana često pominju kako saznajemo od štrajkačkog odbora otku-
pilo je samo 36 ljudi, uglavnom bivši direktori ovog preduzeča. Strajkači sumnjaju da je velika 
suma novca izneta iz zemlje.”

Tu. U tome je. To je. (Okreče se u stranu):
„Sveto privatno” - Vaš Bog.

Pisci neki dragi, dugoveki, vide mrtvog, ravnodušnog Boga, ludog. „Izlapeli delikvent”, zar 
on da nam daje ton. Na to ste se sveli. Kad je takav, bolje da ga nema, kao što ga i nema. Ne možeš 
da ga uhvatiš ni za rep, ni za glavu. Ni za onu stvar, jer ne znaš da li je muško ili žensko. Istina ili 
stara uspomena. Konstrukt drzak, uporan, društvenim bičem dan. LJudskom patnjom dan.

(Čuje se glas mladogpoete):
Imajte milost za moj stih, za moje rime 
Iz haosa krvi život pih, rođen u bilu plime. 
Za moje osmerce, deseterce, 
Za moje dvanaesterce. 
Trusne ritme herce. 
Ne vodite im računa, srž im je jada puna.
Nemah sluh i vreme da ih stavim u divne šeme. 

(Nestaje glas poete. Ona ga, možda, ine čuje, obuzeta je svojom mišlju):
„Duhovni sabor”, „dani preobraženja”! „Duhovno preobraženje srpskog naroda!” Duhovna 

akademija”. „Srpske državnosti i duhovnosti”. „Svekoliko preobraženje srpskog naroda”. Toliko 
če se preobraze da neče ni postojati. Od njega neče ostati ni traga. „Kruna saborskih događanja”. 
„Posebni sjaj u savremenom srpskom pesništvu”. Kako koji vek nailazi, sve se više odriču srpsjtva 
i stvaraju nove nacije.

(Čuje se glas Mladog poete):
„Pletisanko, ko te dozva” u moj san; 
„Sto pletivo pleteš” grubo. 
„Buvljački te ubio pesnik mačem. 
Ostavljaš me da cmizdrim, plačem. 
Psujem, kunem, jadikujem! 
A ti, široki ti ludi sni, 
Iz pehara moga pi. 
Ostavljaš me ni tamo ni amo - 
Niti pesnik, niti žbir - 
Ostavi krvav nemir”.

VELIKA MAJKA -Kosovka devojka:
Stavljaš me u tvoje knjiške, 
Đilkoške rimarajke; 
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Pričaš veštačke bajke. 
To su na poeziju hajke. 
Buvljački duh u njima titra, 
Intervencija potrebna hitra. 
Rimarij moj zbrčkani 
Da ismeje tebe kani.

(Gleda nekuda daleko): 
Ej, Slovjane, crni dane, 
Zlonamerno zaboravljate Lajku - 
Divni u neba let, bajku. 
Močni polet sedamnaeste 
Ikara i Dedala - Gagarina, 
I čuda sicijalizma ina. 
Ej, prljavog doba samoubice 
Što svirate na dolara žice.

Ej, popovi i vi - u mutnom lovi.
Ako jedan pravoslavni crkveni velikodostojanstvenik i pisac srpske crkve, crkve „svetosavlja”, 

kaže za o v o v r e m e kada u jednom danu pogine po 200-300 ljudi, Srba; kada ne smeš ulicom 
da ideš; ne smeš u kafanu da uđeš od kašikara (a i nemaš para); kad si nezaposlen, kad si pod 
sankcijama, kad se od srpske pravoslavne crkve prave tri nove itd. Dakle, ako kaže da je to „vreme 
kada pravda i pravo počinju da vladaju” kakvo li če tek biti kada potpuno zavladaju to pravo i ta 
pravda. Kada sada kriminalci, ratni profi teri ne mogu da se obuzdaju, kako li če tek biti to „pravo 
i pravda” za godinu, dve. Kad ljudi umiru od gladi, od samoče. Kada raste nasilje sinova nad maj-
kama, kad cveta malograđanstvo. Ako on to kaže 19. maja 1995. godine, kako li če tek biti, eto, 
recimo, 2000. godine?

(Čuje se glas Mladog poete):
Nisam religiozan, ali pravo da kažem pomislio sam na boga sa nekom jezom u duši koju ne-

mam, misleći na te duboko mistične veze koje u tami praznine i „tiho-vanja” hrišćanskog ima ta-
kav predstavnik Boga sa Bogom. Takav svetac. Teško se snaći u ponorima mržnje, autonacionalne 
destrukcije. Psihijatrija vidi žarišta patologije nacionalne u dualunitarizmu (Iščezne glas Poete.)).

VELIKA MAJKA (prati svoju misao):
Etimologija, etimologijski. Tu smo sa istinom bliski. Etimologija, istori-jom dijalektike sija. 

Najtananiji dokaz dominacije materije nad duhom. Istorija apstrakcije reči. Put od bukvalnog, od 
onomatopeje do visokih metafi zičkih apstrakcija. (Poeto, tebi govorim! Suština stvari ko hoće da 
svari - porekla reči nek izuči. Viktore, naći ćeš to što te muči. Čelo + vek, već znaš: čovek. Žena-
rađalica. I bog, poreklo reči njegovo. bogataš; „zemaljsko dobro, roba”. Kultura - obrada zemlje. 
Metafi zika - van fi zisa. Vreme - vrteti. Bog - roba za bogaćenje. Ne zaboravi!!

(Okreće se na drugu stranu):
Poljubac pun virusa. Biće manje nas i Rusa. Sledeće argumente: - „Ono što se nalazi u putiru 

sa evharistijom je svetinja nad svetinjama, oganj živi koji sažeže svako zlo, samim tim i virus, 
bolesti, zaraze. Moram da kažem i to, da onaj koji dolazi u crkvu sa pitanjem da li će se zaraziti ili 
ne, taj nije iskreni vernik.” Eto, bar je pitanje virusa rešeno.

(Obuzeta sobom i ironijom polazi energično... Uzima svoj prtljag koji je bio tu, pored stuba).
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E P I L O G  2
(za višak radoznalosti)

Kao što priliči našoj priči: 
Tajna smrti se do groba. 
Več znate - mlado doba.

I bozi goleški vole tajnu, 
Ljudsku skasku da začine bajnu.

„Slučaj smrti se ne rasvetli”; 
Eno, več se čuju i prvi petli.

No, stare poete znaju krvave sete, 
muškom rimom sve rasvetle, 
Ne fermaju ni bogove ni petle. 
„Reše svaki slučaj” - 
Ko je za pakao, ko za raj.
Drski, unapred svemu znaju red. 
„Obrnuta ekspozicija”, „razrešenje”, „prekid” - 
Iz duha im sve isija, svaki vid. 
Iz srži života bit.
Za naše doba je „imix”, „in”, „hit”. - 
Nestajanje, propast, ološa rast.

I boginja goleška „posta žrtva” 
Za kaznu bludi u  Praznini više no mrtva. 
Za kaznu u pokušaju praznu. 
Beše života našeg u žiži,
Čoveku se ona mnogo približi. 
Šta bi u priči već znate, 
U njoj provedoste izgubljene sate.

Ne voli zato nas da sretne, 
Sećanje bolno da zametne. 
Ponekad kod mrtvog poete 
Naših prestoničkih dana se sete. 
Još traje, poneka reč i imena rod, 
Milenijuma sad je drugi hod. 
I Rezoner im se priključi; 
Voli istinu staru da im sruči. 
I tako teku im sivi eoni; 
Jedva se sete da su oni oni. 
Ona - kažnjena od goleških stanara Bludi 
Večnim snom pustih pustara.



 

Из рукописа
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Манифест „песме“

(Не)моћ речи
„Сви смо бедно привезани
За животе своје“ – 
Тако ствари стоје, 
Каже Сергеј Јесењин
Загонетне Русије син.

Одузми, сабери, подели, помножи
Крдо речи и бројева чврсто сложи.
Свему дај љупко – дрско име
„Стварност свега“ – окуј у риме.
Све примени формуле...
Даће драж, чар нуле.
Нула, Ништа, у Вечности нек› светли,
О њој нек› певају неба петли. 
Тишина, Празнине нек› јечи,
Нека кликћу мртве речи. 
Загонетну о човеку хајку,
Неку руину – причу бајку. 
Реч – светлост нек› тиња,
У корову вечности иња. 
Слутиће се и патње наше...
Ено видим Пегаза јаше... 
Да – Он?! Он је...
Сенка сенке, мрље речи пролазе
У Вечности крваве стазе.
И нас тамо има, има, има... 

***

Рима
Није ни зао ни лош,
Хоће да живи још.
Роје се око њега риме,
Многима не зна ни име. 
Неке лете разапете, 
Неке саме пуне таме,
Вриште и галаме.
Разапете лете пуне сете,
Набрекле од очаја, 
Пуне лажног раја.
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***

Без путоказа
У сенци смрти 
И лажи живота
Трајање се одмота.
У трулим речима поета
Тражих тајне света.
„Жив и мртав исто“;
У речи ниси заблист›о.
Слава и заносна књига
И чопор људских подвига

*
Све тишина Празнине гута
Без путоказа људског пута.

*
Упркос свему
„Немам дилему“: 
Покрићу се да не назебем,
Драми ума мајку гребем.

Читаоци те не воле
Изучио осмолетку,
Знаш за Свету Петку.
Изучио Бога и Ђавола,
У књигама жена гола,
Ал› читаоци те не воле.
Измислио Богињу Голешку,
Твоју љупку грешку...
У све си умешао бога Мома 
И богова многих пуно лома. 
Истина свечана гола
Кипти од очаја и бола... 

*
Чуј! Лажно не очуђуј!
Ни читаоце ни себе не осуђуј.

*
Књиге су криве, 
оне самостално живе.
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Пусти нек› се сналазе
Кроз векове пусте, густе.
Звезде на њих нека лају
У неком Неба завичају.

Знао сам
За самоћу и беду
Знао сам – „шта је у реду, шта није у реду“;
За „твој проблем и мој проблем“;
За „ту и тамо“
И „да лову не дамо“.
Знао сам и за: „то је то“
И „шта је добро, а шта зло“.
За „Амере“ и „амерички сан“.
За „кафиће и за сплав“;
„Шта је џукац, а шта лав“.
Мешали смо ноћ и дан.
Знао сам за „оверене“,
За „језив призор“
За девојке пијане снене
За „нажалост – 
Могли су само да констатују смрт“.

Као да су социјалне...

Бака Милојка
Живи у самоћи и безнађу.
Нека јој се бар они нађу...

Али нове јаде – „ево наде“.
Кћер „што се вика“ Џезика
Погину у Чикагу, нама драгу.
Има наде уз хуманост параде.
Наш Амер – много фер
Скупиће 100.000 долара
Џезику у мртвом лику,
У сандуку – болну муку...
Сахраниће у Забрђу родном.
Биће опело и сузе лажне,
И Џезике мртве очи влажне
Гледаће ка брду родном.
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*
И бака Милојка 
Болног века спојка
Има сина наркомана
Нова нада њених дана.

*
Дани пролазе – безнађа нове стазе.
Пацови и мачке тело размичу
Поете наставите причу.

Збрчкане тајне душе
Буди, буди у заблуди, у заблуди:
Тешка грешка, тешка грешка – 
Бардишу барди и бардице – 
Ђубриште од мимике лице.
Крш од патње, зависти, мржње
Пругасти, лепезасти, прстенасти
Топе се у лаж љубави, сан убави.
Пуцају лепоте операције нити,
Неко други лажни бити.

Крш од мимике – дневне слике, 
шминком дотеране душе ране,
Поља цвећа раних рана, 
Изгубљене илузије младих дана.

Лице сеје, жене, баке, мајке
Падају у воду о жени бајке.

Поље крвавог – бизнис, бизнис;
Бити „кул“, „ин“ – бити мис. 

Лице – биохемије поприште
Своје жртве иште, иште.  
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Боравак у трулежи Празнине*1

Сам
У Вечности сам. 
У Тишини сам.
У Празнини сам.
У Ништа у коме нема ништа
Па ни самог Ништа.
Сам.
Самљи од саме самоће.
САМ.
СА.
С.
с.
с.
с.
с.
.
.
.
.
Ја сам Тишина, Празнина.
Безгранично Ништа
Рађа крик ужаса.
Дроби се камен Тишине. 

Рите трајања
Остаћу ту где ме нема,
Ту где тмурни смисао дрема
Смисао бесмисла и Вечности
Крхки од варке прљав мост.

*
Нисам ни зао ни лош
Хоћу, хоћу да живим још.

*

1 *У филозофији, религијама, мистикама...синоними за Биће су: Не(биће), Празнина, Тишина, Пунина, 
Ништа, Вечност, Једно, Бог... 

 У физици се говори о Стварности свега. Приближан наслов – име текста, центар теме, „монограм 
садржине“ за ову групу песама је Боравак у трулежи Празнине. У питању је неки књишки стиховани 
самобитак, тубитак и (Не)битак. У питању су неке књишке апстракције високог степена. Моја је стрепња 
у томе да ли сам довољно књишки обојен. Тежина књишког и некњишког је иста скоро. Подло, наивно 
мистификаторски прижељкујем да читалац каже: „Ово није књишко“. Авај, и то је неуспех, а и он је успех.
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Нисам смео 
Да ми живот цео 
Прође у – 
„Нешто ће да дође“.

*
Лепотом заузети
Простор и време
У сенци смрти
Клија неко семе.

*
Ми не знамо шта смо и где смо.
Ту испред носа: 
Жена гола, боса;
Као слике Месец и Сунце;
Бескрај рањене Тишине
Изрешетане звездама.
Понеки траг светли
И весници смисла бесмисла.
Петли...
У брлогу димензија
Мутан смисао сија.

Лепоту замени
Лепоту замени мртвилом
Безнадног Ништа.
Нека га армира мир
Немира смисао бесмисла
И бесмисао смисла.

Царство љупкости
Њено лице је царство љупкости.
На тако малом простору
Толико љупкости?!
Нека течна, етерична љупкост
На рељефу лица...
Очи... Осмеси...
Збуњује се и сама поетика љупкости...

(Текст о љупкости написан гледајући на ТВ амбасадорку 
Бразила поводом Олимпијаде у Рију)
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*

О мисли опречне
Због људске патње вечне.

*
Из таме дубине Истока
Титрају два црна ока
Свету причу сеоба
На брегу светог гроба.

(Смрт и загонетни лик сликара Љубе Поповића)

Дневне слике
Губим снагу и вољу
Синови и кћери родитеље кољу.
У дражесном очају и бесу
Задњу кап очаја истресу.

*
Педофили Сатани мили
Скоро бебе крваво обљубе,
Убијају, а „медији трубе“.

*
Терористи на живота писти
Цвеће крви и букете...
Нови ред...
Жудни смо патње, сете.

*
Глобално село – интернационала капитала...
„Немамо дилему“ – можемо о свему...
Не, никако о револуцији...
О експлоатацији...
Може, може о Цији.

*
И себи и другима сам туђ
Не знам... 
Ухватила ме времена буђ.

*
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Он да може да бира
Између земаљске патње и небеског мира.
Патњу земље – Беле куће и Кремље...

Без изузетка
Без изузетка:
Сваком по два метка.
Један у срце, један у чело.
Јутро да буде весело.

*
Ритули пораза, смрти, 
предање терет прти.
Закони живљења на Тери
Људског смисла мери.

Лепотом чара смрт
Лепотом чара смрт. 
Смрт опчињена, запањена
Трулим, подлим речима
Старцу кези се љупко.
Одмотава се Вечности клупко.

*
Ја не знам и не могу знати
Колико је сада у Вечности сати.
У „Стварности свега“: јутро,
Можда подне или вече?
Пусте пустаре Празнине
Кад и где ОНО да промине,
Нешто у пролазу рече.

Тишина Празнине, празнина Тишине,
Пуноћа Празнине, празнина Пуноће.
Ништа у Нешто, ништа у Ништа.

У пустим пустарама празне Празнине где нема ништа, па ни 
самог Ништа. 
Гневно, немоћно, племенито опредметити Ништа. 
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...И у дистиху
Не знам за смисао далеких порука;
Не знам шта је понос, а шта брука.

*
Да патио не би›
Уби› пацова у себи.

*
Изгубљене наде и воље 
Поред нас мајка кћер коље. 

*
Нисам ни добар ни лош
Упркос... Хоћу да живим још.

*
Нити разочаран, нити очаран
Кроз мене траје нечији сан.

*
Било је и биће: 
Пораз победе и победа пораза
Путници вечних слепих стаза. 

*
Буди, буди поет луди
Што презире лажне лире.

У самоћи
У самоћи и безнађу
Гордости и неми презир
Нек› ту се само нађу
За освојен болан мир.

*
За свођење рачуна
Уста некад пуна.
Сада језик ландара – 
О смрти прича стара.

*
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Нема те Овамо и Тамо.
Ништа, ништа не знамо.
Ипак, реч упућујемо, дамо. 

Извесна неизвесност
Извесна неизвесност ме тиранише.
Нисмо оно што смо били више.
Осећање, мисао, машта, воља... 
Све, све, куд› год крене – 
успомене се кезе мртве, снене. 
Ћифта чека „времена боља“
Ја више нисам ја – неко други
из заумља у збрчканој туги.
Машем себи у пролазу, 
тапкам без путоказа стазу;
тражим у очају риму, фразу.

*
Разорени ум и мозга хемија...
Не, не може више да сија.
У Празнини свечано пуној,
У Вечности окамењен спој.

*
Опет кажем: старче глупи,
књишкост те не искупи.

Подли убица
Чекао сам себе у заседи 
Да убијем мучног скота
Да се у животу више не мота,
„Јер живети више не вреди“.

*
Чекао сам себе и прљаве друге 
Лишен зависти и дражи туге.
У језгру смисла бесмисла ја кип
Мрачног доба жесток тип.

*
Одбројавам језе, Ништа трене
Пролазе љупкости деце, жене.



 

342

Подли убица сада је нежног лица.
И он у уличној вреви
Хвата корак леви, леви...

Још
Још живота мртве стазе, 
Још ме држе са ђубришта фразе.
Још су црнке и плавуше
Што идеале нехајно руше.

*
Још ме држе лажне нити, 
Још ће ме на Земљи бити.
Још постоји неко ЈОШ,
Смисао прљав, лош. 

*
Живот траје „без везе“,
Крезубе страсти се кезе.
Радост деце, жена, људи
Чуђење бездушно буди.

*
И тако све што је имао
Рекао је бучно свако.
Осваја камена безречица,
Нестају тела, нестају лица.

Од равнодушја скован
Изгубио сам снагу и вољу,
Ништа ме се не дотиче,
Све су лирског јада приче. 
Људи се убијају, кољу.

*
Љупко – дрско „јебизован“
Шуњам се улицама, парковима,
Старих мало, мало има.

*
Бежим од умних стада речи;
Грађанских прљавих гњаважа.
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Ко, ко да их у проливу спречи?
Будна режима стража.

*
Бежим у новине, у ТВ, у књиге
Немоћан за радне подвиге.
Тело старачко лелуја...
Вечности чујем бруј бруја.

*
Спрдачина смрти ме чека
побачени мој век века. 

Били смо
Били смо и остали
Јадни и прљаво мали.
Живели „да нам ништа не фали“.

Патили од лепоте, 
Патили и за лепоту,
Имали драме у животу.

Све кад се сабере и смути – 
Били смо на друге љути.
Али, и други љути на нас – 
У отимачини – спас.

На самртном часу
У коначном спасу: 
Прејебали Бога и Ђавола,
Пресвисли од подлога бола.

У узалудном духу будном
Оставили мучне наследнике
Свога духа, тела, слике 
И они ће болне крике...
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Чари самоће
Ја знам смртне чари самоће
Кад Бог, Ђаво и Мом хоће...
И виле заносне голе
Да проведу трене са мном моле. 

Гордо жалостан – ума тешка
Ту је луда Богиња Голешка.
Сви су осим њих моја грешка.
... Да, моја траје патња витешка.

Још не знамо
Још не знамо јесмо ли сами
У Вечности, у вечној тами.
Научни фантасти, футуристи,
Сви, сви смо у Тами исти. 

Нисмо сами у Тами.
Ту су биљке, животиње, 
И јутарње зоре иње.

У Вечности и Бог чами.

Паралелни, мучно болно снени
Двојник нашег бића, жића.

Живот, живо... Други ниво.
Не зна се мушко, женско, дете.
Умови им као наши не лете. 
Говор раскошан, без речи,
Нема болести, нико се не лечи. 

Чекам Вечност да мине
Миљеник зла и пораза;
Раскрсница без путоказа.
Љубимац љупке језе,
Канџа душе – протезе. 

Љубав још верује у мене, 
Без простора и времена успомене.
Још постоје 
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Људи, деца, жене.
Постоје сиромашни и богати;
Мере – људски сати.
Празна и дубока дума,
Драма воље, осећања, маште, ума.  

Зао и немоћни
Бдилац поноћни.
У ћоравој соби, 
У кули Тишине
Чекам Вечност да мине
На коначној проби.

Буди
Дане и сате
Отплаћуј на рате.
Буди оно ко си, 
Трајање своје носи,
Буди онде где си, 
Буди оно што си.

Лепотом обманут
У заблуду скрајнут.
Душе крш, шут,
То је његов блистав пут.
Задње таложи дане
Неизлечене лечи ране.

Остаћемо где јесмо
Остаћемо ту где јесмо
Да будемо оно што смо.
Нек› нам се пси и гаврани
Меса трулог напотежу,
Нек› нас криком за Вечност вежу
Режањем избројани дани.

У каменој пустињи 
Песник Божјег дара 
Каменим равнодушјем 
Ме дочекује, чара.
Испоснице каменог замка
Даривале му терасу
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Са погледом на далеко море.
Сенке скривене љубави за њега их вежу.

Песник каменог равнодушја
Занемарује ме.
Он је у прећутној свађи са неким
Чијег се имена и лика
Сад не сећам.

На путу у...
Изгубио сам живота снагу и вољу, 
Унуци и унуке, баке и деке кољу.

Ножевима, камама, сатарама
Док пирује ума крви тама.

Ко балега на тепиху мозак стари.
Ум неможе ужас да вари...

Честитке, прва слова, први буквар
Баки и деки први поклон, дар; 
Невештом дечјом руком писмо са мора;
Љупко дражесна разгледница са гора.

Све, све је крвљу изрешетано,
И домаћи састав - Мој летњи дан
И бакин и декин о праунуцима сан.

Све што треба, а није им дано.
Филозофа и вере изреке.
Од баке и од деке; срца крв и сумње црв
Талога иње и кућне светиње.

*
Полиција пос'о ради
Место догађаја огради.
Помоћ хитна... „Сазнања битна“
Лекари „само констатовали смрт“.
Оградили породични рајски врт.
Новинари место пендрека перо држе,
Јављају: „Хитно“, што брже:
Кад су у питању паре раде сатаре;
Породично крвопролиће на путу
У светлу будућност.
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*
У смирају дана, са пуно мртвих рана.
Читаоци се ужасом сладе,  
Негују своје прљаве наде.
Сутра чека раскошне смрти нова река.

Дани снени - крвљу заливени.
Простор и време ране нам лижу,
Црви сумње гмижу, гмижу.

*
Бог ће да им суди... 
Да изведе доказе....
Ту су разне вере фразе:
„Промисао Бога нејасна“,
„ту не вреди фраза класна.“
„Слободна воља човека“... сијасет изрека...
Дете у стомаку
Има слободну вољу јаку!?
Сатаром на деку и баку.

У ноћне сате
У ноћне сате и дане
Кад никад неће да сване;
Кад мисо ти душу тлачи,  
Буди све јачи и јачи.
...ретко ко је жив...
...шта?! ти си им крив?!
Сувишан, без наде, прљаве речи параде.

Књишке рецепте и савете
Што по соби мучно лете - 
Драма ума, глупа сума
...да разреши, једном реши.

Мртав, смртно тело...
Овог трена - смена
На земљи милиони.

*
Бодлери, Боре, поета Црне горе...
Библија... Куран... мртви сан.
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Гилгамеш... Вечности прљав веш.
Сергеј... Пушкин, загонетне Русије син.
Умни и поете света
Вечне тишине мета.
Себе лажу и нас лажу.
Лек од смрти је сама смрт.
Равнодушни трен вечног.
Непомаже ђаво, не помаже бог.

Оддрами драму ума
Одболуј себе и друге
Са мало прљаве туге.

Одрами драму ума
Са пуно родољубних сума.
Лажни поето небуди луд:
„Народ помазан од бога“.
„Зла коб и злехуд усуд“.
„Народно биће“... и много тога.
Ту је и „најскупља реч“
А поета ум ухватио креч.
Пендрек - реч, пендрек - рима,
Ено награду прима.
Што да се крије
...Није,
Умешани прсти...
што да се крије... 

*
Одболуј заблуде,
Све што ти кроз векове
Мудри мудро нуде, нуде.
Оболуј Исусе и Јуде.
...Мухамеде и мудре Буде.
Чуј! Буразеру!
Нефермај веру, веру...
Узми мудрост слепог бакалина.
„Лове“ гордог сина.

Љупкост равнодушја
Лепотом разоримо живот и смрт.
Чарањем нек занеми Јесте-Није,
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Презримо тајну тајне што крије.
Презримо Пакао и Рајски врт.

*
Радост равнодушја нек завлада.
Нек занеми стрепња, сумња, нада.
Нек труну јуче, данас, сутра.
Исто - дан, ноћ и јутра.
Овде и тамо 
Равнодушност само.
Хук Празнине и Тишине
Никад да мине, мине.
Равнодушје камено, 
Трајање вечно снено.

Не знам
Не знам ни где смо стигли,
Не занм ни кад смо стигли.
Од себе смо руке дигли.

*
Изгледа неко са небеса
Од нас руке отреса, отреса.

*
Раскрсница - крдо непознатих лица.
Путокази нечитки, поломљени
и они туђи себи снени.

*
Да мислим, маштам, неспособан
Не знам да ли је ноћ или дан.
Видим изненада сада:
„Ушао песник народу под кожу.“
Народ небески се немилосрдно чеше
Богови не могу случај да реше.

*
Нити сам за ни против.
Изгледа...
Можда сам...
Вероватно...
Имам утисак
да сам жив.
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Како ослободити себе од себе
Како ослободити себе од себе
Од тираније греха и кајања?
У стварности свега,
На страшном месту стајања?
Како пребацити читаоче на тебе
Ишчупати се из јесте-није мутног,
не оставити грижи ни трага.

Талоге страхова и неизвесности запечене.
Талога Празнине и Тишине окамењене?
Љупког миља тела жене снене.

*
„Тајна над тајнама“
„Тајна и опет тајна“.
Умовања моја дрска, вајна.
Као ослободити себе од себе тајна?
Можда...
Раскрсти већ једном.
Тајновидац свој.
Ти на све хули - тежи нули.

*
Пророк... Сан... Знак...Чудо...
Говорих сам од себе лудо,
Тајновидац свој себични, лични.
Бог, ђаво и Голешка  - заблудела грешка.

Посланица
Остављен од себе и других...
У ноћима... дугих, дугих.
Опроштајну пише Посланицу,
У првом лицу.
У драми ума разорена
Машта болна снена.
Рука сама пише „НИШТА“
Вруља заумља слепа
Силом задњег даха посланицу поцепа.



351

 

Раскрсти већ једном
Кад те негује безнађе
Оштар нож нек› те снађе.
Раз(ум) кад је снен
У срце дубоко забоден.
Нек› те снађе вечна кама
Забодена у срце тама, тама.

Можда камени поглед презира
На животни мир немира
Кад ти метак главу просвира.

Пиљарски са „суицидом флертујеш“. 
На видело душе прљав веш.
Са свим у себи раскрсти
Тајно прљаве руке, прљави прсти.
Јер кад се душа онереди
„Пропевај“ – много вреди.

Себе откуцај Вечности 
Трене смрти тако премости.

Истражни органи, 
Поп, полиграф;
Буди витез, баџа, буди лаф.
„Пропевај“ песме нек’ их занесе,
Нек› се иследник потресе.

Доста више! Од смрти спрдачина.
Можда бомба, можда мина...
Можда конопац, скок са моста. 
Престани кукавицо – доста! Доста!
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Упркос свему
Упркос свему – променимо тему.
Ми нећемо знати колико је сати
На вечном сату на небеском јату.
Тишине празнине, ништа. 
Меримо у нашој халабуци
Где су јагњад и вуци;
Где су Кремљи, Беле куће;
Где је сенка, надахнуће;
Где је неки живот, нека смрт
У визији Пакао, Рајски врт. 

Још се не зна 
Где је промисао трезна,
Мисао моја опрезна.

Иза, Иза
Пун самоће, 
Набреко од безнађа;
Једох забрањено воће.
Питах се старински: 
„Куда плови моја лађа?“

На пучини речи, фраза,
На раскрсници без путоказа
Стојим – трене бројим.
Из дубине вечне као Тмине.
Богиња свечане смрти
К›о нежно дете ме упрти.

Утону у неме таме звону
Прах праха, Тишине, Празнине
Дочеках да људско мине.

Је л› истина да те нема, 
Дреницо Мрчо, 
Кроз живот си протрч›о
Можда иза смрти се спрема...?
Можда иза смрти, Иза и
Иза, Иза, Иза...
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Есејиста Миодраг Мркић

Објавио сам књиге о неколико десетина писаца. Приметио сам да неки у последње 
време избегавају да наведу у биобиблиографији моје књиге о њима. То је добро и није 
добро. То је неки њихов знак поред пута, али и мој знак. Зашто и ради чега не помињу 
моје име? Писао сам о Богу, Ђаволу, Голешкој Богињи. Не знам да ли ме они помињу 
на небеским промоцијама, наградама, у небеској биобиблиографији. Они морају да ме 
помену јер су моји приватни, а „приватна својина је светиња“, „загарантована“. Просто 
речено, уцењени су. Бог критике МОМ (моја муза) не само да ме не помиње, но чак 
узима моје име и презиме за свој псеудоним. 

Неки су Прилоге за биографију Ђавола, Бога и Голешку Богињу доживели као 
личну увреду. Наравно, то је добро и није добро. Кудикамо је више добро у смислу 
„колективног бића“ и „вечног“ реализма.

Можда и овде да кажем да сам равнодушан.
Бог и Ђаво, кад су видели о коме и шта све објављујем, са мном су се споречкали. 

Чак сам се споречкао и са Голешком Богињом. Ђаво је дигао руке од мене. Бог ми је 
рекао: „Срећа твоја што ме нема, а да ме има... Ти не верујеш у мене, ја верујем у тебе, 
али си изневерио моја очекивања.“ 

Изгледа да су се сво троје покајали што су постали јунаци мојих књига, негативни 
антивитезови Неба. 

Моја муза – „Бог критике МОМ, бог без маске“ и даље узима моје име и презиме за 
свој псеудоним... Мутне закулисне небеске радње и ја у њима, и ми у њима.
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Есејисто...

Утеха утехе за твоје грехе.
Твоја муза пуна отровних суза. 
Паганац МОМ – бог без маске,
Због њега пати све до даске.

У Последњој сфери мистике
Чу болне савете и крике.

*
Твоја муза – паганац МОМ –
Да старца не доживиш слом.
Кроз савет Мирку поети
У болној света сети.

Утеху ти болну даше
Поете света и поете наше.

*
Утуви! Утуви! – вечно људи глуви.
Дух Шекспира – мир немира;
Милтона истина бучна звона;
Пушкина, загонентне Русије сина;
Очајне истине поете Диса;
Са сусретишта Неба и Земље Виса – 
Петра Другог – где станује сам Бог,
Бог Речи – светлости
Небо Земљу премости.

*
Утеху у твом достојном греху,
Свечано очајне сете
Дадоше ти бесмртне поете.
Оковаше те у речи искрене
Од живота болне, од вечности снене

*
Зло одмрзи племенитим гневом.
Корачај строго Левом, левом.
И у пустим пустарама празнине Празнине
Воле неко да лево левом промине.
...
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Ја се разликујем...
У чаролији читања својих књига Прилози за биографију Ђавола, Прилози за 

биографију Бога, Голешка Богиња и поготову У сенкама сигналистичких радова 
Мирољуба Тодоровића и посебно Пуцња у Говно, ја не знам јесам ли ЈА ЈА, или неко 
други. Ипак:

Од себе не смемо крити
Једног дана неће нас бити.

Шта ми вреди што ја знам да нисам ЈА ЈА кад они не знају. Ја сам неко други, а тај 
други нека... А он неће... Ако треба тог неког другог... А мене нека оставе на миру да 
пишем ове лирске песме, као сви наши бардови самоуправно-несврстани национално-
бићевити небеског народа и да патим „јер нисам оптимиста“, због „цивилизацијског 
посрнућа“ и „зла које је у човеку“, јер „љубав“, „љубав“, „позитивна енергија“ ће... „А 
Бога ми и лова...“

Поетски тајкуни... Организована естетска и поетска мафија... Сарадници... Они 
кажу да су сарадници Неба...

Ја се разликујем од многих, па и писаца, у томе што они верују у Бога, а Бог верује у 
мене. Рекао ми је да сам га изневерио, изневерио његова очекивања, па ће ме вероватно 
казнити да цркнем, да скапам, а не да се „упокојим“, „представим“.

Есејистички јунаци.
Писци о којима сам писао су моји есејистички ликови, личности, јунаци. Неки су 

типови, неки карактери, неки витезови. Неки позитивни, неки негативни. Неки су 
ликови „поема“, „романа“, „циклуса романа“, „новела“, „прича“, можда и „бајки, басни“.

Можда је и похвала за моје: Бога, Ђавола, Голешку Богињу, што су се умешали у 
постојећу делатну фикцију. У ову моју хорду, можда чопор есејистичких ликова због 
времена и настанка и прилика „у траљама“ остају, јер су настале за 20 година. 

Бог критике МОМ узима моје име и презиме за свој псеудоним, као заштитно име. 
Васељенске закулисне радње...

Поред свега, велику стваралачку радост су ми због ширине и осећања где, кад, 
како, зашто, ради чега, настају моје књиге.

Изгледа да је овде у питању нека закулисна радња у пустим пустарама празне 
Празнине у којој нема ништа, па ни самог Ништа. Раскрсница без путоказа сигнала... 
Изгледа да су мој Ђаво, мој Бог и моја Голешка Богиња умешали прсте. Да ми се одуже 
што сам написао о њима онолике књиге. Подмећу ми Нестати и Ах + (крст), подмећу 
ми бога критике МОМ-а који се распрснуо што је нашао мане... И утрпали су му моје 
име и презиме за псеудоним, чак и презиме за Стивенсонов мали народ – Мркиће; 
Стивенсон – извесни претеча Фројда.

Криминалне Васељенске мафијашке радње и ја у њима. Овде, у сплету евро/динара 
– чаролија као сигнала духа, људи и времена.

Они чине да ја не знам да ли сам ја ја. Ја сам неко други. Што су се наврзли на мене, 
што се не залепе за тог другог, па и трећег? Толико сигнала и раскрсница има. Да нису 
умешали прсте писци књига двојништва?
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МОМ под псеудонимом
Бог критике Мом пише књиге под псеудонимом писца Прилози за биографију 

Ђавола, Бога и Голешке Богиње и других књига. То је откривено у књизи Рукопис нађен 
у ћоравој соби. Рукопис који је на бувљаку на Звездари продала писцу ових редова 
Косовка девојка, Кртана из Неродимља, продала за 100 динара, а писац је великодушно 
платио 120 динара. Да би се колико-толико демистификовале ствари око ауторства, 
дајемо неке одломке из Трансцедентног савршенства и Горанског Парнаса. Уз то, дајемо 
и један број књишких песама, књишке лирике есејисте, књишке лирске патње, као и 
библиографске податке са ауторовом сликом. Увек на уму да ЈА нисам ЈА, но... 

Ове демистификоване мистификације, законите у уметничкој књижевности као 
поступак, средство израза... Мислим да доприносе општој слици есејистичког рада од 
40-50 књига објављених за двадесетак година. 

Ја сам свој јунак,
и нека ми Пушкин помогне:
„Ја свет не желим да забавим.
-------------------------
Брбљивим гласом лире чедне.
--------------------------
Да не би читалац понеки,
или издавач какав преки
клевете и лажи које
сравњивао овде црте моје,
и тврдио у кругу вишем
свој портрет да сам овде дао.“

Ето, ја по песничком бонтону причам причу стару, ону. Мој старачки дух нема 
мира: види у хладним тамама Сибира: у ћоравој соби види поету; у вечној тмини негује 
сету. Можда сам то ја, а не он, мрвице духа Пушкина звон.

„Стварност свега“, „све у свему“ загонетну тајанствену тему. У мени из садашњих 
дана титра у нереду дух шамана.

*
Стивенсон, извесни претеча Фројда, узео је моје презиме (Мркићи) за своје 

„патуљке“. Дечје хвалисаво говорим о антиципацији претече Фројда Стивенсона. 
Стивенсон ме видео у будућности кроз моје презиме. По парапсихологији време је 
јединствено: без граница између прошлости, садашњости и будућности и зато су могуће 
прекогниције. Архетипско, колективно несвесно у вертикали људској и у хоризонтали. 
Значи, Стивенсон је видео мене у виду презимена у будућности, а ја видим њега преко 
оријентира, Фројда, у прошлости. 

Памет ми не смета и за овакве видове мистификације, као прилог богу критике 
Мому који узима моје име и презиме као свој псеудоним. Ја не знам биохемију 
интелигибилности ћелије, гена... Не знам алхемију интелигибилности. 
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Биобиблиографска белешка

Есејиста Миодраг Мркић рођен је 1932. године у Трстенику, 
Дреница, Косово и Метохија. Радни век је провео као професор 
српскохрватског језика и књижевноти. Прве радове објавио је 
1964. године. Затим следи прекид од тридесетак година. 
Увек, у свему, у свим својим радовима, бави се поетиком древног 
и модерног. Нарочито древно у модерном препознаје преко 
традиционалне симболичке супстанце. Карактеристика његовог 
стила је извесна обимност. Он испитује, препознаје, како сам 
често истиче „велику поетску енергију у поетским црним рупама”. 

Велику поетску енергију открива у српској народној изреци Срба на Косову и Метохији 
– Душа корен нема, у српској народној песми Стојан ми кука до Бога; Оглед о времену 
у Голешкој богињи; у поеми Мирољуба Тодоровића Пуцањ у говно; у поеми Шта је у 
питању Николе Рацковића; О биљци у поезији, у љубавним песмама. О појединим 
књигама, или о једној песми – написао је целе књиге. 

Објавио је мањи број радова у часописима и новинама и има у рукопису више 
књига, огледа, у којима се претежно бави лириком, мада има радова и о другим 
књижевним родовима као и радова који се више могу третирати као белетристичка 
дела.

ОБЈАВЉЕНА ДЕЛА
1.  Поетика древног и модерног (Београд, 1991);
2.  Поетика древног и модерног 2 (Београд, 1992);
3.  Поглед преко песниковог зида (Београд, 1992);
4.  Поетика древног и модерног 3 (Београд, 1994);
5.  Поетско досезање бића (Београд, 1996);
6.  У тами знака (Београд, 1997);
7.  У тами знака 2 (Београд, 1998);
8.  Дивне реалне лажи (Кањижа-Београд, 1998);
9.  Огледи о сигналистичкој песми – слици Ах + (Ах крст) Слободана 

Вукановића (Подгорица, 1999);
10.  Прилози за биографи ју Ђавола (Београд, 2001);
11.  Рембоов двојник – огледи о роману Богислава Марковића (Београд, 2001);
12.  Магновења Жарка Ђуровића (заједно са Велизаром Бошковићем и 

Бранком Поповићем) – огледи о књизи лирике Раст и смирај (Београд, 
2001);

13.  Неко други – огледи о роману Сага о Сагу, Сава Мартиновића (Београд, 
2001);

14.  Прилози за биографи ју Ђавола (Београд, 2001)
15.  Голешка богиња (Наша велика мајка) (Београд, 2002);
16.  У метафи зичкој истости /оглед о Никуда Луке Прошића/ (Београд, 2002);
17.  Двострука парабола (критика о прози Богислава Марковића, заједно с 

Војиславом Бубањом, Београд, 2002);
18.  Аветињска метафи зика романа есеја (Београд, 2002);
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19.  Превредновање (Три витеза рестаурације: Добрица Ћосић, Миодраг 
Булатовић и Матија Бећковић; Поноћни самопротестник) (Београд, 2002);

20.  Кроз пукотине каменог неба – огледи о лирици и прози Перивоја 
Поповића (Андријевица, 2002);

21.  Прилози за биографи ју Бога (Београд, 2003);
22.  С оне стране Вештине (оглед о вампир новели-приповеци Вештина 

Војислава Бубање, ИК Комови; Андријевица, 2003);
23.  Сфера последње мистике (Есхатолошки реализам поеме Мирослава 

Лукића) (Београд, 2004);
24.  Сенке тишине (Огледи о поетичкој драми Песама и романа Мирослава 

Лукића) (Београд, 2004);
25.  Самобитак, тубитак и Не(битак) библиографа Николе Рацковића 

(Београд, 2005);
26.  Љупка језа пролазности пред вратима визије (Оглед о књизи После свега 

Мирослава Тодоровића), (Свен, Ниш, 2006);
27.  Песничке вертикале Драгољуба Симоновића (Економика, Ниш, 2007);
28.  Видијанска неуротика Драгољуба Симоновића (Свен-Економика, Ниш, 

2008);
29.  У мрежи Потоње верзије, Мирослава Тодоровића, Свен, Ниш, 2008.
30.  Култ жене и мајке у „Мојим иконама“ Жарка Кољибабића (Бесједа, Бања 

Лука, 2009);
31.  Три огледа о поезији Мирослава Тодоровића (Свен, Ниш, 2009);
32.  Нетко бјеше Дујовић Јоване (Три огледа о поезији Јована Дујовића) 

(Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица, 2009);
33.  Рукопис у ћоравој соби нађен ( Заветине, Београд, 2009);
34.  Видијанска народна историја Драгољуба Симоновића (АНУ и Свен, Ниш, 

2010)
35.  „Снежана Б. Стефановић (Ликовни компјутерски надреализам)“ 

(Заветине, Београд, 2010)
36.  Двојна експозиција (О Бубањиној причи Мора и Пет рецензија мојих 

књига) (издање аутора, Београд, 2010)
37.  Тајна тајне Знакова поред пута Ива Андрића, Београд, 2011.
38.  Богаљ месија у сенци тајне васељене ( Ниш, Унус мундус, 39/2011)
39.  Огледи о поезији Мирослава Тодоровића ( Свен, Ниш, 2011)
40.  Избор из поезије Драгољуба Симоновића (Видијанске песме), Економик, 

Ниш, 2012.)
41.  Есејистичке драме (Београд, 2012);
42.  Последња сфера мистике, књига о Белатукадрузу (Заветине,  Београд, 2013);
43.  Трансцедентно савршенство сигнализма (Београд, 2013);
44.  Тајне Горанског Парнаса (Београд, 2013);
45.  Краћи огледи (Београд, 2013);
46. Снежана Б. Стефановић 2 (Посвећење у проклете сликарке) ауторско 

издање (Београд, 2014).
47.  Краћи огледи 2 – поезија политике – политика поезије, Београд, 2014.
48.  Тајна тајног песника. У књизи Космичке љубави Драгољуба Симоновића 



359

 

(247-303. Стр.), АНУ, Економика, Свен, Ниш, 2014.
49. Одгонетање сна, ауторско издањ, Београд, 2015.
50. Краћи огледи 3 – поезија политике – политика поезије, Београд, 2015.

ДЕЛА НА CD-у :
001.  Анекс 1.001. И РУКОПИСИ: У тами знака 3.
002.  О маестру Пер Пјеру А. Лукића.
003.  Сенке будућности.
004.  Поводом Кундере.
005.  Лирски патос.
006.  Тајне Наслага.
007.  Антиципација смрти.
008.  Поноћни самопротесник.
009.  Немамо времена да се чудимо.
010.  О песми двојнику, сени.
011.  Књига духа енциклопедије.
012.  Будућност сигнализма.
013.  Оглед о реч стрели.
014.  Љубавни троугао Р. Мићуновић.
015.  Јарослав Супек.
016.  Поетска коцка З. Сарића.
017.  Компаративни оглед (Сремац, Куељо, Лукић).

II КЊИГЕ:
013.  Голешка богиња.
014.  Аветињска метафи зика романа есеја.
015.  Рембоов двојник.
016.  Двострука парабола.
017.  Лирска алхемија.
018.  Прилози за биографи ју Ђавола.
019.  Кроз пукотине каменог неба.
020.  Превредновање. ЗАВЕТИНЕ Плус ултра, Београд, 2003, прво издање. 

ДЕЛА:
Друго издање на CD-у: на самом крају 2003. – (штампано у ПДФ формату) 

допуњено је прелиминарном верзијом огледа Есхатолошки реализам поеме. 
Поред наведених књига објавио је више десетина краћих огледа критика у 

књигама, часописима и листовима. О његовим књигама објављено је неколико 
десетина краћих радова. 

Мркић је написао и неколико краћих огледа-радова у којима се бави и ликовним 
стваралаштвом. Рецимо, радови о вињетама Виктора Шећеровског; о илустрацијама 
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Тонске слике Lóránta Agostona и фотографи јама Ивана Црнковића и Золтана Кламара 
у Смоли, Снежани Б. Стефановић и књигама лирике Љубомира Ђукића, као и 
сигналистичким радовима, вербално-визуелним: Мирољуба Тодоровића, Слободана 
Вукановића, Марине Абрамовић, Жарка Ђуровића и других.

У својим радовима Мркић се бави различитим темама, посебно у песништву, како 
у народном тако и у писаном. Не устручава се да у огледима и есејима упада у оригиналне 
белетристичке излете који су део својеврсне критичке рецепције и интерпретације 
дела. Он даје и неке узгредне микро-есеје, творевине поетско-прозне, често на граници 
између научног и литерарног.

Упркос извесној плаховитости, есејистичким застојима, ретардацијама и 
извесном „контролисаном расулу мисли” – његови есеји имају неку своју есејистичку 
драматику – етапе (фазе) развоја „радње”… можда онолико колико су његови есеји 
субјективни. Наравно, тешко је издвојити из његових вртлога субјективно-објективно 
једно од другог. Мркићеви есеји имају доста поднаслова, тако да се стиче утисак да се 
чита својеврсна енциклопедија, лексикон.

Профили Миодрага Мркића на интернету:

   http://www.prevrednovanje.blogspot.com/ 
   http://sr.wikipedia.org/
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