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Александар Лукић

ЧУМИНА КУЋА

Басма

...Једна од жена из клечећег кола говори:

Како је пичка зинула
како се забезекнула,

тако да бежиш болести
и да нигде не нађеш место,

ни у планини, ни у шуми, ни у стени:
да се станиш у зеленом виру,
у мутној бари да се удавиш.

                             
Ђавола да нађеш, 

са њим коло да водиш,
са њим да се венчаш.

Ако из мутне баре, 
из зеленог вира изађете

назад да се вратите. 
Где девојке певају, 

где фрулаши свирају,
где гајдаши свирају, 
где добоши ударају: 

натраг да се вратите.
И где год да то чујете, 

тамо да се вратите, 
и од тада, 

никад по земљи да не идете, 
само у бари, 

само у зеленом виру мир да нађете...

Из једног дужег рада 
БАСМА ПРОТИВ ЧУМЕ – КУГЕ – 

(Опис обреда). Белешке на крају ове књиге *

I

ПРИЛОЗИ ЗА ОКУЖЕНУ ИСТОРИЈУ 
БИРОКРАТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
                          
 

Напрасно код нас посташе песници: многи. Не било какви – не 
било ко.
Развалином утопије расте илузија о трави. Пасе ли, пасе, 
српски во.

Чим се наједе животиња зађе у хлад шуме, легне и стане да 
прежива.
Време је баш поручено за подвлачење црте испод таквог 
живота. Не бива.

Ваљда је јасно. Докле се за слепцима стигло. Није дато оном 
ко хоће,
већ коме је таленат даривао Бог. Другови и другарице 
сервирајте воће -

калемљено из Сибира. Плус - жал за прошлим. Дум – Дум! 
Једноумља чар.
Ми што живимо уз вас, као под казну – можете ли да 
разумете туђ дар?

Или, пак, развијате утук: опробан рецепт барске биоценозе. 
Елегичари
од зорта. Одвећ дуго траје бледа сорта просечности - знани 
падавичари.

Стару државу разбили другови: што предратни, што поратни 
комунисти.
Друштвено благо опљачкали: дојучерашњи једнопартијци, 
опет, да, исти.
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Да не поверује човек, како бивше комуњаре посташе узорни 
капиталисти.
Отимају одреда, ко пожар у природи пред собом кад све 
сагорева. Чисти.

Стари чика смишља оде. Бљутав хвалоспев - уз власт, 
непрестано чучи.
Председник савеза писаца: Новокомпоновани Аран - Вергл 
нпр. научи

ствар просту – осигура гузицу за случај да упусти, те пелену 
уви
око дупета, да што дуже издржи сесије савеза, чланства јели, и 
суви

му, због отекле простате, остану удови: преобуке јутарње, 
дневне.
Гледао је осредњи песник, Аран, и описивао рој мува око чмара
стоки

како се муњевитом брзином окупља, на пропутовању 
вилајетом. Севне
ода изнебуха. Његов друг Каран бирократским језиком пише 
кроки

сонете. Тај очас дозове писце у настајању на салаш, да туку 
лопатом
инсекте – аплауз молим да чујем - кад  дође почасни: 
пресавијен губер.

Удовице: трећа доб. Писице. Крв ти љубим - квареж. Тражи 
тесан шубер
под пеленом Аран-Вергла, да се ушуња у чланство удружења. 
Простатом,

се бави болесник: шупак омота ради срамоте под пелену - у 
навиљак?
Ови би сви већ у октобру: на скупштину? Разумеш! Калаузи 
Каран

сеоски син. Од детињства се не одваја од  федрмеза у џепу. 
Немаран,
пегав, откопчане кошуље до пупка. Локални сват, скрива голи 
потиљак.

Важно је имати већину, свуда. На сваком месту. О, да! Јели, која
је она сека,
стара, а јебозовна? Грмуша. Какве сисе! Да простиш скоро па 
шипарица.

Поема. Пише ли, или пиша? Врућа векна. Лично уредићу ствар 
за њу. Нека
се јави. Штета да прегори пре времена танка лицна? Каране, 
красна пица!
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Извини - ако шта петљаш са њом. Океј! Какви су оно прилози 
постављени 
дуж стола? Воће! Велика Госпојина. Пост? Нова ера. Залуд 
заборављени

обичаји: задовољства – усе, насе и подасе. Сад слатко 
православље уздужно
и попреко влада. А песме посвећене Титовом рођењу: отписане
тужно. Ружно.

Дубоко грло, не вагине - братије, окупља се код Титове елите: 
Луке и Матије.
Они су одувек били све и свја опозицији. Знају у клин и у 
плочу. Рахат ли је.

Новокомпоновани свеци јаки. Необележени црвеним словом у 
календару.
Седмојулци, авнојевци, преживари, стварни код, стилизоване 
маске у пару.

Продају речи на кило. Свака им вреди, кад се за све питају 
међу тзв. Елитом.
Заузму позу енглеског господина, кинеског радника, час 
свакојаку, притом

уозбиље се по навици кад говоре о српству. Прилике у нас 
никад не беху сјајне,
колут напред - колут назад, кретање без станке по хонорар до 
државне благајне.

Гузеља дубоко грло причу на ТВ-у, штампи, facebook-у: 
онанишу или наричу.
PR владике се узмувају летећи телом под мантијом: и они 
гравитацију поричу.

Одаџије супетлице. Наш народ тачно вели. Ни мушко ни 
женско, а оба ипак
рођени у истом телу. Андрогин. Матија, Лука, Аран, Каран, 
свеједно сипак

шипак на ситу времена. Песме о другу Титу, уз остале одаџије.
Психологија
лаког даха -  рационалан дух: два плус два = пола мени, пола 
све мени, чија

рачуница, њему сита гузица. Вечност у њих сеже до Алеје 
великана, намењене
истакнутим ствараоцима за жалосну прилику. 2Х2 бетонске 
шахте скамењене. 

Дежурне патриоте: Panem et circenses. Отели виле на Дедињу. 
А траву не косе

Имена позната. Мање – више: status quo. Наследнике увели у 
посао. Доносе

законоправила да подупру мал. Јебига! Тако зову друштво на 
умору.  Брига
првоборце за постојање Бога. Отми, одруби, укради, сруби до 
коске – љига

тако влада. Инфилтрирани свуда, за не дај Боже до Крунског 
савета. Терет
од револуције – руку под руку уз српског Краља, промовише 
маглу. Шерет

не би такав смислио виц да му ко плати. У републици: монарх 
муда клати.
Схватите на једини могући начин – Срби, нешто није у реду. У 
власти варати

и патити истовремено може само луда. Претедент на 
престо је један. Дмитриј
Шостакович: Валцер бр. 2. Заносно! Заносно! Појачај звук – 
утисак. Јаче, Виј!

На шта је спала лоза Карађорђевића? Оперета: за видре у угао 
базена сатеране.
Династија саживљена са постојећим стањем ствари, тако 
изгледа, са стране:

уче српски језик, како: тресла се гора. Повремено позирају – 
групни портре
уз Председника републике. Боже прости као да су ухваћени на 
гомили, пре,

in flagranti. Забушанти! Зајебанти! Трабанти! Свакојаки 
игноранти. Антитеза.
Фашиста Франко омогући повратак монарха Хуана Карлоса на 
престо: веза!

“Јебе ждребе Краљевићу Марко, данас ждребе, а сутра ће 
тебе”. Ријалити.
Губимо лагано државу. Истина браћо! 2100 мањина, а после 
Срба неће бити.

Мила мајко: плачи у осами. Сама. “Бог се драги на Србе 
разљути, на њихова
силна сагрешења.” Нека дође, обнова из духа, презвитер и 
страница нова

нека се чита одма. За спас душа наших, и спас душа заблуделих
овчица. Вук
да се истера из торова: далеко од оваца и волова. На напаст: 
утуком на утук.
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Да би се родио живот, мора се пресећи пупчана  врпца међу 
мајком и дететом.
Божја је то промисао. Кад Вук пресече духовну врпцу са 
вековима, све светом

хвалећи се чином својим, у име модерног доба – европејског 
шмека – сиктер
лудостима ваља рећи. Збогом. Вука са писцем званим 
Петроније Арбитер

из римског доба не поредити. Следити Вука једва у чему. А за 
другог: решпект.
Забрањивану и спаљивану “Трималхионову гозбу” - кроз 
векове њен аспект.

Напрасно у нас посташе песници: сви. Не било какви – не било
ко. Фолклор.
Да их понаособ именујем, могу. Али чему пружати значај 
корову? Рећи тор:

писаца, што кили бабу уз тарабу, успињући се лествицама до 
Св. САНУ.
Саме штирке. Клавир стандардан, беле и црне дирке – где год. 
Ту, трте Ану,

духовни слепци. У име германштине. У асистентицу са 
института – трпају
млаку виршлу, као кишобран у кућни бакарни држач. 
Младојарци дрпају,

безобразнији, осокољени подршком својих ментора – мецена, 
који навија
за своје пулене. И мене су једном тамо звали – рекох, та 
атмосфера не прија

мом укусу, осећању уметности. Уметност не сме бити лимена
варалица за сома.
Ко је разумео – разумео је. Више ме нису звали. Вратио сам се 
испуњен дома.    

Онда манифестације књижевне - у истом дану: сутони, 
свитања, ћирилица.
Меша, Попа, Ђура, Раде, сунцокрет, (...) Жичка, рачанска, 
видовданска, гица,

награде: зачињене гарнирунгом књижевних рибара др 
Пантелије и др Саше
професора, плус серијских вашки што иду уз њих. Обавезан 
Миро. Праше

мишљења – оговарање иза леђа. Вређа истина. Др – мр? Еклога
просеравања:
тачна константација неког официра КОС-а о карактеру 
Срба. За одмеравања

снаге nostra изум гласи: “У очи те гледа, у дупе те гађа” То каже
војна служба
чију школу положише “значајни српски писци у Новом Саду”. 
Нек се дружба

не боји – тајност стоји. Али савест!  Чуј, савест! Јоване 
Некрститељу! Ћутиш.
Бавећи се јавним послом, јајца можеш у процеп утерати ако 
зуцнеш. Слутиш.

Таква је универзитетска фела. Филоксера наука. Ћутолози. 
Епска развалина.
Мачићи окачени о фиронгу. Фракције, кланови, делимична 
истина. Фуј! Фина

постројба – рекли би некњижевни Хрвати. Тек та постројба 
новоговора. Смор.
ХХ век, је доба неконтролисаног злочина. ХХI век је до бола 
усавршен  логор.

Коме то није јасно, нек се не јавља за реч. Клони се народне 
партије. Опак суд,
готиве народњаци. Једносмерна улица. Такорећи фашисти и 
комунисти, крут уд.

Недавно су потомци у Жагубици открили гробље под 
зоолошким вртом – где
почивају најмилији, шест стотина душа уморених од стране 
УДБЕ поратне, све

недужне душе, на правди Бога. А држава Србија ћути. 
Несрећни потомци
побили дрвен крст у земљу на страшном месту, и поп је појао 
јад, а ловци

су пуцали за зверињем у даљини. Тог дана, у недоба, кад се не 
лови, у лето.
Сваки град има по једно слично гробље, неопојано. И о томе се
ћути, ето

већ осамдесет година, у име чега? Комунистичка ћускија 
пободена у стену.
Овде – онде, а у суштини затвор свуда, до даљњег. Не смеју да 
зуцну, крену

у раскринкавање, бар песници. Дубоко грло братија – здушно 
чува успомену
на то доба. Кад је упирање прстом у кога била смртна пресуда -
такву опомену

около шире. Спомени сва имена, ти незнани човече. Та неко 
мора да каже
истину злочинцима у очи. Ако, не њима, оно њиховим 
синовима: то траже
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на правди уморени. Безгрешни јагањци у беле хаљине под 
земљом обучени.
Спомените имена через Бога! Ви, чешагије времена. Ђаволи су 
обручени!

Страшни Виј! Демони, деца комунизма: шизма. Клистир, 
најпосе пизма,
до бесконачног писана нула – исто. Дубоко грло, ескадрон 
смрти, харизма

никоговића. За бајонетима, куд год погледаш, цвета лаж, 
кобајаги дроца,
милих сународника. Истрешен колач сунцокрета од семенки. 
Испосница
деце комунизма, другокомунисти, трећекомунисти, са коца и 
конопца

потресни власници туђих живота, смрти. Чика Чеда 
професионални убица.
Разлог за патњу –  осећаш? Ескадрон смрти предводи ћопав, 
ћосав брица.

Разговор са анђелом: цветање павити над речним јазом. Уз кору
пузи црв,
чиода мили са лешева, бачених тамо – амо низ јаругу. Црна 
менструална крв

са тампона цвета, та тупа трупла тела - копља минарета у 
пустињи.  Суплент
комунистичке богословије: убија да не би био убијен. 
Потрошни детерџент

крваве утопије: нема порода, ругобна равнотежа. Угасиће се 
као догорела свећа.
Историја бешчашћа, страва, без белега гроб, чекињава угојена 
прасица – врећа.

Nomen est omen. Понови песниче истину – нек чују убице. И 
сваки претедент.
Вечерња литургија изведена спрам свећа. УКС за чланарину, 
про форма  Rent

A Car за писце у настојању – обезбеђује статус слободног 
уметника: кладе.
У току сваке скупштине приме на стотину голошијана, а кад 
се они упараде,

склањај се са пута. Који кур, гони комунисте, њихове писце, на
нељудскост?
Претекли угарци превеља са раскрснице. Црна слика. Црна 
рупа. Дрскост?

Агонија последњих времена? Раскош времена нулe. Тајна црна 
коминтерна;
сукњe крију снажне бутине  несрећних жена – знаш ли куд се 
креће цистерна

гована јучерашњих? Сенкруп?  Какав би одговор добио, ееее!: 
ломљено сребро
скупљено у ћаси. Патина пре патње: неће спасти од себе сама. 
Eee! Крто ребро

опаши појасом кожним у недођији. Иди уверен, иди по 
својство. Ако још
то коме вреди. Света десница: несахрањена у ковчежићу 
ружином. Брош

лишен лепоте. Храм човечији испуњен перјем речи. Лаким 
ваздухом лети
представа очерупане гуске, твоје завештање, стар проштац голе
шије. Осети,

ко си данас. Припадаш роду – људском или роду пузавица? 
Каљаве пећи -
влада уверење - бивају тешко помериве. А остало, мање више, 
неће одрећи

силом прилика промену места. Тако си несрећан био. Овде 
међу нељудима
Црно време – црно бреме. Самац са ливаде, запис. Чист јелеј. У
грудима

непрестано грми ваздух удисаја и издисаја, пумпа се крилат 
мех – омеђен,
истина носи разна лица, ова и она: дрога. Неко ће рећи па шта? 
Неодређен

глупан ће тако рећи. У једном дану, нашег ослобођења, рибљи 
мехур ће пући.
Шта са тим радити. После дугогодишњег робовања, слобода ће
све дотући -

слобода кретања ка свим правцима. Небесима, Итаци, Србији, 
због окаљане
части. Нити бејасмо хероји, људи, црни коломаз прекри нам 
лице, ваљане                                                                                      

масне маске, оправдање савеза нашег, најуопштеније 
кукавичлука. Нагађања,
пун амбар зрневља жита. Час сејања и скупљања летине. 
Урлици порађања

девица, кћери кад испочетка задужују свет. Новости а мањка 
истина, онако! 
Професори хвале талас нове прозе – изреке попут: “свира 
курцу”. Фој! Свако
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скреће пажњу ка себи. Фој! Фој! Стари другови, млада шира. A
la memoroman!
“И овчја стада голема, под репом су румена”. Девет катанаца, 
закључао Тарзан.

Нови неоагитпроповци са душом у носу – разваљена капија. 
Још им фали Будо
из подрума. Хладна гушчија паштета. Јебо их Оскар, оно, 
компартијско мудо.

Еееее! Али је већина међу звездама. Тако кажу. Србобран је 
име новијег доба.
Поентом очувати флуид левице: погодком прстом право у дупе.
Биће гнусоба.

Разјашњења о милости и принуди мртвих уста. Од камелеона 
до Лондона.
Изрешетана плућа стараца пиште, једва дишу. Један од њих 
није без куртона

полазио на књижевно вече за живота, за сваки случај, плус 
љута папричица,
и чачкалица, на нивоу вица исприча двометраш српске прозе 
Јова. Вилица

им вештачка излети из уста, кад запну да читају: празне 
стране година. О бину
тресне искежена као да се ритнуо коњ у штали. Те ти замисли, 
такву вукојебину.

Ондашње богове Нолита. Фигуре распоређене на шах табли, 
црно – беле.
Добро, нека партија почне, као да се чује позив испочетка, 
овде, сад. Феле

бројних фаланги судија одбијају да одступе са сцене. Један, 
главни, парадира,
да се зна ко је ко у земљи Србији. Комунист? Чивутин? Хомић,
курчић – дира,

по челу. Углађен јарац, са једном ногом у гробу. Неписани све и 
свја! Боксер.
Писци дрхте пред њим. Редом. Прворазредни, другоразредни - 
пичкица ликер.

Изнутра гледано: саблажњиво. Неуредна брада – чак се може 
рећи филоксера,
иако то дословно није. Чемерика и јаглика домаћа сорта. 
Лична улога: баба сера.

Јавни клозет испод хотела Москва. Табакера писаца 
прекодринаца, ијекаваца.

Упрегнутих мање више у официјелну политику. Лице књишких 
дрекаваца,

што се не љубе као сви Срби трипут у образ, но онако, како 
чине лукави латини
додиром рамена о раме. Овековечен куплерај. Гегају некуд 
слуђени пингвини.

У име идеологије: јак свраб. Умножени – необожени. Учтиве 
удворице. Власт.
Књижевна власт. Библија другосрбијанаца: Филозофија 
паланке. Црнпураст

вођа: непрецизан. Слизан у чопору. Ко дуго памти – та 
увеличавајућа стакла
разуме. Историјске трибине, часописе, петиције: кобајаги 
другачије, а шпакла

извлачи исте мустаће по малтеру. Мустаће коминтерне. 
Црвена  лака пелерина 
као лишће сточне репе побусано, широм поља тако. Параван – 
параван мрцина.

Брдила неоагитпропа. Интернационални детлићи: а ла лакмус 
за домаћи задатак.
Високи ступањ приповедања: Ситничарница (...), Via (...), 
Снежни (...), П а т а к!

Подразумевај и књижевна остварења којих овде нема. Она 
остала у помрчини,
јер и то чини чорбу гушћом. Уз коју празнује секта. Обред се 
одвија у тишини,

да се не сете власи. Ничег озбиљног ни на видику. 
Тестаментарног остварења.
Шта би на све то рекао Бела Хамваш или Чеслав Милош који 
су до старења

остали доследни себи? Служењу уметности, истини без 
остатка. Чему парења,
чему очигледна проституција стреми, то знамо. Тискање леђа 
уз леђа, тарења,

истополна. Замагљивање стварности. Неразумна проза, 
неразумни стихови,
појачана активност коже тела изложеног сунцу, кад избију 
водени пликови.

Будући да алергија, мине после неког времена – умножене 
деценијске лажи,
и све се помеша у уметности на трен као додаци у ђувечу, иди 
и потражи,
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сведоке, на правом месту. Каталог објављених књига 
сајамских циркуса.
Гибаница, па? Истовремено печени у истој тепсији -  од сира и 
меса кљуса.

Попа Цекаовац, Раичковић, Павловић, Иван Лалић, кажу 
најбољи, за пример,
могу да буду -  а не мора да значи. Прашина слегла - свак је од 
њих био тример,

свестан да чини неправду према неком. Вајни уредници, 
угледних предузећа.
Ђиха! Проинветариши каталоге њиховог доба. Песмарице 
размазаних свећа.

Да не дужи се даље. Оца нације, наслеђује, опет висок чин. 
Срамно поколење.
Угледни писац, комесар, потписивао смртне пресуде преког 
суда. Опредељење

књижевности вуче по инерцији на ту страну. Ето, о чему се 
сме писати, одавде,
довде. Ееееее! Службени гласник – преписан лек. По рецепту 
строге правде, 

буде, на кашичицу. Лоботомија - хируршка интервенција 
изведена на слепо,
у предњем делу мозга. Неоагитпроп се не стиди! Ко не верује, 
молим лепо,

нек иде међу њих да се увери. Нек те не уплаши она жена -  
првосвештеница
са напумпаним уснама по последњој моди, два бара 
тракторских гума, цица,

носи стешњене у том напућеном мишићу.  Главна Др - ктавица,
ведри и облачи.
Неколико пута досад обраћена. И укупно друштво са њом.  
Кошуљицу свлачи,

једном годишње. Стоп! Овде ће младим поколењима доћи главе
циљ покорних
фосила. Свеукупна државна машинерија –  организован терор.
Зло сто борних

кочија са упрегнутим воловима. Одсуство дијалога. 
Радозналости, чим пре!Какву корист има српска књижевност 
од II светског рата наовамо: канистре,

напуњене чиме - уловљеним мувама. Удављеним мувама 
револуције. Критик -
Еееее! Не може проћи. Нека пише дела – да не знамо. За себе, 
као туђ! Јеретик

Белатукадруз! Код њега је све унапред знано – неистинито. 
Финито! То име,
не помињите. Уметност махагонија, Себични музеј, 
Успех/неуспех,Заветине, 

Цјеломудрија овог света или ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 
УВРЕЖЕНИХ ПРЕДРАСУДА.
У сваком случају, само неки наслови из опуса тог туђинца – 
српског усуда -

говоре колика је била потребна жртва да се осветли понор 
књижевности 
српске за Другим светским ратом. Он је спрао љагу лица – 
српске ревности

ради: да се каже истина у очи – многима – већини за живота. 
Спуштених гаћа,
ко је међу њима био ко ? Главни актери. Слонови и миши. 
Ћаћиног ћаће ћаћа?  

Моје слатко  православље – најстрашнији усек, до кога стигох 
досад - који знам!
Не секирајте се, неверници. Јер ако у вас нема наде било за 
чиме - како да дам

живу ватру људима који су од рођења угашени огањ -  онај пун 
сандук ексера.
Срећа је да се међусобно разликују ствари и људи. Да је кер 
одан, а осина вера,

ако то могу тако звати - тек толика да сише сласт зрелог воћа. 
Масан чернозем.
Црн непомерив на месту. Путања живота тако је кратка. Идући 
често – не смем

окренути се за собом на том путу. Не имајући одоговор шта је 
од чега горе -
оно остало иза, или оно напред што чека па чека: голо острво 
опкаља море. 

Грбаве кифле – а где си видео да такве постоје? Благо 
закривљене ко опасач
панталона одложен врх наслона фотеље. Не питај где? Где: 
пусти бригу. Врач

нек се пробуди у свакој души, и на непознаницу одговори. Врт 
свака кућа треба
да има – простран – онако царски леп. У кога кад човек уђе, 
нешто ново вреба,

обично одакле није очекивао тако што. Пупољак пупео, 
достојан лепоти цвећа.
Љут дим кад се извија тањи од Далијевог брка, са догорелог 
пепелишта. Трећа
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смена не мисли о проблему уметности. Опрости свете, 
радницима треће смене -
што да не, пусти нек пакују корнишоне у тегле. Књижевност 
каткад тако вене -

као пастеризовани краставци. Ником не држи страну. Мозак 
ће просути кажу
на крају свађе противнику - хуље. Свет почива на закону јачег. 
По-по! Не слажу

се историјске чињенице са криковима уморених. Несамерљив 
је злочин – тотал.
Магарац сапнут на врху брега њаче, иако није немирна крава а 
сапнут. Бокал

на столу гостинске собе, стаклен, провидан, осликан мурал са 
мотивима бајке.
Пре је то, ипак отаџбина: соба - ринг? Наго тело друсне снаше. 
Сиса снајке.

И онда опет Удружење писаца са својим органима 
управе.Фосилима комунизма.
Бушан шатор - sacrum парасудства: Одбор за одбрану слободе 
и права – шизма!

Правни савет! Веће части: (чемер бака – чемер дека) Реликти 
оног - ветар капа!
Апа – драпа: писци. Доjучерашњи секунданти УДБЕ,а сад 
божићна јелте, клапа.

Демократска прозезија! Духови – смрдљив задах из уста. 
Државотворне крпе.
Прекид трудноће. Побачај рецимо. Неаутентична представа 
социјал. црне рупе.

Банкет: неред историје. Нус просторија бајке. Апарат за 
вештачко дисање. Али,
не лажите више, преконосци. Ублажите брзину. Куглични 
лежајеви зарибали.

Зарибало време диктираног хероизма. Осећања супериорности 
у име партије.
У овом лепом лешу српског друштва – бљеску крљушти 
скобаља. Сет хартије,

за паковање масне димљене шунке. Филозофије паланке – 
Константиновића.
Оне прашуме са Трећег програма Радио Београда. Гнезда 
перутарелих птића.

Не лагати, не доводити у заблуду читава поколења. За мене је 
пак, свето стање,

смисао за хумор, на погребу, или у шетњи алејом великана. Кад
притисне срање

на тако узвишеном месту, за време државне церемоније, са 
боловима дијареје.
Једном сам топио парчиће оловне цеви - старих цеви за воду, и 
сећам се где је

у лончету на ватри тежак метал променио агрегатно стање, 
постајући течан.
Прљави парчићи у тренутку јаке ватре, добише боју бронзира, 
изглед вечан:

више сребро, но патинирано олово. Металуршки оглед 
окончах, на једини
могући начин, сипањем течног метала у земљане калупе. 
Уверења, не брини,

исто тако испуне духовне калупе - спомен плочу епохе. 
Помрачења сунца.
Елеусинске  мистерије. Духови. Русаље из Дубоке - литературу 
која бунца.

Хрбат старе књиге миш начео. Хрбат тамне боје лишћа куваног
у ораховини,
онако у казану насред сеоског дворишта. Не поређења, не опис 
како се чини,

већ конкретна одређења за појединачну ствар. Догађај у 
васиони. Издаји. Рају.
Самодржац не може бити критичар – но песник. Утувите у 
главу, ви, на крају

социјалистичке круте брезове метле квазикритичара. Мој 
приговор има име.
Не Одбор за... Веће части... Одбор за кркиђак. Четири сисе 
има кравље виме. 

Одувек четири сисе, такав је поредак природе. Не Скерлић или
Јерков, но Дис.
Косине планина служе да се човек лакше успење на врх ближе 
небу, у сам вис.

УКС или СКД? Олајисан патос – ухваћен миш у мишоловку. 
Заточен на сцени.
Није овде реч о стању “узми или остави”. Но, побегни главом 
без обзира – жени

некој плодној спремној да оснива рађањем народ твој. Што 
даље од свих њих.
Моја одбојност спрам три хиљаде писаца у оба тора не 
сплашњава. И овај стих



9
говори о комунистичким начелима друже – садашњи 
либерални НВО намазу.
У прилог историји бешчашћа илити историји мрака – слепих 
мишева у одразу. 

“Ви сте стока без репа” - рекао је друг Ђидо приликом посете 
Голом отоку -
неком дечаку који је од страха муцао. Крилатица Ђидова, 
пљунута, не у сроку,

казана типично за црногорца, младом ибеовцу - да би остао 
упамћен у историји:
крвник. Мрка – капа. Противно разуму, рекао је џелат. Историја
је наша морија.

Па: Коча Поповић, Добрица Ћосић - титови мудросери. “Лепа 
је  моравска ноћ...
Вели један од њих: без снаге, без доживљаја – трла баба лан. 
Из гроба расте моћ

њихова – то види. Сурови неоагитпроп. Док ствар заступа и 
говори св. Матија,
Давидова се сабија шија. Кострешена покисла на киши. Давид 
са качкетом, тја,

натученим на глави, без петокраке. Ееее! Јеврејски командант 
књижевне армаде,
по узору војне формације, a la мондијале. Бившом Југославијом 
су осим параде

ЈБТ, главну реч у управљању земљом имали: педери, 
комунисти, и јевреји. Воли
данас себе – не мрзи другу нулу: беду епохе. 2020. је година, 
схвати.Љубав боли

кад престане да буде. Јалова дружина, међусобно се не 
подноси. О, младости,
младости, суди по своме осећају. Боље је сиктати отров на 
време. Па, радости

бивај лепа у машти? Љубави, крупни летњи бумбару са 
босиока – глува собо.
Певајмо о страхоти која нас је задесила у првом лицу, бого! 
Један је чова пробо

достојан подвиг да изведе пре мене. Знам његов случај. 
Једноставно изузетак.
Откри нам где је основан бивак наше модерне књижевности. 
Случај као петак

тринаести – отприлике сујеверје. Иверје жврљотина – толико. 
Онда су депеше
комунистичких писаца превладале. Мутна вода као орање. 
Писци наштимовани

на једној жици. Царић Антоније Исаковић – академик, во 
времја незаобилазан.
Сад никаквог ни помена о њему нигде. И о другима, замисли 
како је поразан

без славља бивших писаца, до неслућене мере данашњи свет. 
Црноберзијанци.
Доврага са осудама рећи ће ко? Ратари, номади, пастири? 
Наши људи, а странци

кад поведу реч о слободи. Мала и велика нужда обично стисне 
и у цркви људе.
Као да хоће да кажу браћа: пишимо, бришимо, уздишимо. Пун 
трбушчић. Буде

им мирнија савест, и мада су у греху. Цивилизација је збрисала 
салаше са лица
земље. Горе у Паљевинама - ваздушној бањи где се укрштају 
ветрови. Та узица

међу генерацијама је предугачка. Ми ходамо преко ископина, 
знате ли од када?
Морално посрнуће пре и после комунистичке епохе: није 
тајна.Свак би да влада

над сваким свакодневно. Кључа чајник. Кроз маглу над реком 
шпартају видре.
Нечије срце куца равнодушно, као будилник на столу: тик – 
так. Кад се усидре 

ванземаљски бродови, близу нас, на брегу: пре но нестану у 
светлости јаркој,
срце машина куца као неко велико птичје око кад трепће током 
лета у жаркој

припеци, дубоко у хладовини шуме на грани. Памтим такву 
слику од детињства
као и иницијацију монашења мојих другова стидљивих до 
бола, код сестринства

оближњег манастира. Смерних старијих жена, нека Бог 
опрости,смрдео им зној,
под пазухом. У позадини те слике види се кречњачка стена: 
мало језеро, а број

година промакао од тада чини двоцифрен количник. Проклет 
XX век – смрдило.
Куда неста време што се збило у неком размаку живота? XXI 
век - црно брдило.

Баш ме брига за црно наливперо. Позајмљено поводом 
полагања велике матуре.
Имало је шиљато златно перце, под којим је истицало мастило. 
Мисли су штуре
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моје, кад се сетим проклетог наливпера, како сам га из чисте 
обести поломио,
па сахранио у земљану рупу прекривши печеном циглом мој 
злочин. Удомио

сам пенкало за вечна времена неславно – над њим сваке године
цвета прокупац.
Старији брат је платио уместо мене цену бунтовног сина. 
Недавно читах ступац

његов, посвећен истом наливперу, писан из сасвим других 
побуда. Занимљиво
штиво, али нигде ни помена мог имена. Сазнах како је брат 
вратио дуг уживо,

после пар деценија, не власнику, но његовом унуку. Трактат мој
тако гласи -
о том питању што ме мучи. Могао бих због наше крвне везе – 
Господе спаси

моју намеру - да одем и откопам тај малени гроб златног 
наливпера у завичају.
Најзад све тајне морају једном бити откривене. Ваљда је то 
праведно. На крају

тријумф чистоте. Чистоте нечег што смо одлагали годинама 
иком да признамо.
Пис, црна мачко! Пис! Пис! Пис! Устукни страво! Време је да 
криво изравнамо.

Принуђен си да учиниш: сунет књижевности у свету недељу. 
Не на бази класне
разлике: већ естетике. Еснафске етике. Пућкај на све што ће 
наступити као јасне

жалости - за послом –  жена у црнини до краја живота. За 
меморијалним местом
жалиће дуго оне. Сливови потока нашег краја непроходни и 
кршевити, честом

су лињању длака животиња изложени. И онда се пробудиш 
неочекивано затечен
вешћу да се не потапају влаке конопље прободене кочићем у 
приобаљу. Речен

обичај преко ноћи укинут. Стара добра ужад од тежине 
збрисана са лица земље,
као старословенски језик. У овом делу света где смо, 
отвореним очима дремље 

и прориче истину како се коме ћеифне. У нашем делу Европе - 
коме је до ћутања, 

нека ћути. Помисли срећа је да никад нисмо били “они” - 
легло. Слепа путања.

Назовимо ствари правим именом – причајмо о страху. 
Свирепим крвницима
заглављеним у историјском буџаку. Политичка полиција уместо
у судницама

на оптуженичкој клупи да седи: вршља по старом. Дух касарне 
– доминантан
утицај у име отаџбине – дубоко грло држава демонстрира. 
Вампир константан:

државно лице неговано. А преко свега строфе крви. Пабирци 
се држе по страни,
али њихова одговорност предњачи. Поред нас штројење 
вепрова обављају, вани,

у запуштеном дворишту, курвини синови. Барди - сва гарда. 
Ваздушни мехур.
Остап Бендер: уредник књижевног часописа, писац, критичар,
издавач. Пампур

набијен у грлић флаше на полици домаћег уреда политичке 
агентуре. Тајкун -
српска варијанта. Нечиста посла. “Живи класик” термин за 
песника – мајмун

верује речима, која дики дижу цену. Једна истина не може сто 
лажи да покрије.
Фазонирана брада: песнику од младости заштитни знак. 
Трудноћу красе стрије,

посред стомака развучене танке беле линије, обручи: књижевна
новост убога.
Претворена у метални гинеколошки сто социјалистичка 
поезија тупи строга

правила. Шири ножице – максимално запни девојчуро. Батали 
се невиности!
Жилава традиција: поводом поводовог повода - повраћање. 
Мишић без кости.

О, Хасанагинице, муко! Каква црна словенска антитеза? 
Наступа бескрупулозна
ера пропагирања лезбејства: књижевност натицања српства 
на коц. Срж порозна.

Под симсом националне зграде се кревељи на моменте влажна 
опека – патриота
да занеми крај призора: кобајаги независна Србија. Кад је реч о
стању живота 
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поданика: висок степен насиља. Понизност кружи - круни 
редом зубе са вилице.
На тлу Европе: села, градови из дана у дан пусте. Јадна се 
стекла стрв? Жилице

корена, најситније жилице кад иструле биљка се осуши и дрво -
горостас храст.
Често ме обузме жалост због стања Срба, и тад заплачем од 
стида. Свака власт -

државни организован терор - оконча у улози  најстрашнијег 
злочинца. Опасност
за братство – светиње живота: то сте ви слављени гладијатори. 
Тражите јасност

хоризонта, јасност обода запуштеног сеоског поседа, струкове 
нежних гладиола,
на месту где их нема. Песници непатворени, приђите благош 
мени до мог стола.

Около је простор бојишта, имајмо свест о томе. Грудобран - 
али, време одмакло.
Скоро па на првој линији фронта:  грм дивљи. Газимо тихо, јер,
овде се смакло

тело голобрадог војника устрељеног метком у чело. Сеоске 
баште ашовом риља
наследник потресног времена, за пролећне усеве, увек са 
јесени. Таква је збиља

паорског посла – преврнут чернозем дроби мраз. По која 
људска кост исплива
из плитког војничког гроба – бела на сунцу – ружин цвет. 
Тријумфује увек жива

традиција: необележени гробови, бутне кости, чичак крваве 
непознате кланице.
Не глумимо залутале путнике на овом свету – кредо. Већ 
преврћимо оранице

суште, унутрашњег бића. Свезане језике одвежимо: не 
уписујмо у заслугу, било
коме тако крупну одлуку – пре свега то мора да буде лични чин.
Преврат, шило!

Чудовиште рађа историјски тренутак – судар различитих 
струја. Антагонизам
друштвених класа попут марксистичких подухвата у East 
Europe. Атавизам -

оживљен: мало зашиљено уво - зечја усна код човека; појава 
зуба код кокошака.
Декамерон писан у доба куге! Пет милиона мртвачких ковчега, 
залихе штака -

у складишту. Коронавирус! Теорије достојне Стаљина! Баћо, 
затворене границе!
Све је у божјим рукама – ком опанци, ком обојци! Машинерија 
патње – станице

пандемије. Срамни изговори. Камо стреми модерно ропство –
докле се уздигла
људска машта. Уједињени политички системи – плус и минус: 
бум! Сва рингла

личног живота у симболима несреће. Рачун: не зна лева рука 
шта ради десна.
Види профиле данашњих писаца (лица нарогушена редом), 
нарав им бесна, 

старачки пленум бљује: монолог – дијалог. Фејсбук серионица: 
књижевни дом.
Исповести, молбе - жалбе: смењен уредник Књижевних 
новина. Стари је лом,

избио на видело. Петнаест година уредник деминутив – 
флорић. Јао, смандрљан
флорић!  Брука публика. Олимпизам српске књижевне чаршије 
– образ упрљан. 

Епоха апроксимација: академици који узимаше масне хонораре 
на тему Косова,
јавно се одричу својих пређашњих радова. Без трунке 
одговорности – тек готова

ствар. Сад гурају отворену причу да им пуца прслук за 
косовски завет.А савест
замисли – умрла је савест: или – или? Са једном ногом у гробу, 
академици вест

проносе о браниоцима чмара. Приде жал: угашени часописи: 
Књижевност,
Дело, Савременик! Ееееее! Мало ли је! Замисли како народ 
Ужица, древност

замаклог комунистичког доба сажаљева; тешко варљиво 
упозорење свештеника
прошлости. Старац се размеће комотно учинком свог 
књижевног дара. Прика

Competentia! Кус обраћеник. Колико нам недостаје наша добра 
стара Исидора
Секулић – поновно читање: Кронике паланачког гробља. 
Реченица која се мора

упамтити, из њене Посвете, иако истргнута из 
контекста:“зашто је све то гола
истина, а не шарена лажа?” Настраност одомаћена међу 
Србима. Мандрагора
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по предању: људска душа заробљена у телу биљке. Оклевала – 
велика срамота.
У близини Патријарха одјекну петарда – засмрде барут. По 
Божићу, грехота

неке душе, објави се праском. Непозната душа – само дим. 
Али, све у свему
утисак јутарње службе није покварио мангупски догађај. 
Искушење ни у чему

не узбуди малобројне вернике. Претварају се сињи као да се 
ништа није десило.
На првом месту Господ: уз патријарха збијени они; као да је ко 
штрањке обесио

на пијачној тезги – лелуја влака саборности. Не оптужујем, 
скрећем пажњу. Суд
мој, а воља ваша! Глупост је вечно стање: за недотупаве, 
питоме душе. Ту труд

нема смисла. Бела голубице – затворена у сунчевом кавезу. 
Приближава се дух
слободан у ватру да крочи – дух искони ослобађа сужње. 
Понекад човек слух

упућује са разлогом, да тако кажем у непојамно – ванземаљско.
У пуну цркву.
Црвено небо пред вече – предсказање да ће дунути ветар. Зими 
трапимо мркву, 

на старински начин, уровљену у песак. Поезија не трпи 
објашњења. Момачки
језик продире у женска уста за пољупцем, у женска уста, 
раширена простачки

онако до краја - хармоника. Самујем седам деценија скоро, и 
још колико ћу?
Водим живот скитнице – а не живот уштогљеног библиотекара,
строгоћу

што тренира по навици, над недужним књигама и школарцима.
Прска – метеор:
крут корбач преко пулта гледан, у бусији. Међу женскињем 
жмига оком: смор.

Неостварен човек одвајкада – џаба дува у пепео. Угашена ватра
- ниједна жишка
пред носем да му заискри – будибог. Пре ће од њега бити 
вампир, а не стишка

шаргарепа. Другови писци, краси вас особина да изврдате 
невреме кад сева

муња у близини. И државно уређење прилично је аљкаво, па 
зато и ко пева,

и ко плаче – или плагира туђе, може бити краде: стао - заузео 
ред за националну
пензију – зарад беспоговорне оданости Републици. Већина 
заудара на уринарну

инфекцију: дружина многобројна. Министарство за културу, не 
лечи надуту
бешику - простату. Од 9. часова врши пријем молби. Она дрвена
клупа у куту

постављена је за инвалиде и господу са душом у носу, 
утренираних мишића.
Једном сам пред капијом испред куће, усред снега, нашао 
кутију пуну мачића

ледених, готово пред смрзавањем. Њих спасих уневши 
картонску кутију у кућу.
Сипах млако млеко у чинију, док не повратих у живот недужна 
бића. У беспућу

снежном угинуле би душе. Док не почеше да се играју собом: 
лоптице скочице.
Била ме је срамота, људи без савести,  несавесних власника. 
Угледа пророчице,

што је над њима бдила приликом доласка у овај свет, међу 
људе. Свети владико
од тог времена: вреди ли саосећати са гуланферима? Пензија 
национална, рико,

ти, или не рико – као и досадашњем буљуку, припашће од ока. 
Са љубављу кост
ломи а журбом сиса, по Раблеу, сваки пас. Чему се нада и шта 
то тражи – прост

тај животињски свет? Само мало сржи, како кажу Платон и 
Рабле, јер срж из
коске, каже Гален, нешто је најсавршеније у природи. 
Декоративан биће фриз -

након свега: списак истурен на огласној табли. Нацврцкани 
писци са додатком.
Укроћени коњи пасу траву по зеленој ливади, врх Мироча. 
Дрвеним довратком

уским, колона мрава жури дисциплинована, пут кухиње. Јасно. 
Жуте напасти
запосешће векну хлеба, ако већ нису? На правди Бога спрам 
њих, нећу упасти
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у замку - стања гађења? Устројства природе: то је рачун. Кад се
повуку у легла
земљана, у доба зиме, можда ћу жалити што не клизи огрлица 
гладница. Стегла

туга – једно годишње доба мрављег присуства у кући 
изостаће, не мојом вољом.
На том белом зиду од креча, отац је мој испуштајући душу, у 
потрази за бољом

реалношћу од ове собе, гледао у зид као у скуп сликовница. Да 
свет не преметне
без упаљене свеће – нисам дозволио. Стално мислим да ће 
његов дух да сретне

мене испред родне куће, кад долазим да режем виноград. Мину
деценија отад,
а мени се чини као да је било ономад – извод кратак. Дотрајале 
ствари на отпад

однети. Отворити прозор на одајама, нек продува промаја. 
Пролећна би ватра,
младе пупове расцветала. Боље од маште и судбине. 
Расковника. Мала шатра,

па не знам шта је боље чинити, у овај дан, после свега? Бити 
коштица слатке
црне дивље трешње – за гозбом, испала из кљуна птице, тик 
преко лите - глатке 

површи за поплавом летњег пљуска, уз обалу баре. Није 
излишно родити се још
једном: нићи. Ићи усправан, овим несавршеним местом. Бадава
скакаше у кош

празан, пријатељи. Листом задобише, разбијене главе. Сад нека
упознају справе
мртве радознали: на првом месту чему служе.Одбрављујем од 
давнина те браве

из неког разлога што закључаше преци. Позлаћене ради првог 
утиска странцу.
Шта се све могло учинити са њима, не питај. На тезгу бувље 
пијаце – одрпанцу.

Једну од њих коју у младости упознах, беше мени најдража: 
девојачка невиност.
Са толико незнања примио сам тај девојачки дар – и оно мало 
крви беше радост

међу нама – завештање на верност као. То обећање нисмо 
одржали обострано,
мислим већ после пар недеља, она изабра бољег. А ја баталих 
кајање врано.

О њој момци испеваше песму – али не беше достојна српске 
књижевности. Сви
момци из краја чезнуше за њом, није их било брига ко је први 
обрао кајмак. Ти

момци нису мислили о моралу, кад је била у питању: Она. Рест 
другосрбијанаца
- шерпа и лонац. Црвена пракљача неоагитпропа – европска  
трулеж. Усранаца

угледних појединачно, рекао би ко – устав? Ново огледало од 
старог сачињено.
Мислим како стоје ствари у излогу изложене: жалибоже где 
почива саливено

окалајисано празно суђе, тепсије и бакрачи од вражјег заната. 
Куне златице -
касапи што лове ноћу, кад месец крене да налива тело обло ко 
лице опатице

малано са повезом преко главе на платну ренесансних мајстора.
У Св. Латинке
лице сјаји од шминке. Светица на једној сиси храни грађанску 
клику. Клинке

завиде другомајци на моћи – преметања са обале на обалу да 
стомак не окваси.
Оставина, оставина! Чуј, вапе ли то млади докторанти? Ко 
бугарски они ораси,

разбарушених крошњи уз аутопут ка Нишу. Да се истакну 
дувањем злу под реп.
Или, такви чикају, мимо науке, неку доду – снајку, да опонаша 
другомајку. Џеп

пун сувих шишарки крију ко змија ноге,тетовирани 
универзитетски младојарци.
Монах Тадеј витовнички рече: “Какве су ти мисли, такав ти је 
живот!” Чварци

донети са свињске даће из наше добре старе Византије. Лева 
рука крста нема,
под комунистима то изустих, Св. Саво. Но, сународници се око 
слатког џема 

шипурка отимаше у дворишту гиганта – комбината. Моје се 
речи једва чуше,
слабе беху, некакав лепет лептирових крила у ноћи – оног 
мртвачка глава. Душе

средњевековни, трагајући под земљом за мрким угљем, набасах
на дрвене лађе,
неокрњене и умотане у глини, читава флота бродовља на 
једном месту, од грађе
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тешке храстове, са све веслима, вероватно бејаше у свом добу, 
понтонски мост
који чекаше мој долазак да се објави, и повеже ужасну самоћу 
међу нама. Кост 

тврдог дрвета, повезану дрвеним клиновима, до пола у песку, а 
од пола у небу.
Изосташе печени ћупови са украсима по себи, чанкасти 
златници, залуд гребу

надничари песак под црним даскама; јер, тамо уместо сјајног 
злата, шкољке
морске круне се под ноге, као да желе да утекну даље од 
људских руку. Бољке

у смртника универзалне јесу док машта и трага за златом. 
Дроби данашњи дан
алхемија празних речи: изневерена очекивања. Силан злочин 
што се десио, ван

сваког људског разума. Најкраће препричан: младу жену 
заклали, и цео гркљан
несрећнице ишчупан натакли на ражањ, па испекли на ватри; 
не неки шмокљан,

већ браћа близанци, власи, спроводећи вољу мајчину ради 
освете. Какав се улов
морао узети да намири старе кавге и неспоразуме. Старица је 
диктирала услов

синовима за тај страшан чин. Узимања душе човечије! Поједе 
тај мали чварак
узет са људског тела, играјући грозно гола уз ватру Велика 
мајка. Црн угарак

балканске традиције, бојадише куд стигне, страшан белег 
остављајући за собом.
Нека камена ограда уз пут ка Дунаву, наш средњи век, 
ћумурана, пред гробом

клупа саграђена, кула старог млина, суво стабло 
хиљадугодишњег записа, остаје
ли за нама, или наставља да нас непрестано кињи? Над оштром
косом, кума баје

басму о змији: о томе како пузи преполовљена кроз откос траве
отровна шарка.
Наличје малог народа: рачваст језик. Из земље Србије 
најскупљa сe камењаркa

извози на светско тржиште – то смо ми, знај, моја представа о
фарми поскока.

За пресеченим змијским телом - крвав траг, ниска просутих 
белих јаја. Од ока,

младе првавице, јајаре пробиле кроз маховину у свануће. Уз 
танку жицу калема
очевог, ухватиће нови прутови избили са старог чокота. На 
скали жице задрема

каткад, зелена богомољка – што глад толи прождирући 
мужјака. Као државно
увођење ванредног стања под плаштом добробити поданика. 
Диктатура стварно

понижава слободу човека: разгласи то. Суспендовање устава – 
наметање оглава.
Али, може ли се душа победити? И кад све мине, јека века, ова 
власт, крв права:

више рубин, но ружичаст тон вина, варећи се у телу крље: све 
срце преживеће.
Данас су пустим улицама села, кружиле наоружане патроле, 
чије? О, несреће!

Како стишће, развучена од ува до ува, маска на лицу. Обруч 
против злог вируса.
Смешнију причу скоро нисам чуо! Јер, иза сцене, се права 
драма одвија. Руса

буба – Blattella germanica, прати у стопу места где је човек. У 
Европи умрлих
пуни сандуци војних камиона. Крематоријуми отказали 
послушност, те врлих

мртваца, на сваком кораку, прескаче војна. Медицинска сестра 
од рада полудела,
и страха од вируса који се около мота! Она бунца, већ трећу 
ноћ: бела набубрела

поставља питања, на која изостају одговори? Марш гасном 
комором пандемије
несмањеном жестином спроводе војници без зорта, војници 
ESADEA. Еуфемија

кад сопственим очима, видиш стварност наопаку. Једни умиру, 
а други опако
демонстрирају снагу и моћ: тешка артиљерија, борна кола, и 
војничко свако

лице, без маске, непобедиво. Ко у овој земљи, прави кога 
лудим? Шта се ваља
иза брда – диктатура коронавируса или беснила? Или једна 
светска влада?
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Моје мисли натопљене одвратном стварношћу: трагичан сваки 
дан. Мој глас,
глас штенета коме је локомотива пререзала све четири ноге, 
шта вреди - спас

коме може да буде – моје окаснело мишљење. Отписани 
старци, чека вас лапот.
Некадашњи српски потпис: партијска копља, преживели XX 
век. Тај туп топот

коњског копита, или ушица секире далеко у шуми: здробљен 
вратни пршљен.
Организован логор, попут оног у ком се обресмо 1999. године, 
кад љут стршљен                          

вијаше народ отровном жаоком, металан НАТО инсект са 
небеса: Бомбе! Бомбе!
Један образ има дупе, а ниједан образ нема светска влада! 
Сети се катакомбе

у којој ноћивасмо, и звука старинског грамофона који је у 
подруму процветао.
Многи тад напустише овај свет: драге душе - као бело рубље са
конопца, јао,

одоше без поздрава, из једне лагуне и рукавца, као потписи 
шкољки у блату
несташе, несташе! А ми остасмо да трпимо живот, оне 
залеђене вињете у рату

били смо на речном леду. Рујави смукови дођоше из рушевина 
досадашње бајке
пробијајућ из рупа државних ограда, саме омче смукова - нове 
реалности, мајке

трезвене које јесте, склоните наше млечне краве да смукови не 
посисају млеко.
Нашу крваву стварност, осим лапота, краси и попонац цветао 
испред куће. Секо

списак за одстрел је милион милиона: у име тобожњег 
опстанка, и хуманости
већине – болесног ума.  Обезбожење спроведено међу нама до 
коске. Оданости 

беше предат сваки ђак - једном човеку: не оцу, не брату, но 
другу Титу. Вирус
тако влада. Буја шећерна репа са зеленим перчином – буја 
јаничар, буја папирус

мртве Србије, бујају покуњени моји другови из разреда петог, 
србовлашког.
Моји јадни другови чија заборавих лица, онако скупљена испод
сиромашног

оковратника кожуха. Зашто вас се сећам сад: лица? Децо, 
претрајала у сећању?
Ви отесани правоугаони каменови – гомиле кречног камена са 
Ђуле. У стању

каквом се стекао дух, звучи познато наређење речено из 
аутомобила у покрету,
да би сви могли да чују, путем мегафона: Полицијски час!  
Пандемија по свету

влада истим интензитетом: проклетство! Са полицијским 
часом:  трајање
од дванаест сати, па трајање од осамнаест сати, на крају 
тотални затвор. Срање

играча из невидљивог грла, дубоке државе. Ко преживи 
причаће, како је било.
Нека нико не мисли, да врда од чињенице да сам упозоравао 
све на време, вило

непостојећа, ни ти, такву подлост не чини, за ужас који се зби 
на наше очи: крв,
решетке, крематоријум, сливник, слике лешина, масовне 
душегупке: ко ову стрв 

распадања допреми к нама, опет и опет, песници: митотворци и
миторушиоци.
"Пресвучене неокомунистичке уметничке номенклатуре " 
књижевни мислиоци,

великани, клише. Спрам којих су покојни Попа, Раичковић, 
посувраћене пише,
Лалић и Павловић, Радовић, светосавци комунистичке епохе, 
пробушено шише:

славе. Ђилас плус листа надреалиста, час јесу, час нису за 
поезију марили. Враг
се јарчи, и квари човека. Па зато наследницима треба рећи 
јавно, суд им је благ,

јер, по суштини комунистички појци су трабанти, неокресане 
мотке, забушанти
проживљене епохе. И то је непоправљиво – мутна вода а 
загађена. Комерсанти

нису црногорске бабе са планинских висова, њихов говор је 
божји – природан,
колико тобож еманциповани имитатори који говор бабускара, 
чине за сродан

поезији. Преписујући га пресног овлаш у песме. Авнојевци и 
седмојулци, бајо!
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Толико о традицији комунизма. Ордења и ордонанси, високи 
чинови, дела рајо!

Зар се ко покајао од књижевних величина – за учињено. Јавно? 
Па, ајд, огласите
се о карактеру писаца јаничара друге половине двадесетог 
века. Судите, спасите

дух од јавне болести прошлог века. То је дуг цивилизацији, 
па,ако хоћете и роду.
За Правду је написао 1936. године песник Пол Валери есеј - 
“Васкрс књиге - 

шта је велика литература”. Обавезно прочитај. (...) “Ми смо 
своје неверство
према традицијама прилично скупо платили” (...) Поступци за 
ратом – зверство

до зверства беху од самог почетка - нове партијске уметности. 
Погубљени јавно
без суда, беху срамно, даровити предратни писци. На 
Бранковом мосту огавно

убијен Светислав Стефановић, преводилац Шекспировог 
“Хамлета”. Колико
за једну књижевност – челичење морала писаца комуниста. (...)
“Ново, ново, по

сваку цену! То је гесло нашег модерног доба.” (...) пише 
Валери. Ту је понор као
бездан отворен несагледив. Наша улога намеће да премостимо 
јаз, и то сам знао

стање јасно да одредим од младићства, од првог написаног 
стиха. Самеримо
чинодејствовање зла безбожне идеолошке секте. Кроз живот ме
вуче одмеримо 

то већ једном праведно засвагда: не другосрбијанска коб, 
колико светлост јарка,
светлост, која што више обасјава, силовитије ме сабија у гето 
бистрог забарка.

Помисли куд би се део мој досадашњи живот, стваралаштво – 
да није било тако.
Срећа да нисам одбацивао, но сабирао. Те нисам био онај 
Валеријев кројач. Јако

оптерећен модом (...)“кројач коме је припала у део срећа да 
самовољно одређује
хоће ли женске сукње идућег пролећа бити кратке или сасвим 
дугачке.” Уређује

наш живот: случај и Бог, обоје истовремено. “Постоји само 
једна једина слава
која нешто важи: - она слава коју име човека после смрти 
постигне.”  Бадава

понављати ту истину сурогатима – замлатама: лоповима – 
Глигорићу и Ђурићу
недостојним часницима у случају Ж. Младеновића. У лист 
хартије,ипак, увићу 

врућ бурек масан са сиром – у Историју српске књижевности 
проф. Ј. Деретића.
Силни професорчићи београдског универзитета, настављачи, 
смлаћени од пића

детерминисане прошлости. Да се уже не покида, њихова је 
брига – каријера.
Сами себи постали патријарси. Чивилук. У аули филолошког: 
час држи бандера.

Права књижевност представља виши облик духовне 
одговорности. Без сумње -
бесмислен је живот? Јалов, свакако! Ћелија вируса: ни жива, ни
мртва. Труње

непознато посуто по површини ствари, по људима. Ни живо ни
мртво, а опасно,
је л да? Апокалиптичне слике: емитују друштвене мреже. Свет 
тоне, но, прекасно

није да спасимо свет! Од почетка, ајмо, ка крају: победити 
страх, сву репресију.
Али у сновима човек не може управљати догађајима, опаку 
мржњу као вересију

пренету у будно стање – савладати љубав зна. Мој одговор је 
то: вечној Србији.
Склонити бисте са јавних површина, у грчу изливене, од лоше 
бронзе. Милији,

зашто да не, и остваренији по нашем питању постојања нека 
заузму та места.
Та, научите се, испочетка присуству ренесансних духова. Стара
Атина, злочеста

видите како поступи, дижући споменик за само два странца – 
песника Бајрона,
и Чучук Стану! Традиција да, али не све, по сваку цену од 
претходника. Стона 

ваза, а у њој букет цвећа - смена годишњих доба – те време 
диктира како букете
цвећа мењати саобразно добу. Јал, косовски божур, Краљевића 
Марка, пресвете 
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мајке Марије цвет, од свег су цвећа дуговечнији. Или би се и 
око цвећа гложили
какви сте - палице углађене: укрућени каранфили епохе? 
Заклетву сте положили

на верност: мртвој држави! Утувите истину просту у главу. 
Нове финесе језика
владају захваљујући вама. Дојучерашња домовина - више није 
слика и прилика 

верне љубе. Зато са заклетвама на буњиште. Архаичнији појам:
отаџбина – важи
одсад. И са њим треба бити обазривији. Национално 
многогласје одувек дражи

дух тоталитарних касаба. Сто и преко сто младојарчића, лоза 
од комунистичких
богова, клечи и моли се празној катедри: динароиди, 
осмоколонаши, тја, личких

синова, највише лаких нота! Коса се костреши на глави 
противницима промена.
Та прича ми је позната - о два јарца на брвну: четницима и 
партизанима, домена

националног расула. Скоро читав век: иста мета, исто 
растојање. Јевреји, педери
и комунисти – живи, а мртви: утваре, нису утваре, плешу као 
зарђали гелендери

по ветру, нахерени са радничке терасе на Карабурми. Писање 
моје нек је помана
последња даћа по реду ка свим покојницима. Палим ову свећу 
нашим обманама.

Моје молитве у том духу казане – нек носи ветар! Ко је хтео да 
чује – ослушкује
и ехо! Са сувих грана дрвећа криче птице од јутра, видео си већ
негде то. Брује

бесмртне јаме безданке – драге нежне флауте по нашој 
несвеобухватној самоћи.
Због братства, беше кажњиво причати о нашем страшном 
Недођину. Ах немоћи,

ти! Од наопаког кола, чему те се сећам? Неки од крвника, са 
високог државног
положаја владаше нашим животима - без суда за злочинства 
људства затираног,

одоше  Господу на исповест, умревши у сопственом кревету. Ту
колону штетну

подупирали су без савести Срби. Зидајући гробницу 
монументалну, непокретну

фараонску постојбину, Јосипу Брозу Титу на Дедињу. Осташе 
неопеване недаће
Срба. Да се не лажемо. Зато савременици крвника, знају све о 
водомару. Праће

биографију годинама многи накинђурен књижевни великан, 
тек да се зна! Утом
гракнуће они: то није истина! кад прочитају ове стихове. А 
неумрли у љутом

осоју затечени – опијени поезијом, осматраће ствар просту, као 
онај претоварен
Брод лудака! Пуца ми прслук за непрегледну гунгулу. И свет до
дна покварен. 

Период њихове славе, сварих. То искуство оконча у Црном 
мору! Од покојног
Ћосића, до најмлађег вочића! Претње примам, на познату 
адресу! Осим војног

позива – од те одговорности ослободи ме старост. За пример 
узех најузорније
“барде” њихове – остали шушкају под истим шињелом. Вала 
јест позорније

изостављенима да се баве теоријама о печеним прдежима у 
ћепенку. Но, да џабе
арче бели папир. Као снег мартовски топи се социјалистичка 
лепота - барабе

без поздрава одоше низ пут: плива метафизика кратковеког 
поточића. Исплажен
језик – модар, као уплашен глодар шмугну у прву рупу. Made in
5G;  унакажен

син – а у оца погнута глава. Само у нашем атару је угинуло јато
црних чворака,
хиљаде. Морасмо их ринути тешким лопатама, као блато. 
Наука није од ћорака

састављена, разумимо то! Метално копље у сваки планински 
врх, још забодено.
Оно једино трептеће црвено светло у ноћи, као фес на глави,  
заморно скројено,

свакој  људској раси да буде претећи симбол. Не помоћ! Но, 
хитнут бумеранг!
Војне су то заврзламе, шифре, империјална настојања. Сужена 
свест! А ранг -
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у данашњем времену одређује сила – не Божија. Та сила, 
долази на крају. Крст
је вера праотачка – држимо се ње, ма колико деловала 
бесмислено. Уперен прст

у неког, или нешто: треба да вам буде позив на узбуну. Коме је 
до придике, ето
му! Глас утишати нећу. Страх ме опомиње да станем, али 
храброст, као девето

чуло надјачава. Песниково биће, издваја чудо да проосећа 
много више, на време
да проговори о најболнијем, у односу на мнозину. Писаца 
орних на задату тему,

друштвено корисних који пуне читанке, нагледао се 
протутњали век. Обарена
блитва, губи свој природни изглед, постајући безлична зелена 
маса. А сварена,

тек, није за причу! Гомилица другова првобораца. Фушерај, 
најгори! Хушкачи!
Од детињства, упознах уметност оригиналну, и, би то увек о св.
Тројици. Букачи

млади црнпурасти цигани, као најављивачи спектакла, ишли су
испред мечке
Божане, лепотице у свом роду, са запетом алком у носу. Њихала
се као колечке

пред плугом у бразди лепа животиња, за старим циганином 
идући к нама, успут.
А онда би пред нашом дворишном капијом извела своју 
уметничку тачку. Крут

цигански штап, био је потпора злу не требало да представа 
успе. Мечка Божана
усправила би се онако животињски достојанствено на задње 
ноге и увежбана

играла по прашњавој бини сеоског пута, свој плес, уз такт 
ударца црног длана
циганског о добош. “Хајд поиграј, Божана! Срећа увек игра 
сама!” Три дана

играла је пред капијом сваког сеоског дома, за комад хлеба, и 
парче сланине.
За бедну надницу у данима св. Духова, олакшавала је немир 
времена. Батине

добијајући често, да би се веселила руља. Ето, какав јој је 
живот био. Патио
сам због сваког ударца што прими пред мојим очима: Божана! 
Божана! Вратио

би им свима, по заслузи у то време, да сам могао. Али, био сам 
дете, а старији
мишљаху да ме мечкин плес весели! Толико је трагичан свет – 
они најопакији

маторци: аплаудирали су и смејали се дундастој животињи, као 
луд на брашно.
Последњи чин овај, у сећању искрсну након пола века, мила 
мечка, на страшно

доба да подсети. Како се неофицијелна уметност рађала за 
Другим светским 
ратом на терену отаџбине, великог ђубришта. Томе је учио 
живот у епским

условима, одабране: за прсте једне руке има их, није стид да 
се тако што каже.
Нарогушен од ужаса епохе – челичне тестере страве; ево ме 
пред тобом - враже. 

На Голој страни, изнад ње у ваздуху, видех у лету траје свађа 
две птице. Насрћу
једна ка другој: час мања направи у лету круг око веће и кричи,
као кад преврћу

чегртаљку верници у цркви, или винограду – инструмент без 
душе; онда већа
онако лењо – без да се брани крикне, као да дозива пар из 
шуме. Каква срећа

почива у игри распарених играча на небесима? Оборих поглед 
ка каменитом
пустом пределу Голе стране, где моје духовно искуство, прену 
се, и при том

призору распрострањеном као ластавичја гнезда под стрехом – 
романтичном,
застадох као да хоћу да поздравим невидљиви свет. Био је то 
рај! У нетипичном

издању. Вечерње небо пре но падне мрак: само што није. Са 
запада блеска зрак
сунца – вечерње небо боје златне шнале у коси, делиће дан од 
ноћи. Утом корак

журан чуће се женски, готвећи породичну вечеру, а потом до 
дуго у ноћ тањир
постављен на столу, преузеће главну реч. Усниће пуног 
стомака: девер, пастир, 

послање окончавајући за тај дан: рад те испуњава судбину. 
Само ће једна љупка
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девојчица, коју сан обилази, стајати уз прозор, замишљена, 
прстићима да чупка 

власи косе са главе, као да чупка са ледине траву. Осматраће 
прскање метеора
на небу, не слутећи да се девичанство међу заљубљенима тако 
објављује. Кора

боровом дашчаном поду, око њених ногу, биће месечина до 
раздања. Песник
из комшилука, мучи муку ноћима са стиховима. Кад га обузму 
мане, весник

се утањи да подсећа на побијен шип у реци, који око себе држи
грање уплетено
у јаз, па једним делом водојажа прелива у стари ток, а другим 
отока неометено

јури кроз јаругу свом силином ка воденичном витлу. Девојчица 
и песник, оба
бића, иако их дели танак зид: будни као какви библијски 
пророци – у ово доба 

спрдње и ријалитија, атентата на сваком кораку: јесу образ - 
последња одбрана!
Неморал није потопио свет! Као ова апокалиптична пандемија: 
Covid19. Опрана

морнарска мајица: а шта је друго, но опрана морнарска мајица 
– тај председник
твоје државе! Демократско копиле! Бот Великог брата. 
Послушни поднаредник

тоталитарне маске. За крај пролећне скаске о грипу, чим багрем
букне у брдима
бео, прихватићу изазов да се окупим са пријатељима из 
казамата. Са најтврђима

од њих склопићу још чвршћи савез у књижевности: хоћу да 
знате, по питањима
многим. О смислу човечанства и наше напаћене нације. У 
надахнутим стањима, 

кад распламсају монолози – понудићемо наша бића за жртву, да
ова ствар успе
за опште добро. Два милиона трагичних погибија Срба у 
Великом рату, зар сме

на странпутицу да нас баци - као толико пута досад, на страну 
барабе! Ту црту
слабог карактера, знају наши противници, па не хају. Ја, 
сахраних сеницу у врту.

“Јер наш је век ионако личио на крпу из кланице. Повремено је 
из ње текла
густа, црна крв.” - певао је Јарослав Сајферт, одкад. А у нас по 
старом, рекла

би жалосна мајка, савест не дотиче “барде”! Они се као мала 
деца, кад зазелени
гора, око Првог маја, радују печеном јагњету на ражњу. Магнет
запоњка плени

пажњу - нашим часницима такорећи са једном ногом у гробу, 
па нек се листом
увреде на ову моју тврдњу - онако печен продевен кроз 
потрбушину.  Пистом

крај врата САНУ, бонвивани до подне оптрче по круг, да овере 
статус класика.
Гледах тако пудлицу пуштену са ланца, до самих врата дигнуте
ноге. Рез: слика.

Топло – хладно, честа је неформална идеологија ПЕН центра – 
тако млака ложа
интернационалног еснафа дремљивих фока – шта чека?  Час је 
разапетих кожа

данас у васколиком свету, зар не? Ванредно стање – што је 
друго име за обрачун
са непослушнима. Разбијене главе, треба посматрати кроз 
двоглед. Ееее! Рачун

припрост. Два плус два – могу чинити суму једнаку збиру пет, 
но, то је свакако
плод компромиса, друштвеног договора: очигледне 
проституције. Чувај се бако,

одсудног времена, као ове диктатуре, да не дочекамо дан, за 
лапот неспремни.
Светски неоагитпроп, нова улога на сцени: ПЕН, а дува ваздух
као Фен! Дремни

божја мезимице, ионако ти је опала коса са главе!? Ој! "Смрт 
је као пад моћне
империје.” Претпостави да је тачан овај стих, како Чеслав 
Милош, вели! Воћне

ваши, на младе озеленеле гране наваљују да сишу сок. И 
кромпирова златица,
струк кромпира у налету окити пре од цвета - полажући јаја 
младих гусеница

под лист. У мом крају са том напашћу воде битку онемоћале 
жене. Старамајке!
Тек, да знате, ви што кршите Устав! Какве заслуге, сем голог 
живота – балалајке 
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дотрајале, имају по питању опстанка породице и друштва. Да 
ствар појасним:
Са дрвеним паницама у руци клизе низ кромпирове врсте, пре 
росе, са јасним

циљем, скупити сваку бубу и ларву златице. Па, гњурајући под 
сваким оџаком,
кромпировом кућицом, да ниједна не промакне, истерају борбу 
на чистац. Јаком

затим ручердом, оном кошчатом старинском ручердом, на 
уврату кромпиришта,
мотиком ископају рупу у земљи, а у њу из панице исврате плен,
сред губилишта

у земљи одабраног за страшан чин обрачуна - ушицама мотике 
дотуку гладнице.
Ето, вам, те приче! Заборавих рећи да једном присуствовах 
прибијен уз саднице

цветале конопље, која ме надвиси у часу кланице за копље: 
били смо тако неми
посматрачи Страшног суда. Случај кромпирових златица ме 
подведе јакој треми

отад, кад год се поведе разговор о смрти. Шта да кажем осим:
невесело изгледа
прелазак из живота у ништавило. Још један наук, видех и 
поменућу га, не реда

ради, јер, спазих разлику: крв погубљених златица беше без 
двојбе црнозелена,
а људска, о њеном изгледу судих кад потече из мог разбијеног 
носа. Погребена

крв златица у плитком земљаном гробу, утиску се не могу 
отети, мирисала је на
Пелин. А о људској шта да кажем, како да кажем: потом, мада 
је прича банална,

кад повредих кажипрст да зауставим крв на рани, осетих 
колико је људска крв 
у устима – Боже опрости: слана! У Уставима о томе не пише 
ниједан члан! Црв

правничких заврзлама: толико о Уставу! Разумите, празно се 
одело одувек шије
по обреду и мерама универзалног кроја и броја, за покој души; 
то код нас није

тајна, већ традиција за годишњи помен. Рекао бих: преобука 
домаћег вампира.

Старамајко - због порције кртола тако опсежна чистка? Крај 
историје - сатира!  

Да пребродимо, како да пребродимо – наказно доба? Бар, реци?
Монашки тужан
изглед данашњег човека. Да повећамо дозу опијума: савет 
мафијаша? Ил ружан

овај свет - старовераца нека изгори у огњу. Стара тројанска 
варка, увек успева!
Тотална масовна хипноза – 24. сата, нон – стоп! Глобална 5G G 
рерна лако удева

математичке једначине у сваку главу. Програм будућности 
недоречен: жив клан,
недоклан, жив печен недопечен. Ово срамно време следи опако
разрађен план,

стављања оглава, па и брњице - као третман за животиње: 
масовно покоравање -
хидраулична преса западноевропског капитала. Владари из 
сенке: право срање!

Чекрк! Али, не приноси ли човек сам себе на распеће - док 
ћути: музика пакла?
Ја себе одајем, а не тамо неко, незнам, било ко? Ево, читај 
стихове: та шпакла,

крпи рупе моје ћелије. Моје песме: то је довољно! Беле облаке 
чешља – Атос.
Знам та ми слика пре четврт века, снажише веру у Бога! Хвала 
Богу - за Патмос!

“Ја Јован, који сам и брат ваш и друг у невољи, и у царству и 
трпљењу Исуса
Христа, бијах на острву које се зове Патам, (јесам ли тамо 
био ради визуса,

знам ли, после четврт века, о, несрећни ја!) за ријеч Божију и 
за свједочанство
Исуса Христа. Бијах у духу у дан недељни, и чух за собом глас 
(немам јамство -

прости за то) велике трубе које говораше: ја сам алфа и омега, 
први и последњи;
И: што видиш напиши у књигу, и пошљи црквама које су у 
Азији: ( у  предњи

план, нисам могао да избијем, ја,  песник) у Ефес, и у Смирну, 
и у Пергам, и у
Тијатир, и у Сард, и у Филаделфију, и у Лаодикију.”  Не путујте
у Бергам,
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јер отуда крену акција безбожности да се шири по Европи. 
Суров вирусизам.
Робију издржавамо због вируса - збијени међу четири зида - 
сатерани у Изам.

Не крстите се настрешници: луде главе! И не захваљујте Оцу:
већ за Бога, Хвалу 
Богу, говорите - учите! Доучите! У Богородичином врту: 
монаси цветају, а малу

републику претворили у свету духовну утеху, за даноноћне 
молитве. У име оца,
и сина, и светога духа! Амин! Помилуј, Господе! Јер, танка је 
нит - од конопца

свилених сања - као паучина издужена међу нама, од почетка 
света. Хиландар
одважан, тај узор наш: имајмо на уму. Редак облик 
подвижништва - толико стар

центар духовних настојања. Суздржаност и пост: на путу ка 
новом Откровењу.
Ми ћемо умрети, друшкани! И овај свет, неће осетити никакву 
празнину. Врењу

биће оноземном стремиће душа. Молимо Господа да то не буде 
некакав празан
кокошињац. Или пак голубарник усамљених голубица. Замисли
систем саблазан

као овај који напуштамо, да нам се опет догоди? Неки други 
људи: Ми! Испит
поновног умирања, поновне вере! Обнове сумње у све око 
себе? Бејах припит,

претерано неозбиљан, да би ме ко волео: сасуо сам истину и 
тамо где не треба.
Бог је трпео моје безобразлуке: зовимо тако мој живот - нисам 
сумњао да вреба

да га се дочепа. Моје је срце било чисто, као ћуп из ког су 
истрешени златници.
Сам незнам, је ли бољи живот који водих, или је бољи онај иза 
смрти. Патници:

ми смо лешеви из излога – паланачке фирме за бригу о 
дистрибуцији покојника.
Живети празно доба – крваве безбожне аквареле три велика 
рата: и коб војника,

оне румене брескве са гране на брегу уз Дунав што из тог 
времена неповратно
неста – данас, није нормално! Није нормално ићи путем – па, 
сипати одвратно

незнање као ретке помије из кофе у лимену канту! Не удубити 
се у сав пртљаг
историје и разисторије: људске ноге што вире из уста савског 
сома – кад вртљаг

избаци на обалу угинулу грдосију. У чизме из којих отиче вода,
удављеног сина!
У рибаре који спазише рибу и човека, овако уплетене. 
Иследника, чија истина

догађаја, нажалост мора бити као батина са два краја. Запалићу
вашу страћару!
Страшно легло змија у стајском ђубриву изгореће. На 
застрашујућем базару -

који сам волео да обилазим, где се продаје живина, и у корпама
од прућа речне
рибе уловљене током ноћи, још увек живе – кад праћакају 
немоћне мимо течне

слатке воде: никад нећу купити печку рибу током поста за 
ручак – после свега,
овде стојим и гледам рибљу патњу. Не саосећам, како је то 
страшно! Иза брега,

иза кога сам давно одрастао - пресуши река, као никад досад! 
Тако ће и шкрге
риба, које немају свест о мом постојању, окопнити до поднева. 
Кечиге, те мрге

са дна реке – подсећају на ајкуле! Њихова пераја морска, облик 
ножа за дуборез.
Судбина да стигну на пијац у зору, и буду изложене на тезги – 
потпуно голе без

красних крљушти, рецимо какве има шаран; трагедија да су 
неформално овде
социјалистичка економија. Део система вечно заглављеног у 
прошлости. Довде

и ни макац, даље - немуште рибе! Како би омастиле бркове, 
ком неталентованом
песнику? Арану – Верглу, Карану неситом стишком бику? 
Уображеном учмалом

свету пуном обавеза – бирократским духом уређеним. Сутра, 
или? Овде, сад?
Уз саму ограду пијаце - на роштиљ бачене попреко, порцијаре 
на сатице; смрад

рибљи окупира околне улице, да навуче потенцијалну 
клијентелу, мусаве купце,
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умиљате животиње одбегле из заточеништва домаћих 
љубимаца. Мачке, џукце,

са обавезно влажним њушкама, окупљеним на гозбу. Весела 
игранка - на лицу
места. Ко су, шта су, ови без слуха играчи у колу: нећемо 
сазнати истину. Удицу

чампару, купљену са такорећи земљаног циганског отпада, 
понех за два динара
кући. За једном тезгом пренатрпаном букетима зелене салате, 
театрално изгара 

тело младе циганке: онако обнажено, па прекривено хаљином. 
Своју шупљину
обраслу кудравом шумицом у међуножју: власница показује и 
нуди као буљину 

дремљиву на грани.  Да будем искрен на моменте та слика – 
била је црн троугао
уста пећине у даљини. Будимо поштени, власт ће затворити 
пијац у недељу. Као

бајаги за општу добробит укинуће слободу. Тврдим биће 
неизвесно – супротно.
Више него икад сигуран сам да немамо политичку елиту, већ, 
стање отровно.

Имамо стање за узбуну. Схвати мук. Затворене радње. 
Упозорења. Упозорења.
“Ни код бабе, нема за џабе!” - говори председник Републике – 
моја су уверења 

свемир! Ја сам све и свја, геније! Грми – и не престаје да грми, 
без облака гром!
Сад сте мој голуб у шаци. И ја слушам како ваше престрашено 
срце куца. У том

стању: чујем како звече сребрне гривне око ваших ногу – баш, 
карике са бројем.
Неоколонијални даса – добровољни давалац туђе крви, 
лицитира пред стројем

поломљених камера опскура, докле допире својом 
племенитошћу. Чумина кућа!
Овај свет више не познајем. Овај свет је стравични 
континуитет старог зла: вућа

се као шталски во! Разумни човече умеш ли достојно живети: 
толико примедби.
Умеш ли појмити, умеш ли рећи: ово је наша земља, а не ваша!
Доста приредби.

Што је освојено – није освојено у бескрај! Ти, мусава пичкице 
колико си зинула,
колико се забезекнула? Ја трпим бол: хоћеш да кажеш? А 
васиона се није винула 

због бола, више од места на ком јесте. Васиона није јекнула: а 
повремено то уме
да учини, кажу свете књиге. Види како пати разголићена 
заједница – ко разуме

трауме? Ми се познајемо туго. Наша времена трајања, нису то 
тек иста времена.
Ја сам обожавао да запињем с вечери вршку на дну, при обали 
Пека. Неодевена

тела девојака волео сам да гледам, сакривен ко змијче у 
ракитару, тела уроњена
у воду до пупка. Волео сам то невино осећање да припадам 
неком,као посољена

рана, држало ме је то уверење до дуго у ноћ, иако бејах 
срамежљив и сакривен.
Наша времена трајања, нису то тек иста времена: рекох! Ћутао 
сам као заливен.

Варио сам феномене света – на свој начин. Лучио сам поезију! 
Лучио поезију!
У ружном познавах лепоту, а у лепоти, враг нек иде са њом!  
Ето моју верзију,

о којечем си чуо. О губитништву: нећу претеривати, вршка 
запета – пуна вршка.
Кад истресох замку, хиљаде беспомоћних кркуша и кленова, 
настави да шушка

у зорту просутих по трави. Спознах страхоту учињену над 
ловином. Шта значи
кад невиним створењима одузмеш живот. Како су ти силни 
југословенски врачи

владали освојеном земљом? Земљом осуђеном на пропаст. И 
како је Црњански
изигравао до под крај живота припитомљену мечку у Београду, 
колико вањски

момак, слутим да се ужасавао те улоге? Слутим, али нисам 
сигуран. Безопасан
био је стари лисац. Или уморан? Или је волео да кокетира, као 
некакав расан

ждребац пред трку уз ограду падока. Једнога дана његово срце 
одби да настави
пут даље, да све буде потаман по жељи сујетног човека. Тај дан
кад се растави 
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писац од дела, а богами и од душе, да ли је тужан као: Ламент 
над Београдом?
Доцније, пошто сазнах да људски измет бива најбољи мамац у 
вршци – крадом 

се одбих од неславног еснафа. Тако је било! Греда ли је 
признати кад омашиш?
Офо, фо! Офо, фо! Убрах цвет. Спари се! На оштрој стени, 
белој као хашиш,

спаруши се моје срце у кући за њим. О малена девојчице како 
ме ти то гледаш:
јагње побегло из градине – што поједе цвет и моје срце поједе 
ти. Ако недаш 

да те пољубим у образ на путељку, доле у долини под Црним 
врхом, умрећу!
Мој живот од тебе зависи, разиграно јагње – офо,фо, офо,фо! 
Пресвиснућу: оћу.

Да живе моји душмани! Да ме надживе! Аха! Рећићу им: Ха,ха!
Купујте, лоз!
Ја ћу и мртав, половично плакати за драгим бићима. Ааааааа! 
Па, прохуја воз!

Ујаче – кубуриш са здрављем? Са ритмом дисања? Срећа да 
си напустио манију
писања. Јуче, данас, прекосутра: нариче у шуми паун исту 
песму. Издужио шију

као она дугачка улица што води према гробљу. Ујаче, хајд 
калеми воће, калеми
руже – ту је бар све јасно кад се развију гране, пролеће измами
цветове: занеми

од лепоте те! Убери један од цветова. Одреди који. Али, немој 
да будеш усран голуб у
књижевности. Подметни главу испред смрти: кад дође 
страшна. Обран

бостан – на крају! То значење: камару бостана изложеног на 
тргу - сањајмо! 
Лубенице разбијене - људске главе: ток воћне крви бежи 
калдрмом. Гањајмо

али кога? Соптвен реп. Културу и некултуру мислим. До 
заувек! Призивајмо
Богове! Расклопимо књигу, на оном месту где смо стали! 
Зазивајмо, завијајмо!

Замућен процедимо век. Обучено куче – општа места. Ма не 
причајмо, залуд:

српски пријатељи, моји. Погледајте се у очи - узмимо ствар у 
своје руке. Лабуд

плови језером анђеоски изгладнео - чиста суза: метафизика 
нашег бића уствари.
Кад победиш страх: шта ће бити? Цветаће шљиве усред зиме, 
али ти не квари

доживљај. Срце цвета догод живимо: па тако крваво дивљање у
мраку, скривено
не можемо да видимо. Пуна, опасна барутана! Ој: приповедач 
нам, свакодневно

немир тренутка препричава. Ку - ку! Ку – ку! Не надај се да 
ћеш чути кукавицу
усред зиме. Кукавица пева с пролећа. Драга, како благу душу 
имаш – наруквицу

од цветова маслачка: мало ко има такав цветни венац, а сваком 
је на дохват руке.
Нека те мој захтев не брине – нисам држава. Господ нека ти 
подари мир, од буке

несносне, а мени нека подари близину сна нежног првог 
пољупца. Набилдоване
снагаторе презирем. Као уосталом, и оне јединице Црне легије,
још омоловане

крвљу по лицу: акција у нашем друштву, крхком демократском 
провизоријуму.
Убих врапчића, малог случајно. Млада птица имаше око 
кљуна, као на друму 

жуту линију исписану украј асфалта; жут вез на устима чарапе.
Починих грех.
Немам мира, отад. Будући новаче, зато пази! Трајање је 
орочено. Платићеш цех.

Та птица: моје је сећање. Бацање камена ка теби. Пут путују 
они кроз стихове:
опомене писане на српском језику. Солдатеска? Царинарнице? 
Резултат обнове: 

подчињеност. Ето објашњења. Моји стихови су као послата 
отпремница лакомој  
и пораженој цивилизацији. Моје незадовољство учинком душе 
- залуд питомој -

али да не пресудим прејако: са извесним одређеним узбуђењем 
око биографија.
О савременим српским песницима хоћу да кажем: углавном, 
сет сериграфија -
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фолклорни  дозидњаци изнад кухињског шпорета. Уметност 
домаћица! Шаљив
стих везен на тканини: “Куварице мање збори да ти ручак не 
загори!”. Дирљив

случај књижевности размажених принчева за: зна се – не 
завидим! Кад заљуља
земљотрес континент – вреди објавити вест! Поезија што у 
млазу јако покуља -

и шикља из пререзане артерије. Поезија која се без муке одвија 
са трубе платна.
Поезија мањине: па јој веруј или не веруј, воља ти је. Сатови 
остају без клатна

диљем градова. На месту где су били тријумфује ера дигиталне
револуције. 5G!
Али писци из разноразних удружења – млака говна данашњице
– мислим, сви

које прећутах, доминантна пиревина са тзв. познатих адреса, 
са њима затворићу
одељак о неоствареним амбицијама,овим спремиштем за 
зимски сан. Спаковаћу 

албум слика – радости, при руци за старост да им се нађе. 
Речите додатеткице
то јесте - и није све, што мислим о вашем братству! Али 
обећах, крај. Селице

у сложеном поретку одлете у други предео – птичји род има 
чудан метаболизам:
поједена храна брзо прође и изађе из њих. Отуд изрека: “Сере 
ко грлица!” Знам!

Данашњи стваралац се без великог напора, и дисконтинуитета 
од – приклонио
духу безобразне изреке. Смејем се свему томе! Нови поредак: 
рекордно оборио

смисао вере. Против сам сваког лудила: наглог успостављања 
бесмисла. И због 
те околности сматрам како ћу док сам жив и осећам, на сва 
уста певати као рог 

о слободи. Богочовечанским реализмом учествоваћу у нечем 
величанственом.
При том моје биће се неће никако располутити. Бити 
истовремено у приличном   

сосу, на обе стране: хуља из потаје. Не - не! Моја је воља, 
таква. А и душу имам,
да се осећам достојним човеком! Коме је до живе даће, ето му! 
Хоћу да примам

без остатка свет, прислоњен уз њега као уз мајку. Такав какав 
јесте: мој,узвишен
и рудиментаран. Уз њега хоћу да се борим, против његових 
немани: нећу лишен

бити те лепоте – како одбацити од себе део нечег, сопства,  ако 
нећеш издржати?
Мислим да стабла дрвореда из улица, кад се нађу у овако 
посађеном низу, пати 

у мноштву од распореда. Као гардисти што псују кад чекају 
сатима постројени 
у почасни шпалир: протоколарну седу браду – што уобичава 
увек као издвојени

паун да у име краљевског височанства за дан примирја положи 
венац на гроб
незнаном јунаку. Та слика и прилика друштвених обавеза: 
врачања у бачен боб,

свакодневица, преверавање као начин живота, прозелитство 
јавних личности до
збуњености. Етикеција уздигнута на план националне забаве. 
Од присности сто

потписника спрам политичке олигархије, подилази мучнина. 
На првом месту
погледај негдашњег дезертера Господина драмосера – типични 
пример за честу

друштвену дијареју. Како су се тобож мењали политички 
системи, он се изнова
сваки пут рађао, читај, остао исти: столњак у настојању да 
падне са стола. Нова

корпа за отпатке. Његов свет је био црна мртваја усред поља, 
коју јаки зраци
летњег сунца исушују: вода копни, док по ободима још 
светлуца блато. Знаци

успеха: интервју дат новинама – посвећен непросвећеним 
масама сународника.
Присуствујем рушењу старе куће, у забити на селу. Извесну 
осећам жал, чика

мајстор открива немоћ грађевине. Кров изгледа сабласно, 
пошто је цреп свучен.
Црне летве прикуцане о мертеке подсећају на црна кравља 
ребра – недотучен

призор времена са сточног гробља. Дотрајала дрвена столарија:
врата, прозори
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одоше, одоше у потпалу за ватру. Онда окрунише леп плафона: 
пијуком. Отвори

у зиду где беху прозори тако су нестварно груби: на циглама 
одмах испод штока
прозора осташе челичне игле за шивење мале-велике 
зарђале,укоснице, и од ока

неколико сребрних кованих новчића из прошлог века. На оној 
страни затвореног
дворишта, ничег новог – ништа се није променило. Осим 
сећања: оца обореног

под ногама разјареног бика угледах поново – и мада се случај 
десио у доба мог
детињства, грунуше ми сузе из очију. Ај! Брундање ровокопача
ме прену из тог

стања: ламента над очевим тешким животом.Да сакријем сузе 
на лицу искренух
главу у страну. Опраштам се од остатка старе куће. Ка 
мајчином врту заокренух

брижљиво негованом у близини, одмах ту испред доксата, још 
једном бацајући
поглед за собом. Мајстори су довршавали посао, носећи у 
нарамцима, псујући

знојави како знају коленике. Онда се шапа машине винула 
ваздухом понад зида
као да грли пијанца, вукућ га себи. У вечност оде зид: тресак 
јак!  А од стида,

ни речи ни гласа. Ни задовољство, ни туга – неодређен осећај. 
Дигнута прашина
у ваздух на трен: густа магла кречно бела попаде по мени, 
освета је то излишна 

била због показане равнодушности, верујем. Кад вид се 
успостави око простора
бивше грађевине, са представом се стопи облак беле прашине. 
Тик иза застора 

мртвог дома, из полутаме зида где се налазило огњиште, 
изронише на хиљаде
црних брошева бубашваба. Врвеле су на све стране. Одвратне! 
Преко каскаде 

дробљеног крша изводе неку завршну олимпијску параду: 
инсекти беху у сосу
гадном затечени - на погребном месту, у погрешном часу, јер, 
јато кокошака осу 

кљуновима по њима, кљуцајући и купећи их, гутајући одреда 
њихов лак плен:
кокошји легион стави завршну тачку на драму: одступи кућа, 
нестаде век. Сен

не оста. Ко би рекао, да се историја једне породице, читаво 
трајање, сав људски
смисао о постојању може сабити у један трен - до те мере 
упрошћен? Преуски

отвор негдашњег прозора: метар ипо пута метар, више не 
постоји. Објективно 
тако изгледа: али ја осећам ипак другачије – и за мене је то 
нормално. Дивно

мишљење гајио сам о теби, није ме срамота рећи: доме мој! 
Доме непостојећи.
Неки румунски циганин сетно говори мусавој девојчици, мало 
повијен, стојећи,

сиорански трезан - док се она држи ручицама о његову 
ногавицу од панталона:
на раскрсници где се улива сокак на главну џаду: “Доћиће 
мама, пиле! Бонбона

донеће у кеси са насликаним оџачарем. Доћиће! Јуче одјури као
ветар!  Отишла
је као ветар, и вратиће се као ветар! Доћиће мама, пиле!” Зна 
кога је обишла

мила развратна кћи - али лаже ради више духовне 
врлине:“Доћиће мама пиле!”.
Дирљива разгледница циганске туге - оближње крошње црног 
дуда беху повиле 

гране до земље начичкане дудињкама, и кад благ поветарац 
лењо тресну грану,
отпаше црни плодови по путу: циганска стопала обоји случај, а
ону малу рану

насталу од чежње за мајком у срцу дечјем отворену, та 
изненадна околност
привремено зацели. Живот се не може до краја објаснити. 
Људска је склоност

да се врло често диви сензацијама неизрецивих међучинова 
тренутка. Уметност
кадкад то исто чини. Мочварна пијавица, запије се о тело 
домаћина - прост гост, 

али док се не напије крви, не отпушта: ето ти Макијавели! У 
границама Србије:
читам поуку синовима. “Хвалите господа нашега, алилуја!”: 
Псалтир, Псалам 
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148. Алилуја, Агеја и Захарије.

1.“ХВАЛИТЕ Господа са небеса,
     хвалите Га на висинама. 

2.  Хвалите Га, сви Анђели Његови; 
     хвалите Га, све Силе Његове. 

3.  Хвалите Га, сунце и месец; 
      хвалите Га, све звезде и светлост. 

4.   Хвалите Га, небеса над небесима; 
      и вода која је изнад небеса. 

5G .   Нека хвале Име Господње. 
      Јер Он рече, и постадоше; 
     Он заповеди, и саздаше се. 

6.  Постави их до века, и у век века; 
     заповест постави, и неће проћи. 

7.  Хвалите Господа на земљи, змајеви, 
     и сви бездани; 

8.  огањ, град, снег, слана, 
     ветар бурни, који творите реч Његову; 

9.  горе и сви хумови, 
     дрвеће родно, и сви кедри; 

10. звери и сва стока, 
      гмизавци и птице крилате; 

11. цареви земаљски и сви народи, 
      кнезови и све судије земаљске; 

12. момци и девојке, 
      старци са децом, 

13. нека хвале Име Господње. 
     Јер се узнесе Име Њега јединога. 
     Слава је његова на земљи и на небу. 

14. И уздигнуће моћ народа Својега, 
      песму свима преподобним Његовим, 
      синовима Израиљевим, народу који се приближује Њему.” 

Зазивајмо памћење српског имена. Слављење Изморника – 
славимо! Свеједно
да ли ће неко замерити на слављу наше српске славе. Можда не
разуме! Бедно

би било причати опет - прононсираном другосрбијанцу 
понаособ : ко смо то ми!
Величајмо најбоље од наших предака: чувајући апостоле у 
истој души. Нек ври! 

Обојеном стаклу пустимо да се диве наши непријатељи! До 
судње Апокалипсе:
Србија! Наш идентитет при Богу, а не пуста метафора: за рачун
каквог стипсе. 

Бити усправан пред будућим генерацијама – вреди! Суочење са
чудовиштем тек
почиње. Аран и Каран представљају претходницу за тај 
сусрет: заставу или чек

декоративног комунизма - седам деценија стара претходница:
сав пораз културе. 
Е, па сад, ред је наш да победимо проклетство - заклоњена 
светла туђе абажуре.

Пролеће је, лицемери дремају као старе мачке у прозору. Ни 
будни – полубудни.
Продужена рука система – друштвено корисна каписла. Па: 
COVID – 19 усудни.

Тек тако, збогом литургијо! Не служим отаџбини: а хоћу да јој 
служим. Тешим
оживотворене у немирном времену: однети из живота нећете 
ништа.Чим решим

куцнућу о прозор, лицемери! Куцнућу јачи од штапина 
динамита: ето, да знате!
Пишући о Кукавичлуку – победих Кукавичлук. Јер, мој живот 
губитништва прате

од рођења. Губитништво је природно стање људске душе, 
схватио сам на време.
Колико год се легуре прошле трудиле да ми огаде отаџбину, 
качећи о њу бреме

гнусних лажи – ја сам знао, да моја отаџбина није празан гроб. 
Одрећи Косово,
не умем – нећу: ето! Бродиће од папира нека праве и продају 
гангстери. Поново 

и поново имам потребу да саопштим комунистичким 
трабантима – синдромима:
ту једину истину - Александар Лукић је српски, а не 
тунгузијски писац. Атомима 

читавог досадашњег бића, од прве песничке књиге, У вагону 
Розанова, нелажан
води стваралачки живот. Поезија му је порекло: одређен 
притисак! Знак снажан.
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Позвани у поезији умиру стојећи. Неколицину познавах. Нису 
били то песници,
али, ја сам их рачунао, као да јесу. Потврдише се 
животом:земаљски небесници.

Древни мајстори: иза вас оста посла и за шегрте. Обликовање 
властитог крста за
Калварију! Смрт песника је и смрт Бога. Наравно не 
ништитељи: ваша врста

подвиг не чини. Јучерашњи стихови – стихови будућности, 
могу да кажем. Или -
Биографија свакодневне патње, а не тамо неки измишљени 
јунаци романа,чили!

Два бела трага налик просутом шећеру за моторима млазног 
путничког авиона,
по небу. Chemtrailsi хемијски и биолошки агенси намерно 
распршени из балона 

путничког авиона, по небу неоткривени општој јавности - ватра
и смрт - пустош
остављају за собом. Брате непознати XXI век је логорско 
чекање смрти – олош

безбожни прети да завлада – грозан крај цивилизације. Штета 
да нисам ископао
бурдељ на шумском пропланку – била би то добра последња 
лађа. Да би веровао

другим људима – противи им се. Заступај истину – нећете моћи
дуго издржати.
Обнављање света би могло тако да почне. Аран – Вергл и 
Каран и даље ће брати

ловорике по унутрашњости земље, по старом обичају. 
Провинцијски неписани
закони дуго труле, као дебели букови трупци заборављени 
накрај шуме опасани 

маховином. Црче Лајка! Црче пресна естетика! Мало по мало, 
спаде позлата.
Како да именујемо то огољено гробље? Нужност - дужност? 
Шопска салата!

Вирус – светски феномен: хришћанство без срама. Празни 
храмови. Отровани
духови. Разоткривено цигуљање смрти – часопис посвећен 
победи - одабрани

радови: без речи о насиљу. Слављење Ускрса – никад досад 
тужније у Србији.

“Архитектура угњетавања”: инвалидска колица садашњости. 
У нашој авлији

процветао бели јоргован: саопштава ми брат ову вест као да се 
правда, за утеху.
Предвидљива природа – а опет њен опијум привлачи. Зар 
српске риме исту јеку

досадног песништва негују – читав век. Овладале Ђаволом - 
изображене риме!
Српски језик није процветао са њима: штета! Конкретна тупава
лица имају име.

Међу њима је доста угледних хомосексуалаца, попут оних 
класа из позоришта:
регрутоване дружине конкавног демократског централизма - 
збрканог упоришта

чмара и декаденције. Пар интимних дијалога, између Арана – 
Вергла и Карана.
Престоница у карантину. Пролеће букну црно. Лапот оцртава
злочин. Науљана

ускршња јаја: историја православног хришћанства. Чему? 
Председник служи
своју општенародну литургију. Православну цркву - 
републикански облик ружи.

Један живот радикалне левице. Један Патријарх: православни 
магарац! Оченаш!
Слатко од цветова ружиних латица: то су свештеници. У 
најбољем случају: гваш

новог поретка. Дотучена Србија у тишини: нит живим, нит 
мртвим организмом:
дигиталним добом. Колико ме има у тишини са маском на 
лицу? Неуједначеном

непостојећом грозницом: извештај из Вухана. Статистика - 
кума шума: др Слон!
Пандемија слагања пасијанса као врхунац друштвене игре. 
Данашњи дан: бон

за куповину намирница. Оскудна духовна атмосфера. 
Политички посматрано:
власт и опозиција – незванично - неписана тајна коалиција. 
Тако црно, па врано 

у истом комунистичком шињелу неговано: наши коњићи. Чедан
диктатор Цезар!
Покојни премијер је за собом имао до гробља краљевску 
поворку: мучан пехар
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сачињен од народа на крају каријере. Та смрт је била отворен 
позив за иронију.
И ми смо сви као друштво учествовали у померању брда, 
продубљујући агонију.

Где су били они који су своји? Сунчева светлост пробија кроз 
стакло прозора
неозлеђена. Допире до мене, као мој део. Светлост долази 
сама: нема обзира.

Жумањак рођен на небу: зар ферма људски смисао за 
сценарио? Док директно
гледање у сунце изазива привремено слепило:сјај неке песме 
наглашен ефектно.

Две голубице у сунчевом спектру: Заветине!  Рођена браћа: 
њихов дуги поглед
на српску књижевност: замућена бара – мртваја. Одавде – 
донде: лажни оглед.

Смејте се пријатељи наши. Ваш је луксуз да не верујете: 
доћиће напослетку
лето, а да не знамо шта ће бити са нама. Уместо слутње: 
бајалице о свршетку

стићи ћу међу вас као Старац из литије историје, кога упорно 
данима сањам.   

 

II

СТАРАЦ ИЗ ЛИТИЈЕ ИСТОРИЈЕ...

Са стогодишњака - брестова веје 
снег ситних парица-цветова. 
Усред пролећа - кад за то време није 
вртлог цветне вијавице преко чворова жила,
привремен а голем мртав смет – вије. 

По добу или недобу, крај Записа, ничу
вртлози кругова концентричних,
радовање овлада човеком, па, скратимо причу,
увек тако бива са  духовима обнове.
Црквени барјаци високо подигнути – 
дисциплина. Гологлави непоколебиви
хришћани: тужна покрића многих недаћа -
агонију мртвог и живог плеса, терају од себе, 
као ловци хајке на лисице, они пак, 
руку под руку иду од записа до записа.
Бог чува уплашена бића.
Атар села од тропара ври.

Заветина. Спасовдан. Коло.
Неизрецив силовит мутан живот.
Вешто избушена рупица 
у стаблу бреста. Једва видљива 
тачка - крај људске маште:
ка срцу дрвета утиснут јелеј.

1.

Литија данашњице, племенска неуроза.
Као неки симбол на звону изливен. 
Полог у гнезду, лежи на слами.
Посред пољског пута избио густ честар
багремца. Мало даље, коза брсти пупове
шибља: чини се лепо упертлован устав
бесполне републике. Највиши правни акт
одлази у мрак црева, литију недођије:
при крају рачун се сведе на гомилице 
зелених брабоњака.
Нека жена са брега испред салаша дозива
белу кокош са црвеном крестом. Кац! Кац!
Нико се не одазива. Туробан дан за акцију:
нигде једног пера. Изгубила се, јадна кокошка!
Сунчев зрак на моменте блинка кроз крошњу
као на погребу драгих бића. Сахрани полога.

2.
Слобода: невидљива тачка.
Часник брани слободу: повијене главе
као расцветана висибаба у фебруару,
побеђујући страх. Ћуп закопан у Србији.
Златна псећа бува
у сталном покрету.
Варљиво сирће,  варљиво вино.
Неодређено стање: мислим.
Ни тишина, али и тишина.

Спремност на дијалог
у животу. Нечег и ничег.
Живети крај политичке животиње -
спознаје да на њеном путу влада:
фасада. Пробисвети и пичке.
Диносауруси који јесу и нису изумрли.

3.

Ритуал свињокоља
до данас неизмењен.

Мајка ужива да једе
кувану свињску крв,
са ченовима белог лука
помешану: добро усољену.
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Догодине, без дилеме.
Владавина исте шеме.

4.

Доцније: сликан угарком медаљон -
као осуђеник изведен на стрељање
пред зид: само што не одјекне
реска команда, пали! Али, касни.

Литија историје на једном месту.
Рашрафљен на ситне делове склоп.
Ваздухом смрди паљевина кућа и држава.
Има да нас има, и има да нас нема, троп
пашће по земљи од пепела, свију нас.
Вечерња Европа зева: терор анђела. Алев лак 
калем.
Небеске нације: ноћне полуције. Без пардона, 
емоција.
Збуњеност сила! Бизнис: пола/пола. Отпаци 
шклопоција.
Несхваћено сједињење. Етникум сперматозоида. 
Барем.

Дубоко орање: обављено пре зиме.

5.

А сад само леје. Ишпартане грабуљом, леје.
У које ће бити положено семе. Расад свачег.
Уситњена земља до нивоа огорелог пепела,
топла земља пролећа, одакле избија живот.
Лубенице. Црне роткве. Тојаге празилука.
Кукуруз шећерац након свилања из зрна
са корена пушта млеко. Пшеница а по њој
надрасла љубичастим цветовима: паламида.
Старо гробље: маховина – споменици.
Уз саму ивицу, близу шуме. Ливада.
Ено тамо  у дубравама на истоку,
стада говеда у покрету мирно пасу траву.
Нека девојка, од зоре лупа маслац.
Без тегобе траје циклус: рађања
и умирања до следеће сезоне. Болно.

Како год. Природа? Шта се ту може?
Рад гост: мада извор није око нас чест.

Кадгод бих заустио да кажем, како и човек
набеђени господар природе, мора почети
да се мења, на миран начин, мимо ратова,
силе мишића, јефтиних лукавствава царства 
небеског, мимо издајства, јер тек она никуд не 
воде,

а обично увек испадну неисплатива круна:
смрт ма чија била, разуми, сирена је за узбуну.

Чему служе толике литије историје! Места 
љубави.
Мајска зрела трешња на чијој крошњи се одвија
гозба чворака. Од свег осталог то упамћено 
славље.

Каква је утеха од константација да смо живели!
Уз приобаље река. На тлу поморавља и подунавља.
Свет се морао ужасавати људских идеја, нас,
да би ствар успела, али ипак није. И како наша
душа сад да снатри, посустала изгорела у ватри,
ка чему, и ка коме сад да крене, а да нас мила мати
прекорно не погледа. Природа, о, ви несрећници,
који сте банули у њу, слушајте помешане крикове
бића, и заљуљаног растиња на ветру – за уморне 
очи
различак се нуди, у временима која су вам 
додељена. 

6.

О насиљу ни реч. Ти, језо!
Бар не овде, сад. Опрости.
Шта ме мори? Сећање на смрт,
јасно и живо. Сећање на талон:
нечег и ничег. Музику сфера.

Светлост новогодишњих прскалица, хоћу рећи,
и светлост звезда над зимзеленим шумарком,
пара мрак гаснући подједнако у свом трајању,
без кукњаве, без театралности својствене човеку.
Замире светлост, упијајући таму, и, шта би, би.
Ослободи место наступу неизоставних поређења
свега и свачег на трему породичне куће. Шта 
следи?

Жал за младошћу, за љубављу.
Иако им је време прошло, колико јуче.
Свест о томе да сам живео: јаче сину.

Као визија за сном у којој неки
православни монах сам себе сахрањује.
Силазећи у земљу, као у морску воду.

Пред мојим носем то се збило.
Отворила се врата непојамног.

Отад не одбијам мисао да ми у снове
сврате драге представе умрлих предака.
Пуноћа и празнина језика. Ведрина Авале.
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Шумска мајка рашчупане косе.
Литија Плејада. Бабушке. Клизи трака.
Други глас, друга димензија. Јавља, али ко?

Дух небеског номада
следи дух раван себи. 

7.

Да се сјурим стазом низ падину
као заљубљен младић што чини,
нисам смео. Одвећ се изменио
предео који познавах у младости.

Беше много сувог дрвећа по страни.
голих стабала без грана, мислим,
налик стубовима за мерење водостаја реке
пободених у обалу. Куд је водила стаза,
не познаје се место где је била стаза.
Израсло растиње као преко старих 
гробова: винчанских градова. Тамо се бреме 
суварака тиска одано труљењу, опало лишће, 
процењујем мноштво мрављих кула.

Иако је то само опис једног предела,
стања природе са којом сам се радо
сусретао, данас ме на том месту обузима 
неописив страх, делимично раван страху 
војника укопаног у рову док чека - рат или мир, 
али чека, чека безвољно ту вест, о животу и смрти.
О како ме ужасава непостојање негдашње стазе,
кад би знао куда ишчезе литија та, могли би сте
макар наслутити у какво сам то забасао време.  

Шта да кажем, а не полудим?
Ту сам где јесам – незамисливо.
Србија а толико тужан крај.
Ни Текија, ни минско поље.

8.

Утом осветли месец речни спруд – 
из малопређашње таме изрони када 
милосне крстионице. Тако изненадан 
ефекат имао је курварлук жена за ратом
што се збио, који невољно памтим,
тужна лица удовица. Избечене жабе крупне 
као војне чутурице. Да упамтите, да не заборавите.
Нека сви знају, нека чују ту причу.
На крају таква је судбина удовица за ратом.
Кад из душе пробије силина мртвачке приче. 
Жедна мува се удави у чаши воде. 
Ко је међу нама окружен свецима?

Ви некрштени, прилика је да то учините.
Колико дуго траје живот, ко од нас то зна?
Отац мој баш је дуго живео. 
Председник црквеног одбора.
Био се одомаћио, као зачин.
Љубио је и чувао тајну о љубави.
Али, и тој усијаној рингли
са плотне жаришта дође час.
Понестану ваздуха – мило моје.
Свену као цвет шафрана.
После вечере, умео је да умеси
јарму јагањцима, са топлом водом. 
Онако невин у послу. Предратни деловођа 
трудио се да уразуми саветима свет будала - 
окружен преиспољним будалама – бадава.
Старац из литије историје, још увек
каткад свраћа у моје снове жељан разговора.

9.

Буди, брате, сведок! Не патрола!

Војнички лешник: копиле у срећи рођено. 
Удовац старац – ужего од година, држећи, 
слана саламура потопљена у чабру: 
старуљина – спаруљина, али - чиста душа.

Пред рат на Преображење, бере лешник 
са гране, зубима, па чини амајлију војнику - 
пуњена шишарка чува од метка. Мартурија
о војничком лешнику шта говори? Допуни
на крају рата амајлију старчеву - симболом. 
Зови лаутаре да певају о рату и животу. 
Нека певају истину, као о бистрој води у чаши.

Раскопчан до груди прошетај кроз народ: 
да те виде, нека се чуде људи склони метанисању,
шта учини војнички лешник, старчева мартурија: 
нека се диве мушком телу без иједне ране.

Старчево умеће: бајалица 
заточена у шишарци. Свако
може научити. О фолклору, коју.
Буди Бог са нама без сувишног ругања:

"Како нико не ухвати живу,
како коса не посече травку,
како перо не укваси вода,
како рђа не ухвати злато,
како је неухватљив мали царић,
тако мене метак да не хвата,
нека оде у расцветану папрат.
Као што је мермер јак,
како га не пробија метак и нож,
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тако да будем јак и ја;
како тамјан гони свако зло,
тако нек се зло и мене клони;
како је копиле у срећи рођено,
тако и мене нек срећа прати
да останем жив, чист и светао
као звезда на небу, 
као роса на земљи"

Мартуријо, сестрице! Мартуријо за поплавом, 
лито!
Шишарко ушивена у појасу – чувар јеси. Са нама
ниси печен прдеж, сикиљ шумске јагоде црвен у 
трави.

10.

Сан је други живот – Жерар де Нервал.

Српска застава као и свака друга.
Крило куповно, а реп из дивљине.
Облаци са истока на запад промичу небом.
Не падају облаци преко главе, но сенке насрћу,
облаци округли ко тврде дојке девојачке.

Оживљују наши двојници, сенке.
Црна реплика – тајна живог и мртвог 
истовремено свезана у једном колу.

11.

Мислим на све вас, песничка братијо:
лобањо до лобање. Непоштована, Ћеле куло!
Има доста празних места. И не само кости.

Колико знам: то је наш пакао и чистилиште.
Дух присутан и дух одавно оноземан. Бодлеров 
Албатрос!
Тврде храстове цепанице: сведене на снагу жара.
Пепео иза кога ничу лампице рујница. Или сува
пухара – чији прах служи за зацељивање рана.

Ми смо та литија времена, 
за оправдан бес нараштаја.

12.

Расцветала ружа згрушане крви
за масовним убиствима током рата.
Фатум истог језика,
у три различите вере.

Кафа, кахва, кава!

Три агрегатна стања воде. Срећемо у природи -
но, кажите није ли тако? Потврдите, да!
Док из џезве кључала вода испарава, без обзира 
где 
се то збило, већина разуме шта значи: кад баци 
кључ вода.

Шта ваља чинити – у одсудним тренуцима:
по питању живота или смрти,
а да зависи од нас самих да  ли знамо? 

Одлуку о сопственом животу, узети себи на вољу.

Не чекати благослов ничији! 

13.

Одомаћио се враг. То није нормално.
Вуче за рукав – скреће пажњу на себе.
Уз то опседа ме свакодневно савест.
Од самог јутра: љуто псето за тарабом.

Ваљда нисам полудео? Свет се мења, па мења.
Међу одраслима могуће је опет, не држати веру.
Одступити од наслеђеног, зарад другог добра.
Например купити јефтино, а продати скупо, и др.  
Лудила подстичу лудило. А, моја савест: став! 
Не мари за развратништво околине
удара директно као боксер жељан победе.

Генерације песника оболеле
Паркинсоновом болешћу. 
Једини уочих ту пошаст. 
Али ме та околност не радује.
Они што беху изабраници
суровог реда у уметности,
ускраћености - духа компартије,
доживели да носе пелене: 
зашто? због недостатка мере.
Невољни покрети тела – 
јачају улогу мишића,
смешна ситуација као батргања 
у дечјем позоришту лутака.

Наводно неизлечиво стање.
Сазнање ни од каквог значаја.

Смрт успоставља поредак.
Смрт кадкад равна планине.
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14.

Бојим се сећања. Не било каквог сећања.
Већ топљења ломљених легура које се 
представљају као нешто незаобилазно, 
на што бих могао одиграти карту. 

Бојим се да је то само одбачен крвав
тампон: никог се не тиче. 
                                           Кињи сећање,
али, не штеди ни празнина, моја патња:
блатњава супрасна крмача. Њено кашкање 
у блату реке. Лупање ушију – аплауз свињских 
ушију по најфинијој лити: кугли црне чоколаде 
сладоледа. Мој двоглед: увеличава небитно.

Изненадна осетљивост: откуд избија?
Убрзан рад срца због какве лудости
одраније. Предпубертетске епохе, рецимо.
Онога трена кад сам откривао значење висине, 
пењући се на кров родне куће, са пуном чинијом 
зрелих купина у руци – преседевши угњежден
на димњаку до поднева, одакле поздрављах пилоте
двокрилних пољопривредних авиона, ехеееј!
Здраво авиони! Збогом авиони! Моја је победа
била очигледна. Тада ми је значила. Био сам
опчињен тим местом. Дубином хоризонта.

А, шта сад? Ускочио сам из једног
у друго столеће. Као да мењам задимљен
купе у вагону захуктале композиције 
на непостојећој траси железничке пруге 
ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТОГ УПОРЕДНИКА
замишљене да споји Црно, Јадранско 
и Средоземно море: Париз – Бордо – Трст -
Загреб – Београд – Мајданпек – Кладово -
Констанца – Одеса. 

15.

Излечимо сифилис. Нагазимо епидемију.

Верују – неверују: осећање не штеди.
Заглушујућа дробилица жутог кречног 
камена, неумитно уситњава клоце стена.
Брунда љут медвед, деценијама на крају села 
чија легенда имена потиче од упитаности 
живља након трагедије сеоске цуре – девице.
После неког времена све девојке би у даљини, 
поредили са оном несталом, чуђењем: Ка - она? 
Ка - није? Место средњевековне митрополије.
Већина робује светињи опстанка.

Незајажљивости апетита уста и гузице.
Беспоштедности бесмртне душе.

Дотле стиже усађена дисциплина 
грозног васпитања да се не пропадне.

Слика крњих лица: мужеви и жене,
распаднути носеви – последица сифилиса.
Живели су смерно – могло би се рећи:
побожни - дивљи у сексу.

Не говорите збогом, при одласку.
Болести васкрсну као угашен пожар.
Некад сифилис, данас коронавирус.
У вечност: приношење жртви траје.

На обалу Пека стижу жалосне
влахиње – старе жене у власти
хришћанства, са влаком жутих 
свећа под пазухом. Шта ће им 
толике свеће – ламенти за грешнике -
упаљене за покојне душе, за знане 
и незнане пободене у обредне хлебове.
Изливају воду за жедне душе 
по традицији усменог трактата,
и пре но се разиђу хлебне чунове 
отисну низ брзак у Плутоново царство. 

Био је сифилис, прошао сифилис!
Бог да прости, сифилис! 
Куче га појело.

Фој! Фој! Фој!

16.

Весело гробље није тужно.

Има ли смисла прећутати имена
бивших слугу система, имена
тобожњих дисидената – дрекаваца,
њихова имена ћеш наћи од А до Ш
у Антологијама удворичке поезије,
поводом 25. маја, рођендана маршала ЈБТ.

Те, несумњиве купусаре показују 
колико дуго могу точкови да окрећу
на празно, и докле се без савести
може вртети у круг иста тема.

Страхота полицијске државе
диктирала је да се о свему 
говори дозирано. Осуђена 
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на заборав нашла се историја:
у српским варошицама на удару беху 
на првом месту национално биће,
православље, Велики рат, монархија, 
у коју се уливају притоке свог српства,
најбитније - убити све што штрчи изнад 
просечности, осим историје победника.

Уместо поезије писали су 
досадне неразумљиве песме.

У најбољем случају та стихоклепства
подсећају на преписане уклесане досетке 
са надгробних споменика веселог гробља.
” Боље је бити три дана чекић, 
него годину дана наковањ.”

17.

О каприцима: лични фатум.

Захвалност дугујем теби, сумњо.
И Теби, можда, Упорности моја, 
усредсређености на непорециве
чињенице: попут датума властитог
рођења, непоновљивости живота,
одлучности да делујем и мислим током 
његовог трајања својом главом, а не, 
рецимо мудима - спаси ме толико пута.

Имитаторе Христовог живота
сусрешћеш испред манастира
у светим настојањима: узимања узора.
Увек, неки други људи. Јавни тужиоци!

Моје мисли беху најжешћи противници
мом делу. Дежурају. Ако је поезија, ето их!
Углавном супротстављају се лажи. Лицемерној 
епохи.
Немам куд! И да сам затворен у ћелију, исто би 
било.
Невоља. Невоља по околину - за два универзитета.

18.

Не читајте молитву. Читана је.
Шта сте помислили да ће бити?
Са нашег прозора, видик се простире
ка шиљатом крову цркве – златастог крста.
То су те околности. А, остало,
остало је изван ових четири зида собе.

Преувеличавања? Мајмунисање!
Политика! Људска права. LGBT
заједница. Коначна верзија. Рке – коке! 
Светска трговинска организација.
Предоминација прокламација.

Тотално оглодан јадац.
Привидно целовит транспарент
латиничног великог слова “V”.
V i c t o r i a ! Л а т и н и з а ц и ј а.
Јадац избавитеља човечанства.

“Сваки дан гизда,
на благдан пизда!”
Опело би могло почети 
овом песмицом бабетина.

Параван преко паравана.

Или: одупрети се историји 
упрегнутој у политичке циљеве.

19.

Кратко и јасно: сећања нису шпајз
пун залиха. Безброј пута, то осећање
искусих у себи. Било је дана када сам 
побеђивао, призивајући неке тренутке, 
који мора да су заувек ишчезли; сматрах,
али они би изронили не умем одговорити 
одакле и због чега, и демантовали 
моје мишљење по том питању.
Те моје мале победе, ако смем то стање
тако звати, терају ме да се горко кајем,
над њима. Мој стварни оглед.

На месту где је био вир,
метафора лета – сув камен,
на њему стоји заустављена
као слепи путник у свемиру
спрудњајка, тресе реп, онако,
као да је изгубила равнотежу,
горе – доле. Размишљајући о тој
слици усамљене птице, ни сам не знам зашто
наметнула ми се једна друга слика контра
њој за поређење: било је то копље кантара на 
пијаци кад се клати да одреди меру нечему.

Питао сам се као толико пута
у завичају, затечен у очигледној
прашуми  предела, чему дугујем
да ме овде – онде сачекују оваква 
изненађења.
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Поток који је пресушио, обазрива птица,
коју познајем од детињства као такву.
Кад год покушах да јој се привучем
одлетела би даље. Па, даље. И још даље.

Неком приликом трчао сам за њом
до брода, и онда она одлете у небо.
Ваљда је тако било!

Питам себе: где је био тај брод?
Несигуран да одговорим поуздано:
Овде? Онде? Тамо?

Онако јак поток пресуши: ни кап воде.
Откри стару одбачену ципелу пуну песка
па, добро, и то је нешто. Можда се
под њом налази скровиште рачића.

Ево, стојим близу тог места.

Укопан као да чекам да се заврши литургија!

Певам о спрудњајки: пуштајући да блесне машта.
Спрудњајки окупаној сунчевом светлошћу, 
јаком светлошћу поднева, као што рефлектори 
у неком позоришту осветљаваше једаред моје биће

на сцени док говорих песму, са тематиком о крају 
света. 

20.

Прошле недеље делили оброк.
Хлеб комадали на четири дела.

Остварена утопија са климом веселе 
прашуме усред Европе. А, онда како
то ненајављено бива наста курцшлус. 
Прекид струјног кола. Поломљена бандера.

Стоваришта крцата џаковима са белим 
и црним гранулама мермера: тежине 25. 
килограма.

Сва та љубав за ближњим срушена преко ноћи. 
Симбол крста замењен симболом Фејсбука.

О Ускрсу, 2020. године

БЕЛЕШКЕ

Из једног дужег рада БАСМА ПРОТИВ ЧУМЕ – КУГЕ – 

(Опис обреда). 

Задњи случај чуме – куге,  десио се  1820. године, у Брезовици, око 
Ускрса. 

И никад после тога!

Брезовица је имала у време харања куге, издвојено место, за
обитавање оболелих. То место је звано: Чумина кућа. Оболели би у 
Чуминој кући боравили девет дана, и ако за тих девет дана не умру, 
премештали би их на место звано: Паљевине, где би остали од једне 
до три године. Приликом доласка на Паљевине болесник би се 
свлачио до голе коже, а одећу би му искували. Потом би болесника, 
онако голог као од мајке рођене привели уз запаљену ватру, што 
ближе, водећи рачуна да болесник окреће тело са свих страна ка 
ватри, што више, и што дуже може да издржи да би опрљио тело.

А за тим, би попио ракију са лековитим биљем. 

(Чума удара одједанпут, и ниоткуда!)

Оболелом не прилази нико. Ни родбина, ни комшије. 
Кад се то деси, родбина и мештани одмах почну стварати 

буку и галаму, а музичари стану да свирају као да су у трансу, на 
манастирима и црквама пред несрећом почну да звоне звона, 
даноноћно.

Веровало се, а и данас верују многи србовласи, да звоњава 
звона одагнава болест. Један скуп људи и жена одлази на 
раскрсницу путева да наложи велику ватру – превељ. А пошто се 
ватра разгори, сви одрасли долазе на раскрсницу у пратњи музичара.

Нејач,и децу шаљу у већ припремљене бурдеље у шуми. 
Бурдеље “за не дај Боже!” Један од коњаника задужених за случајеве
– кад ко оболи, одлази на Паљевине, по људе задужене за бригу о 
болеснима, који долазе на “лице места”, и односе болесног ако је 
жив у Чумину кућу. 

Ако је преминуо, тад га полију живим кречом, а сутрадан 
без присуства родбине закопају на Чумином гробљу.

Из бурдеља се враћају кућама, тек када прође тридесет дана
од последњег случаја обољевања од чуме.

Но, кад се сав преостали свет искупи на раскрсницу, нагло 
престане бука и галама, музика, да би почео обред: одвраћања 
болести од живих људи.

Насред раскрснице, већ гори превељ. Учешћем у Обреду 
одвраћања болести од живих људи, руководи један Старац 
Предводник који стоји у средини, уз саму ватру, држећи штап у 
руци, пободен у ватру. Уз њега у обреду учествују и девет 
мушкараца и девет жена у кругу око ватре, наизменично поређани 
један између другог, као у колу. И мушкарци и жене су обнажени до 
појаса: мушкарци одвезаних панталона спуштених испод колена, а 
жене уздигнутих сукања под рамена, тако да се сваком од учесника 
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види полни орган. Учесници обреда клече на коленима, при 
Бајалици на раскрсници око јаке ватре.

Старац предводник, са штапом у руци, пободеним у ватру, 
проџара жар, а потом почиње церемонијал – Бајалице против чуме -
куге!

Старац поред ватре, говори ватри:

Бежи болести, 
од голог курца!

Учесници распоређени у кругу, најпре се прекрсте, попију 
гутљај ракије из бардака, па тај бардак иде од човека до човека у 
круг. 

Један од мушких из кола понови: 

Бежи болести, 
од голог курца!

Потом жена, из кола каже: 

Бежи болести, 
од голе пичке!

И тако редом говори свако понаособ од њих, до последњег 
учесника у колу.

Старац потом настави да говори, а сви остали за њим 
понављају:
 

Бежи болести, 
од голог курца.

Ако те стигнем, 
јебаћу те док те не поцепам!

Са циганским курцем и 
ногом од столице троношке.
Ако се претвориш у вампира, 

потревићу те у рупу
и бацићу те у рупу.

Ако бежиш кроз орање, 
ставићу те у процеп.

Само можеш да утекнеш, 
тамо где петао не пева,

где нема ни курца ни старца.

Старац предводник настави овим  речима, а остали 
понављају бајалицу за њим:

Бежи болести, 
од голог курца!

Како се курац укрути, 
да бежиш од детета,

и од човека,
и од жене,
и од бабе, 

и од старца.

Једна од жена из клечећег кола говори:

Како је пичка зинула
како се забезекнула,

тако да бежиш болести
и да нигде не нађеш место,

ни у планини, ни у шуми, ни у стени:
да се станиш у зеленом виру,
у мутној бари да се удавиш.

                             
Ђавола да нађеш, 

са њим коло да водиш,
са њим да се венчаш.

Ако из мутне баре, 
из зеленог вира изађете
назад да се вратите. 

Где девојке певају, 
где фрулаши свирају,
где гајдаши свирају, 
где добоши ударају: 

натраг да се вратите.
И где год да то чујете, 
тамо да се вратите, 

и од тада, 
никад по земљи да не идете, 

само у бари, 
само у зеленом виру мир да нађете.

Докле год девојке певају на земљи,
докле год фрулаши свирају,
докле год гајдаши свирају,
докле год добоши ударају:

ово је наша земља, а није ваша.

У век векова, амин.

Ако се искрадете из мутне баре,
ако се искрадете из зеленог вира:

Свети Илија вас громом убио.
                                  
У век векова, амин!

На крају бајалице (један човек од присутних из публике) 
стави овећи камен белутак у ватру, да би о њега Старац предводник 
разбио бардак једним ударцем. Потом сви устану на ноге, изују 
обућу, остану босоноги. Сад гајдаши, фрулаши и бубњари почињу да
свирају, где се сви присутни прихвате да учествују у једном 
необузданом колу – Дивљем колу.

Кад се Дивље коло оконча, сви присутни, редом босоноги 
прелазе преко жара.

Свако од учесника, овог Обреда одвраћања болести од 
живих, одлази кући, не окрећући се, у тишини, не изговарајући ни 
реч успут. Кад стигну у дом - окаде кућу тамјаном.

Забележено у време карантина COVID - 19: Казивао Жика Макуљевић, 
народни уметник, фрулаш. Записао и уобличио: Александар Лукић, песник; 
препевали са влашког на српски језик: Жика Макуљевић, и Александар Лукић
 

Пожаревац, 07.04.2020. године
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НОВИ  РАПОРТ   –   Књижара   ПИСАЦА   познатија  као   ПЕТАО         

  Књига је боља од пилула: „Ако могу музика, мириси, кристали, зашто не би
могла да лечи и реч? Или, барем, добра реч – она из  књиге? Са том идејом
група  енглеских  интелектуалаца отворила  је  у  Лондону  књижару
специјализовануза  „библиотерапију““.  „Заветине“  не  помаже држава,
финансирамо  се  од  продаје  штампаних на  папиру  издања  и  часописа
„Заветина“,  директних  куповина  од  „Заветина“,  и  донација солидарности.
Донације  солидарности  се  примају  од  појединаца,  индивидуа,  или
организација,  или  фондација,  које  потпомажу  непрофитно  издаваштво,
преводилаштво  и  повезивање  писаца  различитих  националности,  језика  и
култура.

АНТИКВАРНА, РЕТКА  ИЗДАЊА

1. Александар Лукић  ОСНИВАЧ ПОДЗЕМНЕ ПРЕСТОНИЦЕ, песме  Издање
Заветина, Београд, 1991, 48 страна плус додатак. Брош. Повез. 20 цм.
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2. Aleksandar Lukić FERMA DE VIPERA (Farma zmija), pesme A. Lukića na 
rumunskom u prevodu M. Vukadinovića. Editura PARALELA 45 – Colectia SUD-
EST, 20 cm. – 80 str.

]  Цена: 480,00 дин. плус поштански трошкови .За 
купце ван Србије 10 Е плус пошт. Трошкови.

Веома очувано. .
3. Есмер Белатукадруз ДОКТОР СМРТ. Роман. – Едиција 
Браничево, Пожаревац, 2003. год. – 184 стр. 21 цм. Веома 
очувано. - 620, 00 дин.

4. Титоник: Есеји / Мирослав Лукић. – 
Београд: ЗАВЕТИНЕ: Мобаров институт, 2004. – 176 стр.; 
20 цм.; брош повез. – Колекција Три пауна, књ. 2. 
(Релативно очувано). – Антикварна цена са урачунатом 
поштарином за Србију: 1340,00 дин. - За иностранство - 
по договору!!
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