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Александар Лукић
ЧУМИНА КУЋА

I

Басма

ПРИЛОЗИ ЗА ОКУЖЕНУ ИСТОРИЈУ
БИРОКРАТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

...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 *

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
УЛАК или застава
„Заветина“
Ове новине не финансира
министарство културе, већ
филантропи из Србије, Европе и
света, зато су оне можда једине
независне новине на Балкану!
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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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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.
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