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“ Све оно што се дешава сваком поједином
од нас,користи космосу“ ?
Не тако давно, можда пре пар година подвукао сам ову
реченицу Златног Аурелија:“ Све оно што се дешава сваком
поједином од нас, користи космосу“. Запала ми је за око.
Како је разумети?Како сам је ја разумео? Ту књигу ми је
набавила Шолетова снаја, у време кад је Шоле била једно
весело и практично биће, забринуто за будућност света и
фамилије, тада сам први пут прочитао књигу римског цара
из Сирмиума. Знао сам тада да је моје место и моја отаџбина,
уколико сам Србин, Београд и Звижд, а уколико сам човек,
космос, кога сам бивао свестан,удубљујући се ноћу у небо,
или из нашег дворишта у Мишљеновцу, или из дворишта у
Ивању (на Радану). Оно што је мојој отаџбини и космосу
добро, једино је и за мене корисно.
Кад мислим о смртима жена, које су ми значиле; кад мислим
о пок. Миљани ( 1956 – 1986) која нам је родила синове; или
о пок. Наталији (1932 – 2002) која је родила мене и мог
млађег брата; или о Шолету (1953 – 2016), са којом сам
провео године покушавајући да се помирим са тим да све
оно што се дешава сваком поједином човеку, користи
космосу, налетим на филм који сам снимио и публиковао,
још док је била жива Шолетова мајка, бака Цана, - снимљен
на једном од оних породичних ведрих сакупљања уз Цигане
бандаше у дому Весинаца у Ивању; и гле, тек у тим
познолетњим врућинчинама, видим, грч и и напор Шолетов
да не бризне у плач, док се хвата за свог млађег брата, кога
весели циганска плех музика.
То је било време не тако давно, кад се обележавала сребрна
свадба Шолетовог стрица, Бог да му душу прости (гле, и он
је преминуо у међувремену), и рођендан оног који ће
наследити дом Весинаца. То је било тренутак када смо
допутовали на то велико породично окупљање заједно са
Шолетовом ћерком, Јеленом, и зетом Марком. Превидео сам
тај грч и плач…
Да ли све то користи космосу? Колико космосу користи
Шолетова смрт, ни пар година, после тог окупљања?

Такве и друге меланхоличне мисли надолазе током јулских,
августовских и септембарских врућина – као рефлекс неких
сила, које ће, на крају, запржити, све. Има одговора на
питања која ме муче, на скоро свако питања постоји прави
одговор. Ако су богови, или бог, или анђели одлучили нешто
о нама и нашој судбини, учинили су то сигурно добро. Јер
није лако замислите одлуке вишњих сила без промисли. А
зашто би они доносили одлуке да нам учине неко зло? Какве
би користи од тога имали, од зла, богови или вишње силе
или космос о којем се првенствено старају? Пре извесног
времена, у Кучеву, видех једног високог и сасвим погуреног
старца; шетао је тротоаром празног погледа; то је био
вршњак, са којим сам похађао прва два разреда гимназије, а
онда је понављао. Није ме препознао. У тренутку, пролетело
ми је кроз главу цело наше одељење, неки су већ, од њих,
променили свет. Колико их је већ помрло са којима сам
заједно дошао на свет! Сетио сам се песника и вршњака са
студија, једног који је преминуо пре десетак година, и другог
који је напустио овај свет у Босни прошле године... Како је
време брзо застрло и њих, и све друго и друге, и колико је
тога већ застрло! Зашто ми је тужан поглед? Можда зато што
памтим, што не заборављам брзо (и кад заборављам ја се
повинујем једном посебном облику памћења званом
заборав)...
(Ово би могло да буде нека врста одговора на једно од оних
писама које добијам као уредник, од веома драгих и
привржених и сасвим искрених бића: „...твоја горчина ме
страшно узнемирава... шта ти је?? зашто тако
негативно?... јесте све стварно веома тешко...ситуација је
свугде на свету веома озбиљна и тешка...али ти, као један
човек не можеш свет променити.... себе самог да!--.---али
не, и никог другог!!.... страх ме је од тих твојих тамних
мисли.... најежим се кад ово читам...одавно написано, али
сам то често осетила: тај осећај немоћи, твоје немоћи на
коју тако реагујеш...тако интензивно да ме буде страх..! од
таквих твојих мисли..“ )
9. 8. 2017.

ПОЕЗИЈА ИМА ТЕЖАК ЗАДАТАК
Песници, Поезија, ...Геније јемчи
за особине срца...

2. јануар 1976. Геније јемчи за особине срца. Човек није
мање бесмртан од душе...Душа не умире. Напредак постоји.
Добро је неуништиво. Антихристи, пали анђели, вечне муке,
религије - све је то само последица сумње. Данте и Милтон
су, описујући по наслућивању адске пределе, показали да су
обичне хијене. Резултат лош. Њихова се дела не купују.
Човек је храст. Природа не зна за снажнији... ( Лотреамонове
парафразе...)
Човеково срце је књига коју сам научио да поштујем...
Човек је победилац химера, сутрашњица, ред од кога дршће
хаос, разлог помирења. Он суди о свему. Он није глуп. Он
није црв. Он је чувар истине, збир извесности, слава, а не
изрод природе. Ако је скроман, ја га хвалим...

Поезија мора да има за циљ практичну истину. Она изражава
однос који постоји између основних начела и другостепених
животних истина. Свака ствар остаје на своме месту. Поезија
има тежак задатак. Она се не меша у политичке покрете, у
друштвена уређења, не прави алузије на историјска
раздобља, на свргавање власти, на убиство краљева, на
дворске сплетке. Она не говори о борбама које човек понекад
води са самим собом, са својим страстима…
Песник треба да је кориснији од било кога грађанина свога
племена. Његово је дело законик дипломата, законодаваца,
учитеља младежи. Далеко смо од Хомера, Вергилија,
Клопштока, Камоенса, од слободних уобразиља, од
састављача ода, од продаваца епограма уперених против
божанстава.
Вратимо се Конфучију, Буди, Сократу, Исусу Христу,
моралистима који су, умирући од глади, обилазили градове!...
уторак, 08. април 2008. — Мирослав Лукић:
Посвећено дрво: ЗАВЕТИНЕ 1-2 —
Београд: Мобаров институт:Заветине, 2002, Дела
Уметност махагонија, књ. 29, стр.44 -45

Из Бележница. Препис... — Да свет нестане, да се
отвори бездан и Кучево пропадне у понор да ли би те
белешке у блокчету, могле да васкрсну ту варош?
Можда, ако би неко кренуо кроз лавиринт сећања и
направио валидан извештај…
Деда Живко Катроманац: „Имам један сат. Ево га на руци.
Али њега не волим да носим. Боље волим да гледам у Сунце.
Имам и други сат. Добио сам га на поклон из Немачке. Али
њега нећу да носим на руци. Тај сат чувам. Кад умрем – то
ми је жеља – е, тек онда да ми ставе на руку. Много је леп тај
сат! И оћу да гледам време на њему – тамо на оном свету!“
Више пута се женио, причали су ми поуздани људи о њему.
„Стојну узео…Копао некоме бунар, и онај његов камерад,
Влах, пољуби Стојну. Одмах га је – заклао. И однео га и
сакрио у неко воће. А неки пси луталице, нашли мртваца,
изгризли му лице, врат… Али, некако се сазнало, да нису пси
удавили тог његовог камерада. Отерали га на робију, скоро 8
година!…“
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Овде почива
ПАНТА ОСТОЈИЋ
Жандармеријски наредник у пензији
Мојој драгој супрузи
ГОСПАВИ – БОСИ
Бившој учитељици
Подижем овај споменик
За успомену на кратак
Али срећан брачни живот
Остави нас да за њом вечито тугујемо
Супруг
Марјан Светић
Овде почива
ПЕРА ЖИВАНОВИЋ
Бив. Трговац
Рођ. 1903. год. Погинуо
У Сарајеву 13. IV 1941
Овде почива
СРБА ФИЛИПОВИЋ
Службеник
Пож. 18 г. + 1963
Споменик подигли
Ожалошћени
Сестра, мајка и отац
У сузама твојим
Окупан сам мајко
Пред сумрак навече
Долазиш једнако
Знам да сам ти била
Нада старих дана
Судбина је хтела
Да останем сама
(Љиљан на гробу и гране зимзелена)

Предлажем да се овде зауставимо.Нисам некрофил, о не. На
гробље ме је водила, (најчешће, после радног времена и
часова у гимназији) поподне – током пролећа и лета, крајем
шесдесетих Клаудија Кардинале. Откуд она у овој малој
вароши на Пеку? Пала са неба – (двојница КК). Изгледа да је
тај, мени непознати покојник, С. Ф. Био више него пријатељ,
то јест несуђена љубав КК. Када сам то све преписивао, тј.
уписивао у мало блокче, које сам сачувао? Током пролећа,
лета 1969. године? Или, коју годину касније, након што се
Клаудија Кардинале вратила у Европу, неповратно?
Липа Блок IV, који има педесетак листова, већином
неисписаних. Нема, нема ни један датум који би потврдио
када сам све то писао… Факсимил прве странице блокчета,
тј. нека врста плана, можда индиректно наводи на помисао,
да је све то писано почетком седамдесетих минулог века, у
некој фази – грубо речено – Ex ponta, тј. упорних враћања
на места неизбрисивих успомена, каква су гробља, вароши
или места наше младости. Видим, бележио сам називе
катастарске – Ћерана (где сам провео четири неизбрисиве
године), Печанац, Војиловац, Трошарина, Лазина воденица,
Црвено брдо, Чаршија, Стадион (ФК „Звижд“), „Бачина
кафана“, Стари Биоскоп (Радиша), СЕШ, Гимназија, (стари)
Дом културе (Библиотека), Бања…Нерићска мала, Лачевица,
Бањско поље, Бранковаш, Код Багера, Крш, Клисура
Јоргована, Јелењска стена, Железничка станица Кучево,
ШИК, Ђула…
**
Ко је пекар Радосављевић? Ко се сећа варошког фотографа?
Или обућара Бороге?
Видео сам како руше нахерене куће у главној улици
варошице – неки други људи, које не познајем. Јесу ли сви
помрли из те вароши које сам знао? Где је истина, она права?
Где би другде могла бити до на гробљу?
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неразјашњене (барем за мене и моју породицу!) Моја друга
жена се разболела изненада, гледао сам како копни и нестаје,
како је подмукла болест претвара у нешто друго и
невероватно... Није ме живот демантовао, напротив, многе
околности ми нису ишле на руку, јер сам рођен у погрешно
време и живео у околностима које су ме спутавале. Промене
режима су биле козметичке, народне и моје личне наде и
очекивања не само да су изневерена, него се догодило нешто
још горе, транзиција која је народ завила у црно... У тим
променама у последњих четврт века, продавали су нам
маглу и богатили се, они који су оличавали власт и били
блиски власти, не презајући ни од чега, ни од злочина…

Светла поза
Одушевљава ме тај мирис
и светлост.
Опет и опет.
Као јахање.
Облаци.
Северне реке.

П: Како да разумемо то о чему сведочите? Као причу човека
и писца који није савладао бол и страх од смрти?
Б.: „Ко савлада бол и страх од смрти, биће раван богу“,
говорио је Достојевски. Не, нисам постао раван богу, упркос
популарности коју спомињете. Румунски песник Динеску је
могао постати први тзв. демократски председник Румуније,
после Чаушескуа, али - није постао то (кажу да су га издали
у одсутном тренутку „његови“ , ма шта то значило), - постао
је издавач једног од најтирaжнијих књижевних листова у
својој земљи – „Академија Кацавенку“ је излазила у 100.000
примерака. Ја, разуме се, никада нисам имао ореол
дисидента, који је имао овај Румун; у политику се нисам
упуштао (можда и зато што нисам био за то, а можда и стога
што сам видевши ко је све ушао у политику био згађен?).
Режим нас је натерао да се одрекнемо нашег приватног
издавачког предузећа – да не бисмо изгубили запослења - у
корист нашег оца Михаила, пензионера – покојног Михаила
(преминуо почетком фебруара ове године...), па смо наше
рукописе и књиге штампали и објављивали као ауторска
издања, као неку врсту самиздата. То је био пакао малих
тиража штампаних издања, књига и часописа, нека врста
резервата за Индијанце, из кога сам морао смислити начин
евакуисања. Али та евакуација није дошла брзо, потрајала је
скоро деценију, док нисам покренуо „Сазвежђе З“, штампане
и електронске часописе, искористивши могућности нове
технологије и интернета као медија. 2015. године „Сазвежђе
З“ је достигло преко 15. 000 000 посета и прегледа, нешто
што је било незамисливо крајем деведесетих и почетком
новог миленијума. Упоран рад и препознавање онога што
радимо, смеле стваралачке иницијативе, можда и Бог, дали су
– много, али не и све. Бог је правичан и кад не даје све!

Милион расцветаних
маслачака.
Голубије плаво.
Даљина.
Близина.
Прстен
по мојој мери...
понедељак, 10. април 2017. Видети више >>>>>>>
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Пробудио сам се пре пет у нашем породичном дому на селу
и трагао за концем. У једном од ормана нашао сам ову
торбицу, која је - схватих, кад сам је отворио - припадала
нашој покојној мајци (Наталији, 1931 - 2002).
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ДВЕ ПОЗЕ РАСЦВЕТАНОГ ЈОРГОВАНА
Мрачна поза
Шта ја знам о том јорговану заиста
И о онима који га краду
и миришу ноћу у свом мраку
пуном наде?
Мало знам, као и о авантурискињама,
секташицама,
и јахачицама на метли.

нашао, и тај мајчин "уметнички алат", за који нисам ни знао да је
сачуван. Неколико година после мајчине смрти, њене ствари су се
још вукле и по тзв. "новој кући", (овој у којој пишем), и по "старој
кући" (тзв. "Великој магази"). Локални лопови (неке непознате
Циганке, коју годину после мајчине смрти, упале су у собу у којој
су чуване мајчине ствари (гардероба, везови, и др.), пок. отац није
закључавао...
Увукле су се као уљези, нека старија и нека млађа жена; и кад је отац
случајно ушао у ту собу, лопови су га, усред бела дана у сопственој
кући, одгурнули, и побегли са неким деловима одеће. Потрчао је за
њима, дозивајући комшије у помоћ, али циганке су умакле иза
окуке... Тада сам мајчине везове пренео у Београд, не знајући да је
сачуван и њен алат, у овом орману у трпезарији, где је највише
времена проводила до краја живота. - Ето, шта нам је остало од
мајке, - ова торбица (на слици) са концима, иглама…
Поред свих оних других ствари и "производа" њене маште, које је
везла шила, хеклала, испуњавајући дане, ноћи, месеце, године... Обе
куће треба поново и поново претражити, ормане, због календара —
по којем је мајка живела и који је увек имала уза се...Има и место у
"Великој магази", где се све то може и даље чувати и сачувати, као
што се чува гроб и светиња. У "Великој магази" је родила оба сина;
одатле је и кренула на пут без повратка, у елементе и неизмерје...
Та слика је дословни доказ - постојања уметности махагонија ствари које су надживеле своје мајсторе и сопственике. И Србија и
многе куће у њој, и градске и сеоске, пуне су експоната споменуте
уметности, али такве установе која би ту уметност проучавала,
чувала, тумачила - нема, а ако се неко и одважи да отвори музеј
уметности махагонија - то неће бити држава, него неки приватник
(попут мене, који отворих виртуелни музеј).
И наша гробља и наши музеји својевсрни су чувари. После смрти, ма
кога и ма где, појављују се разни лешинари, лопови и сумњиви
типови, који краду или преузимају у бесцење споменике живота и
занимања покојника, уништавају их или препродају...Само у ретким
случајевима, понешто се и сачува.... (3.06.2016)

... Ту сам нашао конац, игле, и други алат, којим је мајка до
последњих дана свог живота ушивала, везла. Кафу сам већ био
скувао, отворио сам све просторије "Велике магазе", било је свеже;
село је спавало. У другом дворишту је већ израсла трава....Синоћ
сам дотерао из Београда, опет, пуно књига, пуно бележница, али
и мајчине везове, и друге уметничке производе њене маште (ако
уопште имам дара - од мајке сам га наследио). Ауто ми је зарибао
након што сам прешао мост на Морави; дошлепао ме је близак
човек до села... Било је рано да навалим на распоређивање свега
чиме је ауто крцат. ......Сад гледам у тај конац, који сам тражио и
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Посвета једном песнику
Мотив: јабланови, јабланови,
Непрегледни двореди, који
На запад у свет нови
Воде: чуђење, не-своји
Несаницом савладани,
Што као црни врисак пара
Јутро, маглу. Мотив који
Упорно измиче, као стара
Заборављена песма,
Као неразговетно смисао,
Свега онога што сам као младић
Покушавао, избегавао, писао.
Поново, поново, поново,
Из празнине јечи ли, јечи,
Све оно што нисам написао
Проклетством горчине речи.
Не само сифилис и сир,
(како старији песник рече,
И написа - на купусовом листу секте),
Него и пролећне ватре, Пек предвече.
Из сећања се стропоштава, јара,
Ко изненадни клокот феномена,
Као љуљашке сликара Фрагонара,
И мирис осушеног сена.
Из мене јече светови, ритуали,
Лепота брегова у даљини, изузетак,
Све што мишљах да сам одболовао,
Оклевање и иза њега, исконски почетак.

Требало је не само хтети
Него и моћи,
Тунелом кртице у мрак поћи*,
И, као шаман, летети... лее-тети!
31. март 1985.

____
* Све ми се гади, све што помислим. Све чега се сетим (а у вези је са тим
песницима, који око главе имају не некакав ореол светости и успешности,
остварености, већ неки бели завој повезан који скрива – рану оних који су рано и
јефтино купљени за ситне паре, хлеб и кров над главом). Боли ме глава. Узалуд сам
покушавао да преспавам најгоре. Главобоља је, ипак, добар знак –нешто је почело
да се крчка испод темена, неки процес у мозгу. Ничу из рушевина – јорговани, и
пупе. Из те каљуге у души, из непрегледне мочваре и магле, чују се крици и лепет
крила слепих мишева хомољских пећина, и крикови птица што су се вратиле из
Африке.Из далека. Будимо захвални безобзирном свету што нас је снашла
неиздржљива главобоља. Јер то је добар чернозем за побуну, плодни и спори раст.

Велика заветина
Све је бајато, труло,
Сумњиво, прескупо,
Осим ове јагњетине,
Мириса јоргована –
Упозорава ме шесто чуло.
Ехеј, све је кисело, прокисло,
Душе савитљивије од прута!
Хвала ти, Боже, што си ме
Зауставио на широком путу
Што у смрт води сваког трута!
(Све ово је било написано, датирано, у периоду 1984 - 31. март 1985. У
поводу изругивања са душом једне вашарске циркуске представе и многих
награда установљених не за стварно самосталне, инокосне и независне
уметнике, већ за овејане гребаторе, јефтине агитаторе тзв. модерне
уметности, и кобне политике) (Лето, 2018)

...
Ширила се пустиња самовања
свезаног и скоро разапетог женског тела,
напетог у луку...
Пустиња недогледна...
Тела које тако чека напето
већ деценијама бесконачност
коју треба да савлада

...Био сам једно усамљено дрво, можда баш ово, пре
него што су га ветрови скршили...
Не знам када и не знам после чега...
...
Високо разгранато дрво на планини
на лепој планини
на планини окренутој другим планинама
и не беше то тако давно
иако су прошле године и деценије
..
Обилазио сам планине севера и југа,
истока и запада
и суочавао се са другим
усамљеним дрветима
која су сањала да постану нешто друго,
по цену тестере, по цену преображења.
И око сваког дрвета и села
ширила се лепеза гробова,
која се поче лепити
и за мене, као чичак о ногавице.
недеља, 26. фебруар 2017. - Видети више >>>>>
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