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(Наставак) Свеска Тринаеста
ВАЛТАЗАР ПРЕВАЛЕЗ
ФАНТАЗМАГОРИЧНА
ИСТОРИЈА. ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ
РУКОПИСА
00406 — КОМЕНТАРИ уз чланак ЛеЗ 0007634
МУЗЕЈ ПОДГОРЕ
---

Могао бих и сам, као човек, који иде Србијом уздуж и
попреко, у трагању за погодним земљиштем и амбијентом
за оснивањем Музеја Заветина под ведрим небом да
потпишем горње редове - професора Ђорђевића. Зар ме
последњих двадесетак година, није вукло и према Радану, и
то трагање за таквим простором? Али - музеји се у Србији
не оснивају тако лако и брзо. Или је број оних људи који
знају и схватају потребу оснивања таквих, макар и мањих
музеја, мали. Кругови тих људи су мали, чак и кад они
својом драгоценом енергијом одашиљају безбројне
концентричне кругове.Уместо музеја, сад се зидају неке
друге зграде. А не куле Косанчић Ивана или архиви који би
чували памћење народа појединих региона, које је, као и
пусторечко - трауматско. То сам схватио, уствари, поодавно
- пре више од петнаестак година, штампајући 3. издање
књиге "Музеј Немогућег Ратара", које започиње in medias
res, размишљањима са карактеристичним насловом
("Зидање Скадра"): Да ли ми је Бог послао Фатаморгану
Комплекса Спасово да би последње године мога живота
ставио на највећа могућа искушења? Србијом уздуж и попреко. У трагању за местом
погодним за Музеј ЗАВЕТИНА (музеј под ведрим небом).
Има једна таква страница на импозантном "Сазвежђу
ЗАВЕТИНЕ", планетарно доступна. Не заносим се више и
не заваравам, од тренутка када сам поставио основе тога
Сазвежђа. Не, није уопште више - што се мене тиче неопходан Музеј Немогућег Ратара, ни Музеј под ведрим
небом (Заветина), довољан је један салаш, Салаш
СЕВЕРАЦА - макар и у најзабитијем делу земље Србије,
где би се чувала архива и Библиотека "Заветина". Знам да
има испражњених и напуштених читавих области - делови
Радана, северна и североисточна Србија; лутајући тим
крајевима последњих година, захваљујући ретким и добрим
људима, упознао сам једно лице Србије, које је обрасло
маховином, кудравом и бујном маховином, значи скоро
потпуним заборавом…

Видео сам куће напуштене, у које нико није улазио,
нити их обилазио, најмање двадесет и више година.
У таквим бих крајевима - нека ме прогласе и
занесењаком - купио неки адекватни напуштени
салаш, обновио га, упоредо са радом на ширењу
концентричних кругова тзв. београдских
"Заветина". Не очекујући у томе помоћ ни државе
ни филантропа; не, ми немамо филантропа; умрли
су овде пре него што су се родили. Што каже наш
народ: У се и у своје кљусе! - Панорама
подраданског села Ивања, у коме су рођене и сестре
Соколовић - Мирјана (1949), и Шоле (1953) пример особа које нису прекидале никада пупчану
врпцу или везу са родним крајем и родним домом, и
чији је дом налик на неки приватни сеоски музеј,
посед, кроз који протиче Ивањска река. Соколовићи
нису запоставили оно што су им дедови и очеви
оставили, напротив. - Велика Госпојина 2014.
Погледајте ову лепоту Власинског језера, али и
српских планина. - Зар ту не би могао да се
подигне Музеј традиционалне културе - не само
тога краја, него читаве планинске Србије, Балкана?
Лепота постоји не само због неба него и због
људских очију, не само једног поколења, или
шачице визионара и занесењака, филантропа и
песника, него и читавог низа поколења. - Ја сам
одавно на том путу, пријатељи знани и незнани! Тај
пут води до Салаша СЕВЕРАЦА, али даље и
више, до Лепоте. Ја сам на том путу, са штапом у
руци, а ви?*
Имате ли снаге да се запутите овим чини се
заборављеним и немогућим путем?**
Београд, Свети мученик Патрокло,
30 августа 2016. М. Лукић
_____
*
Ето, то питање је још увек актуелно, горуће, поштовани
читаоци, евентуални добротвори и филантропи, добри људи.
**
Или ако немате довољно снаге за то, можете ли да
подупрете ову врсту искушења и усредсређења и
стваралачке иницијативе?

00407 — Најкраћи могући увод у овај веома богат и
разуђени број „Новина будућности“
Новине будућности су већ дуже време моја
опсесија, али оне нису нека ствар далеке
будућности, оне су ту, тј. испред носа. То сам почео
да схватам ових дана, обилазећи један брежуљак у
Звижду, на коме је моја мајка добила један комад
који је донела као мираз у своју нову породицу. Ту
је некада био воћњак, виноград, багремар,
кромпириште, конопљиште, ту је било и
најсочнијих трешања, калемљених, црних као крв и
белих, које је калемио у своје време Воја Стевић,
наш покојни деда по мајци. Нема више од тих
трешања и дуња, и ораха, ни – т. Раширио се
парлог, у коме доминирају – шљиве ранке, које су
ове године родиле, као никада пре, са гранама
пуним трња. То не смета срнама и другим дивљим

животињама да се ту скривају, завлаче, пландују,
можда и преспавају. Врх тог брежуљка издигнут
изнад пруге и ауто-пута, доминира у том делу света,
и са њега се пружа, или боље рећи – пружао се –
изванредан поглед на скоро све четири стране
света, на печку долину, низ Печку
долину...Претпостављам да је због тог свог
положаја одлично прибежиште за срне, можда и
змије, птице, - власници су, сви одреда скоро
напустили то земљиште. Сви они имају своје
разлоге, али ако бисте којим случајем, хтели да
раскрчите ту пустару и парложину, прво би рекли
да сте мало скренули, да немате друга посла.Ако
би, пак, покушали да купите нешто од те
упропаштене и запуштене безвредне земље пете
или шесте класе, е, онда би вам рекли такву цену,
какву не траже данас ни у Гроцкој у викенд зони.
При том би вас завлачили, нећкали се, тврдили
пазар. То вам је наш народ – и ту нема лека. Боље
нека пропада, и даље, и још више, него да имају
неку корист од продаје. Мој покојни отац је на том
делу брежуљка покушавао да одгаји шљивик,
шљиве ранке. Израсле су ранке, сваке године би
цветале у пролеће, чинило се биће рода иха-хај!
Али од рода ни р.! И тако двадесет година. И онда
је наш отац скоро полудео, нашао неке Румуне,
сезонске раднике, платио им да изваде те шљиве. То
је било око 2000.-те године, уочи чувене београдске
промашене и квази демократске револуције. Тада је
наш отац дигао руке од те парцеле, бављења
пољопривредом, воћарством за мерак и шљива
ранки – посебно. И никад више није обишао ту
њиву. Ја сам тамо одлазио, с времена на време, када
бих дошао да обиђем остареле родитеље, значи све
ређе. После мајчине смрти (2002.) ти доласци су се
још више проредили. Онда сам једне јесени, у
шетњи са мојим млађим сином, видео да на том
брежуљку има барем неколико купастих
мравињака, око којих се врте фазани, и криче у
предвечерје. Да, има и неколико ораха, младих и
пуних, али и неколико стабала некалемљених дуња.
Већ тада је парцела била у парлогу, у коме је
доминирала шљива ранка. Пуна трња, изникла из
подземних жила посечених стабала.
Та стабла су у међувремену порасла, током ових
шеснаестак година, и први пут су родила, тек овог
лета. Неколико месеци после укопа нашег оца
Михаила. Да ли су те шљиве, ранке, аутохтона
српска врста, родом из Шумадије, праве српске
инаџије? Да ли су чекале да умре наш Михаило, па
да роде? Не верујући својим очима, док сам летос
брао те шљиве ранке, да их понесем за Београд,
завлачио сам се у средину запарложене парцеле и
одједном осетио неку неизмерну тишину, само ту –
огромну, али без ширине оног неописивог погледа
на исток и североисток, јер су багремови и друго
дрвеће у последњих двадесетак година заклонили
видике као кад неко повуче завесу. Какве то има
везе, упитаћете се можда неко од вас с пуним →
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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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правом, са споменутим новинама будућности?
Далеке и блиске. Форма тих новина у нечему је
налик на ту дивљину парлога која се размахала и
заклонила прелепе видике: ако се парлог уклони,
синуће поглед са висине, видиковца – заблистаће
између врба у блиској даљини оба моста –
бетонски и железнички, и белина облака у огледалу
реке. Ако се уместо парлога посаде поново
трешње, можда и нека оскоруша, крушка,
шефтелија, дуња, мушмула, - то ће постати
омиљено место, барем за шетње и за постизање
неког унутрашњег мира, равнотеже. Тишина ту
може бити још потпунија него данас, јуче, када
почну да дозревају дивље јагоде, ту им годи
земљиште и ту их је увек било, као и првих
љубичица...Новине будућности неће стварати само
један човек, визионар, већ више људи, различитих
међусобно, по много чему, по образовању,
склоностима,
сензибилитету,
афинитетима,
пореклу, вери, политичком убеђењу... Понекада,
лутајући друштвеним мрежама на интернету, или
ишчитавајући блогове, сајтове и друге локације
индивидуалиста, појединаца, наилазим не на пет,
шест, десет, већ на десетине и десетине упорних и
вредних појединаца, који из својих углова
препоручују оно што виде на свој начин,
проширујући и своје и сазнање многих других.
Маштам — нека ми буде дозвољено да то овде
запишем — о једној Имагинарној редакцији
новина будућности од стотинак таквих сарадника.
Те новине би сасвим је сигурно, биле
ВИРТУЕЛНЕ, електронске, иако би могла да се
штампа и њихова штампана верзија, у формату
извода, и то је нешто што би могло да крене врло
брзо, много брже него што мислимо. Не говорим о
неопходном услову за остварење такве једне
замисли – подразумева се да би неко морао да се
усуди и да оформи такву једну ИМАГИНАРНУ
редакцију, да изабере неукалупљиве и различите
сараднике чија је страст октривања нових ствари и
ширења знања равна занесењаштву, опсесији...
Али, одужио сам, зар не?
Мишљеновац, Преподобни Пимен Велики,
9 септембра 2016. М. Лукић
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00408 — ДВА ДИБИДУСА
ДИБИДУС: Дигитална библиотека друкчије
уређене Србије – Сурбита. Овде могу да се
прелиставају и читају дигитализовани рукописи
српских писаца...
- Зашто смо одабрали баш тај назив за Дигиталну
библиотеку друкчије уређене Србије - Сурбита?
Зато што живимо у епоси дибидуса и угурсуза!
Између два дибидуса ми смо изабрали онај другида са некаквог дна дна кренемо узбрдо и у висину
према небу, надајући се и верујући да ћемо тамо и
стићи. Већина није била у прилици да бира, него се
скотрљала на дно дна, са кога су мале шансе да се

некако извуче из те паклене провалије, коју су
смислили ђаволови побратими.
Овај број се завршава речима песника Јована
Дучића:
… Никад човек не може да каже онолико мудрости
колико може да прећути лудости, чак глупости…
Једино ћутање може да сачува човека од последица
које могу да му нанесу тренутна и несмотрена
расположења, и нагле и непромишљене импулзије.
Човек који пусти увек један размак у времену између
питања које му се постави, и одговора који треба да
дадне, једини је који може да размишљено каже шта
хоће. Он је већ тим одмерио колико једна минута
може да садржи памети и глупости, доброте и
злоће. Само такав уздржљив човек избегне највећи
број несрећа, несрећа које долазе од наше
неспосособности да увек будемо присебни, и да никад
не будемо глупи..
То јест, указивањем на вечно присутну тему среће
и несреће у нашим животима и нашој историји, о
белом и црном коњу који често трче напоредо.
Онај први дибидус, у коме још увек живи већина,
барем на просторима бивше СФРЈ, то је један
тунел, из којег нисмо изашли, и ко зна и када
ћемо. Тиме се отвара овај број и подвлачи апсурдну
ситуацију да је Тито умро пре 36 година, а да ми
још увек живимо у дугом тунелу титоизма!
Између таквог краја и таквог почетка, има више
апсурда и горчине и несреће, него радости и среће,
а што је то тако – на то би требало да одговоре
најраснији писци и филозофи и богослови,
психијатри, а не политичари, јер већина политичара
је слична копијама.
Да су дати одговори на време, да се схватило,
барем код Срба, да посрнуће и крах и неуспех
сваке врсте нису безопасна случајност, да је
пронађена у народу и појединцу одважност и
изоштреност погледа како би се ствари и догађаји и
узроци видели онаквима какви заиста јесу, изашло
би се из тога дибидуса, из те патње и муке на дну
дна. Али, тзв. српски паметари, умно нестасали,
бавили су се мађионичарским триковима, и
прихватили улогу циркуских арлекина, а не
уметника стремних да укажу на нове, праве и
разумне путеве, који су тако близу, тако неизбежни,
испред носа. Сувише је било загледаности у магле,
у магле свих врста, па и магле пре памтивека.
Сувише је било кукавичлука и бирања лакшег,
лажног пута. Ако нисам рекао раније – сувише је
било и мазохизма, сада ћу то поновити, а мазохизам
је опасан и погубан као и тај први дибидус.
Из дибидуса се мора изаћи, кат-тад; што пре, то
боље...
Мишљеновац, Уочи Рођења Пресвете Богородице – Мале
Госпојине, — 20 септембра 2016. М. Лукић - Видети више
>>>>>>>
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Зашто Бог узима јединце и оне који нису ни
започели живот?

Сањао. Када сам се пробудио
тамни облаци као огромна густа јата врана
летели су са истока на запад.

Бача. Осећа вредност речи а неке наглашавајући - понавља и по четири пута.

Хоће ли ускоро снег?Цепао дрва.

Прича ми о неочекиваној посети свога другог
(ванбрачног сина), о одласку у скупштину СФРЈ.
"Нек на земљу серу свиње а не паметни људи!"
Оде, пребацујући ми што га не посетим.
"Имали бисмо ми, куме, о чему да причамо!"
Рече ми да треба да слушам старије. Није дуго
остао, више ме је угњавио, него што је био оран
да приповеда. Па ипак, врло је
сликовито описао ноћно путовање локалним,
возом, атмосферу у купеу, до свањивања - од
Пожаревца до Мале Крсне.
Загонетке, одгонетке. Загонетке су постављале
неке студенткиње.
Шта је то загуљено а виси да падне, и рутаво
може да га прогута? Пази, није безобразно!
Једна од њих вели: жир, жир виси, кад опадне
дође свиња и поједе га.
Шта се прво дигне кад младожења и невеста
прве ноћи хоће да легну?
Раде Моравац погађа: бамба, бамба, бамба, није! Јастучница!Итд. Итд.
Мати лежи болесна. Кашље...Губљење времена
у Кучеву, синоћ, прексиноћ.

Требало би да интезивније учим и припремам
дипломски испит за новембарски рок. Мислио о
својим колегама. Затим заспао; промицале су ми
ружне мисли када сам се пробудио...Обузимала
ме је неописива малодушност, безвољност...
Ја сам писао то што сам писао - преко воље можда и да не бих учио?....
17/10/75. Синоћ :Несаница.
Повраћа ми се. Шта је са мојом
утробом?
Данас срео сликара З. Ј. Каже да живи у
напуштеној радничкој мензи покрај Пека, чека
посао и новчану помоћ општине. Врло добро
изгледа, покушавао је да ме увуче у своју причу
о тајнама природе и вечном кретању.
Привлачност предела; Каона, Турија.

Из спаљене “Црвене свеске”. — Шта
је за избацивање? Можда баш те
ситнице сведоче о једној непознатој
историји, личној и породичној?
(одломци)

***
До малопре сам сређивао поткровље; усисавао;
избацивао…што је за избацивање. Шта је за
избацивање? Можда баш те ситнице сведоче о
једној непознатој историји, личној и
породичној? Нашао сам уговор и признанице
којима сам платио пре више од десет година
трошкове за изградњу инфраструктуре за
гасификацију. Некад сам се радовао овом стану;
нарочито свитањима и лепом погледу на
Раковицу. После земљотреса и бомбардовања
увртео сам себи у главу да треба да се одселимо
одавде. Покушавао сам да купим скромну
породичну кућу, али није било довољно новца…

Када бих
поседовао један шубарасти брежуљак.... (...)
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Усред апсурдних разговора у хотелу имао сам
утисак као да се налазим у гробници пољских
краљева на Вавелу. Вратио се касно у
Мишљеновац и покушавао да читам "Процес",
да пишем прозу "Тринаести апостол",
али сам, хвала богу,
на време одустао, јер су ми се последње
реченице учиниле тако обичне...
Напољу је тако тмурно, облаци боје индига
долазе са запада и путују на исток, али нисам
могао посматрати небо јер ме је заблеснуло.
Синоћ су ми нешто ружно испричали о брату и
некој доста старијој жени - нисам им поверовао.
Па ипак? ....
"Ти немаш шта да продајеш, само купуј", падају
ми очеве речи на памет, али када је он то и
којим поводом рекао?
Писао читаво пре подне?
Шта? Мој Процес?
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Треба само сањати и снове своје живо у ријечи, у боје, у мрамор и у звуке преносити . - Вл. Черина:Лажи ISSN 2406 – 0399у ISSN 2406 – 0399уметности

У суботу, 9. 11.
2002. давали смо
пола
године
покојној мајци. Отпутовао возом у петак, 8.
новембра. 11. био је дан када је умро деда
Станко (1955).
Допутовао јутрос возом.
Дао да се штампа нова А. књига. Око 19. звао
брат, вели чуо се са оцем; лоше му је.
Рекао му да му је много тешко; можда умре – не
дао Бог; оставиће врата откључана; да зове у 6
ујутру.
……Деда Станко је умро 11. новембра 1955.
године; само сам ја био у кући док је умирао…
Судбина. Могао сам да останем и данас, и сутра,
у Мишљеновцу… Да сам знао да ће Михаилу
бити лоше…
Дошао сам у Београд, дан раније, да крене
штампање братовљеве књиге. Је ли и то
судбина?…
Не знам… Речи, које све чешће изговарам.
Записујем. Ако Михаило надживи само дан
свога покојног оца, то ће бити… парадокс?
Чинило ми се да ће живети још, годинама.
Да ли је А. све предвидео? Да ли је он птица
злослутница?
Ставио сам да се опере још једна машина белог
веша…

… Среда, 13. нов. око 8:15 ч. Оцу је боље; хвала
Богу!Јавио се брат, око 7 . 14. новембар 2002.
Ујутру. Донео сам важну одлуку. Видео сам како
се, после кише ноћне, земља пуши. Видео сам
феномен беличасте магле. Налик на језеро у
даљини, у којем су потопљена стабла, куће.
Видео сам како јутро прави облаке. Видео сам
једну од метаморфоза елемената. Указала ми
се истовремена беда и провидност камуфлаже
савременика. Амбициозних метафизичких
јуришања на небо…
Чекаоница је затворена, без пећи, али су сасвим
добро очуване клупе у њој, као 1938! Не вреди
да се сећам. Глупо је и страшно путовати
данашњим возовима, али где другде да човек
упозна праву стварност своје земље? Све се
распада, па и железница…
….Дан прелеп; а онда је некаква љубичаста
скрама почела да навире са северозапада. Као
што је јутрос, кад смо одлазили, док смо чекали
воз, и док су се кукувије оглашавале са кровова
опустелих кућа, магле кружиле са севера на
југоисток, па на југозапад. Кроз маглу бих
угледао, као кроз прозорче, врх сенског виса, и
на њему челичне конструкције електричних
водова…
Сунце је одозго, око седам, позлаћивало
прамење магле; сунчеви зраци су то прамење
претварали у љубичасту свилу. Кад је сунце
изгрејало, обасјало је врбе у блиској даљини на
југу, покрај Пека. Чинило се као да су им врхови
извезени златном жицом.
(….)
__________
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