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Робија

Морам признати да сам бесан, а власт има 
своје рачуне.

Бесан сам на оне који користе ову ситуацију у 
нечасне сврхе. А ту је на првом месту власт, па 
онда и они ситни дрипци које власт навата да 
би их показивала на тлевизијијама. Бесан сам на 
белосветске але које су ово смислиле, па сад не 
умеју да се изваде. Бесан сам што сам немоћан.

А власт, она ништа не разуме. Једном приликом 
на Универзитету у Нишу гост је био чувени 
руски економиста академик Леонид Иванович 
Абалкин. Говорио је о катастрофалној економској 
политици у Русији. Прво питање након његовог 
излагања било је: „А што то нисте предочили 
руској власти?“  Одговор је гласио: „Она има своје 
рачуне и ништа друго не чује.“ У сали је био и 
председник Руске академије, потоњи председник 
руске владе Јевгениј Максимович Примаков1. 
Само се смешкао. На ручак, који се продужио у 
вечеру, водио нас је, у ресторан „Гурман“, у Белој 
Паланци, чувени професор др Данило – Дача 
Марковић.  Јевгениј је након низа година иза рата 
на Косову проглашен за почасног доктора наука 
на Универзитету у Нишу. 

Наша власт је схватила да избори не би успели, 
да би излазност била мала, и мисле да је државни 
удар најбоља варијанта. А то ће се показати да 
није. Ако хоћеш да власт функционише требало 
би јој сваког часа напакостити. А за то постоје 
разни начини. Ко може треба стално да је кеца. 
Најбоље је власт исмевати. Онда је добро и теби 
1   Јевгениј Максимович Примаков је творац доктрине 
мултиполарног света коју сада заговарају Русија и Кина.
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и њој. Те, тека

Бистра бистрина

Наши су људи бистри, отресити, и не копирају 
Италијане. Нису неки певци, па да се каче по 
пенџери и  веранде и да певају, да заносе, али знају 
да поткецују. Навешћу овде два текста па читајте 
онај који вам се више свиђа, а не морате ниједан. 
Дабоме, може и оба. Надам се да ћете се уверити 
у моје тврђење. 

Пироћанска корона2

Леле, леле, дојде крај свет, дојде короната и 
при нас. Ја се како онаџува да че ни замине, како 
што ни све из свет замине али јок, до нас увек 
најгорето мора да доклеца. И те, за десетина дна 
веч се окуде 50 збраше болни а народ се растрчал, 
па каветија по град, па свадбе, мани. Ја узо данска 
напраји кризни штаб сас женуми, седомо уз астал, 
сипамо по грејану, на устата смо врзали мараме од 
баба Вилку и прајимо план. Договоримо се децата 
да не пуштамо да излазе из собе, иму компјуктери 
и телевони па нек се замлачују. Напрајимо списак 
кво да купимо- брашно имамо, а да узнемо двајес 
ћила зејтин, десет бокса цигаре, 20 паштете и 20 
месна нарезка, двајес масће за лице, рукавице 
за лупење шушпе, 5 ћила медицинсћи алкохол, 
50 ролне клозет артију... Ка срачунамо, теше ме 

2   Овај текст сам добио посредством професора др 
Александра Ђорђевића који ми није могао одговорити на 
питање о ауторству овога текста. Дакле, реч је о народном 
тексту. 
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алне, чудо паре! Мора да бркам у ратнуту резерву 
у зевник али ајде, збрамо. Ка да појдемо, каже де 
ти сам иди, ако те ване да има кој децата да гледа. 
И ја на точак, да не арчим бензин, па полк, полк, 
стиго до град. Одма видо да некво не ваља, нема 
ђи бугарети нигде, за мећици саде 5 човека чекају. 
Ааа, реко, де да узнем мећик, па полк приодим. 
Лелће, ка се искашља неква бабичка страови 
ми оживеше, рипну на точакат па на Гушевицу, 
толко се несм мил од ка сам се родил. Пак замота 
марамуту па вану по апотећете - нема ништа, ни 
масће, ни рећија, једино рукавице узо. Прерипи 
прекопут те сабра кво мого да најдем и бегање, 
верглал сам точакат нође ми откапаше. Ка стиго 
дом, закључена капија. Те ђу женами иде, облекла 
се како астронаут, узе сас прскалницу те ме сас 
некво нафајта, на вратата ме стури до гаче а 
дрејете врљимо у огањ, опра си руће и изми се сас 
шуреч воду, испи рећију и те. Јутре само да турим 
катанац на капијуту и нема мрдање. И ви пазете 
кво прајите, маните онеја будале што орате да иде 
народ у Италију да пазари, бегајте од цепленће 
што се јуначе. Ај да сте ми здрави и живи, водете 
си ред па че прескрцамо некако.

Врањанци у карантин3

Драги дедо и нане, знам да сте само спрат изнад 
мене ал’ због новонасталу ситуацију одлучија сам 
да ви напишем овој писмо, ће ви га протнем под 
врата. Дедо, кажи на нане да не брине за једење, 
имамо довољно! Несмо ишли у Лејона да правимо 
3   За овај текст ауторство ми је потврдио господин 
Небојша Васић од кога сам текст и добио.
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залихе затој што је тата још од ратиште донеја 4 
војничка ранца сас конзервирану храну такој да 
ће поминемо. Мама је јучер целу кућу очистила 
сас ракију, испарава кроз прозори, ће напијемо 
целу улицу. Теше замалка и куче да обања сас 
ракију. Тата по цел’ д’н седи и гледа телевизор, 
купија је џак семенке, уста му се надували од сол 
к’о на Вучића. Сестра ми се дере на сви по кућу 
затој што не мож› да се види сас дечка, вика да је 
њихова љубав јача од Корону... пушта љиге туј по 
кућу. Једино на брата ми неје утицало ванредно 
стање јер си је исти к›о и пре – по цел’ д’н седи 
дома, ништа не работи, једе и спије. Синоћ смо 
сви седнали да играмо Монопол... посвађали смо 
се а још фигурице несмо поставили. После тој сви 
легнасмо да спијемо. Ја цел’ ноћ несам могја очи да 
заповрнем, врпољим се по кревет, размишљам што 
ће буде сас људски животи, сас светску берзу, сас 
економију... Ма зебавам се, несам могја да спијем 
затој што је тата плакаја цел’ ноћ у собу. Покушаја 
да пије ракију сас онија слани уста па му се још 
више надували, с›д је к’о Карлеуша. Ви немој да 
бринете ништа, тренутно сте једини у фамилију 
који зарађујев паре јер Вучић рече да ће ви даде 
по четири ’иљадарке. Немој да искачате нигде јер 
немамо паре за казну, још несмо исплатили оној 
кубе што га тата узеде на одложено ал› како се 
одвија ситуација изгледа да ће правимо зимницу 
у спаваћу собу сас ћунку кроз прозор. Ај па такој, 
чувајте се, ће се чујемо, мора да идем јер ме тата 
вика да му помогнем да закове даске на прозори и 
врата, најавија се теча Бора да ће дође а знаш га 
њега как’в је к’д заседне.

19.3.2020.
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Политичар(и)

Реч политичар је друго име за трговца!
Политичари су они људи који под фирмом 

борбе за народ и државу уништавају све.
Рад није природно својство. Политичари су 

редом нерадници и они су највећи заговорници 
великог рада. 

И ренесанса се бавила културом елиминације 
(ликвидације) политичких противника.

Још падамо,
А влада не пада!
Полиграф служи да се установи да ли неко 

говори истину, aли ако неко лаже на пасја уста, 
онда је полиграф сувишан!

Мали је израстао у великог хохштаплера, за 
кратко време!

Народ још није схватио!
Човек мора најпре победити себе. Али човек 

не може вечито да лаже себе. Мора једном да се 
убије. И, то је довољно. Или, како каже амерички 
председник Трамп: „Неки људи ће сада први пут 
умрети!“ А када ће други пут, није рекао.

Политичари су сезонци

Банкари су, такође, трговци. Они тргују туђим 
новцем, који се најчешће назива државним 
или народним. Они тргују туђим државама и 
туђим животима. Банкари финансирају ратове. 
Политичари су извршиоци. Они су сезонци. 
Банкари немају ни државу ни нацију. Њих занима 
само лова и ловина. У сваком рату финансирају и



11

Стојан Богдановић

једну и другу страну.

Маскенбал!

Почео је велики маскенбал. Сви учествују – 
цео свет. Важно је учествовати. Биће занимљиво, 
а неки ће чак и најебати! 

Морам да изађем по ради себе, а Вучић 
закључао врата!

Досад су контролисали гласаче, а сад им 
ситуација измиче. А и они мислим да су се отели! 

Требало би власт довести у ред. Искористите 
вирусе. Власт користи вирусе и одлаже изборе! 
Више се бојим власти него вируса, због њеног 
незнања и бахатости! Ови ће нас поморити!

Због чега људи немају поверење у стручњаке 
које производи власт и које упорно показује на 
телевизији?

Повећање плата медицинским сестрама неће 
их вратити из Немачке.

Сад је време да се покажу и људи и фукаре!

Исписници, седите кући, сад ће Вучић да вам 
донесе да ручкате, после можете слободно на онај 
свет. Да се одморите од њега. Нико није умро од 
вируса, него од смрта! Чекам њега и вирусе. Ко 
чека, дочека смрт!

Ванредно стање = Ванредно срање

Следећих неколико месеци забављаће вас исто 
певачко друштво.

16.3.2020.
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Чачкалица не служи само да ишчачкате црно 
испод нокта, па да је вратите. Њоме можете 
и нешто да заглавите! Ако ишчачкате нешто 
занимљиво у вези Ковида 19, ћутите, јер то сви 
већ знају, чак и они из владе. Од проглашења 
пандемије Ковид-19, тоалет папир се продаје као 
алва. Увек су се највише продавала добра срања! 

Старце су затворили да не би као кокошке срали 
по дворишту. 

Власт ће свима намакнути брњицу!
Само се керови и војска слободно шеткају!
Политичари знају да раде са маскама. Ту је 

лова! Маске не падају с неба! 
Маске смо продали Кинезима, сада чекамо да 

се одобри увоз!

Карантин

Карантин није ништа за некога ко је деценијама 
на робији.

***
Наши европски пријатељи су наши највећи 

европски непријатељи! Листом сви, у време 
Короне забранили су извоз медицинске опреме и 
лекова у Србију.

16.3.2020.

Пандемија страха!
Пандемија лажи!

На све стране се организују такмичења у 
лагању. Проглашавају се победници локалци, 



13

Стојан Богдановић

државни и белосветски. Апсолутни победник ће 
бити проглашен на крају. Значи, кад нестане овај 
свет. Дакле, победничко постоље ће бити горе. 
Високо. Публика може то посматрати одоздо, и 
радовати се као што смо се ми кад смо деца били 
радовали видевши женске гаћице. А ко ће то да 
чека?

Утерали су људима вирус у кости! 
И то до даске.
Застраши и владај!

Сујетни људи заговарају приче да је 
доброчинство немогуће ако се власт не промени. 
А доброчинство не подразумева власт. А моћ 
не обезбеђује само оружје. Постоји и духовна 
надмоћ. Сетимо се Козме и Дамјана. Ваздан је 
на свету било добрих људи. Незадовољство је 
покретач свег напретка. А стална агонија може 
довести до чира у стомаку. Али, то је цена. Или, 
на време почети са тренингом стрпљења. Ту 
спадају и молитве. У другим доктринама их зову 
и медитације. Па чак и вежбе дисања. Медитација 
није везана за клепсидру. Свако може да тренира, 
а да ли ће му доћи, то се никад не зна.

Хвала

Хвалом се истиче врлина онога коме се упућује.  
А захвалност би требало да је Богу. Апостол 
Павле је говорио: „Ко се хвали, Господом да се 
хвали.“ (Коринћнима, посл. Прва, 1:31). Хвала 
родитељима је такође хвала Богу. Јер је отац слика 
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Бога Оца. А мајка је Мајка Божја. Свака мајка. Иза 
захвалности про форма је цинизам. 

***
Храну контролишу корпорације, колико ће се 

произвести, колико ће се продати, колико ће бацити. 
Оне контролишу и државе. Никада у историји 
човечанства расподела није била поштена?! па 
није ни сада. У Србији има празних села, да не 
пишемо о другим државама. На том простору се 
може производити храна, па и живети... Али сви 
хоће брзо да постану богати, а и да обезбеде своје 
наследнике... Зато су људи измислили отимачину, 
пљачку, рат... Вируса је увек било и биће, они 
ће незнатно утицати на ток историје... Људи су 
способни да крену даље, иако ни на земљи нису 
завршили посао. 

13.3.2020.

Стално кувам, ускоро ће избори. Без покојника, 
ништа од избора! Ако васкрснем, можда се 
појавим на изборима! 

Човек је немоћан пред лепотом. 
10.3.2020.

Наравно да су у коначан број гласова урачунате 
и мртве душе. Оне су највернији гласачи владајуће 
странке. Пензионерима ће дати неку цркавицу, 
тик пред изборе. Да им се нађе за цркавање.

Курти се нада да ће Трамп изгубити изборе, 
а Србија се нада да ће Тачија осудити. Трамп је 
затворио Америку за Европљане. Могли смо и ми 
да решимо тај проблем.
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Пензионерчине испразнише самоуслугу. 
Срећом, Вучић им даје пензију на кашичку!

***
Видим да су се бабе највише уплашиле, а Ковид 

19. слабо напада жене.
Тако је и са храном. Стари људи се слабо 

контролишу и чим се постави сто они грабе да се 
што пре наједу. Све мисле да ће остати гладни. то 
сам назвао Синдром гладног старца. Тако је и у 
овој кризној ситуацији, те старудије гледају како 
да се оне спасе. Ретко ће ко погледати око себе и 
рећи, Људи, дајте да спасимо ове који би могли 
поживети бар још 50 година. Саможивци. Битанге.

Зна се да је у стампеду људи, због панике, 
много њих изгубило живот. Страх је гадна работа.

Негда сам прочитао причу Антонија де Мела, 
нек ми не замери објављивач што га не спомињем, 
не сећам се, проклета склероза, парафразираћу 
причу:

‘Куга је била на путу за Дамаск и у пустињи 
је престигла караван. «Куда журиш?» - упита је 
вођа каравана. «У Дамаск. Намеравам узети 1.000 
живота.» На повратку из Дамаска Куга је поново 
прошла покрај каравана. Вођа јој рече: «Однела си 
50.000 живота, а не 1.000.» «Не», одговори Куга. 
«Ја сам узела 1.000, остале је однео Страх.» ‘

12.3.2020.

Робијам, ни крив ни дужан!

Тело иде доле, душа се пење горе.
А где сам ту ја?
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Многи људи не разликују робију од затвора!
19.3.2020.

Апеловали су да не гомиламо залихе, а онда 
су нас затворили да бисмо цркли гладни. Каква 
перфидност?! Они из владајуће партије тврде да 
је то велики успех. Дисциплину утерују и војском.

Политичари упражњавају преваре, лоповлук, 
лажу на велико и на мало. Они су љигави. Курвају 
се са свима. У кризним временима се размножавају 
као вируси. Прсе се медаљама. Шене кад треба. 
Пљују на немоћне. Газе реч. Газе људе. Шишају 
овце. Јашу и коње и магарце. Уживају у отимачини. 
Клањају се кад морају. Склањају се.

Маскирана комшика

Комшика се не боји полиције него Ковида-19, 
па гледа кроз прозор да види имали ли некога у 
млекарици. Кад продавачица изађе напоље да 
пуши, то је знак да у млекарици нема муштерија, 
а она трк. Купи сира, лебац и јајца, па беж назад. 
Има кући два јаја, али то јој је мало. Жена је 
јешна и пишна. Јајца једе убеђена да ће се тако 
отарасити неколико сувишних грама. Јер док 
свари једно јајце потроши струју и плус не знам 
колико калорија. Наравно, нема скафандер, али 
маска, рукавице... то све користи да не би видели 
колико има година. То ради све време, маскира 
се редовно,  као и већина жена, али сада има 
специјалну маску преко оне стандардне маске. А 
после рибањац. Асепсол, суво прање руку, влажне 
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марамице... и остале зајебанције. Комшика добро 
изгледа. Не попушта. Познао сам је по капуту. Још 
нисам ћорав. 

19.3.2020.

Комшику ретко виђам. Не може зачас да се 
провуче између тараба као раније. Данас је дан 
поезије. Дан је сунчан, али тужан. Нема је ни 
данас. Можда је отишла са Дионисом ( Дио-Нис 
= Бог из Ниша) да обиђу лозу у Сићеву. Зло је 
време дошло. Не могу ни ја цео дан да висим 
на прозору као комшија на Фејсбуку. А можда је 
променила маску.

21.3.2020.

Време ће угасити Сунце.
Гледам кроз прозор еру помрачења ума!
Помрачење ће проћи, остаће мрак.
Европа не уме ни своју гузицу да сачува!

Стигло је пролеће,
Али није оно које сте чекали. 
Кад већ морате још да чекате 
Читајте поезију. 
Она је као љубав,
Болест и лек. 

На телевизији се показују
само они одвратни политиканти, 
а доктори и сестре, 
њих нема, јер су заузети,
лече људе! 
20.3.2020.
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Добро јутро, Миркане,

леп поздрав Љиљи и теби од Биље и мене. 
Дан је сунчан, Божји дан, али изгледа да нисмо 
заслужили. Иако ја мислим да ми робијамо ни 
криви ни дужни!

Ја сам оно био болестан, па сам тренирао 
заточеништво месец и по дана. Ово је друга болест. 
Хвата ме бес. А повремено само зурим и ћутим. 
Као да се бојим да Господа не узнемирим. Све се 
надам неком чуду. Најбоље би било да седнем и да 
нешто напишем. Убише ме ове вести, они камиони 
из Италије који одвозе људе на ломачу јер не 
могу да стигну да их сахране. Дакле, за живљење 
није довољно богатство. У ствари, живот сам је 
богатство, а оно се троши и ако не додајеш, оде све 
до ђавола. Ако стално вариш исти отрцани живот 
а не посолиш га, знаш да ће јело бити бљутаво! 
Људи, видим, понашају се као да смрт није ништа. 
А неки мисле да је само живот важан. Заборавили 
су да је смрт круна живота.

21.3.2020.

Сређујем рукописе, забележим понешто ново. 
Шетам од собе до собе као тигар у кавезу. Бесним! 
Постављам себи разна питања? Многе ствари не 
разумем. Нисам их разумео ни раније, али се пред 
мене нису постављала таква питања. А хтео бих 
да знам. Сумњам, као свако старо сумњало у све 
што прочитам...

Зашто је човек створен овакав какав је створен? 
Зар Бог није имао друга посла? Због чега се он 
разгоропадио? Због чега је уображен? Питам Га 
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нешто као човек човека, а Он се прави мутав. 
Само ћути. Сачувај Господе! Зашто киша не пада 
сваког дана? Време ће једног дана угасити Сунце 
и како ће људи набавити ново, ако не приме плату? 
Питам се кога ће власт подјебавати кад људи 
поумиру и остану само будале? Коме ће тада бити 
лакше властима или будалама? Биће равноправни 
као што су и досад били.  Ови што су на власти 
мисле да су власници. Због чега светом владају 
хохштаплери уз помоћ будала? Многи мисле да 
ови што су номинално власт, да су они стварно 
то. Чак понеко од њих умисли да је он стварно 
то. Власт се ретко види. Виде се вируси, иако су 
мали. А власт се крије иза облака вируса. Вируси 
нису вештице.

Робијам, ни крив ни дужан!

Не разумем ни ову дискриминацију, да су 
затворили само нас старије од шездесет пет 
година. Као да ће они више водити рачуна о нама. 
Малоумници! 

21.3.2020.

Човеку је ваздан потребна и срећа, није мудрост 
довољна. Сетимо се „Титаника“. Којом мудрошћу 
се на том броду човек  могао спасити? А ево вам 
и Ковид-19.

Ако је човек имао срећу да доживи пристојну 
старост, од рецимо, сто година, и да остане сам 
самцијат, па да га држава заточи, ни кривог ни 
дужног, каквом мудрошћу ће се добавити слободе?
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Ако ти је живот робија

Видим, она будала умислила да је Спаситељ! 
Дивио сам се Франку Базаљи, али параноидна
шизофренија није за улицу. Извини Франко, 

завела ме човечност. Проклете биле српске бајке 
о чојству. Заробиле ми мозак још док сам био 
мали. Никако да их се ослободим. Умрећу бедан 
и немоћан као и остали људи. Као Он. Хвала, 
Господу, што ми сваког јутра отвара очи.

Робијам на Земљи. Тако је суђено. Робијам 
туђу робију. Када одробијам биће све готово. Неће 
брига остати другоме. Неће бити ни вируса. Кад 
нам поједу џигерице, почели су од беле, прећи 
ће на суштину. Вируси су доказали целом свету 
да велике битанге морају мислити и на мале. Од 
вируса би требало учити. И од комараца. Лепо 
су Великобоњинчани смислили, и то одавно, 
Паметном човеку је и комарац музика.

Ако ти је живот робија4

Када су људи убили бога у себи, 
Остао им је ђаво. 
Он је крив за све. 
Тешко је живети с њим, 
А тешко је и без њега. 
Када њега нема, 
Сам си крив, 
За све и за свакога. 
Ако ти је живот са ђаволом робија, 
Требало би га се ослободити.

4    Стојан Богдановић, Радујем се што нисам Бог, Ниш, 
Наис-принт, 2017, стр.186.
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Разлози

Људи су робијали зато што су некога убили, 
зато што су некога опљачкали, што су пљачкали, 
цара, краља, кнеза, кмета, комшију, брата, што су 
пљачкали државу. Ми Срби мислимо да државно 
није ничије. Ето шта смо наследили од времена 
Турске. Као да су то добри разлози.  

Многи су робијали ни због чега. У време 
Информбироа људи у паланци су шапатом 
препричавали виц: Разговарају двојица 
Голооточана. Питају се зашто је ко од њих доспео 
на Голи оток. Један каже: 

Ја сам овде ни због чега, 
А колико си добио, 
Две године, 
А не може, не може, за ништа се добијaју бар 

четири године.
Мене су заробиле моје мисли. Комшија је због 

тога једнога дана стигао у Топоницу. Тамо су га 
истоварили. Дочекао га је престолонаследник 
лично. Има још места.

Једна америчка профукњача, новинарка Си-
Ен-Ен-а, Кристијан Аманпур, која је водила 
пропагандну кампању против Срба у току НАТО 
бомбардовања, упитала је Миливоја Ђорђевића, 
управника КП дома у Нишу, Колики је капацитет 
КП дома, његов одговор био је, Наши су капацитети 
неограничени! 

Многе Нишлије су заборавиле бомбе 
европских и америчких зликоваца 1999. и убиство 
оне труднице поред Нишаве. Србију би требало 
почистити, али Срби се стиде метле, а не стиде се 
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да живе у брлогу. Вероватно ће заборавити, а не 
би требало, и да су Европљани у време пандемије 
2020. године забранили извоз лекова у Србију?! 
То је робија. Робују својим мислима, својим 
предрасудама. Страшно!

Стратегија

Ако ћемо водити рат против вируса, против 
жгадије, морамо им најпре изучити слабости 
и гађати их тамо где најмање очекују. Та је 
стратегија одавно позната. А што бисмо се ми 
изнова правили паметним?! 

Немојте заборавити да је морал у сваком рату 
најважнија ставка са којом рачуна сваки паметан 
официр. Кажу, официр се рађа. Ја пак мислим да 
би га требало направити. Они са високим моралом 
ће добити рат и биће проглашени херојима, а они 
други ће се обогатити.

Пошаст

Робијали су и цареви и краљеви. Познато је да 
је цар Душан утамничио свога оца краља Стефана 
Дечанског који је у тамници и скончао. Неки 
зналци мисле да је то разлог да цар Душан, звани 
Силни, није проглашен за свеца. Што се мене 
тиче, бити цар је ропство. Али, власт је пошаст 
посебне врсте. У народу кажу, лакше је испустити 
душу, него власт! Сада у време Ковида-19. наш 
председник се непрестано измотава на телевизији. 
Покушава да забави пензионере. Угасио сам 
телевизор, да се председник мало одмори.
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Од власти која је ваздан рђава, без обзира о 
којој држави је реч, људи имају само штету. Власт 
је најгора пошаст. Могу човека отерати на робију, 
могу да га пребију, могу да га убију. Могу да 
затворе читаву државу, једну, две три... Могу да 
упропасте читав свет само да би задржали власт, а 
после цркну као џукеле, али то људима ништа не 
значи. Тешко излазе на крај са Короном-19. Ускоро 
ће многи, који остану живи, јести на плај бек. Ово 
ће нас отерати у тоталну сиротињу, у комунисте. У 
битанге, рђе. Знамо да ово није српска радња. Има 
дебелу позадину, коју идоти на власти у великим 
државама не могу да разреше. Вратићемо се пред 
задругу, да чујемо вести, евентуално да попијемо 
пиво. Живели!

Вируси не знају за границе. Нису осетљиви на 
лову. Али су алави. Као политичари са опсесивно-
компулсивним поремећејем. Код оваквих, водећи 
узрок смрти јесте самоубиство.

(Само)спознаја

Истакнути српски сликар, Нишевљанин, 
Перица Донков, промишљајући о пошасти која 
је регистрована под именом Ковид-19. каже за 
РТС: „Излаз је у самоспознаји.“ Има нешто у 
овој поруци. Али, није ми јасно коме је упућена. 
Властима или  људима? 

Власт је глува и слепа. Бескрупулозна, окрутна, 
љигава, одвратна, подмитљива... Власт је и сама 
пошаст. 

Људи су збуњени. Изгубљени. Морали би прво 
да се (с)нађу, па да се баце на самоспознају. Или 
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би можда боље човеку рећи, Спознај, на време, 
самога себе, да те неко не (пре)јебе! 

Јован Златоусти каже: „Најбоље познаје себе 
онај ко за себе мисли да је ништа.“ А замислите 
да сте то за чим чезне Златоусти, па још да вам не 
дај боже то неко и каже?!

Изрека „Спознај себе“ (γνωθι σεαυτόν) је 
натпис на улазу пророчишта у Делфима. Ја сам 
негда овако мислио: „Ко нађе себе, нашао је цео 
свет.“5 Сада спадам у оне друге који тамо ништа 
не траже. На моју двоумицу Перица Донков је 
одговорио: „Људима, који хоће да чују друге... ако 
хоће и могу.“ Овај одговор сам навео верујући да 
ће се у њему неко наћи. Срећно! Мислим да би 
и она змија Питија овде ћутала чекајући да олуја 
Ковид-19. протутњи.

Док се то не деси, можда је занимљиво шта је о 
спознаји мислио Антони де Мело:

„Духовно трагање је као путовање у месту. 
Одлази се тамо где се већ налазимо и где смо 
одувек били. То је пут од незнања до спознаје, јер 
се све своди на то да први пут видимо оно што 
смо одувек гледали. На крају крајева, духовно 
просветљење само је у томе да постанемо оно што 
стварно јесмо.“6

Читање

Док робијам, ни крив ни дужан, читам језуиту.  

5    Стојан Богдановић, Зид, Београд, Апостроф; Ниш, 
Наис-принт, 2015. Стр. 40.
6    Антони де Мело, Буђење, Пут љубави, Нови дан, 
Београд, ЛОМ, 2010.  
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Као да тражим ђавола, а из њега искачу мисли као 
вируси Короне. Нема спавања, али ми се врти у 
глави.

Сваком се некада деси да док чита, само вози, 
а ништа не запамти. Кад је већ прешао на другу 
страницу, тргне се, будан, а ништа. У ствари, у 
том стању човек спава и лута својим сновима. Да 
би колико толико могао да прати текст потребно је 
да се пробуди, да укључи своје критичке сензоре. 
Само критичко читање јесте читање.

Антони де Мело каже овако: „Сви ми мрзимо 
оно што је ново.“ То апсолутно не могу да 
прихватим. Кад би тако било, ми бисмо још 
живели у пећинама, не бисмо путовали на 
годишње одморе, на екскурзије, не бисмо летели 
у Космос... Не би имали, књиге, компјутере, а 
можда ни вирусе. Не бисмо писали нове песме, 
не би било нових теорема, нити нових теорија.  
Можда би његово тврђење могло да се подведе 
под сигурност. Велики број људи воли сигурност. 
Али већина никада није доносила ништа ново, а 
ретко када и нешто добро. Дакле, не таласај! То 
може само у бари, у жабокречини. 

Велики српски сликар Живојин Ћелић се 
ишчуђује: „Замисли тог памтњаковића који мрзи 
сваки нови дан!“ Мислим да и такви постоје. 
Људи доживе разне трауме и као што је познато, 
постоје тренуци кад им није стало до живота. У 
неким државама је чак прописано да се неким 
људима може “помоћи” да окончају свој живот... 
Најпознатији случај је Јуда, издао је свог учитеља 
и са тим оптерећењем није могао више да носи 
свој живот – свој крст. Срећом, или провиђењем, 
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таквих је мало.
Нико не може сада рећи да су нове теорије, 

нова средства, нове доктрине... пронађене сасвим 
случајно, нетражењем. Али, морам да признам 
да је де Мело изванредан реторичар и да су му 
излагања помоћу причица, примера, изванредна, 
заводљива, те вас лако заведе у лавиринт из кога 
би по његовом, човек, слушалац, читалац, могао 
изаћи само ако „слуша“, а то значи ако критички 
слуша, ако критички чита, и ту се он и ја сада 
потпуно слажемо.

Космос се може пресликати на мањи космос и 
то бијективно, и онај већи се може разматрати ту, 
не мора човек никуда да путује. Најчешће се ту 
мисли на духовно трагање, на духовно путовање, 
и то у унутрашњост, у себе. Ради сазнавања себе. 
У тим дубинама душе свашта се може наћи. Ту 
се ствари таложе и вољно и невољно. И тамо 
се морају разматрати пажљиво и није пожељно 
њихово произвољно померање, штавише, није 
сувисло нарушавати распоред, јер се при померању 
могу догодити хаварије, ломљава, при чему су 
могуће непредвиђене експлозије које доводе до 
тешких стања која притискају душу и изазивају 
депресије. Поновно успостављање духовног мира 
је веома сложена операција, често и немогућа. А 
то ће ретко ко признати. Најбоље би било, ако би 
се човек потрудио да буде оно што јесте.

Употребљена је реч „мрзим“, а мислим да је реч 
о страху од непознатог. Политичари мрзе власт, 
само када нису на власти. 

Корона ће проћи, а ови остају.
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МРЗИМ...
(Судњи дан четрнаести)

Мржњу нико није успео добро да објасни. 
Мрзим мржњу! 
Вероватно је и други људе мрзе, 
зато се нико не усуђује да је крсти. 

Мрзим вирусе. 

Мрзим реч «мржња». 

Робијам, ни крив ни дужан!

Мрзим робију. 
Мрзим и када други робијају. 
Робија је то и заслужила.

Жалим оне који се крију иза вируса, 
иза тог ситнежа могу се сакрити само ситни 
људи, 
сподобе које до подне мрзе саме себе, 
а од подне цео свет.

Робија је и оно кад се човек затвори у себе, 
па неће да проговори ни реч, 
кад се убаксузи.

Робија је кад пишеш роман, два, три...

Мрзим када не умем нешто да опишем, 
мада тачно знам о чему се ради. 
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Неке ствари мрзим из дна душе.
Затвор, на пример! 
Видео сам много пута,
људи не разликују робију од затвора.

Мрзим кад је леп дан, 
а ја робијам, ни крив ни дужан!
Каткад робијам добровољно, 
али ово је превршило сваку меру, 
и сваку веру. 
Ови вируси, 
нисам их видео, 
кажу да их има у Нишу. 

Бувљак је затворен. 
Затворили га вируси. 
Не знам од чега људи живе? 

Ваздух је нужан, али није довољан.
Није ми довољно само да се сећам.

Мрзим то што не могу ни кроз прозор 
да видим људе на улице. 
Мрзим пусте улице. 
Вируси су испразнили улице.

Мрзим телевизор. 
Идиот један. 
Само приказује мртве и политичаре. 
Куд се дедоше онолики паметни људи?
Појављују се само утваре, вируси! 
Мрзим то. 
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Мрзим што не могу да шетам поред Нишаве.
Мрзим што не могу са пријатељима,
да одемо на по једну.

Мрзим што су сад птице поред Нишаве без 
мене. 
Нема ни голубова на симсу.
Ко их сада храни? 
Нема их ни вране. 

Мрзим што не могу да идем да купим хлеб, 
млеко и новине и да видим комшику.
Неки моји пријатељи мисле 
да ја и поред оволиких вуруса 
могу комшику 
из рукава да извадим.
А улица пуна распуштених керова. 

Мрзим кад ми се пертла завеже у чвор.
Мрзим кад ми се каиш закачи, 
увек се то деси кад се журим.

Мрзим што мрзим.

Надам се да сада знате шта волим.
27.3.2020.

Мрзим

Мрзим реч „мрзим“. Али, мрзим када обујем 
патике и само што нисам кренуо сетим се да сам 
заборавио мобилни телефон па се прошетам по 
целом стану да бих га нашао. И таман мислим да 
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сам се извукао кад видим жену како је зинула у 
моје патике број 47.

***
Има ли вируса? Ја их нисам видео. Али, кажу 

да их у Нишу има. Преминула је и једна докторка. 
Страх су увукао међу људе. Не верују властима. 
Боје се свега и свакога. Беже од рођака, од 
комшија... Не јављају се ни љубавницима! Лутају 
споредним улицама, сновима.

***
Дошао ђаво по своје. Много се просипало. 

Стрвило се, а сад не може да се сабере. Отекло. 
Отишло у дубине и у висине.

Људи су почели да верују у вирусе, а фајду ће 
имати само белосветска фармацеутска мафија. 

И комшика се извештила, 
Уђе ми као вирус у главу,
И копа ли копа.

Корона гоји!

Са Драгославом који је тамо, а овде!

Робијам већ два месеца. Месец и по сам био 
болестан од домаћег грипа. Имао сам температуру 
непрекидно осамнаест дана. Пошто сам се 
увежбао наставио сам принудно са изолацијом.

Да у Италији није умрло 46 лекара,  поверовао 
бих да је ово нека велика ујдурма фармацеутске 
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мафије. Али, ово није зајебанција?! Мафијаши 
ће и онако зарадити. Што би рекао Андрић, 
“Дођу, тако, времена, када паметан заћути, будала 
проговори, а фукара се обогати”.

Маске, маске...
Па даске? 
Респиратори, респиратори...
Плућни вентилатори,
Доћи ће и вакцина,
А биће и мрцина.

***
На веранди Италијан зија,
Мама миа, мама миа!

Руси у Бергаму,
Вирус по дворишту јури маму.

Кубанци у Кремони,
Вирусе вијају демони.

Вирус леши у Бреши.

Видесте ли негде онај НАТО,
Мој бато?

Код нас су сви у затвору,
На улици нема живо пиле!

Станујем поред Дома здравља, гледам кроз 
прозор, ни тамо нема никога. Паркинг, који је увек 
пун, сад је празан. Умрла је једна докторка и сада 
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сви беже. Саветујем свог пријатеља Драгослава 
који живи у Шведске: „Чувајте се! Избегавајте 
јавне манифестације, јавни превеоз. И наравно, 
јавне куће!“ 

Живео сам негда у Банату. Тамо зграду у којој 
је седиште општинске администрације зову „јавна 
кућа“, јер се тамо обављају јавни послови. Тако је 
било, сада је све тајно!  А пријатељ Драгослав ми 
отписује: „У Шведској нема јавних кућа. Једино 
се на улицама виђају румунске мачке.“  Код нас 
домаћи керови, код њих мачке, и то румунске.

Онима који се сада не домогну вируса влада ће 
спремити сендвиче „за понети“! Могу их појести 
идуће године, ионако неће бити хлеба. 

Орање се одлаже за идућу годину!

Вируси утерују ред

Вируси су вратили људе кућама. Вратили су их 
породици. Једна ми се жена недавно похвалила: 
„Најзад сам и ја дошла до свог мужа.“ Очеви и 
мајке су почели да се баве својом децом.

Бабе и деде су сада на одмору. У затвору.
Комшика се хвали: „Ево, муж ми је пуне две 

недеље код куће. Разговарамо као муж и жена. И, 
могу вам рећи, сад тек видим да је он много добар 
човек.“ 

Човек прича љубавници: „Решио сам се таште. 
Најзад су јој затворили клопке. У изолацији је.“ 
Жену није спомињао. 

Бринем за комшику. Сама је.
Сад се све ради на брзака. Полицијски час 

почиње рано, у 15 сати. 
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Вируси су утерали ред. Има нација које је 
тешко опаметити. Мислим да ће вируси направити 
услове за велике промене. Револуција је ружна 
реч. 

Сви се надају већем наталитету, без обзира на 
учинак Ковида-19. Али, не брините за наталитет. 
Омладина не јебе ништа – не зарезује никога. 
Клинци мисле, ако се прејебу да ће остати без муда. 
У Њујорку је једном приликом повећан наталитет 
због нестанка струје. Чујем да опет имају шансу. 
Разлози су други. Али, шанса је шанса. Требало 
би је искористити. Нас који робијамо, ни криви ни 
дужни, то се не тиче.

Тек када наступи глад, онда наступа и општа 
јебачина. 

Забрањено је да људи шетају кућне љубимце. 
Право на шетњу имају само керови.

Видим да су усташе пустиле капетана Драгана. 
Ваљда ће се и ови наши смиловати на мене. 
Робијам, ни крив ни дужан!

Сада цео свет 
пред вирусима пузи 
и чека да га неко нагузи.

Како су вируси успели да се ослободе и како 
су успели да поробе планету? Штос је у брзом 
размножавању. 

НАТО је успео само Србију да сјебе, ко их јебе! 
29.3.2020.
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Страх и слобода

Страх су увукао у народ. Страх производи 
бес. Страх производи зло. Страх блокира мозак, 
обезнањује, а из тога куља насиље. Људи се плаше 
да ће ови што су их затворили заборавити на њих. 
Плаше се да ће апсанџије изгубити кључеве. 
Видео сам сабајле, људе, утваре, како журе у три 
сата на зборно место. Боје се глади. А она ће тек 
доћи. Сада још није дошла. Али, ако дође код 
комшија, онда је то ту, у нашем селу, доћи ће и код 
нас. Свет је постао једно село. 

Некако сам прихватио мишљење да човек треба 
сам да се мења. Не знам да ли је то било наметнуто, 
или сам до тога сам дошао. Свеједно је. Али сада 
мислим да је потребно и други да се мењају. А да 
ли ће они хтети? Да ли је потребно да им се неке 
ствари наметну? Да ли је то слобода? Тако се не 
поставља питање слободе. Слобода зависи само 
од човека самога. Од његовог сопства. Ево, сада 
сам на робији и ово пишем као да сам слободан. И 
док не умем да се променим, не контам шта би то 
требало да одузмем, од свега што је у мојој глави, 
па да будем слободан. Чак и када бих успео да то 
скројим чињеница је да ја робијам, ни крив ни 
дужан!

Најгоре је када све запамтите и то не излази из 
главе! Зло се боље памти! И дуже. Д(р)угови се 
брзо заборављају! 

Не могу ни страха да се ослободим да ћу овде 
скончати пре краја пролећа које гледам кроз 
прозор. Још увек долази пролеће. Нећка се. Да ли 
ће тако бити до почетка лета? Све се надам да ћу и 
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сутра гледати кроз прозор. Чим ми Господ отвори 
очи, са страхом кренем према прозору. Изгледа да 
је то слобода. 

Слобода је стање душе, као љубав. 
Слобода је чежња за пролећем,
Пред њом се морате поклонити, 
морате се сагнути, 
као када желите да помиришете љубичицу.
Постоји и други начин, 
да је откинете, 
приграбите и помиришете. 
Али, покидана љубичица ће брзо увенути.

Слобода није за канаринца, 
њега ће брзо зграбити кобац.

Слобода је песничка тема.
Слобода се пева. 
О слободи се труби.
Мисао о слободи су донели таласи вируса.
Слобода није ништа без робије.
Робијам, ни крив ни дужан,
Чекам слободу. 
Слобода се осваја.
Смрт ослобађа.
Страх од смрти обезбеђује робију.

Серен Кјеркегор указује да је слобода 
унутрашња ствар: „Људи су баш глупи. Не 
користе се слободама које имају, већ траже оне 
које немају; имају слободу мишљења, траже 
слободу говора и писања.“7 Слобода мишљења је 
7    Серен Кјеркегор, Или-или, Београд, Службени гласник, 
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свакако унутрашња ствар. Такво тврђење заступа 
и Андреј Тарковски: „Ипак, ми не знамо како да 
будемо слободни. Зато су заиста најслободнији 
људи – они који ништа не траже од живота. Они 
траже много од себе.“8 Слично тврђење налазимо 
и код Антонија де Мела9. Занимљива је следећа 
Платонова мисао: „Од слободног човека се не може 
направити роб, јер је слободан човек слободан 
чак и у затвору.“ Он је подржавао ропство и није 
робијао. Ко зна шта би Платон написао да је бар 
мало робијао, и то, ни крив ни дужан.

Ендемија и пандемија

Када нас ослободе, онда ћемо видети да и 
диктатура може да буде место за уживање. О 
томе ћемо касније, али се одмах мора признати да 
Ковид-19. пружа шансе да се буде човек!

Већина држава, а то значи њихове главешине, је 
ускратила помоћ Италији, ренесанси, и Шпанији. 
Од сад па за следећих 100-200 година то ће се 
приписивати европским народима. Италијани и 
Шпанци им то неће заборавити. И балканским 
народима су ускратили лекове. Пробудили су 
их Руси у Бергаму, Кубанци у Бреши, Кинези у 
Србији, Венецуеланци... Европска унијо, бруко 
наша!

О ендемији, односима међу балканским 
народима и наслеђеној мржњи, је писао Дарко 
Треће издање, 2019. Стр. 22.
8    Андреј Тарковски, Уметник и XX век, Разговор са 
гледаоцима током Ст. Џејмс фестивала у Лондону 1984. 
(Превео: Александар Мирковић, https://srodstvopoizboru.
wordpress.com/)
9    Види 6, стр. 58.
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Танасковић и лоцирао је у Босни. Рече да је 
ендемија мржње гора од пандемије, јер је трајна. 
Све мислим да је она у Босну стигла одозго из 
Европе. Босанска ендемија мржње није аутохтони 
вирус. Она је из Европске лабораторије. Не спорим 
кривицу ни самих житеља Босне, али код нас је 
одувек важило правило, За све је крив неко други?! 
Сећам се како се аплаудирало по српским кафанама 
када је почео распад Југославије. Сеирило се на 
све стране. Оптуживани су страни непријатељи и 
домаћи издајници. А кад се завршио рат који смо 
изгубли, комунисти су прогласили победу. Не би 
било погрешно, никада није ни било, да се прочита 
неки текст нашег нобеловца Иве Андрића на тему 
Босна. Нећу сада да потржем човека ни због чега, 
па да га цитирам, него

Ћитај, 
болан, 
немој зајебават!

Гледај на сваки начин да се отарасиш мржње. 
Ако успеш, онда си дошао на корак до слободе. 
Употребићу овде образац светог Августина10 да 
бих некако приближио слободу, или бар да се 
види колико је то тешко, Ако ме не питаш шта је 
слобода – знам. Али ако ме питаш – онда  не знам.

1.4.2020.

Прозори(и)

Ако неко воли пречицу, ту је прозор! 

10    Свети Августин (354-430): „Шта је време? Ако ме не 
питаш – знам. Али ако ме питаш – онда не знам.“
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Прозор је ту због светла, али кроз њега може 
ући и мрак! 

Некада су окна на прозорима била раздвојена 
крстом. Због урокљивих очију. Овим слепцима 
нису потребни прозори. 

Прозор је занимљив и ноћу кад се на њему 
појави месечина. 

Код мене у згради кроз прозоре бацају гаће. 
Засад, само женске. 

Чекам када ће нешто пролетети кроз прозор. 

Кроз прозор је баба понекда звирнула да се 
увери да је деда трештен пијан. 

Прозор никоме није проветрио мозак! Кроз 
прозорче може свашта да се провуче. 

Мислио сам да затворим прозор, али видим 
људи воле да звирну! 

Тесла је на прозору хранио белу голубицу. Кроз 
прозорче се може убацити порукица. А може и 
бува.

Кроз прозор може да вам улети
слепи миш.
Тада, 
кажу, 
требало би угасити светло. 
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Ако угасите сунце,
онда сте угасили начисто.

Ако прозор нема стакла, онда је он обична рупа. 
Човечанство не мора због тога да брине. Није то 
једина рупа на којој нема стакла. 

Постоји «Прозор»11 Зорана М. Мандића. А 
постоји и „Прозор(и) Зорана М. Мандића»12. 
Одшкрините. Нема слепих мишева ни празних 
прича. 

Имам неколико прозора, али је много високо! 

Ако имате могућност, бирајте ниже прозоре. 

Прозор би требало да буде таман толики да 
човек не испадне док воз не стане. 

Немам прозор према комшики, зато морам да 
џеџим на прозору све са надом да ће туда проћи. 
Али, она углавном ради ноћом, а ја задремам 
чекајући. Не знам ни када је прошла, ни да ли је. 
Џаба чекам. 

Прозор је пао 1943, али Босна се још није 
придигла. 

Ако нисте знали, постоје дрвени прозори, и 
дрвени људи! 

11   Зоран М. Мандић, Одбрана избора, Врање, Књижевна 
    заједница „Борисав Станковић“, 2018. 
12   Стојан Богдановић, Прозор(и) Зорана М. Мандића, 
Сврљиг, Бдење, 63/2020, 130-133.
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Ако нисте знали, постоје пластични прозори, 
пластични људи и пластичне сисе. 

Постојали су и гвоздени прозори и гвоздени 
људи. Све је зарђало. Сада се прозори праве од 
алуминијума. Али када се стакла замагле невиди 
се ништа. Као и пре. 

Комшика оде јутрос да јој нешто одсеку. 
Естетика је у питању, али не као подлога за 
филозофију. И нема је дуго, а сумњам да су јој 
одсекли језик. Ја седим поред прозора и мислим.

Гледам кроз прозор. Кад се код комшике угаси 
светло, знам да је готово. И лакне ми. 

Уморио сам комшику са прозором, сада могу 
мало да дремнем поред прозора.

23.10.2018.

Мој деда је био писмен човек, а баба га је 
читала као буквар. То је оно што је дало резултате.

***
Има и оних који тврде да им је сигурност 

важнија од слободе. Ако је тако, онда их треба 
затворити.

Мислио сам

Кад сам био млад 
учио сам као луд. 
Мислио сам,
бићу паметнији. 
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А, 
види, 
сад сам блесав!  

Поглед на свет из микрокосмоса

Прозор је прозор у свет. Мени прозор служи 
и да поред њега упражњавам самоћу. Гледам и 
мислим како је цео свет мој. Али, то је стварност. 
Многи ми не верују. Они мисли да свет постоји 
због њих. И други људи им ваздан сметају. Мисле 
да им они узимају нешто што само њима припада. 
А то што смо сви од блата створени њима то 
ништа не значи. Не значи им ни што ћемо сви 
назад у блато. И то чисти. Вируси остају овде. 
Идиоти. Једна источна каже овако: „Када мудрац 
показује ка Месецу, идиот види само његов прст.“ 
Баш се мислим, да ли ти слепци виде и тај прст? 
Или, о прсту размишљају као Жан Гитон13: „Често 
користимо прст да бисмо ископали око.“ И када 
се свет ноћу огрне мраком, кроз прозор видим у 
даљини, нешто светлуца – звезде о којима сањају 
песници. То је стварност. Срећом, заобишао ме је 
Гитон. Напољу је пукло пролеће под снегом. Ко 
зна шта бих све видео да није прозора. 

1.4.2020.

Падао је снег и 1. маја, али овако тешка зима 
није била, а сад се наврзло и пролеће! 

Ванредно стање не јењава. Пре сам гасио 
ТВ да би се председник одморио. А јуче сам 
одмарао ја! Видећемо данас да ли се повампирио. 
13    Жан Гитон (1901-1999), француски католички 
филозоф и теолог.
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На телевизији се појављује само „струка“, то 
би значило, доктори стручњаци за вирусе и 
епидемије. Показују нам сваког дана исте сисе.

Мени је боље када гледам кроз прозор. Али, 
италијанска поетеса Алда Мерини14 упозорава: 
„Иако је прозор исти, не виде сви исте ствари.“ 
Прихватајући ове стихове најбоље је да у време 
карантина, а то је, како каже архитектица Дина 
Банић, из Фиренце, „доба када је сијалица била 
Сунце“, да гледам кроз прозор, можда ће ми се 
посрећити да стварно видим Сунце. Кад боље 
размислим, поглед зависи од човека. Као када 
људи гледају неку слику, не виде је сви исто. А 
стварност је само слика. И то тренутна.

Звонимир Костић Палански15, песник, (се) 
пита: „Да ли је пружање руке кроз прозор 
кршење полицијског часа?“ Не знам да ли да им 
га накршим сада, или одмах. Рекоше, ко подигне 
руку, одсећи ће је, а ко пружи,  можда му нешто 
и суну. Мада, мислим да би требало пробати са 
влажним прстом, да би се испитало са које стране 
дува ветар. Не мора то да буде баш средњи прст. А 
што се мене тиче, мож’ да ми пљуну под прозорче.

Тома Аквински је рекао: „Говорећи о Богу, не 
можемо рећи шта је, већ шта није. На исти начин не 
можемо говорити какав је, већ какав није.“ Овакве 
дефиниције су биле познате још у Аристотелово 
време. Могу се звати негативне, јер се о предмету 
расправе  говори оно што није, а не оно што јесте. 

14    Алда Мерини (1931- 2009 ) велика италијанска 
поетеса.
15    Звонимир Костић Палански (1948- ), књижевник и 
скулптор.
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Тома није рекао за Бога какав није! Мислио је како 
да се извади из ове рупе па је другом приликом 
рекао: „Бог је несазнатљив.“ То би по моме 
значило, са Богом немојте ни покушавати.

О љубави се може говорити на исти начин. Не 
можемо рећи шта је, већ шта није. На исти начин 
не можемо говорити каква је, већ каква није. 
Најчешће се о њој говори када изостане. Ових 
дана се много мрси о Ковиду-19. Занимљиво је 
да су поглавари великог броја цркава наредили 
затварање богомоља да се тамо не би уселио 
вирус док га безбожници – они који верују у 
науку, не савладају, док не нађу лек и вакцину. Као 
да је вирус ђаво. А понаша се као да није?! Кад 
говоримо о ђаволу једино шта за сада знамо то је 
да он није Бог! То важи и за вирус. Против њега 
не помажу штит и мач, нити атомска бомба. Не 
помаже ни чекање. Време ће ионако проћи.  

2.4.2020.

Робија је гадна работа, а за неке би била 
милина. Ако је робија цивилизацијско достигнуће, 
онда би сви наши политичари морали бити 
на робији и то на почетку мандата. После је 
касно. Ако нема места у Топоници, има у КП 
дому. После сваке конференције за штампу сви 
се надају да се вирус више неће појављивати. 
Али, јебига! 

Робија се мери временом, а нико не зна шта је 
време. 

Време све уситни, само муке (муће) укрупни!
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Жене су изгубиле све трке са временом. Остала
им је само фрка. 
Време није наклоњено женама, ни када је лепо
време. 
И време има нешто против жена.
Време је жива несрећа. 
Време изможди сваког човека
Време у свакој кући расплаче некога.
Време једе све живо и мртво!
Време не зна ко су му родитељи!
Време свакоме узме меру.
Време је заробљеник простора. 
2.4.2020.

Нико не спори да је зајебанција лек
у гадним ситуацијама. 

За оне који не знају да броје: До милијарде има 
још! 

И струка само кука,
И од ње ми је мука! 
3.4.2020.

Прође ми живот, 
стално сам на почетку, 
а још нисам узео ни метлу ни четку, 
нити сам постао пилот.

Лек

Крантин је зависан од друштва. Ако си сам, 
најебо си. Ако пишеш роман, онда си опет најебo, 
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јер писање није колективна зајебанција. Ако 
пишеш есеј можеш с времена на време да идеш 
да пишаш. Ако пишеш песму, онда можеш нешто 
и да гуцнеш. Ако пишеш афоризме, можеш да се 
излежаваш, али од тога нема фајде. Нема фајде 
ни од другог писања, али и у карантину се мора 
нешто тупити. Нико не спори да је зајебанција 
лек у гадним ситуацијама. Њоме се испира душа 
човекова, а «Горки лист» служи за испирање грла 
после „Росе“.

4.4.2020.

Расцветавање

Читањем књига читају се (туђе) мисли. 
Чудан је то порив да човек воли да завирује у 
туђе двориште. Да ли је то трагање за духовном 
храном или пуста знатижеља. Лопови гледајући 
кроз тарабе мотре шта би могли да мазну. Има и 
таквих људи који воле да се диве како је комшија 
подшишао траву. Заглеђују, какве су му руже, па 
и каква је нова комшика. У књигама се могу наћи 
описи ручкова на трави. Ако је трава полегла, 
шта то значи? Трава је углавном зелена, а руже 
су црвене. Углавном, осим ако није реч о Ружи 
Јерихона која почне да се расцветава чим отвориш 
књигу.

Гледам кроз прозор, упркос вирусима, цветају 
шљиве. Цвета Србија. Робијам, ни крив ни дужан! 
Облачи се пролеће, мислимо на лето. Кренућемо 
на југ, ваља ће нас поветарц као Ружу Јерихона.

5.4.2020.
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Веза

Смисао живота је исти као и смисао уметности 
– да мења свет. Живот је савршенство познатог 
уметника. Ремек-дело. И нико до сада није успео 
да направи лепше и занимљивије уметничко 
дело, а не верујем ни да ће успети да направи – 
живот. Није се још родио ни кустос који би ово 
дело подробније описао и објаснио. Уметник је по 
своме лику створио човека. То је за сада једина 
веза између живота и уметника. То је све што 
знамо о Њему – о Творцу уметности – о животу. 
Ипак, далеко је Он од тога да је анонимус. За 
његово песничко дело песник Зоран М. Мандић 
каже: „Живот је његова најлепша - ПЕСМА.“ 

Живот је тајна као што је тајна његов створитељ. 
Смисао живота јесте у путовању. Живи свет путује 
кроз време и када стоји у месту. Трагајући за 
смислом живота можда ће помоћи стара јапанска 
мисао:  „Оног дана када престанеш да путујеш, 
тада си стигао.“ Антони де Мело каже: „Несвесни 
живот није достојан да буде проживљен.“16 Ова 
је његова мисао много пута цитирана и истицана 
при превођењу његових књига. Она се односи на 
живот људи и то превасходно на духовни живот. 
Али, живот као што знамо има и несвесни део. 
Животу би требало допустити  и да лудује. Све у 
своје време.

Слепци

У неким државама Индије има људи који воле 
16   Антони де Мело, Буђење, Пут љубави, Нови дан, 
Београд, ЛОМ, 2010.
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псеће месо. У Индији не једу месо краве. Кинези 
су, за разлику од Американаца који једу говедину, 
бацили око на слепца. Мислили су, ако поједу 
слепце – слепе мишеве, у Грделици их зову ћорави, 
да ће тако једним ударцем убити две муве. Нису 
се обазирали на Тому Аквинског који је одавно 
запазио: „Ни све силе и напор људског ума не могу 
објаснити суштину обичне муве.“ У нашој држави 
која је неспремно дочекала вирусе, није било ни 
оркестра ни добродошлице. Злуради Американци 
додали су вирусима придев „кинески“. Прво се 
власт подсмевала моћним вирусима, а сад их 
кљука лековима не би ли некако крепали, или 
бар да онемоћају, па да их некако побијемо на 
спавању. Срби су специјалисти за такве работе. 
Ове врсте специјализација се обављају in vivo на 
кумовима, рођацима... Слепци, које смо раније 
дресирали да лове тиграсте комарце, одбили су да 
хватају вирусе. Неки од њих добију пролив, други 
упалу плућа, има и дертера и саботера, а многи 
од њих схватајући озбиљно ситуацију енормно су 
подигли цену својих услуга. Докторе и сестре смо 
извозили у Немачку за багателу. Сад спас тражимо 
од нашег брата Си Ђипинга и нашег брата Путина. 
Бар  да прескрцамо овај период док нам се сестре 
не врате. Проблем је шта ћемо са децом коју су 
тамо изродиле. Али, и то ћемо решити. Као и увек, 
дијаспора нам смета само када дођу без пара. 
Најбоље је када лову пошаљу и остану у Немачкој. 
Тада бар знамо да су на сигурном.

6.4.2020.
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Власт и вируси

Власт и вируси би могли имати исти циљ, ако 
се договоре. Са слепцима нема договора. Они 
су са уметником склопили споразум да превозе 
вирусе до одређених дистрибутивних центара. 
Ту ће се вршити претовар, истовар и утовар. 
Даље ће вирусе преносити камиле. Кад могу да 
преносе дрогу, могу и вирусе. Зарада је већа и 
биће исплаћена у два дела. Прву половину одмах 
исплаћује фармако мафија. Другу половину 
исплаћује такође, фармако мафија. Али, тек када 
се увери да је пацијент потпуно сјебан. Потребно 
је стрпљење, а времена нема.

Земља је једна, али људи тешко схватају! Мисли 
се да ће неки људи набавити другу. Та је мисао на 
дугом штапу. Боље се осећам када верујем у Бога.

Горко време лечи горка трава
Горки лист служи 
за испирање грла
после воде 
Стиховима се испирају 
уста и поган језик! 

Обрнуто

Било је током историје разних епидемија. Куга, 
колера, тифус, дифтерија, грип, богиње, маларија... 
увек су изоловани болесници. Епидемија короне 
је прва епидемија где је обрнуто!

6.4.2020.
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Идиоти и 5Г

Све више је оних који ме позивају да се 
прикључим протестима против 5Г. А видим да су 
у Великој Британији незналице и руља срушили 
неколико антена да би спречили инсталирање 5Г 
технологије, само зато што је кинеска. Идиоти 
су тако онеспособили мрежу којом се кординира 
борба против вируса Корона. Немам ништа против 
5Г, а волео бих да видим и 6Г. 

За и против

Код нас у Србији чим нешто кажеш против, 
одмах си државни непријатељ. Ја сам против и не 
мислим да сам било чији непријатељ. 

Против сам НАТО-а, који ми је бацао бомбе, 
против сам ЕУ која нас мрцвари, која је финансирала 
бомбардовање, против сам паразитских, тзв. 
невладиних организација, педерских и других, 
које влада финансира од пара које је од нас отела,

против сам диктатуре,
против сам суспендовања Народне скупштине,
против сам корупције,
против сам лоповлука,
против сам...
Нисам против старих људи, али сам против 

старе памети.
Лако је оним педерима из владе, они немају 

школске другове, али ми имамо школовану децу.
Студенти су после демонстрација почистили 

смеће. Када ће Напредњаци почистити своје 
смеће?



50

Робија

Ако сте одлучили да једете оно што се не 
једе, добро би било да то радите у свом брлогу. 
Не морамо сви да вас гледамо како мљацкате и 
како вам испадају старе протезе зато што немате 
кинту за нове. Зато што сте све своје поћердали 
па сада хоћете да проћердате и туђе. Гласали 
сте. Проћердали сте своје гласове. Сада пустите 
омладину. Неко мора да извади кестење.

Против сам да робијам, ни крив ни дужан!
Против сам и да други робијају само зато што 

су стари(ји). Против сам зликоваца који су их 
затворили. Против сам болесника на власти.

Здравље особа који учествују на изборима мора 
бити доказано. Како физичко, тако и психичко.

Здравље људи на власти мора бити контролисано 
од стране лекара током трајања  мандата. И о томе 
се мора редовно обавештавати јавност. 

Народна скупштина може током манадата 
тражити проверу здравстевног стања и 
способности за обављање јавних послова сваког 
ко је на власти и о томе обавештавати јавност. 
Уколико би постојала сумња у способност лица 
које је на власти право на тражење провере 
здравстевног стања тога лица могло би се 
реализовати и путем петиције.

Здравље људи који су на власти не може бити 
тајна.

Рукавице у канту или у ташну

У једној провинцијској болници сестра је 
потрошила 100 пари рукавица док је прегледала 
једног пацијента. Када су надлежни посумњали у 
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то, затражили су од ње да им покаже канту у коју је 
бацила те рукавице након употребе. Испоставило 
се, након прегледа, да је канту промашила па је 
рукавице (у)бацила у своју ташну. Ништа боља 
ситуација није ни у клиничким центрима.

8.4.2020.

Пријатељство човека и пса

Кад помислим на ова псета из власти, згади ми 
се та стара идеја о пријатељсту пса и човека. Ако 
томе додам још и псе рата, онда ми се повраћа. 
Не мислите ваљда да су пси тек тако повлашћени. 
АВ! Неки мисле да ће џабе добити глогов колац. 
Дошло је време када се и колац мора зарадити.

Сачувај нас Господе од лудака и манијака!
Данас је још једна пошаст задесила Ниш: 

Александар Вучић је само два дана пошто је 
објављено да је члан његове породице заражен 
Ковидом-19. посетио Клинички центар у Нишу.

10.4.2020.

Негативци и позитивни

Дошло је време да је негативан најпозитивнији.

Такмичење има смисла само ако се човек 
такмичи сам са собом. Свако друго такмичење 
изазива завист... Такмичење да човек има више 
од другог може довести до низа негативних 
последица...

***
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„Људи погрешно мисле да живети значи 
одржавати живот у телу.“ – Антони де Мело. 
Живот није да се сакријете у своју мишју рупу. 
Живот је по дефиницији, немирко! Живот се не 
слаже са постојећим стањем. Он тражи још, још 
и још!

11.4.2020.

Писци којима је Корона ударила у главу!

И велики писци, бар они извикани, мисле да од 
велике муке могу нешто да направе, да могу да 
напишу неко велико дело. Од велике муке можете 
да добијете чир. Можете да паднете у депресију, 
нема везе што је ви зовете блага меланхолија. А 
велика дела се праве од мале муке. Такорећи ни 
због чега и ни из чега. Велика мука тера сваког 
човека на размишљање, а мала мука тера само 
онога који има осетљиве сензоре. Важно је и да 
је човек на време почео да учи, а да никада није 
престао. Писање уме да зарђа. И није довољно да 
се на њега помокрите, па да се рђа скине. Није. 
Кад се то деси, онда је потребна јака киселина. 
Мора жуч да проради. 

Видим да су се неки залетели на Корону као 
муве. Падао им је на памет чак и Шекспир... 
а један се одметнуо у шуме Њу Хемпшира, не 
знам који су Индијанци тамо живели, од којих је 
земља отета, то сада у време пандемије страха и 
лажи није ни важно, најважније је да свет мисли 
како ће он из тих шума нешто ново донети. Зна 
се, поуздано, да се медведи никада нису бавили 
књижевношћу, ни филозофија им није јача 
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страна. Али мед, али мед! Нико се није дрзнуо да 
напише Беснило. Боје се Пекића. Један песник 
пише овако: „Заточен: пребирам по мислима, 
слушам шум мора из љуштуре шкољке, слушам 
музику, читам, али неће. Па се сетим оне снаше 
што је мушку кошуљу облачила па рекла: Неће, 
само кошуља. “Други мисле: „Сада је најважније 
бити негативан.“ Критичари сматрају „за одговор 
уметности је наравно прерано“. Један озбиљан 
писац, и он се бави Короном!, саветовао ме је: 
„Чувај се и терај зајебанцију!“ Као да то двоје иду 
заједно.

Мото државе Њу Хемпшир је „живи слободно 
или умри“. Овај други део мотоа се односи на 
Индијанце, а онај први део на зликовце који су 
их истребили. Интересантно је са историјске 
дистанце, и то је нека социјална дистанца, да су и 
тадашњи зликовци, окупатори индијанске земље 
имали у свом речнику реч „слободно“, а никад се 
није сазнало шта је то слобода. Али, веома добро 
се зна шта је то ропство. Нарочито, ако човек 
робија, ни крив ни дужан.

Увек је било, и биће, да је за неке писце 
емигрантски статус најбоље решење за њихову 
мазохистичку душу. Или, за њихову хејтерску 
душу, ако мрзе и државу маћеху. Неки од тих се 
дрогирају екранима. И једни и други гледају своју 
земљу преко плота и ко бајаги брину за своје 
родитеље, а у неким случајевима су са родитељима 
у пакету и унуци, па је брига већа, и по некима, и 
значајнија. Не варим хејтере, много су кисели.

Не могу рећи да сви они писци којима је Корона 
ударила у главу, неки су већ били ударени, нису 
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у грозници. Грозница је њихово природно стање. 
Некада, у време боемије, известан број добрих 
писаца је био у алкохолу, није било обрнуто, не. 
А сада у време пандемије страха и лажи већина 
је у грозници. И као такви, грозничави, устају у 
четири сата ујутру, тако је наређено, и грозничаво 
јуре не би ли се домогли хлеба и још које чега. 
Када стигну на одредиште, установе да нису 
понели новац. А нису га ни могли понети, јер га 
немају. Када се око седам сати приберу и врате 
својим кућама грозница је почела да јењава. Док 
се распашу, она је већ сва ишчилила. Дакле, од 
писања нема ништа, али остаје им прозор. Могу 
до миле воље да посматрају пролеће. И робија 
има своје дражи. Куд баш мени да западне?!

Песник Миркан тврди  „и небо је море“. Небо 
је дубље од мора, зар се не сећаш Миркане да је 
риба зато скочила у небо. Море је огледалце. У 
њему се огледа небо.

Писци који пишу, тешила ме је Јелена, није она 
Андрићева, има и других и то врлих Јелена, остају, 
или што би Швабе рекле на немачком: „Wer schrei-
bt, der bleibt.“ Имала је енглески нагласак. Мени је 
то увек фалило, а и сад ми фали. Џабе сам остарио. 
Морам нешто да мењам у приступу.

Док ја робијам и србијам Магични рока и кока 
ли кока: „Не пишу рокери књиге о себи да би 
обожаваоци сазнали на колико дана мењају гаће, 
већ да би покренули отпор код својих слушалаца 
против сувопарне, малограђанске, академске 
књижевности.” Замисли!

Не разумем писца који брине за рецесију. 
Уопште га не разумем. Пустите рецесију, нека 
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иде својим путем, она највише погађа оне 
незајажљиве, похлепне, то није песничка брига.

Гледам кроз прозор, свет је коронирао, нигде 
ни живо пиле. Било је раније голубова који су 
вршљали по симсу. Бесрамно су се љубили и 
гучали. Нису поштовали европско време. Имали 
су свој сат. Почињали су игру тачно у пет. Нестао 
је читав један свет. Моји сељаци би рекли, шта да 
се ради, мора да се живи. То је најбољи одговор, 
али то ми је објаснила тек корона. Зашто сам чекао 
корону, то не знам. Али, знам да мора да се живи, 
а то значи, мора да се ствара. Нисам Тома, али не 
верујем да ће се писци овајдити од короне. Њима 
фали нешто друго. 

Јуче, на Цвети, комшика и ја пописмо по један 
„Горки лист“. Чисто, да себи мало загорчамо!

Свакога је изабрала његова срећа!
11,12.4.2020.

Болесници шетају и разносе Ковид-19 и 
респираторе

Србија је школовала лекаре. Потрошене су 
силне паре, личне, родитељске и народне, да 
би се по завршетку школовања лекари нашли у 
списковима Завода за запошљавање.  Главни посао 
тим младим и школованим људима био је да се 
редовно јављају Заводу. За то време, запошљавали 
су се они који су на разним бувљацима куповали 
дипломе. Они школовани су почели да одлазе у 
Немачку, Италију, Аустрију... Најзад се и држава 
досетила да би могла „решити“ проблем вишка 
доктора, који су се повлачили, неки и више од 
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деценије, по заводским списковима, основала 
је државну Агенцију која је посредовала у 
запошљавању наших лекара у иностранству. 
Красно! 

Одлазили су лекари, Србија је губила најбоље 
људе, лекаре и школоване људе и уложене новце, 
а неписмени су вршљали Србијом. 

Онда је дошао Ковид-19. Дошао је ђаво по 
своје. Српске власти су брзо решиле проблем са 
недостатком лекара и запуштеним здравственим 
системом, оптужиле су народ и увеле досад 
невиђене драстичне мере. На сва уста промовисана 
је дикриминација према старијим особама. Власт 
је ускратила својим грађанима људска права и 
суспендовала Устав. Све је то „у интересу здравља 
грађана“! 

Диктатура је почела да показује резултате. Све 
више грађана је одлазило на онај свет. Садизам 
је организовао он лајн суђења. Затварани су 
новинари. Коначно, отказане су конференције 
за новинаре. У „интересу“ новинара. Грађани се 
могу информисати само када могу да изведу куче 
и када ће се председник појавити на екрану да им 
га накрши што су непослушни и да их обавести 
како нису исцрпљене све мере, а то значи све 
санкције. 

Болнице и затвори су ницали као печурке. 
Време страха и лажи се продужава. Затварају се и 
здрави људи. Болесници шетају. Разносе Ковид-19 
и респираторе!
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Миркане, да ли је аршин свуда исти?

Физичко заточеништво може узроковати и 
психичко. Заточеници својих мисли уживају у 
својој робији. Не знам да ли би им то требало 
кварити. Они мисле да је читав свет њихов. 
Подсетимо се шта је писао Чехов: „Обично се 
каже да су човеку потребна само три аршина 
земље. Но три аршина су потребан за леш, а не за 
човека.“

Канаринцу је место у кавезу, а човеку је мали 
читав шар! 

Не знам на кога је песник Мирослав Тодоровић 
мислио када је ово записао, Ми смо ионако Господа 
на заласку. Употребио је и велико слово Г. Ових 
васкршњих дана, православних и католичких, 
било је добро размислити да ли и једни други 
мисле да постоји само један Бог. Ако је тако, онда 
је Он наш заједнички Бог. То тврди и Корона. Она 
показује целом свету да постоји само један Бог. А 
неразумни, свако има свог Бога, и на “добром” су 
путу да изгубе сваког од њих. Ствар је природе и 
оно што су људи начинили, они који су створени 
по Божјем лику. Или, како једном рече Песник, 
Мисао је Мајка Божја! А то значи, наш је читав 
шар. И то је мало. Шар се није случајно нашао на 
жезлу свакога цара. И још више, на глави! 

14.4.2020.

Илузија Шопенхауера

Да ли је Шопенхауер знао да се без илузије не 
може живети? Нема живота без жена, без ракије и 
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без метафизике! Добро, може и водка! 

Смрт се опет страшно обрукала!

Умро је др Миодраг Лазић, доктор Лаза, велики 
човек и велики доктор. Слава му! Ових дана сам, 
као сваки сужањ, често гледао како Србија цвета, 
а ми смо немоћни. Цветају шљиве и без нас. Сада 
гледам у компјутер. Зурим у фотографију доктора 
Лазе. Зурим, ћутим, нема никога. Лаза је решио да 
оде без нас. Изабрао је да се рве са Короном. Меч 
је трајао кратко неколико дана. Он је први хирург 
који је оболео од Короне. 

Др Лаза је био херој рата у Босни. Оснивач 
ратних болница. Човек који је оперисао неколико 
хиљада рањеника. Причао ми је доктор Панта, 
Лаза је био рањен и није могао да стоји на обе 
ноге. Тражио је да му подметну столицу, па је на 
једној нози стајао, а другом се коленом ослањао 
на столицу и оперисао. Други пут, он и Панта су 
засукали рукаве и на ледини оперисали рањеника, 
а дали су му и сопствену крв, јер је много 
искрварио, а резерве крви није било.  Др Лазу је 
орденом Св. Саве одликовао блаженопочивши 
патријарх српски Његова Светост Господин Павле.

Др Лаза се неће љутити на своје пријатеље који 
нису у ситуацији да га испрате како је ред. Али, 
ја сам љут, што сам немоћан. Да ли је за све крив 
вирус, или народ, или има још нешто? Песник би 
овако рекао: „Смрт се опет обрукала.“

Слава нашем пријатељу др Лази. 
Вечнаја памјат!
14.4.2020.
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Писци и читаоци есеја

Ствари су све изврнуте, а неке су и уврнуте, и 
да бисте их видели онако како треба морали бисте 
да све видите наопако. 

Ако је реч о есеју, онда човек мора да избечи 
очи. Ако пак чита свој есеј, то је потпуно губљење 
времена, макар да су и други писали глупости. 
Боље је учити се на туђим мукама.

Есеј мора да је луцидан. Писац есеја би требало 
да буде бар мало луцкаст. А читалац есеја би 
требало да буде закерало, џенабет, тврд и загуљен. 
А пожељно би било и да буде образован. Мислим 
на обојицу. Писцу је највећи непријатељ добар 
читалац. Зато га писац и воли.

Ако је писац образован, а читалац није, онда 
тиква одмах пукне. Али, може се наћи неки други 
читалац. Не треба журити. Ко жури пре добије 
боре. А и тешке мисли га савладају. Увек пред крај 
колабира.

Ако је писац необразован, а читалац јесте, онда 
читалац може кад је расположен да утиче на писца, 
али му неће написати дело. Најчешће читалац и не 
чита такве писце. Мада има поводљивих читаоца. 
Нарочито оних који читају само на плажи. За ту 
прилику потребне су лажи.

Веома је добра комбинација, необразовани и 
писац и читалац. Онда могу водити расправу до 
бесвести. Тако им и треба.

Одлична комбинација је неписмен писац и 
неписмен читалац. Читалац може бити неписмен, 
а да зна да чита. Неки знају да читају мисли. Тако 
се причало по селу. Нико нема за то доказе. И сада 
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се прича. Мој деда је био писмен човек, а баба га 
је читала као буквар.

Најсрећнији су они који не знају ни да читају ни 
да пишу. Они су увек јебена странка у спору. Њих 
сви јебу и прејебу! Њих се есеји и не сматрају.

Смирите се људи!

Амерички бискуп Џералд Глен (66), 
Нова Евангелистичка црква, преминуо је од 
коронавируса. Глен је говорио: „Бог већи од 
вируса.“ Био је у праву. Што се Бога тиче, Бог 
је највећи. Али, величина Бога се не преноси 
на човека. Још се није родио преносилац. Бог и 
човек немају исту „генетску“ структуру. Човек је 
физичко биће, па духовно. Дух излази из његове 
физике. Дух је могао и сам да вршља по свету. 
Али, када је физичко биће почело да јаше диљем 
шара, па и космоса, на леђима духа, дошли су 
„нови анђели“ да човека упозоре, па и да га смире.

15.4.2020.

Од Бога је људима да мисле и верују

Нико вернику не може да забрани да верује. И 
робијаши верују. Многи су за веру изгубили главу. 
Верујем да би били кориснији да нису. Ко год је 
био на робији никада се ње није ослободио. Бог 
је хришћане ослободио разних прогонитеља од 
Нерона до Диоклецијана, од Хитлера, Стаљина... 
али их није ослободио робије. Бог је људима дао 
велика права, да мисле и да верују. Та права нису 
ограничена ни временом ни простором. Она су 
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ограничена животом и не могу се ограничити 
неким прописом. Она се човеку одузимају вољом 
оног ко им је то право даровао. А што се живота 
човека тиче једино га реч може продужити!

16.4.2020.

Пре два дана однесоше мог пријатеља др Лазу

Почео сам стално да мислим о вирусима. 
Онима који од вируса живе то је и био циљ. Знају 
они докле су ме довели и због тога су радосни. 
Утеха би требало да ми буде то да нисам сам. Али, 
нити је то утеха, нити сам икада био сам. Увек сам 
био сам са собом, а каткад још са неким. Дакле, 
о самоћи нема збора и то није никакв аргумент 
који би ми олакшавао муку, нити би ме он могао 
ослободити вируса. Вируси су мисао само ако су 
далеко. Ако су близу, онда су стварност. 

Пре два дана однесоше мог пријатеља др Лазу. 
Плакали су сви живи. Кога год сам срео плакао је. 
Сретао сам их само на Фејсбуку јер сам месец дана 
на робији. Робијам, ни крив ни дужан! Са некима 
се чујем телефоном. Углавном се обавештавамо 
о својој тескоби. О робији. Робија је одавно 
смишљена. Јер је самоћа грозна. Ако зликовци 
хоће над неким да се садистички иживљавају, 
онда га баце у самицу. А и судије воле да осуде 
некога да робија. Какви одвратни ликови, воле да 
суде. 

Негде су самоћу сматрали и подвигом. Копали 
су по Синају рупе. Завлачили се у њих и мислили о 
Богу. Пацови. Смишљали су шта би Господ волео. 
После су о томе понешто и забележили и сада нам 
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то неки попови подтурају као мудрости. Неки се 
усуђују да кажу и да су видели Господа, неки су се 
хвалили да су с њим разговарали.

И ја сам с њим разговарао. И то више пута. 
Некад сам га молио. Сад га више не молим. 
Поразговарамо и ја се окренем послу. Запнем 
да решим проблем. Ако не могу да га решим до 
краја, онда одем да се истрчим поред Нишаве. 
Разговарам са Господом. У разговору учествују, 
не баш увек, зависи од расположења, и птице, 
славуји, вране, голубови, бубе и бубице и врбе 
обавезно... Нишава је тиха, не уземирава нас и не 
прекида наш разговор. Волео бих да сретнем неког 
свог пријатеља. Бар када се ово све заврши. Не 
зависи све ни од вируса. И људи су се искварили. 
Није као што је било. 

Сад мудраци тврде да ништа неће бити као 
јуче. То смо знали иако нисмо били мудраци. 
Јутрос је са мном био и Хераклит. Шетали смо 
дуго, виртуелно, наравно, гледали смо нетремице 
у Нишаву. Тече ли тече. Још увек тече. У неко доба 
наиђе Ниче и Хераклет се брже боље удаљи. Имао 
сам утисак да није желео да нам смета. Они који 
су увек у праву стално су у заблуди.

16.4.2020.

Доктор Лаза

Др Миодраг Лазић
У народу био је познат
Као Доктор Лаза.
Из милоште 
Звао сам га Лаки,
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Био је сјајан човек...

Нећу се скоро опоравити од шока...
Био сам сигуран да сам добро
само кад је он био ту негде, близу.
Волео сам кад се широко насмеје.
Волели смо кафану као рођену кућу,
тамо је увек било људи
за лепу причу и за свађу.
Могао си да седиш у кафани
и да игноришеш цео свет.

Онда су дошли кафићи.
Ту си могао и да гледаш.
Неки су у кафићу прогледали,
Потом су у кафану заглавили.

Расправљали смо историју,
Размотавали смо од Кулина бана, 
Шпаратали смо уздуж и попреко
Диљем наше намучене отаџбине,
Од Книнске крајине, преко Босанске, 
до Тимочке,
Исправљали смо нашу криву Дрину.

Дивили смо се Његовој Светости,
Нашем Паји, који се возио по небу
Последњим београдским трамвајем, 
На линији од Врачара,
Од Храма Светог Саве,
До центра Призрена, 
Старе српске царске  вароши,
До Богородице Љевишке.
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Поздрављали смо се са,
Догодине у Призрену!

Господе, зар на овој лепој Земљи, 
на овом свету, 
само свецима да се дивимо?

Данас је Велики петак,
Распети петак, 
говорила је моја мати,
Док је гледала у Богородицу
Подно крста.
А ми смо у затвору,
Ми који нисмо веровали 
У смак света.

А сад, Лаки,
Шта нам је још остало,
Распети Христ и 
Марш на Дрину!

У Нишу, 17.4.2020.

Подршка

Ви који подржавате Вучића, знате ли шта сте 
ви? Па, знате, дабоме! 

***
Постоји и ратна поезија,
па и ратна музика. 
Борбене песме,
Маршеви...
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Марш, бре!

***
И болест је лек,
И то често! 

Пола сата ропства на слободи

У Библији се среће реч стадо, она тамо означава 
вернике који су следили Христа, а после смо 
дошли дотле да су људи ишли, или су морали да 
иду, за својим пастором као паства, или за својим 
свештеником, од јереја до архијереја као овце. 
Стадо може бити оваца, коња, коза, крава, а јато је 
реч резервисана за птице и рибе.

Сада, у време короне, појављује се реч крдо. Кад 
је реч о имунитету чујем на телевизијама, говори 
се о имунитету крда. Мисли се на колективни 
имунитет, на имунитет већег броја људи у оквиру 
једне државе, па и на имунитет свих становника 
те државе, што је немогуће. Реч „крдо“ сам сретао 
и још док сам био мали, у каубојским филмовима. 
Тамо се њоме означавало крдо говеда, коња или 
бизона... Да ли ће корона која је зауставила велики 
део света успети да  промени имена народа? Да ли 
ћемо ми Срби које су често третирали као овце, 
као стадо, постати крдо Срба?

У вези са имунитетом стада писала ми је 
пријатељица Јелена Радовановић, песникиња и 
преводилац. Потврђујем њено мишљење о томе. 
Сва стања која спомиње у свом писму, редом 
сва, лично сам преживео робијајући захваљујући 
Хазјајину, ни крив ни дужан. А Јелена каже: 
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„Лоботомија се захуктала код нас. Никакав 
имунитет стада нама више не може да помогне, 
наше стадо је одавно имуно на памет. Сва 
расположења се смењују у изолацији, све су 
то психијатри описали посматрајући људе у 
самици. Један дан безразложна еуфорија, други 
дан апатија, трећи дан бес, четврти немоћ, пети 
кататонија, шести депресија и тако редом својом 
синусоидом. Пуцају и најпаметнији и најјачи. У 
(анти)системима као што је Србија су у ствари 
само битанге и муфљузи ментално стабилни, 
по томе ћете их најбоље препознати. Пуцају од 
ведрине и животињског витализма.“ 

Ако се у тексту некоме не допада реч Срби, 
нека уместо ње упише име своје нације. Измена 
назива неће битно утицати на тумачењa  Библије. 

Занимљиво је како ће се крдо понашати након 
укидања „(из)ванредног стања“ = „(из)ванредног 
срања“. Претпоставка је да ће се понашати као 
крдо, те да ће се радовати и веселити када им 
Хазјајин допусти пола сата ропства на слободи. 
Након тога, крдо ће наставити задовољно да 
мрциња!

У финалу, свакој јединки крда Срба, није реч 
о личностима, реч личност је у Србији чиста 
измишљотина, Хазјајин ће даривати 100 еура 
и крдо ће омамљено, намамљено, јурнути ка 
изборима. Урааа! После ће се годинама ударати. 
Али јбг! Још ће бити убеђени да су оних 100 еура 
добили због короне, а не због избора.

20.4.2020.
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Фејсбук пријатељи

Многи моји Фејсбук пријатељи су ме између 
два Божића напустили. Неки од њих не својом 
вољом. Нису имали воље да се одупру Господу. 
Ако кажем да ми их је жао, наћи ће се и они који ће 
моје жаљење оспоравати. Свет је чудо и са друге 
стране. Морам пред собом признати да ми их је 
жао. Понекад седим поред прозора, иза завесе, све 
ми се чини да ме они тада не виде, и размишљам 
о њима. Ако ништа друго, пребројавам их. Не 
могу ни имена свих да се сетим. Али знам како 
изгледају њихове фотке. Знам њихове стихове. 
Знам њихове муке. Неки од њих су отишли, а сваког 
дана разговарам са њима. Пребирем по писмима. 
Преврћем поруке. Читам са сваке стране. Често се 
чудим шта је пријатељ хтео да каже. Знам поруку 
напамет, али не знам шта значи. А немам кога ни 
да питам. Болујем.

За пријатељство није потребно лично 
познанство. Добро је, али није нужно. Имао сам 
неколико таквих пријатеља. Тугујем. Као мени је 
тешко, али знам да је њима тамо теже. 

Изанђале приче, о рају, које још протурају 
разбарушени и задригли попови, који се због 
своје гојазности једва искобељају из мерцедеса, у 
сиромашнијим праохијама возе ауди, не држе воду. 
Нарочиту одвратност изазивају приче о магарцу 
и слами које се причају из култног мерцедеса, 
коме не личи да се поред крста кочопери и да се 
бадњаком и Христовим именом кити. 

Неки Фејсбук пријатељи су ме напустили 
својом вољом. За поједене, веома мали број – 
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епсилонтика, успео сам да установим њихове 
разлоге, копкало ме је, зашто су отишли од мене без 
поздрава, понекад је то била једна реч, а понекад 
и читава реченица, али то ћу ипак оставити њима 
на душу. Они су у праву. И због њих тугујем. Знам 
да им није лако. 

О неким Фејсбук пријатељима никада ништа 
више нисам сазнао. Само су штукли. Распитивао 
сам се. Не могу да кажем да нисам. Али ништа. 
Нек иду с милим Богом. 

Занимљиво је да су неки од мојих негдашњих 
Фејсбук пријатеља однекуд изронили после 
неколико година. Једни су написали нешто 
немушто као оправдање што се нису појављивали 
на Фејсбуку. А нису ни морали да се правдају. 
Фејсбук није судилиште. На Фејсбуку сви одлучују, 
сви гласају, зато никада и нема одлуке. Други су 
били болесни. И то су документовали фоткама. 
Објашњавали су широком Фејсбук аудиторијуму 
нашироко како су их сецкали, шта су им хирурзи 
и психијатри извадили из бубрега, односно из 
главе. Размотавали су своја црева. Стискали су 
сфинктере да им не би прича изашла на нос.

Више жалим своје непријатеље. А још 
више непријатеље који су ми били пријатељи. 
Непријатељи су ти као мирођија. Без њих је све 
бљутаво. Шта бих ја без њих?

Битанге

Према рекацијама Фејсбуковаца видим да у 
Србији постоји велико интересовање за битанге. 
Битанга је мађарска реч, а мангуп је турска. 
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У нашем језику су синоними. Не могу да не 
приметим, мора да су постојали добри разлози 
да се ове две речи одомаће у Србији. У вези са 
мангупима ствари су ми јасније захваљујући 
песникињи Јелена Радовановић: 

„Изворно, по закону из 1886. мангуп је ‘сва 
она стока и домаћа животиња, која се нађе да 
тумара којекуда, а газда јој је непознат власти и 
мештанима.’“

БИТАНГЕ

Почех јутро са битангама по Србији,
па ко велим да не претерам, направих паузу. 
Сад кад сам се вратио установим,
има више него што сам мислио. 
Иако сам доста путовао 
по свету, нисам их тако запажао тамо. 
Али отуда се ове наше још боље виде. 
Као крмаче. 
Као масне мрље на белом чаршаву. 
Као карцином на јетри 
који само ултразвук региструје. 
Подгризају државу. 
Подгризају ми душу. 
Битанге једне!

Битанге очерупаше Србију 
као покислу кокошку! 
Битанга није мелем!
Битанга није псеудоним!
Битанге које су на власти мисле да су арома.
Битанге су обично у затвору.



70

Робија

Србија никада није оскудевала у битангама. 
Србија је богата држава, погледајте какве све 
битанге издржава.

Отимачина је стара колико и човечанство. 
Она се појавила одмах чим су се појавила жива 
бића. Одмах када и глад. Временом је мутирала 
и потпуно је независна од глади. Везала се за 
карактере који су познати под називима: Лопови, 
хохштаплери, разбојници... У међувремену се 
појавила изврсна човекова особина згрожавање. 
Не могу рећи да је ова особина угрожена. Она 
нестаје. Ретко се среће, а отимачина се размножава 
и усавршава. Битанге раде! 

Хазјајин припрема Србију за историјски 
споразум са Шиптарима. За предају Косова. Али 
они се неће на томе зауставити. То су овејане 
битанге.

У Србији постоји велико интересовање за 
битанге. То није никаква тајна. Ја сам мислио да 
сам им јуче много пажње поклонио, али јутрос 
видим да оне не одустају од отимачине, а и неће, 
ако се ми не уразумимо. Битанге на власти може 
уразумити само народ. За то је потребна одређена 
количина беса. Да ли се то накупило?!

Пустили су и кишу

Синоћ сам изашао да робијам пола сата на 
слободи. Било је занимљиво видети, пустош, нигде 
никога, све затворено... Ни за време бомбардовања 
1999. није тако било. Пустили су и кишу. 

Сећам се када сам ишао на војне вежбе, не 
као министар војни, јебеш Вулина, него као 
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нишанџија, увек је било лоше време. На вежбе 
смо одлазили као војници, а враћали се као свиње. 
Још не могу да се оперем! 

Корона полако одлази, најбоље би било да и он 
оде!

Избори

О изборима би требало разговарати тек када 
лопови буду на сигурном, у затвору! 

22.4.2020.

Гасна комора

Кад смо добили оно пола сата да робијамо 
на слободи,  после полицијског часа којим вас 
лече истакнути српски епидемиолози, већина 
су излапели, а који је трајао 84  (и словима: 
осамдесет и четири) сата, кренем ја, узгред да 
кажем, пустили су и кишу, обучем јакну, а преко 
јакне кишну кабаницу, ставим шал и капу, узмем 
и рукавице, не хируршке, обичне зимске, било је 
7 ͦ , и кренем. Рекли ми да идем степеницама, јер, 
ко зна, можда се у лифту задржао неки вирус. У 
то сумњам. Лифт је страшно прљав. Смрди. Права 
гасна комора. Комшије које изводе кућне љубимце, 
мислим кучиће, заслугом власти не изведу их на 
време тако да чим се куца докопа лифта одмах 
подигне ногу, а понека и чучне.  Лифт је толико 
штрокав и тамо никакав вирус не може да издржи 
полицијски час који је прописан за људе.
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Е, неће га мајци!

У време када није било корона вируса лифт је 
био у још горем стању. Радиле су кафане. Знате 
шта је кафана, да вам не објашњавам, то је једна од 
најзначајнијих институција у Србији. Није кафана 
српска измишљотина, али кад се нешто добро 
појави у свету наши људи који су по природи 
бистри, можда и најбистрији на свету, брзо то уоче 
и одмах то донесу у отаџбину. Тако је било и са 
кафаном, па потом и са кафићима. Дакле, у радно 
време кафане, и уопште у радно време, понеки 
комшија, млађи, раније се то дешавало комшијама 
средњих година, са пословним пријатељима 
сврати у кафану и поштено се ошљема. Зато што 
се много курчи, иначе не би био Србин, па на 
гладан стомак опали неколико вискија, не знам 
колико, нисам бројао, па тек кад се подгаси, он 
онда као нешто једе, у ствари трпа у мешину као у 
канту за смеће. Тако натоварен, притисне ту храну 
неким лошим вином и у то доба дође и фајронт. 
Комшија крене кући. Издржи некако до лифта и 
кад уђе у њега, једва напипа дугме и притисне, 
није сада важно да ли је погодио спрат, лифт се 
заљуља и нагло тргне, те комшији подигне стомак 
и овај избљује све оно што је попио и појео, а ви 
мислите да ће ту опстати некакви вируси. Е, неће 
га мајци! 

Пуковник устукну

Само што сам сишао до приземља, имао сам 
намеру да успут погледам у сандуче за пошту. 
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Рачуни долазе и када је корона на снази. Кад отуд 
комшија. Маскиран, али сам га познао, пуковник. 
Није др Кон17, човек је у пензији. Др Кон и није 
пуковник. Aли, покушао је да устукне. Време је 
за пензију. Др Лаза18 није доживео! А стићи до 
пензије је велика привилегија – говорио је др 
Паравина, професор Правног факултета у Нишу. 
Од Наполеона19 на овамо нисам видео мањег 
пуковника. Угледавши ме он се трже, устукну, 
врати се уназад неколико корака. Видим, човек се 
уплашио. Укопчах да је то због тога што ја немам 
маску, брњицу. Прецепио се. Није ме познао. Није 
се човек уплашио од мене. Али, одузео се. Нисмо 
се ни поздравили. Узех свој рачун за грејање, код 
нас се грејање плаћа и када нас не греју. Одох да 
протегнем атрофиране ноге. Напољу ромиња, 
нигде никога, ни трага од короне. Не сећам се да 
је Ниш некада био чистији.

Познајем још једног пуковника који је мали. 
Дружили смо се док смо били млади. Али њега 
само зову пуковник. Мислим се, могли су га звати 
и генералом. Ја сам га звао Кинси, и он мене. Др 
Алфред Кинси20 је давно већ био мртав када смо 
се Кинси и ја упознали. Јбг, има разних пуковника. 
У оно време као да није било вируса. А било је. 
Свачега је било. А да није било секса, нико се 
др Кинсија не би ни сетио. Ко је бре, тада имао 
времена да мисли на вирусе. Јебеш вирусе!

2.4.2020.

17    Др Предраг Кон (1955- ), српски епидемиолог.
18   Др Миодраг Лазић, (1955-2020), познати српски ратни 
хирург.
19    Наполеон  I Бонапарта (1769-1821), француски цар.
20    Др Алфред Кинси (1894-1956), амерички сексолог.
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Врста ропства:
Физичко,
Духовно,
Банкарско,
Верска затуцаност,
Идолатрија,
Навијање за Звезду или за Партизан
Или за СНС!21

Код нас је и старост робија. За то се побринула 
држава.

Живот је робија под најгорим условима и 
његове рите само духовност може да прикрпи.

На крају човек упадне у рупу за коју је био 
сигуран да није за њега. И то се деси баш онда 
када је помислио да је све готово.

Током робије човек се навикне и дигне руке 
од свега или дигне руку на себе. Не зна се шта је 
боље. 

Носити крст је права робија, а тек петокраку!

Лечење

Српски доктори лече Kовид-19 полицијским 
часом! Вакцинација ће, као и досад, бити 
пендреком. Проверена вакцина на релевантном 
броју грађана (пацијената).

Хазјајин се труди да докаже кривицу народа и 
успео је да утврди да наши животи нису више у 
Божјим рукама. 

У српском парламенту је у време док је 
Милошевић био хазјајин било више лекара него 
21    Стојан Богдановић,Бог је лудило, Ниш, Наис-принт, 
2018. Стр.21.
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пацијената. Сада су на сцени ти исти лекари или 
њихова деца, која су углавном завршила студије 
на протекцију. И методе лечења су полицијске. 
Ми смо једина држава на свету у којој лекари по 
закону могу да примају мито. Допуштено је до 500 
евра. А остало је по договору. Само наши лекари 
знају како се лечи овај фамозни вирус. Они тамо у 
белом свету признају да немају појма. 

***
ВУЧИЋ НАС ЈЕ ДОВЕО ДОВДЕ, ДАЉЕ 

МОЖЕМО САМИ! 
***
Пензионери ће добити по 100 евра, а што не 

узму грађани узеће мртве душе. И оне гласају!
*** 
Питао сам, Да ли је у Нишу неко преживео 

респиратор? Сви ћуте!
***
Кинесеки респиратори су вишенаменски. 

Нарочито су погодни за прање пара. –Горан Лаз

Играчи, навијачи и џибери

Др Кон није више верни навијач Ђоковића. 
Откад је почело првенство Ковид-19, натјецање 
за вакцину, навија за Вучића. Реч је о глобалном 
првенству, све проверени играчи, превејанци, 
Американци, Руси, Кинези, Индијци, а трте се и 
Енглези, Французи, па и Немци. Наш џибер се 
мува поред жице и посматра како деца скупљају 
лоптице после игре.

Пере се огромна лова и препродаје на светском 
бувљаку. Предност имају ови са нуклеарним 
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бојевим главама. Уколико нису шупље.
Увек је било, а ништа се није променило, 

превртачи морају да се докажу. Зато глуме 
острашћеност. Пеђа je од Хазјајина добио и 
шаргарепицу, чин потпуковника. До војводе има 
још доста.

Војвода не разликује вакцину од тениске 
лоптице. 

Весна Пешић је ишла у школу, али џабе. 
Децо, (а важи и за бабе и деде) ако не будете 

добри, ујесен ћете добити по једну допунску 
корону! А може и по једно, два, три или више 
изванредних стања = срања. 

26.4.20.

А у Нишу

У Нишком дому стараца помор. Један део 
оних из привремене болнице Чаир, који су тамо 
довезени из Дома стараца, враћен је у Дом, а други 
део је превезен на Бубањ.

Најсрећнији сам када три дана не видим 
Хазјајина.

Нишка власт је позукла и кородирала! 
Нишки градоначелник се не чује. Смета му 

бука. Сметењак.
Привремене болнице у Нишу се затварају, а 

број мртвих све већи!
СИНОЋ У НИШУ У ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ 

ЧАСА БИЛА ЈЕ НЕОПИСИВА БУКА.
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Тишина

Тишина је пауза која зна да потраје. Тишина 
је лош знак! Знам да има људи који воле тишину. 
У ствари не знају шта траже. Смета им галама, 
смета им бука, смета им музика. Не могу да се 
концентришу. Траже тишину. Траже ђавола. А 
за ђавола је и недеља радни дан! Не свиђа ми се 
тишина. Као да се нешто гадно спрема.

Можда вам се не диже зато што је недеља!

Лупање и лупетање

Изгледа да су људи склони лупању. С времена 
на време па почну да лупају. Не знам да ли би 
требало одвојити лупање од лупетања, али ко то не 
разликује мора бити уважен као и онај који лупа, 
или као и онај који лупета, јер сви су они гласачи. 
Сви би требало да буду једнаки пред законом, 
прецизније пред прописом. Срби су поново 
пролупали. Мисле  да ће тако умилостивити 
Хазјајина да их пусти још пола сата. Али, изгледа 
да се људима смучило да мољакају. Лупетање 
је, нарочирто у време ванредног стања = срања, 
произвело више штете него вирус Ковид-19. 
То ћемо тек видети када пребројимо мртве који 
нису имали тзв. антитела Ковида, када уочимо 
да су препуњене психијатријске установе, азили, 
када схватимо да је више средстава отишло 
за антидепресиве него за остале лекове... Кад 
схватимо, онда је касно. Тако је увек било. Што да 
мењамо?! Сад је време C-19, али оно је изнедрило 
пандемије лажи, страха, смрти... 
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Разне будале, а међу њима и неки паметни 
људи, шаљу вам, у поверењу, да прочитате шта 
су смислили експерти за Ковид-19, а он тако рећи 
јуче откривен. Цитирају разне нобеловце. И оне 
који нису нобеловци. Ко зна колико сада има 
нобеловаца. Размножавају се као вируси. Добио 
сам и овакво обавештење, Председник општине 
Шабац је недавно купио јединог преосталог 
живог диносауруса. За јахање, наравно. Ако сам 
добро чуо, паре је узео из неког фонда општине 
Шабац. Замислите?

Биће потребни нови лекови, а тек вакцине. 
Рат за вакцине није сада почео, али сада постаје 
жешћи. Нема се времена за навијање. Спасавај се 
ко може и ко како зна. Срби су трпељив народ, али 
не верујем да ће их то спасити.

Ванредно стање = срање, им је уштедело 
чекања на шалтерима, али су зато чекали испред 
самоуслуга и то на пристојном растојању једни 
од других. Није било пипкања нити сексуалних 
напаствовања, бар у оној популацији која је у 
самоуслугу одлазила у четири сата ујутру. Код 
нас има и четири поподне. А видим да је тако и у 
Енглеској. Али, за њих ме баш брига, као и њих за 
мене. Дочекали су да цене порасту. Цена нафте је 
на светском тржишту енормно пала, велики број 
компанија које се баве нафтом је банкротирао, чак 
и у озбиљним државама, каква је Америка, а код 
нас су цене снижене незнатно. Трговци кажу да 
већи део тога узме држава. Они су у праву, али 
не бојте се за њих, они никада нису на губитку. 
Јабуке су поскупеле дупло, лук три пута... Цене 
расту, нису то Њутнове јабуке па да падају. Цене 
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обара држава, ако хоће!, увозом, или забраном 
поскупљења, ово друго доводи до несташице...

Добро, манимо цене. Хазјајин се уплашио 
да ће му народ ускратити послушност. Ту спада 
и нестрпљива , а требало би да је несташна, 
опозиција. Руку на срце, није се баш показала, ни 
пре а ни за време Короне. Хазјајин је одлучио да 
мења одлуку о полицијском часу за време 1. Маја. 
Још није саопштио нову. Сад више није важно шта 
каже „струка“. Он чека да се подигне тензија, па 
ће вечерас то учинити. Вероватно, пре лупања у 
20.05. Он је одавно пролупао, али неки то сада тек 
виде, кад су испратили своје рођаке и пријатеље, 
на Ново гробље, На Бежанијску косу, и на још 
осамдесетак локација широм Београда, па на још 
четрдесетак локација у Нишу...

Важно је да преживимо до избора, а после смо 
најебали!

29.4.2020.

Сви ће изгубити

Митинге и контрамитинге смо гледали 
деведесетих година. Није на добро испало. 
Актери су истa фела, мало се шта променило 
у методологији. Сви обећавају. Нико ништа не 
испуњава. Једни крше устав, други крше законе. 
Нама га накрше. Увече аплаудирају докторима-
мученицима, потом они први звижде и лупају, а 
они други пале бакље, пале народ. Право да вам 
кажем, спавам на једно око, бојим се, запалиће 
Србију. Хазјајин, са главним подрепашима 
припрема изборе. Сигуран сам, сви ће изгубити. 
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Понуда је слаба. Ови не ваљају, ни једни ни други. 
Са њима смо већ изгубили. Само да се не умешају 
трећи. Да се подсетимо Николе Пашића, Спаса 
нам нема, пропасти нећемо! Фали само руски цар. 

По традицији у Србији се Први мај слави 
лежећи!

Многи неће стићи до избора.
Прст на чело, изађите на Сунце!
1.5.2020.

Брука је стигла у in-box

Монитор је у броју 53. од 24.4.20. објавио 
колумну Наташе Андрић под насловом из 
Крајности у стварност. Прво сам прочитао 
коментар Моше Одаловића: „Којих све узлета 
имаш, драматичних опипавања и слетања... А 
опет, све буде укоричено рамом тврде позлате!“ 
па почех да читам и Наташин текст. И раније 
сам читао њене текствове и дивио се. Дођох до 
последњег пасуса и открих своје незнање о њеним 
одличним текстовима. Реч је о виспрености и 
рашљарењу Наташе Андрић по дубинама туђих 
текстова, углавном својих пријатеља, овај пут сам  
тај био ја, и „позајмљивању“ без пардона туђих 
идеја, па и оних из туђих наслова. То спада у нову 
књижевност. То је уметност. Али, морам признати 
да то не може свако да уради. Написала ми је: 
„Ово је било случајно... или ми је остало негде... 
а да се обрукала, обрукала се.“ У in-box, наравно, 
јер јавно, то би била брука „велике списатељице“! 
За уметност су потребне рашље. Да похвалимо и 
Монитор, свашта објављује!

2.5.2020.
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1. мај, 2020.

И у богатим државама се протестује. Код нас 
је на првом месту крканлук. Дакле, најважнија је 
гузица. Срећом, у неким крајевима Србије јуче је 
падала киша. 

Помишљам да ове што лупају у шерпе назовем 
шерпаси. Јер, и шерпаси за живота по неколико 
пута освоје врх. Нико од поштених новинара 
и не помишља да спомене име неког шерпаса. 
Важни су они који врх освајају из обести а не због 
цркавице којом се хране жене и деца.

Видех на тв оне бабе на степеницама Народне 
скупштине, маскиране по препоруци «струке», 
умешале се са коњима. Баш је био далековид 
онај Тома Роксандић. Ако сте мислили да ће нас 
бабе извести на пут, зезнули сте се. Револуције су 
изводили Принципи, а не залудне бабе и себични 
старци, уз то и сенилни. Гаврило је донео благу 
вест којој се још увек радујемо.

Хазјајин је дозволио и маторцима да 1. маја 
изађу пре подне, на Сунце. Било је врло мало људи. 
Не знам чега се „струка“ плаши? Али, слутим шта 
би их снашло.

2.5.2020. 

Лекари, сестре и “струка“

Што се тиче лекара и сестара који су ових месеци 
у болницама домовима здравља, амбулантама...
заиста им се дивим. Многи од њих су небригом 
државе изгубили живот спасавајући друге. Слава 
им! 
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А што се тиче оног дела који називају 
«СТРУКА», мислим да би за њих бољи назив био 
«БРУКА», јер тамо заиста нема касветног човека.

О лепоти се само наклапа, а сећамо се само 
ружних ствари. То је оно најбоље што је измислила 
трагедија. Нажалост.

Огњиште

Срео сам, у свом релативно дугом животу, 
базајући по свету, разне просторије , куће, 
кућерине, виле, шупе, бараке... у којима су људи 
становали. Било је и оних у којима није било воде, 
ни купатила, а ве-це у дворишту, или нигде, али 
свуда је била кухиња, некад се звала огњиште! 

Цинизам

Маја Стокин на свом фејсбук зиду наводи 
занимљиву мисао Павла Флоренског: “...цинизам 
је говорење скривеног и скривање оног што се 
показује.” Виолата Бјелогрлић на истом зиду, 
мисли: „Цинизам је просто једна немоћ, као и 
ругање.“

Цинизам и ругање су синоними!!!
Ако је цинизам немоћ, како је онда Диоген 

тако моћан? И још, цинизам се одавно одомаћио 
у литератури, шта то значи? Или је и цинизам 
узнапредовао, па није више што је био. А можда 
сам ја конзервативан, па не пратим промену 
цинизма који се инфилтрирао у политику и тамо, 
тако се чини политичарима!, постао моћно оружје. 
Диоген је заговаро врлине и једноставност. Није 
ми никада рекао да ли је успео да нађе човека. 
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То се сада постиже монаштвом. Човек је велика 
мисао, а и мисија о којој се још увек мало зна. 
Човек се изгледа само тако и може наћи. Мислећи.

Хазјајин каже овако: „Затворио сам вас у вашем 
интересу. Јесте противуставно, али сада ћете се 
понашати по Уставу, иначе...“

4.5.2020.
Бекство у сан

Најлепше је када човек будан сања. Има и оних 
који тврде да то није могуће, а ако јесте, онда није 
тачно. Али, ја мислим да нису пробали или им је 
цркао тај чип. 

Ево, скоро два месеца, буљим кроз прозор, 
сањам када ће ми се Хазјајин макнути с очију и да 
ће ми се та битанга скинути са врата. Раније ми се 
није појављивао тај одвратни тип. 

Сањао сам да ћу једног дана изаћи на Сунце. 
Сањао сам да ћу ићи да видим море. Сањао сам 
удвоје. Причао сам двојнику мој сан, она се само 
смешила и подстицала ме да још више отворим 
очи и да ако је икако могуће досањамо нашу 
причу, о Сунцу и животу. Не знам да ли ће нам 
се сан остварити. Заборавио сам да ходам. Вучем 
се као мрц  и упорно будан сањам. Кад двојник 
оде, склопим очи и заспим, побегнем у сан. Кад 
се пробудим, опет је дан, не знам који је, свеједно, 
исти је сан био и јуче. А сутра?

И Никола Тесла је мислио да је у светлости 
сва духовна „лепота и самилост“, а то значи 
Сунце. Нема нам друге, морамо на Сунце. Мисао 
је, такође, Сунце. Ми често видимо како мисао 
светли и дивимо се тој лепоти. Да ли сањам?

4.5.2020.
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Политички геније

КЊАЗ МИЛОШ: МОЛИМ, ПРЕТИМ, 
ПОЗЛАЋУЈЕМ!

Цмиздравци нису за политику. 
Време је да опозиција прогласи ванредно стање.

Путовница ка љубави

Надам се да ће данас Народна скупштина 
одлучити да укине ванредно стање =  (из)ванредно 
срање. То не значи да ће се наше ропство завршити. 
Не мислим на ово физичко ропство које су нам 
наметнули Хазјајин и његова клика, мислим на 
оно друго ропство које је изазвано првим, али 
на које смо ми сви пристали, и то добровољно. 
Да, да, добровољно, јер нико никоме не може 
забранити да мисли. Ја сам сведок, као и милиони 
људи диљем Србије, да смо ми готово свесно 
избегавали да изаберемо нешто што волимо. 
Хватали смо се за робију. За одвратног Хазјајина. 
Замислите! Зар нисмо могли да откријемо нешто 
што бисмо волели да радимо, неку активност, да 
размишљамо о нечему што нам испуњава душу. 
Како смо могли да се непрестано тресемо, да 
стрепимо, да са зебњом ишчекујемо вести када 
ће се појавити онај чији смо робови. Та је завист 
личила на љубав, али то је ипак она грозна завист. 
Али, љубав постоји. Она постоји у отсуству 
стрепње, у слободи, а слобода се може стећи 
само офанзивом против зависности и робовања, 
пре свега духовнога. Друго ропство и не постоји. 
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Значи, морамо из главе избацити Хазјајина. 
Требало би се посветити људима и стварима и 
активностима који испуњавају нашу душу. То би 
била путовница ка слободи и љубави.

6.6.2020.

Синдром канаринца

Слобода се сања, о слободи се машта, али из 
ропства. Нико слободан не машта о слободи. Иако 
нико и не зна шта је слобода. Људи знају шта је 
ропство и онда замишљају да је слобода нешто 
супротно. Ретко ко се пита зашто је роб Божји, 
чак и филозофи и теолози се ретко кад хватају за 
таква питања. Верујући су срећни што су робови 
Божји, што су то што јесу и мисле да су то што 
јесу захваљујући Богу, а не својим родитељима 
или свом социјалном окружењу, па ако хоћете и 
статусу. Канаринац пева само док је у ропству. 
Интересантан је тај синдром канаринца. И Бранко 
Миљковић се питао: „Хоће ли слобода умети да 
пева/ као што су сужњи певали о њој?“ 

Живот почиње тек када човек изађе из сна. 
Кад почне да боли! 

7.5.2020. 
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