
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

РА ДО ВАН БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ

ЗА ДУ ШУ СВО ЈУ СЛО БОД НО ДА ЖИ ВИ

Ко лу ба ру и Бр да сви ђа ју ћи, „ре дом и брез сит ни ча ре ња”, од 
сва ке ру ке гре шни ка ту шти на би се на шло, „у се лу Ће ли ја ма и 
по нај ви ше”, а овим све том по но си то јо ште ко рач ју и они чи ја се 
тек круп ни ја зло деј ства („...ка ко но се на о ко ло при ча и у де се тер цу 
ки ти”) од ју тра до за ра на ка до бро ја ти не би мо гла, али Р. Б. Мар
ко ви ћа, мни мог ли те ра ту, ко ји је не пе ча та ну књи гу и спо мен наг
ну тог чо ве ка иза се бе оста вио, у том ко лу не тре ба тра жи ти, по чем 
се име ње го во и ни је че сто по ми ња ло, „ку дли ре ђе та мо му пи са
ни ја, осим у уто пич не обла сти ако се за ђе и о не ви ди мим, по над 
обла ка ку ла ма ве ће се за по де не”, кад би му се, ка о но ти суд би ни 
оста вље ном пу сто сва ту ко ји се из јед на чи ти ни са ким не мо га ше, 
све ко је шта „при ши ва ло” – па и да жи вот сам, из ми шљач ки ха р
ти ју мр че ћи, из пре ко све то ва сво јих оп сер ви ше.

Чо ве ку је рет ко да но за ду шу сво ју сло бод но да жи ви, а не на 
узи ци ту ђе во ље или ка ко вог по ро ка, с тим што Р. Б. Мар ко ви ћу, 
мни мом ли те ра ти, „са ња лач ку по ми ре ност” са овог све та ту гом 
оспо ри ти ни ко не мо га ше, упр кос на лет не му сва дљи во сти и гнев
них ма хо ва, због мно гих не во ља и спрам књи же ства рђа вог од на
ша ња: ме хан ских до ко ња ка под ми ги ва ње усле де ло би и на са ми 
пи са ни ја ње го вог по мен, уз где ко ји грч око уса на, „као кад се бе ла 
дла ка из бр ка чу па”, кад би се и шкр гут зу ба ја сно за чуо, уко ли ко 
се „пу блич но за тек не” и еме ритучи тељ ће ли јан ски, Сре тен, ко ји 
се „ти ту лар но са мо про и звео”, на рас по ло же њу ина че сто је ћи – „брез 
кон ди ци ја, с ми зер ном пла том и брез школ ских др ва”... 

Учи те љи ма на рас по ло же њу, ду ше ва ља, баш и ни је ла ко, уз 
зна ње да и не при зна ти спи са тељ на овом све ту ослон ца те шко на
ла зи, при ме ром сви ђа ју ћи „ка та стар ски сти цај” мни мог ли те ра те, 
Р. Б. Мар ко ви ћа, ко је му се из ма кло и ме сто пи ке ти сте („...услу жног 
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су бјек та, ге о ме тер ске ко чи ће ко ји по би ја, ку лу бар ске по теспи
шта ли не док се ка та стри шу”), због че га је Р. Б. Мар ко вић, у Па вло
вој ме ха ни, пре тио да ће се са ми ни стром не по сред но об ја сни ти 
и чи та ву ствар у но ви не да ти – про бле де лој кон тра фи Вла да ра 
је ди то окре нут, пре не мо глим гла сом до ме ћу ћи: „Књи жев ни ци у 
исто ри ји ду бо ког тра га оста вља ју и на пре сто лу свом и пре ко гро
ба се де”, прем да ре шен „ин штан ци ју ипак да спу сти и Kатастар 
лај ко вач ки пре вен тив но ви зи ту је”, с чим се, ка жу, не из бе жи ми 
Кне зми лој ко вић, „ка си ра ни жан дар”, апо стро фи са ни пи ја нац ина
че, пр вим ма хом „со гла сио” ни је, твр де ћи да у Ко лу ба ри и Бр ди ма 
не ма ни три се ља ка с ко ји ма се мо же људ ски раз го ва ра ти, „уко ли
ко до ђе ста нипа ни око ка кве ме ђе”... 

Али ни отре жњен, „од из глад не ло сти и не сна сав пре ви нут”, 
Р. Б. Мар ко вић ка та стар ске ста ре ши не ни „пре вен тив ном ви зи том” 
скло ни ти не мо га ше да га у сле ду ју ћој ге о ме тер ској кам па њи као 
пи ке ти сту уста но ве, са мо је при твр дио обер ге о ме те ра Се ви ћа, лај
ко вач ког Ка та стра ука зног на чал ни ка, твр ду ре ше ност: при сво ме да 
оста не и фор мал ну ње го ву мол бу, „као и жал бу ако би сле до ва ла”, 
бес при зив но од би је, упр кос обе ло да ње ној про тек ци ји с вр ха сре
ске вла сти, с тим што до су ко ба над ле жно сти ни је ни до шло, по
чем се и сре ска власт кан да пре до ми сли ла, по ру чу ју ћи да се у оп
штин ске по сло ве („...овом при ли ком, а ни ина че”) упли та ти не ће, 
та ко да се не у сли ше ни пи ке ти ста, оче ки ва ну жал бу не ула жу ћи, 
у крај ње не при ку пље ном по ја ву, „ко лу бар ских ја бла но ва ду гим 
сен ка ма ви со ки стас свој при ку чу ју ћи и с не ви ди мим со бе сед ни
ком пе ри па те ти шу ћи” , ка Па вло вој ме ха ни („...пре ким пу тем, кро
за пи штал ни по тес”), круп ним ко ра ци ма у за ран ке за пу тио, гре дом 
се за ри чу ћи („...ка ко су ино ко сни мо три о ци од не куд ин ту и са ли”) 
да се у Лај ко вац по вра ти ти не ће, ни кад, „осим сим во лич но” – глав на 
та мо ули ца име ном ње го вим ако се на зо ве ... 

Усле ди ла је, он да, у Па вло вој ме ха ни но ва ла мен та ци ја, „чим 
је при сти гао и пр ву ра ки ју с но гу за ба цио”, окон ча на за грц ну тим 
из на ша њем „нео по зи ме од лу ке”: пред кон тра фом Вла да ра шиљ бо
ком да сто ји, ис трај но и не тре ми це, „док из Дво ра еклерде пе ша не 
стиг не, с нај фор мал ни јим обе ћа њем о ње го вом ин шта ли са њу за 
ми ни стра ко лу бар ске ту ге”, што је, као до ми шљај, „стал ни пу бли
кум” акла ми са но при мио, уз „ди шкрет не” под ми ге и од сва ке ру ке 
са ве те („...на лај ко вач ко жан дар ство, у ме ђу вре ме ну, ку дли ви ше 
па жње да се обра ти и Кне зми лој ко вић, та кав ка кав је сте, озбиљ но 
да се про ве ри, а и да се из ви ди: ка ко би се, у крај њем сти ца ју, вој
ска по на ша ла”), при де еме ритучи те ља, г. Сре те на, од би је ни пред
лог: у Па вло вој ме ха ни скуп овај тај ним да се огла си, а сви, „на ли цу 
ме ста ко ји су за те че ни”, да се за ку ну и друк чи је оба ве жу, с тим 
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што је Па вле Пе ти, „ће ли јан ске ме ха не на след ни епо ним”, као бес
по сле дич но те ра ње ше ге ову ствар при ма ју ћи, под се тио да „не ва же
ћу кра ља Ми ла на кон тра фу”, на ду ва ру сти ца јем за те че ну („...сто 
го ди на кре чи ло се ни је”), ни ко не „бре ну је”, одав но, по чем се зна 
ко ји Вла дар апа на жу те че, што је и Кне зми лој ко вић од се ком по твр
дио, до ме ћу ћи да се то и у шко ли на у чи ти мо же, при че му је мни мог 
ли те ра ту, Р. Б. Мар ко ви ћа, „ка о но ти осе дла ног ко ња”, иза по ти ља
че креп ко по тап шао, на шта је овај вид но по клец нуо и не до пи је ну 
ра ки ју ни за се про лио, али „ка си ра ног жан да ра” овај „ин султ” по
ну као ни је: про ли ве ну ра ки ју „ка ва љер ски да ре пе ти ше”, прем да 
је уде сио, ка жу, да еме ритучи тељ, г. Сре тен, с мни мим ли те ра том, 
око „чре де” кав гу за по де не: – „брез до гле ди мог ре ше ња: но ву ту ру 
на свој тро шак, од њих дво ји це, ко ји ће узе ти”...

Анег до тич но сти ко је ка квих, у ко ји ма ће ли јан ски мни ми ли
те ра та ме хан ски и друк чи је фи гу ри ше, јо ште би се, овим до бом, 
при ку пи ти мо гло („...као што би и шум ски ње гов екс курс ва ља ло 
ис тра жи ти, си реч: с чет ни ци ма или с пар ти за ни ма те ча јем ра та 
да ли се су сре тао”), прем да се не тре ба за ду го пре ра чу на ва ти пре 
но што се за кљу чи да ре че не анег до тич но сти, из ме ђу рат ног раз
до бља глав ни ном по ти чу ћи, овог пи сца на вод но књи же ство и по
бо ра вље ни му лик са мо осен чу ју, оста ју ћи са ње го вом та мо ду шом 
„брез спо ра зу ма”, као што би и Ли му на ци ја у Ће ли ја ма, „на су во 
раз гла ше ни а не пе ча та ни ро ман”, ако се у ар хи ву ва љев ског де та
шма на тај не по ли ци је ика да про на ђе и бе лог да на уко ри чен по том 
угле да, „ћак ну тост Аук то ра, со др жа јем сво јим, са мо до ка зи вао”, 
ове ства ри ће ли јан ско сви ђа ње за до бро ако би се при ми ло, „ме ште 
мни мог ли те ра те за лу да че ње та ки да се про то ко ли ше и кли ца му 
се на зна чи”, али ни та ко што год, пре ма до со ли ца ма Гим на зи је 
ва љев ске не ко јих про фе со ра („...у но ви на ма ко ји се под ту ђим, 
мо же би ти из ми шље ним име ни ма не коћ огла ша ва ху”), на уштрб 
пи шче вог по зи ци о ни са ња не би мо ра ло ићи, као што се ни ма хо
ви да ва ти не мо гу они ма ко ји би да се Р. Б. Мар ко ви ћу са мо род ност 
и на да ре ност на не ви ђе но при зна ју, „по чем је наг ну тих ли те ра та 
ио на ко у ве ли ком бро ју, с го то вим књи га ма, ка кве год да је су ина че, 
уту ци ма три ја жне кри ти ке про пра ће ним, па и где ко јом ла у да ци
јом – уз зна ње ка ко Р. Б. Мар ко ви ћа ни шта од по ме ну тог па си ра ло 
ни је, ни у јед ном сти ца ју, ни ти се, ско рих да на, за та ко што год при
ли ке из гле ђу ју”...

Та ко су, от при ли ке, „ће ли јан ског са мо зван ца”, Р. Б. Мар ко
ви ћа, књи жев не ства ри сви ђа не, до чим се о ње му, са мом („...не сна
ђе ном и нај по сле по гу бље ном, као ма ла и за жи вот не спо соб на 
др жа ва у исто ри ји што но се по гу би”), про на ша ху гла си да је одав но 
про ме нио све том, „за ва љев ске но ви не и но та је о то ме спре мље на”, 
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али зва нич не по твр де не бе ја ше, ни ти с ко је год стра не абе ра, с 
тим што се у Па вло вој ме ха ни, „ту жни сти цај сви ђа ју ћи”, на три 
ко ло не „стал ни пу бли кум” по це пао: јед ни су твр ди ли да је Р. Б. 
Мар ко вић у Бе лом Ва ље ву пре сви снуо („...у па р ку од зи ме, има 
то ме пу на го ди на, еда би пред зо ру, брез по па и кр ста, со хра њен 
био, украј гро бља, где но со хра њу ју оне за ко је је бо ље да се не зна 
ни да су жи ве ли”), о че му се власт зва нич но из ја сни ла ни је... Су пр оћ 
пр ви ма, дру ги утвр до бе ја ху да би се и до ја ко шње мни мог ли те ра те 
жи во ва ње као акт пу ке уч ти во сти сви де ти мо гло, ка ко се от пр ве 
не би по зна ло „да је смрт сво ју, ка о но ти ма ту рант екс кур зи ју, с 
пун драв ци ма у гу зи ци че као”, уз при ме ће ње да је еме ритучи тељ, 
г. Сре тен, до ста учи нио да се упра во овог, до и ста нео бич ног мње
ња орет ки за сту па те љи ра су дљи во ис ка жу... Тре ћи су пак кај но 
по и ска ва ли да упо ко је ном ли те ра ти, „пр вим све ча ни ком”, се ло 
зво на пла ти и у мо ли тви по ме на, по чем ло пов био ни је („...осим ако 
се вре ме ном друк чи је не по ка же”), књи же ство ње го во при том баш 
и не по тр жу ћи, „јер бо му је пи са ње го ње ње на ву кло: ме ште у ви ше 
чи нов ни ке ука зно да га опре де ле, они ње му ни гра тисам бу лан ци ју 
не да ва ху, што су и ко му ни сте у прак ти ку кан да узе ле” , па се и 
од зво на, нај по сле, акла ми са но од у ста ло, „по чем се вај ном пи сцу 
ио на ко гро ба не зна ђа ше, а не зна ђа ше се, пра во ре ћи, ни да ли је 
умро, „за у век и нео по зи мо”, или се из жи во та так тич ки са мо по ву
као, док не ми не глав ни на овог што нас је за ста ло” – што бе ја ше 
ме хан џи је ће ли јан ског, Па вла Пе тог, од ва жни „цу за мен фа сунг” 
ду гог о Р. Б. Мар ко ви ћу ве ћа ња – „брез ика квог ре ше ња, уз ме хан
ски тро шак ку дли ве ћи од па ра сто сних зво на ду пло ва ног ко шта ња”...

А при че та мо ће ли јан ске збр ка не бе ја ху, ве о ма, крај с по чет
ком те шко им се сра ђа ше и по рет ка у том пле ти ву увар да ти се не 
мо га ше, па је и Р. Б. Мар ко вић, мни ми ли те ра та, у ис тој при чи као 
не ко дру ги из гле дао, кад год да би, „те ча јем при по ве да ња”, по ме
нут био, на раз лич ним се ме сти ма истим ма хом за ти чу ћи, али Ће
ли јан ци ни су за зи ра ли од мо гућ ства да их „пи та њи ма из пу бли ке 
при ти ска ју”, по чем у Па вло вој ме ха ни са ми се би ста ја ху на рас по
ло же њу, ни ког не „бен да ју ћи”, осим еме ритучи те ља, г. Сре те на, 
од ко јег, „већ због пи сме но сти ње го ве”, уне ко ли ко и пре за ху, „по
го то во от ка ко су ко му ни сте ди зги не узе ли и ап са не на ста ли пу ни
ти”, а до не кле и од Кне зми лој ко ви ћа, иа ко је овај у слу жби грд но 
по фа лио и ка ри јер но се сто га оне мо гу ћио: ме ште г. Пут ни ка, ће ли
јан ске ци гла не калпуте ме љи те ља, аре шту ју ћи не ко јег, „с во за си
шав шег”, Уни вер зе бе о град ске раз де ше ног до бро тво ра, са Ј. Скер
ли ћем и Б. Пе тро ни је ви ћем, там нав ским фи ло со фом, по знат ко ји 
је био, што се „до у дла ку” по но ви ло и Ми ли ћу Пе пи ћу, по рат ном 
ми ли ца ју, ко је му се не ко ји ре га ли ја ма ис ки ће ни чи ча као г. Пут ник 
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усред да на при ви део, али Ми ли ћа Пе пи ћа раз ми ли цај чи ли због 
то га ни су, „са мо су му се ло Ће ли је сек тор ски опре де ли ли, ко ли ко 
да се не по зна ка ко дру га Пе пи ћа низ во ду пу шта ју”, до чим се Кнез
ми лој ко ви ће ва у слу жби бр љо ти на, „због пред рат но сти сво је”, као 
пре по ру ка и на фор мал ним збо ро ви ма но вим до бом кан да узи ма ше, 
по го то во от ка ко се у Ће ли ја ма „атре со вао” – пр во код не ко је Вр бић
ке, „бе ле удо ви це, школ ског фа му лу са ко ја је за ме њи ва ла”, по сле 
и у Па вло вој ме ха ни, по зи ци о ни шу ћи се иза кел не ра ја – „ве ре сиј
ској та бли убли зу, ка о но ти у гне зду со ву ља га” ...

 У ре че ним за бунпри ча ма, по ред мни мог ли те ра те, Р. Б. Мар
ко ви ћа („...ку дли че шће књи же ства та мо ње го вог”) и Пут ни ко ва 
ба талци гла на („...не из бе жи мо, ако ће мо по исти ни!”) по ми ња на 
бе ја ше, „по за дин ски” фи гу ри шу ћи, до ду ше, ви ше као мáја с по моћ 
ко је се о цр но трав ским та мо мра мор ни ци ма, Ча сла ву и Ко ри ши, 
за ме ће гла го ље, си реч: из у ме ва ње о бли зне бра ће на вод ном ваз не
се њу – за „пред мет ну ци гла ну” дим њак чим су при вр ши ли... Тим 
след ством, у ме хан ској раз бру ја ло сти, ни г. Пут ни ка с је зи ка не 
сме та ху, иа ко под за кле твом ни ко не мо га ди ја ше ре ћи ика да да га 
је ви део („...раз го во ра би упра во о то ме мо ра ло би ти”), уз зна ње да 
јо ште жи ва, прем да вре ме ном осе гла бе ја ше и ће ли јан ска на де жда 
да ће се г. Пут ник ипак по ја ви ти, „у жи во ту уко ли ко се на ха ђа, 
што би и за Р. Б. Мар ко ви ћа, мни мог ли те ра ту, пу ном ме ром ва
жи ло”, ра чу на ју ћи да ће, у та квом сти ца ју, са обо ји цом об ја шње ње 
ну жно усле ди ти – „у одво је ним ау ди ци ја ма, раз у ме се”... 

Ла ко је би ло, уоп ште узев, мни мог ли те ра те „брез чи та ња” 
опо ро че но књи же ство, у Па вло ве ме ха не „калппар ла то ри ји”, ис
пре пле та ти са оним што се о г. Пут ни ку и ње го вом та мо пред у зе ћу 
„по зи тив но зна ло”, до ме ћу ћи ко је шта и „пре со ља ва ју ћи”, али шнур 
би од нео онај ко би „пред мет не ства ри” осно ву и по тку тек ин туи
сао, из ће ли јан ског жуч љи вог гла го ља, па да се, по сле, у пот пу но сти 
сво јој, исти на до ку чи – „му се ум ских уче ња ка оном мај сто ри јом: 
с по моћ је дин ца те кр чагрби не, у изо ру ка ква се кад што на ха ђа, 
цар ске па ла те чи тав уре ђај да се по зна”.

А Ко лу ба ре и Брдâ „по ре ске гла ве”, имућ ни јег ста ња Ће ли
јан ци оба шка, а и они ко ји но су, из бор ном по тре бом, „у та ко зва ни 
на род ве ли ко ду шно убра ја ни”, баш и не упи ра ху да се око „ба тал
ци гла не” за ме ша тељ ство на чи сто из ве де, ни ти је са сво јим сви
ђа њи ма пред „ши ру пу бли ку” ра де во ље ико из ла зио. Па вло ву 
ме ха ну пра ви лом за о би ла зе ћи, ћу та ли су као у ту ђи ни не во ље на 
ство ре ња, осим ако би ко год, оце њу ју ћи ка ко ду гог от по ра га гри
ча вом за пит ки ва њу не мо же да ва ти, са же то ис ка зао мње ње сво је 
све ту на ме ње но: „Ци гла на као ци гла на је ствар др жав них ра чу на, 
до клен не ра ди ни ко га и не жу ља”, по на дан да му г. Пут ник („...сва ко 
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му до бро же ле ћи, ина че”) гост за руч ком би ти не ће, „а не дао Бог 
ни не ко је трој не ко ме си је”... 

У та квом по рет ку ства ри, о „на род ном оди са ју”, уко ли ко би 
се с г. Пут ни ком и сви де ли ра чу ни, ни го во ра не мо га ди ја ше би ти, 
о че му се у Па вло вој ме ха ни, пре и по сле ра та, ду га ве ћа че сто за
ме та ху. „Но вој вла сти при кло ње ни су бјек ти”, на и ме, они ко ји су 
са ме ци гла не, „све са дим ња ком”, пот пу ну ка са ци ју поглéда ли 
(„...у по гла са про но се ћи ка ко је из ред но ви со ки тај дим њак ка о но
ти ре пер за швап ску ар ти ље ри ју по зи ци о ни сан и да би ве ле и зда је 
тра го ви до са мог Пре сто ла до ве ли”), од се ком се су пр о ћа ва ху за сту
па те љи ма мње ња ка ко би дим њак нео че бр снут ва ља ло са чу ва ти: 
за сти цај да се у бу ду ћем до бу ци гла на у деј ство ипак ста ви, а да 
од бра ну се ла по бо ко ви ма тре ба по ја ча ти, ако би Шва бе, Бу га ри ма 
пот по мог ну те, „јо пет уда ри ле”, при че му су и бли зну бра ћу, Ча
сла ва и Ко ри шу, цр но трав ске мра мор ни ке, са су пр о ће них стра на 
при твор ни су бјек ти („...угла вив ши у тој ства ри сло гу”) шпи јон ски 
пе тља ли, њи хо во не трагиш че зну ће с „беч ким кон цо ла ри ја ма” у 
ве зу при том до во де ћи, еда би се, нај по сле, бли зна дво ји ца, Ча слав 
и Ко ри ша, „као шпи о ни про ма шив ши деј ство”, у ће ли јан ском гла
го љу рас пли ну ли – пред по ноћ, „кад ра ки ја у сва ком и ина че за
љу ља бу ги ју”...

Кро за ак та мно го ра зна и на пи се по сву да ра за су те, Пут ни ко ве 
ци гла не исто ри ју пра те ћи („...и пред ода џи јом, у Ар хи ву ва љев ском, 
ше шир свој до зе мље ски да ју ћи”), еме ритучи тељ, г. Сре тен, увар
да ти не мо га ше: за то ли ку на не ме сту ци гла ну до зво лу ко је из ра
дио и ми ни стра скло нио да та ко што год пот пи ше, „не зна ју ћи ни 
да ли се ло Ће ли је на ма пи по сто ја ва”, или је све уна пред уде ше но, 
с „пар та ич ним ра чу ном” и пла ном да се на г. Пут ни ка, „пе р со ну 
мо же би ти из ми шље ну”, сав те рет сва ли – ће ли јан ско пред у зе ће 
„у бан кротча бру” не из бе жи мо кад се на ђе... А и дру гих, Пут ни
ко вој ци гла ни по све ће них ис то ри ста ко ли ци на бе ја ше, са мо уч ки 
на мет них и ме ђу се за ва ђе них осо бе ња ка, „ми ну лих вре ме на и ру
шев них ку ла за точ ни ка”, с ко ји ма су се Ар хи ва ва љев ског бла зи
ра ни прак ти кан ти без оч но спр да ли, с тим што су је ди но од еме рит
учи те ља, Сре те на, узе ли реч: да их за бо ра ви ти не ће – у Ака де ми ји 
сто ли цу ако му по ну де... 

При ча ло се, по сле, ка ко еме ритучи тељ, г. Сре тен („...због про
ти сли пре ку сту рен и с не врал ги јом у гла ви, ка о но ти из мо жде ни 
не ко ји све ти тељ”), до по дне ва ак та раз но си, „не пла ће ног ода џи ју 
из и гра ва ју ћи”, а од по дне ва ан ти шам бри ше, еда би код г. Ми тра 
Ка ра јо ви ћа, Ар хи ва ва љев ског не смен љи вог упра ви те ља, ис по сло
вао у „за бра ње не ку ти је” лич ног уви да, по на дан да би се у њи ма 
и по не што од ва жно сти за те ћи мо гло, „Се ла Ће ли ја ис прав на 
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исто ри ја ка ко би се упот пу ни ла”, по го то во кад се раш чу ло да су 
и ва љев ске Лу де ку ће се кундхар ти је („...ка ме ра ли је, углав ном, 
при де анам не зи си мно зи не уку ћа на, ме ђу ко је и Р. Б. Мар ко вић, 
мни ми ли те ра та, сво јим до бом убра јан бе ја ше”) у сиг натку ти је 
по ре ду сло же не и „у нај до ње по дру ме, че рез про пи са ног од ле жа
ва ња, од ја ко по хра ње не”...

А г. Сре те ну, ис то ри сти ће ли јан ском и учи тељ ског зва ња са
мо зва ном еме ри ту су („...ко је му се при сни ва ше ка ко је он, лич но, 
по след њи у шан цу ис ту ре ном на спрам за бо ра ва, не при зна ва ју ћи 
у тој ства ри ни ко ме за слу ге и хва ле ћи се, при де, ка ко во је ну, с на
ред нич ким епо ле та ма уни фор му јо ште мо же да об у че”), не бе ја ше 
то ли ко ста ло да Ли му на ци ја у Ће ли ја ма, мни мог ли те ра те ро ман, 
„уко ри чен на свет иза ђе”, ко ли ко да из ви ка ни ру ко пис пр ви про
чи та, ка ко би утук на вре ме при у го то вио („...уко ли ко се на ђе да и 
он, сам, пер со ном сво јом или друк чи је, у том ро ма ну фи гу ри ше”), 
уве рен да се Се ла Ће ли ја ис прав на исто ри ја је ди но у оп се гу ње
го вих сви ђа ња на пи са ти мо же, а не пре ма опја ње них ли те ра та до
ми шља ји ма... Али про шло сти ће ли јан ске сви ди лац, „са сва ке стра
не про го ре ли ра зу чи тељ”, у ви го ве ва љев ске за пле тен и иде јом 
сво јом за су жњен при де („...ис цр пев ши сва ди пло ма тич на сред ства, 
ако из ме ћар ско снис хо ђа ва ње у ди пло ма тич ни ко ди цил спа да”) ни 
ко ра ка на пред учи нио ни је, на до и ста ни ске гра не, пре ма за пам ће
њи ма ар хив ских прак ти ка на та, по че сто па да ју ћи, да би му, нај по
сле, „ход нич ким пре па дом”, на пот пис уру чи ли одав но спре мље ну 
за бра ну – од но се ћи се на „при ступ луд нич ким хар ти ја ма”, у ма си, 
о ко ји ма чак ни пре го во ре ни је ус пео да отво ри, ни ти пак о Пут ни
ко вој ци гла ни до ку мен те да спо ме не, ка мо ли г. Ми тра Ка ра јо ви ћа, 
Ар хи ва ва љев ског нам ћорупра ви те ља, да би скло нио за пре ћут но 
одо бре ње: ку ти је са осо би том гра ђом, „нај пр ви он”, пре да се да 
узме – „као се ла Ће ли ја деј стве ни ис то ри ста”.

Не зна се, пра во ре ћи, ни ка ко за ми шље на бе ја ше Се ла Ће ли ја 
ис прав на исто ри ја, по над ко је се еме ритучи тељ, Сре тен, то ли ко 
па штио („...грд ном се тро шку, Бог и ду ша, при том из ла жу ћи”), ни 
да ли је ка ква год, ма и не ис прав на исто ри ја ра ни је спо ми ња на, а 
од го во ра не бе ја ше ни на пи та ње: да ли ће се и ноћ нич ке, у Па вло
вој ме ха ни бу ла зни, као гра ди во, у по јам узи ма ти, по чем је при ме
ће но да је ће ли јан ски ис то ри ста и од та квог гла го ља по не што кри
шом за пи си вао, прем да ви ше за по ли ца је, ка жу, не гли за исто ри ју 
– у че му и „ка си ра ни жан дар”, Кне зми лој ко вић, жи во му се кун до
ва ше, „као по ли цај но осен та ни до бро на мер ник”... 

У за ми шља ју оних ко ји су о ства ри ма на у ке и књи же ства 
што год и на чу ли, „а у се лу Ће ли ја ма је два да би се и на шао од та
квих по не ко”, са ма се исто ри ја упо ре ђи ва ше са не ком вр стом, 
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књи жев но уде ше ног, Ка са ци о ног су да – за по нов но из ви ђа ње кри
ви ца и за слу га, „еда би се сва ко ме, брез мо гућ ства апе ла ци је, по 
прав ди од ре за ло”, до чим све оно што се, „са исто ри јом и брез исто
ри је”, ме ђу упу ште не ства ри мо га ди ја ше од мах свр ста ти („...Пут ни
ко ва ци гла на, при ме ром, или мни мог ли те ра те за ту ре на пи са ни ја”) 
Ће ли ја на ца се, „из ван за лудпри че”, го то во и не ти ца ше, при де 
„уса ђе ни им осе ћај”: да ће гла ва сва ког за бо ле ти, „уз не са ни цу и 
у груд ’ма про бо де, уко ли ко са зна ви ше не гли што што је и брез 
исто ри је знао”.

Ће ли јан ци су, кан да, сма тра ли да с про па лим пред у зе ћем за
мр си ли ца не рас пе тља на и до ве ка мо же оста ти, а и ако би се рас пе
тља ла – „са мо би при ча по ква ре на и до кон ча на би ла”... С те стра не 
и „аук то ри тет” еме ритучи те ља, г. Сре те на, пот ко пан бе ја ше, по
чем се по до зре ва ло да власт пла но ве, с ци гла ном у ве зи, у по та ји 
одав но при пре ма – на сва ку пи са ни ју, „пред мет не ства ри” ко ја би 
се ти ца ла, сво јим на чи ном упли ви шу ћи, „мо же би ти и пре ко Кнез
ми лој ко ви ћа”, с тим што ни ина че ни ко не би при стао да му „не
у твр ђе ни ис то ри ста”, не мир ног по гле да до ко њак („...брез иче га за 
по хва лу, ко га је и соп стве но пце то је да ред из у је да ло, на ред нич кој 
уни фор ми пе то кра ке зве зде при ста лост док је ис про ба вао”), упро
шће но све удр о би и ко је шта ко р сем об ја шња ва. 

А Пут ни ко ва пак ци гла на сва ку је опа дач ку и друк чи ју на ва лу 
ће ли јан ску из др жа ла („...не баш у пр вот ном со сто ја ни ју, дви жи ме 
опра ве што би се ти ца ло”), по чем јој из ред но ви со ки дим њак, у 
па но ра ми и у при ча ма, до сто јан ство кроз го ди не за јем ча ва ше, 
прем да ком про ми то ва на, због тог дим ња ка, у во је ном сми слу бе
ја ше, што је за сме та ло да се ла гу ми ње зи ни за му ни циј ско сла га
ли ште уста но ве („...о че му су се зна ци не бла го во ље ња из Ђе не рал
шта ба и от пре ука зи ва ли”), с тим што би се о то ме, „па и о во је ном 
фи гу ри са њу ци вил ног пред у зе ћа уоп ште”, пре ма еме ритучи те ља, 
Сре те на, „исто рич ним сви ђа њи ма”, тек на га ђа ти мо гло – „за рад 
стра те гиј ске тај но сти и пре ћут не уви ђав но сти спрам окол них др жа
ва, ве ли ких си ла по го то во, а и про сти са бља ши то ме су се ја мач но 
су про ћа ва ли, услед че га је и за стој у рат ној спре ми на стао, што у 
да на шњи ци ва ља по пра ви ти”... Е, сад, да ли је сва му ни ци ја ис пу
ца на или је но ви јег до ба офи цир ство на ла зи ло да се, ско рих го
ди на, за но ви рат оку ра жи ти ни ко не ће, тек Пут ни ко ва је ци гла на 
као во је ни де шти нат и на да ље из о ста вља на, прем да се, то га ра ди, 
ни је по љу ља ло ми ли тар но на ви је них Ће ли ја на ца утвр ђе но мње ње: 
„у ра ту ће све на сво је до ћи, кад ће и ве ле и зда ја, с ци гла ном и дим
ња ком ње зи ним у ве зи, не из бе жи мо до ка за на би ти”... 

Го во ри ло се, та ко ђе, да су цр но трав ски бли зни мра мор ни ци, 
Ча слав и Ко ри ша, ни ког не пи та ју ћи, „за цр ве ни бар јак ту лај ку сврх 
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ре че ног дим ња ка ин шта ли са ли, за сти цај ра де нич ке бу не и узи ма ња 
вла сти при том”, али Ће ли јан ци се ни су око ове ства ри баш за у зи
ма ли, чак ни о уну та р њим, кроз дим њак оним мер де ви на ма пра
вог пој ма је два да има ђа ху, ни ти је ко га, пра во ре ћи, уоп ште и ба
ста ло лич но да из ви ђа: има ли, го ре, ка кве ту лај ке или не ма и да ли 
је, уко ли ко до и ста по сто ји, „на пра вом ме сту ис прав но угла вље на”...

Ни ко му ни сте се, за чу до, око ре че не ту лај ке за у зи ма ли ни су 
(„...го ве ло им баш и ни је при ват ну ци гла ну, та кву ка кве је сте, сво
јим та мо ба р ја ком да апо стро фи шу”), ни ти пак на га ђа ња бе ја ше 
о мни мог ли те ра те „спрам лу де ви си не пред мет ног дим ња ка” лич
ном од но ша ју, прем да би се за из ве сно узе ти мо гло да је Р. Б. Мар
ко вић за цр ве ни бар јак на кло ност сво јим ве ком га јио, „а и с ви си не 
на овај свет и ина че је поглéдао”, о че му по све до чу је и за пам ће но 
му мње ње: „Ви ди мог све та тра ља вост уби ја ве ру да се на гу ра вој 
овој зе мљи ика ко мо же оп ста ја ти”, че му ва ља при ку чи ти и ње го
ву, пе снич ким на чи ном ис ка зи ва ну на де жду: ду ше ме сво је и ја сту
ке уштр би ма обла ка да ће гун та ти – у ку лине бе сни ци ика да ако 
се ску ћи и угод но рас ко мо ти...

 А о оп сед ну то сти ви си на ма ако је го во ра, сви де ти би, мо же
би ти, ва ља ло не ко лу бар ских не смај ни ка ба сме, с ону стра ну ра
зу ма, углав ном, но „по боч не гла се раз лич но шпа но ва них су бје ка та”, 
око оде ли тог аста ла у Па вло вој ме ха ни, ко ји на овај свет и са ми с 
ви со ка гле да ху, си реч: сум њу та мо њи хо ву да се у мни мог ли те ра
те за ту ре ним ха р ти ја ма на ха ђа и о бли зним мра мор ни ци ма, „јо ште 
не пре по ја ше ним све ти те љи ма”, тро пар но кан да сло во, осо би ти за
пис ко ји, сам по се би, част про па лог пред у зе ћа, Пут ни ко ве ци гла
не, не спа са ва, али Ча сла ва и Ко ри шу, бли зну бра ћу, под но Бож јег 
пре сто ла сва ка ко по зи ци о ни ше, по чем су се по ме ну та дво ји ца, „за 
вр ше ње дим ња ка при зна тих ве шта ка”, пре ма ће ли јан ским гла го
љи ма, у не бе со и ина че ваз не ли, нео па же ни од на ста ва ју ћег па ли ра 
(„...црн ка пут и ци лин дар и по жа ро пе ку ко ји је но сио”), с тим што 
ни за ра ду сво ју узе ли ни су ( „...да ли су је узе ти уоп ште и мо гли?”), 
убе не ће но по знав ши („...тек го ре, на ви си ни не до ступ ној”) ка ко 
ис прав ног пу та, до ли у не бе со, на ства ри и не ма – што је усле ди ло, 
ка ко се на га ђа ше, чим су им се очи отво ри ле по над оја ђе не зе мље и 
са сах ну ле Ко лу ба ре, „чи је се име све че шће кроз зу бе из го ва ра ше”, 
ко ју би, пре ма мње њу еме ритучи те ља, Сре те на, „сва ки раз бо рит 
и сло ве сан чо век ку дли друк чи јим то ком кроз свет и исто ри ју на
пу тио, а не ову да: кроз па р ло жни по тес ће ли јан ски”...

Бли зна бра ћа, Ча слав и Ко ри ша, спе че них и мр ких ли ца бе ја ху, 
као у ћу мур џи ја, ка жу, али ме ких очи ју „су бје ка та ко ји и буд ни 
са ња ју”, а и хо да ли су на о ко тра па во: „увис гле да ју ћи”, што се, 
пре ма ће ли јан ским сви ђа њи ма, узи ма ше не то ли ко као од ли ка на 
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пи то ми ну не свик ну тих љу ди ко ли ко као „за цеп ка” ко ја сва ком 
за на ту не из бе жи мо при на дле жи, по чем дим ња ка зи да ње и сам 
по глед друк чи је, ви ше ка не бу „на ви ја”, че му се и ко рак вре ме ном 
при ме ра ва, одва ја ју ћи од ко ра ка про стих се ља ка ко ји низ нос до
ве ка гре дом гле да ју – „упла ше ни да им се трн у пе ту не за ши не, 
или у ту стом бла ту опан ци да им не оста ну”... 

При ча ло се („...ис под гла са увек, ши фри са но већ ма”) да су 
цр но трав ски ови ве шта ци здра ве ду ка те ће ме ри ли, „ми мо ко ди ци
ла мра мор нич ке тај фе по сло ве по га ђа ју ћи”, с тим што рђав ути сак 
чи ња ше и оде ли тост њи хо ва („...ка ко у по слу и је лу, та ко и у дру
жби, а и у дру ге у људ ске ра чу не као да ни су ула зи ли”), уз зна ње 
да и осет ног по до зре ња спрам њих бе ја ше: „упо ла Бу га ри ма их под
ра зу ме ва ху”, прем да се ни ко отво ре но о то ме из ја вио ни је, ни ти 
је у Па вло вој ме ха ни кроз ша лу што год за по де ва но, осим што је 
за пам ће но еме ритучи те ља, Сре те на, јет ко при ме ће ње: „Ми ни смо 
у ста њу ни да сру ши мо оно што они мо гу да са зи да ју”...

Про но си ло се, та ко ђе, да су, „ина тљи во чу ва ју ћи са шеф те
ли јом лој зје, у не по менсе лу та мо њи ном”, оста ле њи ве буд за што 
рас про да ли и у из ме ћа р ке ма тер сво ју нај по сле оте ра ли. Оту да им, 
пре ма ће ли јан ским „тол ма че њи ма”, ско мрак не ви дов ни: ду ка те 
ка ко би на ма кли и окри ла ти ли пу сту же љу: соп стве ну ба шти ну 
да пре ку пе – „у ви ла је ту гла са еда би по вра ти ли”...

„До клен сам у ци ви лу, ни шта се о њи ма са зна ти не ће”, вај
ка ше се, ка жу, „ка си ра ни жан дар”, Кне зми лој ко вић, у Па вло вој 
ме ха ни ве чи ти ду жник, под ја ру ју ћи оне ко ји ни ина че не бе ја ху 
с рас ки да да се Пут ни ко ва ци гла на про пи сно пре тра жи („...ан де
таљ, као од ва ша ка де те кад се би ска, ка ко би се, за вре ме на, не
ка кво га тра га по хва та ло”), ми сле ћи ви ше о мо гућ ству да „бли зне 
бра ће здра ви ду ка ти” из за кут ка не ко јег про си ну не гли на „друк
чи ју ко р пус де лик ти ју” од по мо ћи ко ја би би ла, „еда се пунк тум 
на жа ло сни сти цај ту ри”, си реч: у ак та по ша ље по ли цај ни фа сци
кул о суд би ни изр га них мра мор ни ка, Ча сла ва и Ко ри ше („...ко ји
но су, ако ли се при ми Р. Б. Мар ко ви ћа, мни мог ли те ра те, на вод но 
сви ђа ње, по след њи оџак управ ов де, у Ће ли ја ма, по вр ши ли и оно
стран ско лој зје одав но за свој ра чун ре де, из пу ша ка се ме ћу ћи око 
та мо у не бе су оне шеф те ли је, док им се, не ко јим на чи ном, не ка же 
да са Све тим Или јом не ва ља се нат пу ца ва ти, што ће и дра гом Бо гу 
бр зо до ди ја ти”), али и нај ку ра жни ји ма би се, по да ну, Пут ни ко ва 
ци гла на од овог све та од вра ће ном учи ни ла, „при де што би се не
ки ма и при чу ло да од не куд јо ште ре ва оса ма ре но бли зне бра ће ма
га ре”, па се са ста ви ти не мо га ху ни дво ји ца ко ји би при си ноћ ној 
ре чи оста ли, ни ти би оног Кне зми лој ко ви ћа на ум ико спо ми њао, 
осим Па вла Пе тог, уз ре зиг ни са но од ма хи ва ње ру ком – не као 
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по над од би је не апе ла ци је, ни при по ни шта ва њу ме хан ског ду га, 
већ као што се „по ни ште ни чо век брез ре чи пу блич но опи су је”...

Али Р. Б. Ма р ко ви ћу, мни мом ли те ра ти, кан да ни је успе ва ло 
„ви шим прав цем”, су пр оћ Кне зми лој ко ви ћу, ни јед ног Ће ли јан ца 
да на пу ти, до чим су Бог дан и Јо ван, два жан да ра, чи та во се ло, ка
ко но се при ча, у зап ту и у опа дач кој по то ли ни не коћ об др жа ва ли, 
да би и је дан, „кон ду ит но ро ва ше ни, брез ика кве спре ме ми ли цај”, 
Ми лић Пе пић, за исте по сло ве од ја ко до ста јао („...је да ред у не де љи 
у Ће ли је ако се на кри ви, ко му ни сте от кад су за сту пи ли”), прем да 
се, пре ма Па вла Пе тог ме хан џиј ском ра чу ну, „брез Пе пи ћа као и 
с Пе пи ћем мо гло, по чем Ће ли јан ци јед ни дру ге низ лој тру сни мљу
ју”, мо же би ти и уз „по боч ни аси стенц” по ми ња ног Кне зми лој ко
ви ћа („...ко је му су и фла нел га ће с пот ко шу љом и ина че ма га цин
ски опре де ље не, а у ра бо шу им и еме ритучи тељ, Сре тен, кан да 
бе ја ше, као ино ко сни ис то ри ста, ра ди калкор теш не коћ, свик нут 
око ве да но си и кад је на сло бо ди”), с тим што по ли цај не и књи жев
не ства ри за по ре ђе ње баш и ни су, али се, упра во у та квом сви ђа њу, 
за го то ву исти ну мо га ше узе ти да је Р. Б. Мар ко вић по фа лио не 
што је сла бо пи сме не, па и са свим без гра мот не Ће ли јан це „по зна
ни ју књи же ства” не при ве де не оста вио, већ што се на Пут ни ко ве 
ци гла не из ред ном дим ња ку, по пут Све тог Алем пи ја, столп нич ки 
уз ви сио ни је („...опја њен, или утре зно”) и ти ме оси гу рао пра во, 
„ко је у зе мљи Ср би ји сва ки за бе ле же ни лу дак ина че ужи ва”, да у 
ли це сва ком, „брез уви ја ња, исти ну од о згор ка же: Шта је и ка ко 
је – до ле, у се лу Ће ли ја ма и у Ко лу ба ри слав ној, оба шка у све ту 
сам по ре дак, с то ли ке ви си не, ка кав му се лич но учи ња ва”...

Ни бро јао ни ко ни је, све су при ли ке, ни ти ма рио, ко ли ко су 
бли зна бра ћа, Ча слав и Ко ри ша, ци га ла по сла га ли, ће ли јан ски 
дим њак зи да ју ћи, али и „брез бро ја ња” мо га ди ја ше се по зна ти да 
је тро шак по при ли чан био, по чем од бе ле зе мље те ци гле бе ја ху, 
сло вом П („...од Пут ник”) мо но гра ми са не, због че га су их и по којци
гла ма кад што на зи ва ли. Ва тро стал ног „глан ца”, а и до дат но ла ги
ра не, по ме ну те ци гле, „ка кви ма су и цр кве зи да не”, по на руџ би ни 
су „се че не” у г. Спа со је ви ћа опе кар ни ци, обре но вач кој ис по ста ви 
ина че пре чан ског пред у зе ћа – за сно ва ног по угле ду на чу ве ну Жол
најфа бри ку, у ко јој су, ка жу, шмукци гле и за те ра зиј ско „Мо сква 
Хо те ла” про че ље не коћ бан ке ти са не.

Не зна ђа ше се, уза све, ни да ли су по бо љим оби ча ји ма и по 
за ко ну свр ше не из ме ђу г. Пут ни ка и г. Спа со је ви ћа нов ча не ства
ри, „чи тав по сао ве ли ке је из дат ке мо рао по ву ћи”, али се зна ђа ше 
да опе кар ни ца обре но вач ка као бан кротпред у зе ће и са ма огла ше
на бе ја ше, иа ко се при ча ло ка ко је г. Спа со је вић на го спод ску реч 
ма ло по ла гао, у друк чи ја се јем ства по у зда ва ју ћи, као и да од овог 
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по слов ног на ча ла, ни у да ном сти ца ју, од сту пио ни по што не би, 
осим ако би, прет по став ком, не г. Пут ник, „брез то по ва и му ни ци је 
во је ни не знај ша”, не го истог пре зи ме на слав ни Во је во да не бра ње ни 
Обре но вац вој ском за о ко лио и са Са ве, мо ни то ри ма, опе кар ни цу 
ње го ву на ни шан узео... 

Про на ђе но је и до ка за но, ка жу, од рим ских ца ре ва бо ле сну 
је тру ко ји је имао, а ко ји је пак сма трао да је сва ки по да ник ње гов 
по сто је ћег ста ња за кле ти про тив ник („...не уви ђа ју ћи да би, фа
тал ним од лу чи ва њем опа сних од оних ко ји су ма ње опа сни, пу ста 
зе мља чи та во цар ство вре ме ном по ста ло”), са мо се ће ли јан ске ци
гла не пра ви ти ту лар про на ћи не мо га ше, „ни ти г. Пут ник у те ле
сној суп стан ци ји по зна ти”, као да се све до га ђа ло из ван је ста ства 
и исто ри је ( „...ко јој су по је дин ци сле по ве ро ва ли, ме ђу њи ма и су
бјек ти, по пут еме ритучи те ља, Сре те на, ко ји ни у Бо га ве ро ва ли 
ни су”), прем да се, „на при ли ку под су пре том жи шке”, за ову ствар 
зна ти жељ ност и на слу жбе ној ин штан ци ји за ду го об др жа ва ла, па 
се та ко и слу чи ти мо гло да, ме ште г. Пут ни ка, не ду жна чо ве ка, на 
шта ци ји лај ко вач кој, по тре ћи пут аре шту ју – „ме се чар ског ли ка 
не ко јег по ту ка ча”, не да ра пу них пле ха них та њи ра из убож јач ких 
свра ти шта, ко ји се, пре ма соп стве ном при зна њу, са смр ћу сво јом 
дав но спо ра зу мео: сам да иза бе ре ме сто где ће зе мља да му бу де 
ла ка, на по ме нув ши, при ли ком са слу ша ња, ка ко се управ сто га и 
учи ња ва да пу то ва ње ње го во ту ма ра њу на ли чи, али се лај ко вач ко 
ми ли цај ство, ни та да, до зва ло ни је: ка ко би, за раз ли ку од то бо
жњег, „пра ви г. Пут ник”, о не ка квом спо ра зу му ако је го во ра, од 
сво је та мо смр ти на чи сто осло бо ђен мо рао би ти, еда би им ва же
ће ис пра ве лич но по ка зао, уко ли ко се људ ски век у појм љи вим 
гра ни ца ма уоп ште сви ђа...

Не до у ме ва ју ћи, пре ма ће ли јан ским за пам ће њи ма, да ли за 
бли зном бра ћом, Ча сла вом и Ко ри шом, до на врх дим ња ка су стоп но 
да се упу ти („...па и за се ни ма та мо њи хо вим, кро за пр ву не бе ску 
ка пи ју, ма кар”) или друк чи је отва ра ње ка ра та да са че ка, мни ми 
ли те ра та, Р. Б. Мар ко вић, про и грао је и при ли ку да о не бе ским ви
си на ма сне ва ње сво је на ја ви пу блич но пре зен ти ше („...с ме ста на 
ко јем ни је дан Ће ли ја нац пре ње га био ни је, а ни би ти не ће, ако би 
се о ку ра жи ће ли јан ској ис прав но про су ђи ва ло”), али чо ве ку је 
рет ко да но за ду шу сво ју сло бод но да жи ви, та ко и мни ми ли те ра
та, Р. Б. Мар ко вић („...уко ли ко се за до бро при ми еме ритучи те ља, 
Сре те на, злоб но при ме ће ње”) ни са пив ског бу ре та „овог све та 
кле ту про дол” сво јим ве ком по гле дао ни је, ка мо с ви си не опи са ног 
дим ња ка не бе ске ко на ке да је оп сер ви сао – пре ле шћен, мо же би ти, 
ми шљу да би се и у цр кве ни ка лен да ри јум, „ка квим гвин том”, 
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ан пла со ва ти мо гао, за по че так: „уз не ко јег све ти те ља ко је му се баш 
и не при ка ђу је”...

Уза све, мни ми ли те ра та, Р. Б. Мар ко вић („...оста ви мо ли по 
стра ни еме ритучи те ља, Сре те на, не на вист и ње го ву не до че ту Се ла 
Ће ли ја ис прав ну исто ри ју”), жи во том сво јим за пе тља ним, ни у 
ко лу бар ској усме но сти, „у оче ки ва ном га ба ри ту”, ан пла со вао се 
ни је („...пра во ре ћи: ни ко ли ко бли зне бра ће, Ча сла ва и Ко ри ше, 
оста вље ни онај ма га рац”), осим као „не пе ча та не књи ге аук тор”, 
па и ко лу бар ске ту ге не и ме но ва ни ми ни стар, „по гу бље ни су бјект 
за пра во”, ко ји се ве ком по тај но за ла ги ва ше: ка ко ће лај ко вач ки но
ви јег до ба оп шти на ри, „с књи же ством срп ским кад се про о се ћа ју”, 
кво рум са ста ви ти и ре ши ти да му име, „с не скра ће ним пре зи ме
ном”, по пла вет ним та бла ма, глав ном ули цом ис пи са но бу де – не 
по знав ши ка ко ће се то де си ти, „ако се уоп ште и де си”, у ва ро шки 
јо ште не до зва ном тран зитна се љу („...с при зе мљу ша ма од соп стве
них пра го ва кан да устук ну лих”), ка кав ће сам Лај ко вац за ја мач но 
на век за тра ја ти, што но ће му се доц кан ка за ти – уко ли ко би се, Бо га 
до мо лив ши, на овај свет кроз сто го ди на по вра тио, ка да би на мо
ран био, „ако ли дра ги Бог и жи те ља лај ко вач ких же ље усли шу је”, 
кљу се не ка кво, или на пред по ми ња ног ма гар ца, „ста рин ским на
чи ном”, на о па ко да уз ја ши и сво јом се ули цом та ко про шпа ци ра, 
убо ге ду ћан це гре дом оп сер ви шу ћи, пу сту шта ци ју, из ван же ле знич
ког ше ма ти зма у ме ђу вре мљу остав шу („...че рез уки да ња чу ве не, 
уза ног ко ло се ка пру ге”), као и јо ште нео сли ка ну цр кву, „ду ва ро ва 
ја ко про вла же них”, спрам чи јег би кр сто но сног то р ња ба талци
гла не дим њак отре жњу ју ће углан цан и не до се жи мо ви сок сва ком 
из гле дао.




