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МИ ЛЕ ТА ПРО ДА НО ВИЋ

О ИЛЕК ТРИЧ НОЈ СТРУ ЈИ  
И ДРУ ГИМ ДЕ МО НИ МА

За вр шна де це ни ја про шлог сто ле ћа, вре ме та ко зва не пр ве 
ин са но кра ти је, оне брач ног па ра Ми ло ше вић –Мар ко вић, би ло је 
злат на епо ха за све вр сте про ро ка, ви дов ња ка, ту ма ча ал тер на тив
не ствар но сти, ис це ли те ља, би о е нер ге ти ча ра, вла сни ка тре ћег ока, 
ма го ва, екс тра сен са, ша ма на, про зри те ља, ме ди ју ма, екс пе ра та за 
астро ло ги ју, та рот или гле да ње у ку глу, у плећ ку, па суљ или ис то
пље но оло во... Жи во пи сни ли ко ви, по сед ни ци зна ња и мо ћи обич
ном све ту не до ступ них, до сти за ли су сла ву естрад них зве зда.

По што су за у зе ли бу си ју у штам па ним ме ди ји ма – не бе ше 
ли ста ко ји на сво јим стра ни ца ма ни је имао ку так по све ћен тај ним 
ди мен зи ја ма све та и њи хо вим ту ма чи ма – адеп ти хер ме тич ких 
на у ка из вр ши ли су де сант на те ле ви зи је.

Ср ца вас ко ли ког ау ди то ри ју ма нај пре је осво ји ла не ка да чу
ве на филм ска глу ми ца. Те ло од ко јег је сво је вре ме но за ста јао дах, 
пр во по ка за но у це ли ни и без сти да у ју го сло вен ској ки не ма то гра
фи ји, са да је би ло брач ном тај ном сје ди ње но са не бе ским те лом, 
сре ди шњом зве здом јед не уда ље не га лак си је. У том зе маљ скосве
мир ском бра ку глу ми ца се ла ко од ре кла свог пре зи ме на и пре у зе ла 
су пру жни ко во, што је са мо до дат но осна жи ло оп ште уве ре ње да 
у по љу астро ло ги је од ње не ма ве ћег знал ца.

На кло ност гле да ли шта по том се пре не ла на укра јин ског бе
лог ма га. Он је бит на са зна ња о уни вер зу му и по је ди нач ним суд
би на ма до би јао та ко што је дла ном пра тио про ме не елек три ци те
та на кр зну свог под го је ног ма чо ра, ко ји му је при ли ком на сту па 
мир но чу чао у не дри ма, на на бо ри ма све тлу ца вог пла шта. 

Те шко да би се про на шло до ма ћин ство ко је на ис так ну том 
ме сту ни је по ста ви ло Бон да рен ко ву фо то гра фи ју по ну ђе ну као 
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по клон у углед ним днев ним но ви на ма: пор трет је – та ко је би ло 
об ја шње но – еми то вао по зи тив ну енер ги ју у про стор где је из ло
жен или је, при сло њен на ко жу, ле чио све вр сте бољ ки. Не где сам 
про чи тао да је на бу вљим пи ја ца ма у по гра нич ним кра је ви ма ми
ни ја тур ни лик бе лог ма га спа дао у нај тра же ни је ар ти кле, па се 
та ко бла го твор ни ути цај ове сли чи це пре нео и у су сед не зе мље. 

Тре ћа ве ли ка зве зда ове све про жи ма ју ће зо не су мра ка био је 
из ве сни Сте фан Рас по то ча нин. О ње му се при ча ло по гра ду не де
ља ма пре но што сам, ме ња ју ћи те ле ви зиј ске ка на ле у по тра зи за 
ио ле при хва тљи вим са др жа јем, у јед ном тре нут ку на ле тео на но
вог ми ље ни ка на ци је. Не тре ба сум ња ти, би ло је то на те ле ви зи ји 
„Швенк”, ста ни ци на ко јој се не ко ли ко го ди на ра ни је ро дио и од
ра стао му зич кови зу ел ни му тант на зван „тур бофолк”.

Рас по то ча нин се, ба рем у тој ра ној фа зи, гле да ли шту при ка
зао као угла ђе ни го спо дин сред њих го ди на. Про ре ђе ну ко су ра ди
кал ним за хва том је за ме нио уред но из бри ја ним кра ни ју мом: на 
сјај ној ко жи по и гра ва ли су од сја ји ре флек то ра сту ди ја. У на ро чи то 
дра ма тич ним тре ну ци ма, ка да је Рас по то ча нин бе се дио о суд би ни 
на ци је у да љој бу дућ но сти или не ми нов ној про па сти оних зе ма ља 
из ко јих нам до ла зе шпи ју ни, не при ја те љи, се ку ла ри зми и дру ге 
за во дљи ве иде о ло ги је, ка ме ра би му се, за хва љу ју ћи мо ћи ма те
ле о бјек ти ва, го то во уне ла у ли це. Та да би се ви де ло да зве зда 
еми си је у ко ре ну но са, из ме ђу обр ва, та мо где Ин ду си кар ми ном 
по ста вља ју бин ди, има крст, на сли кан или ис те то ви ран – то се по
гле дом на екран ни је мо гло утвр ди ти. 

Се део је у пле те ној фо те љи гло ма зна на сло на и док је го во рио 
из ра зи то по ла ко, на гла ша ва ју ћи сва ку реч, че сто је скла пао очи, 
као да па жљи во ослу шку је гла со ве из ви ших сфе ра. Ка ме ра га је 
сни ма ла од о здо: тај ста ри трик увек упа ли – гле да ли шту се при
ка зао као ста мен, кру пан чо век па су та ко, на по сре дан на чин, и 
ње го ве ре чи до би ја ле на мо ну мен тал но сти. 

Имао сам ути сак да је ре ди тељ еми си је тек от крио хро маки: 
иза кр за ве си лу е те на сло на и лич но сти у фо те љи ве ли ком бр зи ном 
про ми ца ле су ико не, при зо ри апо ка лип тич них по жа ра, по пла ва 
и бу ји ца, цу на ми ја, глад не африч ке де це, ру ше ви на... Го во рио је 
о чу ди ма све та ца чи ја је име на би ло те шко из го во ри ти а ка мо ли 
за пам ти ти. За те древ не чу до твор це, про ве рио сам, наш па рох, 
обра зо ва ни про та Ко ва че вић, ни ка да ни је чуо.

Но ви те ле ви зиј ски гу ру јав но сти се, не оста вља ју ћи мно го 
про сто ра за дво у мље ње, пред ста вио као чо век тра ди ци је, пре све
га на ци о нал не и хри шћан ске. Ипак, гле да лац ко јем не про ми чу 
по је ди но сти мо гао је да за па зи из ве сну уз др жа ност ка да би во ди
тељ по ме нуо фор мал но ор га ни зо ва ну до ма ћу цр кву. На Рас по то
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ча ни но вом ли цу, у углу уса на, по ја вио би се, на трен, је дан тр зај, 
грч, знак не ла го де. За бри нут је и жао му је што то мо ра да ка же: 
на ша цр ква – не це ла, на сре ћу – скло на је еку ме ни зму, тач ни је 
ику ме ни зму, јер, код оних ко ји па зе, сва ка ета, ка ко је то ред, мо ра 
би ти чи та на као „и”, а ни по што по ка то лич ки, као „е”. А од ику
ме ни зма, ја сно је, не ма ни ти мо же би ти ве ћег зла.

Про то ком вре ме на, са сва ким но вим на сту пом пред ка ме ра ма, 
ње го ва је са мо у ве ре ност ра сла, огра де и жа ље ња са свим не ста до
ше, гре си ор га ни зо ва не цр кве по че ше да пре те жу над вр ли на ма 
и у ње го вим те ле ви зиј ским бе се да ма све че шће се по ја вљи ва ла 
нео бич на син таг ма: Срп ска псе у до пра во слав на цр ква.

Од ча са ка да сам га пр ви пут ви део слу тио сам да тог чо ве ка 
од не куд по зна јем: у ми сли ма сам ни зао ли ца и име на, нај пре из 
шко ле, са фа кул те та, ле то ва ња, вој ске, ве слач ког клу ба... Че сто сам 
се се лио, али уза луд, ни је га би ло ни ме ђу оним ком ши ја ма ко јих 
сам се се ћао. Рас по то ча нин – до вољ но нео бич но пре зи ме да би 
би ло за пам ће но, али, авај, ни сам мо гао да се за ку нем да сам ика
да упо знао тог чо ве ка ко ји се, ето, по сред ством екра на, усе лио у 
го то во сва ко до ма ћин ство мо је зе мље.

Не ко ли ко да на пред Но ву го ди ну на пра сно умре оми ље ни 
ко ле га са по сла. Упр кос хлад но ћи на са хра ни се ску пи сва си ла 
све та. Ме ђу ожа ло шће ни ма, исти на у ши рем кру гу по ро ди це, угле
дах Зо ра на, дру га из гим на зи је. За нас, у шко ли, био је ис кљу чи во 
Мик: не ко је у ње го вим ме сна тим усна ма про на шао слич ност са 
Џе ге ро вим, па му то оста де на ди мак. Да ли су га та ко зва ли и ка
сни је – то не знам.

Ра но је, још то ком сту ди ја, по чео да се ба ви ра чу на ри ма – кр
ше ћи санк ци је и пла ћа ју ћи ре кет вла сти ма, уво зио је ком по нен те 
и скла пао све по треб ни је сто не на пра ве. Ка да се та епо ха окон ча ла, 
имао је со лид ну фир му ко ју је успе вао да одр жи по да ље од пре да
тор ски на стро је них „тран зи ци о них” стра на ка. Не дав но се оже нио 
по тре ћи пут и до се лио у мој крај па смо се че шће сре та ли.

Док смо цуп ка ли на хлад но ћи и че ка ли да спро вод кре не, Зо
ран ме упи та ка ко ко мен та ри шем ве ли ки ме диј ски успех на шег 
ком па њо на из гим на зиј ских да на.

Ни је ми би ло ја сно о че му го во ри. Ко би мо гао би ти тај „ком
па њон”?

– Ка ко ко? Рас по то ча нин, онај што да је ди јаг но зу све га по
сто је ћег, онај што се по ја вљу је и кад те ле ви зор ни је укљу чен, кад 
упа лиш пе глу, шпо рет, веш ма ши ну...

Баш ни ка ко ни сам мо гао да се се тим да је са на ма у раз ред 
ишла осо ба са та квим пре зи ме ном.
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– Па и ни је, ту си у пра ву... Ни је се та да та ко пре зи вао. Име 
под ко јим са да на сту па ода брао је ка сни је, ваљ да зву чи озбиљ ни
је... на род ски је. Не где сам про чи тао да је то пре зи ме ње го ве мај ке, 
или су они по ре клом из не ка квог Рас по точ ја, ма шта то би ло и ма 
где... У наш днев ник био је упи сан као Пре до је вић, Дра жен Пре
до је вић. 

– Пре до је, онај на ви јач – оте ми се.
Зо ран по тврд но клим ну гла вом.
Ре као је да га се ја мо жда сла би је се ћам јер је он у наш раз ред 

до шао у дру гом, као по на вљач, а бу ду ћи да ни Зо ки у че твр том 
ни је имао сре ће са оном зри ка вом исто ри чар ком, њих дво ји ца су 
ма ту ри ра ли го ди ну да на по сле ге не ра ци је... Та ко да се зна ју не што 
бо ље.

На рав но, Зо ран је био у пра ву: по сто јао је Дра жен са на дим
ком Пре до је или Пре да из ве де ним из пре зи ме на. Углав ном не у па
дљив, ни леп ни ру жан, ни спре тан ни тра пав, ни ви сок ни ни зак, 
ни ћу тљив ни рас при чан... осим ка да би смо се до та кли спор та, та да 
би се тран сфор ми сао у ти гра, очи би по че ле да му све тлу ца ју – био 
је спре ман да без за др шке уби је за свој тим. Сре дом обич но ни је 
до ла зио у шко лу – од ла зио је, са клу бом, у Вин ков це, За греб, Те
то во, Сплит, Ма ри бор, или где је већ би ло го сто ва ње. Во зом, ау то
бу сом, сто пом... Фуд бал и ко шар ка би ли су из јед на че ни у ње го вом 
вред но сном си сте му, а ка да ни је би ло ни јед ног од та два ишло се 
и на ру ко мет, од бој ку, ва тер по ло... По ра зи су би ва ли про пра ће ни 
ви ше днев ном де пре си јом, ус пе си еу фо ри јом, све у све му на ку пи
ло се из о ста на ка, сла бих оце на, па се мо гло ре ћи да је за ње го во 
ше сто го ди шње шко ло ва ње у гим на зи ји био пре свих за слу жан 
ње гов во ље ни клуб.

У шко ли је био по знат као ау тор на ви јач ких пе са ма, не ке од 
ње го вих тво ре ви на об ја вљи ва не су у клуп ском ли сту – то га је, ка
пи је мог се ћа ња са да су се са свим отво ри ле, ис пу ња ва ло по но сом. 
По ту рао би сва ко ме под нос ту оп скур ну пу бли ка ци ју од штам па
ну на жућ ка стом но вин ском па пи ру, са фо то гра фи ја ма ко је је 
круп ни ра стер до во дио до не рас по зна тљи во сти. 

На екра ну де лу је као из ра зи то кру пан чо век. Да ли је Зо ран 
си гу ран да је то баш он?

Си гу ран, си гу ран. Ре као је да ка ме ра чи ни чу да, при знао да 
је и он у по чет ку био у ди ле ми, и го ди не исто та ко чи не чу да, али на 
дру ги на чин – раз ли ку је се не ко ко има ко су од оно га ко је ће лав 
и до дат но из бри ја не гла ве, раз ли ку је се го ло бра ди ти неј џер од из
бо ра ног чо ве ка сред њих го ди на... Али схва тио је да су Рас по то
ча нин и Пре да иста лич ност ка да се овај у јед ној од еми си ја раз
бе снео, ка да га је ухва ти ла страст – био је то онај исти лу дач ки 
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по глед ко ји се ја вљао на вр хун ци ма за о штре не ди ску си је: Пра ја 
или Ду ци, Ки ћа или Мо ка...

При се тио сам се и да је имао се стру, ста ри ју. Док смо ми гу ли ли 
гим на зиј ске клу пе, она је уве ли ко сту ди ра ла. Зва ла се Љу би ца, 
Љу ца: би ла је не до сти жна као при ви ђе ње, про та го ни ста вла жних 
пу бер тет ских сно ва и, ја сно, жр тва отров них ого ва ра ња.

– Шта ли је са да с њом?
Зо ран зва ни Мик знао је од го вор и на то мо је, ма ње или ви ше 

ре то рич ко пи та ње. Ре као је да су, по свој при ли ци, мно ге гла си не 
ко је су о њој кру жи ле – би ле тач не. Ма да је то са да, по сле не ко ли
ко де це ни ја, са свим не мо гу ће про ве ри ти и до ка за ти. А и ни је ва жно. 

На кон но ћи ко ју је, ка ко се при ча ло, за вре ме не ке од кон фе
рен ци ја одр жа них у на шем глав ном гра ду, про ве ла у Га да фи је вом 
ша то ру, слу жбе за ду же не за по се бан про то кол углед них др жав них 
го сти ју је два су спре чи ле во ђу Ли биј ске арап ске џа ма хи ри је да свој 
ха рем уве ћа за сту дент ки њу ко ја га је оча ра ла. На рав но, Га да фи 
ни је био је ди ни кли јент, ка жу да је у са рад њи са Слу жбом оства
ри ва ла при сто јан при ход, у мар ка ма ко је су тад је ди но ва жи ле... На 
кра ју је, ре као је Зо ран, ис па ло да је све то ра ди ла да би ску пи ла 
ло ву за док то рат на Јеј лу, ЕмАјТи ју или не кој слич ној ин сти ту
ци ји. И сад је шеф ка те дре, не где та мо, пре ко Ба ре... Ка жу, ако је 
ве ро ва ти, да је би ла део ти ма ко ји је за ма ло до био Но бе ло ву на гра ду.

Спро вод је скре нуо пре ма де лу ко јим је гро бље не дав но про
ши ре но, по сто ја ни звук мо то ра по греб ног мер це де са и шу шта ње 
це ло фа на у ру ка ма цве ћо но са ца по вре ме но би пре ки ну ло огла ша
ва ње од врат них цр них пти ца ко је су за сра ле по ла гра да – ни кад, 
уи сти ну, ни сам уло жио на пор да на у чим по че му се раз ли ку ју вра
не од га ча ца. 

Иа ко се Мик тру дио да го во ри ти хо, чо век ис пред нас се окре
ну и упу ти нам пре кор ни по глед.

Не ко вре ме смо ко ра ча ли ћут ке, а он да Мик за кљу чи да су 
обо је, и брат и се стра, би ли у не ком сми слу аван гар да... У вре ме 
ка да о то ме ни ко ни је ми слио он је био ду хов ни во ђа на ви ја ча, а 
она елит на, са мо све сна и бес ком про ми сна про сти тут ка.

– Да – ре кох – она би да нас би ла стар ле та, а он... Он је то 
што је сте, део ели те овог дру штва. Не тре ба му фа кул тет, до во љан 
је стаж у на ви јач кој фрак ци ји...

*  *  *

Го ди не су про ла зи ле, и дру штво у ко јем смо жи ве ли или жи
во та ри ли до жи ве ло је бур не про ме не, еми си је са про ро ци ма и про
по вед ни ци ма се про ре ди ше, али то ни по што ни је зна чи ло да је 
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Дра жен, тач ни је го спо дин Рас по то ча нин, не стао из ви до кру га јав
но сти. Ка да, не ко ли ко ме се ци пред још јед не из бо ре, це ла зе мља 
би об ле пље на пла ка ти ма са овим тек стом

ПРО ГЛАС НА РО ДУ СРБ СКО МУ

На ро де Срб ски раз ми сли!

Илек трич на стру ја је нај ве ћа опа сност ко ја се над ви ла над наш род. 
Она не са мо да уби ја на шу де цу, већ, пу тем ра зно ра зних апа ра та ко је 
она по кре ће, скре ће па жњу са ду хов них ства ри ко је су ва жни је од оних 
ма те ри јал них. 

По ја ва илек трич не ра све те по ре ме ти ла је при род ни од Го спо да 
нам да ти ри там сме њи ва ња да на и но ћи, од Срб ча ди ство ри ла ле зи ле
бови ће огре зле у грех и за ви сне од плот ских за до вољ ста ва ко ја су 
мр ска Го спо ду.

Илек трич на стру ја уда ља ва нас од ве ре ота ца. Да је илек трич на 
енер ги ја ва ља ла – ко ри сти ли би је Све ти Са ва и дру ги Срб ски свет ци!!!

На шу де цу у шко ли уче да је Ни ко ла Те сла аб со лут но нај ве ћи Ср бин 
свих вре ме на. Од те ла жи не ма цр ње и го ре! Исти на је да је онај ко јег 
сла ве за пра во Лу ци фе ров по сла ник ко ји је у ча сно све ште нич ко до ма
ћин ство Те сли них под мет нут уме сто ра но пре ми ну ло га му бра та! Ка да 
се реч Лу ци фер на Срб ски пре ве де до би ја се онај ко ји до но си све тло, а 
они ко ји од Те сле пра ве на род ног ју на ка се у свом без у мљу хва ли са ју 
да је он тај ко ји је све ту до нео све тлост! Ето, и они са ми при зна ју да је 
Те сли но де ло ђа вол ског а не Бож јег по ре кла!!!

Стар цу Нек та ри ју Све то гор цу ко ји се дам де сет го ди на жи ви у под
ка пи ни уз сам врх Ато са и хра ни се ис кљу чи во ко ре њем ја вио се Син 
Го спод њи Исус Хри стос и од крио му исти ну о Ан ти хри сто вом де мон
ском пла ну ко ји се спро во ди две ста го ди на а да ома ђи ја ни и за ве де ни 
љу ди ни су у ста њу да то пре по зна ју! 

Стру јом се пре но се сви они фил мо ви ко ји на шу омла ди ну на во де на 
блуд, стру јом се сни ма ју они про гра ми ко ји на шу де цу за си па ју ла жи ма!

Да је Бог ми слио да је стру ја до бра по слао би Те слу у Ру си ју, а не 
у Аме ри ку, ту ђа во љу пр ћи ју. Не би тог не по ме ни ка за сво ју ико ну узи
ма ли ра зно ра зни бе ло свет ски сек та ши, јо ги ни и оста ли де мон ски на кот!

От ка да су у на шу Ча сну Пре сто ни цу сти гле Те сли не ђа вол ске 
на пра ве, ње го ви де мон ски спи си и та про кле та ку гла у ко јој је на вод но 
ње гов прах – у наш се на род усе ли ла не сре ћа! А са да би не ки од на ших 
вај них вла ди ка да га ста ве на нај све ти је ме сто Срб ског на ро да а мо жда и 
про гла се за свет ца – уме сто да тај ђа во љи прах про спу у де бе ло мо ре! 

Уки ни мо стру ју – узми мо соб стве ну суд би ну у сво је ру ке!

У име сре ди шњег Ог њи шта На род ног са бо ра Об ста нак,
пр ви гла вар Сте фан Рас по то ча нин
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по ста ло је ја сно да је наш не ка да шњи дру гар Дра жен осно вао не ку 
вр сту по ли тич ке ор га ни за ци је.

На род ни са бор Об ста нак убр зо под сво је окри ље при ми од
мет ну те фрак ци је Сло бо дар ске стран ке, Ро до љу би воли бе рал ног 
фрон та и не ка да шње „екс перт ске” стран ке С15, та ко да се и без 
из бо ра та но ва по ли тич ка пар ти ја усе ли у клу пе пар ла мен та, за
у зи ма ју ћи са вр ше ну по зи ци ју за на ја вље но но во пре бро ја ва ње 
гла со ва.

По гра ду се го вор ка ло да нов це Об стан ку до ту ра ју дво ји ца 
при вред ни ка сред њег еша ло на, вла сни ци лан ца ре сто ра на бр зе 
хра не и јед на ко рас про стра ње не мре же слотклу бо ва. Убр зо им 
се, је дан по је дан, при дру жи ше и нај ве ћи оли гар си тран зи ци је 
ко ји пре вен тив но фи нан си ра ју све по ли тич ке стран ке.

Днев не и не дељ не но ви не ко је су об ја вљи ва ле на дах ну те про
гла се Об стан ка бра ни ле су се у по чет ку чи ње ни цом да жи ви мо у 
дру штву у ко јем – по ред ап со лут не сло бо де штам пе – вла да ју и 
прин ци пи тр жи шта, од не че га се мо ра жи ве ти, они не мо гу тек 
та ко од би ја ти огла ши ва че... Ка да се не му шти ма ни фе сти пре се
ли ше са огла сних на ин фор ма тив не стра ни це по ста де ја сно да 
Об ста нак мо же би ти сле де ће чу до на на шем по ли тич ком не бу, 
ина че са чи ње ном углав ном од са мих чу да...

Вред не ру ке ак ти ви ста не за о би ђо ше ни јед но по штан ско сан
ду че, не про пу сти ше ни је дан бри сач да за ме ку гу ме ну цр ту не 
за так ну ле так са овим тек стом:

ПОД ПИ ШИ ПЕ ТИ ЦИ ЈУ!

Же ли те ли да жи ви мо она ко ка ко су на ши ста ри жи ве ли ве ко ви ма?

Вра ти мо се тра ди ци о нал ном на чи ну жи во та, вас пи та вај мо на шу 
де цу она ко ка ко су то чи ни ли на ши пред ци. Илек трич на стру ја ра за
ра брак, ути че на плод ност Срб ских же на, слу ђу је Срб ску омла ди ну.

Стру ја је не чи ста! Са њом по чи њу све не сре ће на шег на ро да!

Пре зри гло ба ли за ци ју, не до зво ли да те чи пу ју, од у при се – под пи
ши пе ти ци ју за уки да ње илек трич не енер ги је.

По след њи је час!!!

На род ни са бор Об ста нак

На де сној по ло ви ни пла ка та би ла су, не што сит ни јим сло ви
ма, по пи са на ме ста на ко ји ма је мо гу ће ста ви ти пот пис на овај 
ва пај за спас на ци је: пре те жно ка фи ћи, кла ди о ни це, оку пља ли шта 
на ви ја ча, фит нес цен три и те ре та не, сту ди ји за те то ва жу и пир синг, 
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про дав ни це опре ме за мо бил не те ле фо не, фо то ко пир ни це, ау топе
ри о ни це, за ла га о ни це, спла во ви... 

Кам па њу су до дат но по др жа ле и на леп ни це са тек стом Од ја ви 
стру ју – спа си ду шу сво ју! би ло их је сву где – у трам ва ји ма, под
зем ним про ла зи ма, на пи јач ним те зга ма, ста ни ца ма јав ног пре во за, 
ста ди о ни ма и ба зе ни ма, ве ли ким тр жним цен три ма, клу па ма у 
пар ко ви ма, на деч јим игра ли шти ма... у по не ком так си ју...

То што ра чу на ри и да ље ра де на стру ју ни је спре чи ло ру ко вод
ство Об стан ка да ор га ни зу је и сво је вр сне од ре де ко ји су исти ну 
о штет ном деј ству елек трич не (тач ни је, илек трич не) енер ги је ши
ри ли ин тер не том. 

Под ути ца јем кон фе рен ци ја за штам пу Об стан ка, где би Рас
по то ча нин или не ко од ње го вих по моћ ни ка са ти ма збо рио о про
шло сти на шег на ро да, по сте пе но от кри ва ју ћи све за ни мљи ви је и 
за ни мљи ви је де та ље – љу ди по че ше да од ја вљу ју бро ји ла за елек
трич ну стру ју. 

Де да Је ро ти је из Гло го вог тр на, на об рон ци ма Ра ду не, чу ве
ни на род ни ви дар ко ји је сво је вре ме но про ре као на пад на Свет ски 
тр го вин ски цен тар, ха ва ри је ну кле ар них елек тра на у Чер но би лу 
и Фу ку ши ми, као и не ко ли ко ка та стро фал них цу на ми ја, из ло жио 
је но ви на ру нај ста ри јег днев ног ли ста на Бал ка ну ви зи ју срећ не 
зе мље без стру је. Усле ди ло је још не ко ли ко ис по ве сти те вр сте: 
Јо ван Га ро тић, учи тељ из Вр ба са опи сао је ко ли ко му је жи вот по
стао јед но став ни ји и, што не ре ћи – срећ ни ји, од ча са ка да је по звао 
рад ни ке елек тро ди стри бу ци је да му бло ки ра ју бро ји ло. По моћ на 
рад ни ца ко му нал ног пред у зе ћа оп шти не Го лу бин ци, Рад ми ла 
Бе лић пр ви пут је, по сле мно го го ди на срећ на – от ка да не ма из
дат ке за стру ју њен кућ ни бу џет је урав но те жен, ви ше не су сти же 
ду го ве, мир на је и спо кој на...

У пр во вре ме ве сти о до ма ћи ни ма ко ји су се од лу чи ли на та ко 
ра ди ка лан ко рак би ле су об ја вљи ва не као ку ри о зи те ти – ка да по
ја ва по ста де ма сов ни ја но ви не по че ше да об ја вљу ју са мо бро је ве.

Об стан ков по ход про тив стру је од ви јао се на ба рем два фрон та 
– пр во на оном у ко јем се елек трич на енер ги ја по ја вљу је као ви
нов ник по је ди нач них не сре ћа и ха ва ри ја, па смо та ко би ли на пад
ну ти на сло ви ма по пут ових: Стру ја спр жи ла бли зан це, Бе ло ку ће 
око ва не ту гом – обо ре ни да ле ко вод се јао смрт, Оја ђе но до ма ћин
ство Ско ча ји ћа, Ште те од крат ког спо ја – ми ли он ске, Не ис прав но 
бро ји ло од го вор но за ва тре ну сти хи ју! Дру ги ни во под ра зу ме вао 
је низ кам па ња про тив оних ко ји на би ло ко ји на чин из вла че ко рист 
или на про сто за ра ђу ју за жи вот по слу ју ћи са елек трич ном енер
ги јом; та бло и ди на сво јим бом ба стич ним на слов ним стра ни ца ма 
по че ше да де мо ни зу ју на куп це стру је са кри ве не иза звуч них име на 
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фир ми и лон дон ских адре са „ко ји ма је вла да да ла од ре ше не ру ке”. 
Су ма за ко ју су ти „ба ро ни стру је” оште ти ли др жав ни бу џет кре
ну ла је да ра сте од ми ли јар ду и осам сто ми ли о на ди на ра, да би се 
за у ста ви ла на исто то ли ко до ла ра.

Аген ци је ко је про це њу ју рас по ло же ње би ра ча, без из у зет ка, 
нај ви ше из гле да за по бе ду на из бо ри ма да ва ле су Об стан ку, стран ци 
ко ју су они ду хо ви ти ји и хра бри ји зва ли Flint sto nes, или, по на шки, 
По ро ди ца Кре мен ко. 

Пр ве не де ље у ма ју, у ка сни сат, об ја ви ше ре зул та те ван ред
них пар ла мен тар них из бо ра. Кан ди да ти Об стан ка утро стру чи ли 
су сво је при су ство у на род ном пред став ни штву, стран ка има ла
год ну, ско ро дво тре ћин ску ве ћи ну – ка да пот ку пи оне ко ји се већ 
уве ли ко са ми ну де мо ћи ће да ме ња устав.

На пр вом за се да њу но вог са зи ва пар ла мен та су, ка ко је ред, 
нај пре ве ри фи ко ва ни ман да ти по сла ни ци ма, кон сти ту и са ни од
бо ри, иза бра ни ча сни ци а по том су, ста бил ном ве ћи ном вла да ју ће 
ко а ли ци је, уки ну та сва гра ма тич ка и пра во пи сна пра ви ла ко ја су 
у прет ход на два ве ка уне ле осо бе ла жно пред ста вља не као је зи ко
слов ци, а за пра во су би ли стра ни аген ти, пла ће ни ци и не при ја те
љи Срб ског на ро да. По но вим пра ви ли ма реч Срб ски пи ше се увек 
ве ли ким сло вом, от пи са не су све гла сов не про ме не ко је су то ком 
исто ри је мо ди фи ко ва ле из вор ну су шти ну је зи ка. Сад кад је он 
вас кр снуо у свој сво јој чи сто ти, би ло је ла ко и ча сно до не ти нај
ва жни ју од лу ку: Ср би ја је, ве ли ком ве ћи ном гла со ва по сла ни ка, 
а на пред лог Рас по то ча ни на, зва нич но по ста ла пр ва elec tri cityfree 
зе мља на све ту.

На ја вље на је и ре фор ма по ли ци је, у ко јој би би ле уста но вље
не при вре ме не по себ не је ди ни це за об ра чун са гра ђа ни ма ко ји 
ко ри сте стру ју у пре ла зном пе ро ду. Ка да сви ге не ра то ри бу ду 
раз мон ти ра ни и про да ти, по сто ја ње ова квих фор ма ци ја по ста ће 
не по треб но.

Пред сед ник пар ла мен та, ин сти ту ци је ко ја се са да зва нич но 
зва ла Ве ли ко Са бо ри ште Срб ско, об ја вио је да ће се сле де ће за се
да ње би ти, у ду ху тра ди ци је, одр жа но под све ћа ма. 




