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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ПИ СМА МИ О ДРА ГА БУ ЛА ТО ВИ ЋА*

(при ре дио Ра до ван По по вић)

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – ЖИ ВО РА ДУ СТОЈ КО ВИ ЋУ

+7°С!
Во гел, над Бо хињ ским је зе ром, 31. 8. ’68.
Дра ги Стој ко ви ћу,
До био сам Ва ше пи смо. Хва ла Вам што сте Рат је био бо љи 

ста ви ли на спи сак, што сам ме ђу тих 400 пи са ца ко је ће те об ја ви ти 
или бар, сва ка ко, др жа ти у не из ве сно сти. Ро ман мој има око 600 
стра на, не што је де бљи и бо љи од Хе ро ја на ма гар цу, и не ви дим раз
лог да че кам. Про чи та ти га мо же те то ком сеп тем бра. То је, бар на 
пр ви по глед, ла ко шти во. Ро ман ће Вам, да кле, сти ћи ових да на; 
опро сти те за ка шње ње од пет да на, мо лим Вас. Ина че, Рат је био 
бо љи, из ла зи у Мин хе ну већ 10. 9. ове го ди не, у из да њу „Carl Hanser 
Ver lag”а. Због то га и не ћу мо ћи да до ђем у Бе о град, ка ко бих, бар са 
Ва ма, рас пра вио не ке ства ри. Мо рам у Не мач ку: већ 13. 9. имам вели
ки ТВ шоу у Мин хе ну, за тим фик си ра них 10 ле сун га (то су књи жев
не ве че ри à l’al le man de!), пре да ва ња низ, и та ко да ље. Ка да бих мо гао 
до Бе о гра да, са оп штио бих Вам, из ра зио Вам, ста ру мо ју же љу да 
штам пам код „Про све те”. Не мој те ми сли ти да сам љут – ни го во ра! 
Не ма Бу ла то вић за то вре ме на, то ко шта, то је глу по! Са мо Ви...

Ал со, мо лим да се мој ру ко пис не да је на ре цен зи ју ка квом 
не до стој ном ли цу. Не за бо ра ви те, ово је пот пу но европ ска књи га, 

* Епи сто ле Ми о дра га Бу ла то ви ћа чу ва ју се у по ро дич ној ар хи ви, код кћер ке 
Бар ба ре, у Љу бља ни. Сам пи сац је уред но сре дио сво ју за о став шти ну; у фас цикла
ма су ко пи је ње го вих пи са ма, а и од го во ри ко је је до би јао. Нај че шће су пи са на 
сво је руч но, хе миј ском олов ком, ћи ри ли цом. Пре пи ска са стра ним изда ва чи ма је, 
та ко ђе, уред но сре ђе на, као и пи сма су пру зи. Ни јед на ин сти ту ци ја у Ср би ји није 
за ин те ре со ва на да се пи шче ва за о став шти на пре не се у Ср би ју. Пи сма ов де обја
вље на су део Ан то ло ги је срп ске епи сто лар не про зе XX ве ка ко ја ће се до кра ја ове 
го ди не по ја ви ти као из да ње „Аго ре” из Но вог Са да (Ра до ван По по вић, при ре ђивач).
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што јој мо же би ти и ми нус. Али је, као ро ман, не тре ба да ва ти при
ми тив ци ма. Мо лим, не по на вљај мо 1965! То за ма ра. Бу ди мо [...] 
ле жер ни. Чи тај те ро ман, ре ци мо, Ви лич но. Та ко ђе, мо лим да ми 
се, ово га пу та, до ста ве ре цен зи је – не мој те их кри ти, као 1965!

У оче ки ва њу ра до сних ве сти, оста јем Ваш

Ми о драг Бу ла то вић.

Ми о драг Бу ла то вић
Кре ков трг 7
Љу бља на
Тел. 061/310 662
Monsieur
Жи ка Стој ко вић
уред ник „Про све те”
Бе о град
До бра чи на 30.

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – ЖИ ВО РА ДУ СТОЈ КО ВИ ЋУ

Франк фурт а/М, 18. 10. ’68.
Дра ги Жи ко,
Као што ви диш, лу там по бе лом све ту. Сти гао сам са се ве ра. 

Не ве ро ват но ле по сам до че кан. Али о то ме дру ги пут!
Знаш, на дам се, да сам сјај но про шао са ро ма ном. Ма ло пре 

ми те ле фо ни ра ју да штам па ју дру го из да ње, зна чи до 1. I ’69. – 
10.000 при ме ра ка. „Ми ни мум”, ре кли су.

Жи ко, ка ква је суд би на књи ге у „Про све ти”? Да ли је ре цен
зи ра на? Ко су ре цен зен ти? Мо гу ли ви де ти шта је о њој на пи са но? 
Хо ће ли и ово га пу та од ме не би ти све скри ва но? (Скри ве но!)

Сма трам да ни је не скром но тра жи ти ово што тра жим. Пр ви 
но вем бар сма трам за дан до ко га мо рам до би ти пи са ни од го вор на 
ово мо је пи смо. Офи ци јел но. У про тив ном, сма тра ћу књи гу од би
је ном. Не на во ди ми мно го раз ло га, то јест раз ло ге, јер ме не зани
ма ју: до бро сте та мо пла ће ни, има вас до ста, чи тај те. Мо ју књи гу 
има те два ме се ца, од по чет ка сеп тем бра до кра ја ок то бра. Два 
ме се ца, 60 да на; књи га има 600 стра на: чак би и Ал бан ци ма би ло 
из во дљи во про чи та ти 10 стра на днев но.

Ја ви се. У Љу бља ни сам кра јем иду ће не де ље.
Нај ср дач ни је,

Бу ле.
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МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – БРА НИ МИ РУ ШЋЕ ПА НО ВИ ЋУ

Ми о драг Бу ла то вић 
Кре ков трг 7
Љу бља на

Дра ги мој Шће по,
На дам се да ни је ка сно че сти та ти но ву, сва ку но ву, тре ће га 

ја ну а ра. Не ка она бу де у зна ку тво јих, на ших мо ћи, јер шта ће ти 
но ва, ако не ма сна гу, по себ но сва ка но ва тра жи но ву ин спи ра ци ју 
и но ву пред у зи мљи вост, а о иде ја ма и да не го во ри мо, и оне су ве
за не уз сва ку но ву, ми слим, раз у ме се, го ди ну.

Дра ги мој Шће па не, ухо да ва мо ма ши ну, да нас по чи ње мо са 
пре ку ца ва њем оног дру гог де ла ро ма на ко ји је пот пу но пре ра ђен. 
Жу рим, дра ги мој Шће по, да ти се још јед ном за хва лим за ин те ли
гент не, дру гар ске и из над све га на дах ну те при мед бе ко је си ми 
дао. Сле дио сам их, усво јио, на том пла ну ми слим да сам на пра вио 
не што што ће ти се до па сти. 

Ти си нео бич но до бар са рад ник. Лу цид ност тво ја је без прем
ца. Ма ка ве јев је био ов де код ме не и ка же да је не ка при мед ба ко ју 
си му дао нео бич но до бра и да ју је при хва тио без ком плек са, уо ста
лом као и ја. Без ком плек са при хва та ју при мед бе са мо они чи ји је 
клас пун, па гла ву увек др жи обо ре ну! По сло ви ца до слов но ка же: 
са мо пун клас др жи обо ре ну гла ву, а пра зан ус прав ну!

Био бих вр ло за до во љан кад би хтео да про чи таш ову но ву 
вер зи ју дру гог де ла. Ако ми се бу деш ја вљао, ја ви се на „Парк хо
тел”, 64 260 Блед, где ћу би ти од 8. ја ну а ра на да ље, све до за вр шетка 
тре ћег де ла. Ре зер ви сао сам та мо, у пот пу но пу стом хо те лу, јед ну 
со бу ко ја се не гре је, мој услов, и ра ди ћу до ам не зи је. 

Са да, још јед ном срећ на, те би и тво јој же ни, го ди на та и та....

3. I 1973.
Бу ле

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – МИР КУ КО ВА ЧУ

Пе так, 13. 1. ’73.
Дра ги мој Ми ре ља,
Хва ла на див ном пи сму. Сун це ме огри ја ло. Кроз ма глу. Дир

ну ло ме. По себ но тво ја бри га за Љу де с че ти ри пр ста. За и ста си 
у пра ву кад ме упо зо ра ваш на Пр ви део. 

Сад кад сам, још јед ном, а ви де ћеш ка ко, пре ра дио Дру ги део, 
Пр ви ми се, она кав, чи ни су ви шан. По фак ту ри не од го ва ра Дру гом, 
ко ји је за и ста сја јан.
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И, до го ди ло се: Бу ћи ло при хва та го то во у це ло сти пред лог 
Ми ре ље, свог су пер ви зо ра: не ка ово оста не за ли те ра ту ру, или 
бар за на шу де цу! Ро ман по чи ње та мо ђе си ка зао, са да шњим Дру
гим де лом, а ме ста у ње му (Дру гом и по сле Тре ћем де лу) би ће до ста 
да се све што је ле по, од но сно зна чај но за ро ман, ин кор по ри ра. На то 
сам во дио ра чу на, пи шу ћи та ко ре ћи из но ва Дру ги део. Виде ћеш, 
и хо ћу да то ви диш. Чак сам и сиг на ли зи рао ме ста где ће се укло
пи ти оно из ра ни јих стра на, ка ко би се, ипак, ви де ла ге не за то га 
све та. Мон та жа, да кле! Тво ја иде ја, твој тер мин!

У том слу ча ју не би ни по сто ја ла три де ла, већ са мо је дан, 
тврд и уби ствен, с на сло вље ним по гла вљи ма. Ви део сам да ти под
на сло ви до бро ве жу ства ри, не ке ће мо про ме ни ти, ми слим под на
сло ве. Ве о ма ми се, са да, до па да то да ћу све спр ца ти у је дан део, 
да не ће би ти ни ка квог ег зи би ци о ни зма, ни пор но гра фи је. Са мо 
чи ста рад ња, чи ста ак ци ја и чи сти БОЛ. Ви де ћеш ка ко сам све то 
осми слио у овим пре ра да ма. Ви де ћеш, бра те мој дра ги, ко ли ко 
сам ува жа вао тво је при мед бе, ко је су, про ве рио сам, из раз чи сте 
лу цид но сти и па ме ти, а за тим пле ме ни те же ље да „учи те љу” при
тек неш у по моћ и из ва диш га из го ва на ко ји се зо ве Zeit not!

Ми ре ља, та ко ми бли ски и дра ги, от ку цао сам тач но 100 стра
на, пет гла ва. Прек су тра ми до ла зи дру га Дак тило пун ца, да из дик
ти ра мо оста ла два, не ких 20 стра на. То је 15. ја ну ар. Тог да на се лим 
се на 64 260 Блед, „Парк Хо тел”, те ле фон 064/77 521. У по не де љак 
ћу ти по сла ти фо то ко пи ју тек ста. Мо лим, ХИТ НО, про чи тај све, 
цр ном олов ком, као про шли пут, ис пи ши при мед бе. По себ но види 
ме ста где би се уба ци ва ло, кроз се ћа ња глав ног ју на ка, оно што се 
зо ве... све оно што нам је по треб но... ми слим, ле пе и ко ри сне ства ри 
из де ла пр вог. И ја знам и имам та ква ме ста, по год не про сто ре. Из
ло жи ћу ти их.

Зна чи, зва ћеш, го ре, од мах. Пи са ћеш, го ре ми текст по сле по
сла ти. Знаш, за оста так ро ма на оста ло ми је са мо вре ме из ме ђу 15. 
апри ла и 15. трав ња. Скр ка ћу све, знам, са мо ће ићи бо ље, ако с 
па мет ним љу ди ма у ме ђу вре ме ну, из ме ниш по ми сао. По мом про
ра чу ну, мо ра се још на пи са ти нај ви ше 100 стра на. Ко ли ко да се, 
пре жи ве ли, по ко ка ју, го ре по Дој чу. Фом ка уби ја Шан до ра, ва ди 
му ср це, кон ста ту је да је као и сва ко дру го, ма ло као пи ле, људ ско. 
Мар ко вић уби ја Вик то ра и оста ви га на сме тли шту. Уста ше на ко
ма де ис тран жи ра ју на шег јад ног Фрум ки на, Мар ко вић га за ко па ва 
по ис точ ном об ре ду, по крај Рај не. Мар ко вић, за тим, уби ја Ср би на 
Ла за ри ћа, за то што му је, Ла за рић, у сво је вре ме, дао пут ка ко да 
на ђе оца и још јед ном се раз о ча ра, а за тим и за то што је, Ла за рић, 
убио јед ног Хр ва та, а ње га, Мар ко ви ћа, те рао да кра де за ње га, 
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исто што и Ка зи мир, и што је по ку шао, Ла за рић, да га, јер га го не 
(Мар ко ви ћа), про да, пре про да, опет ку пи, за тим про да Ле ги ји стра
на ца. Он да се, без Ја ну ше Но вак, вра ћа... к Ва ма До ле... Знаш ка ко 
је, исто до ле, од ле тео отац, ума ло не за бо ра вих о ње му да ти ка жем. 
То ће би ти нај леп ше стра ни це. У во зу за ме сто с ког ће по ле те ти, 
Мар ко вић ће, син, ис при ча ти оцу цео њи хов жи вот, сву жа лост и 
че мер, ко ји су га фор ми ра ли та квог. У во зу, ис по вест, ду га, док се 
иде на гу би ли ште! 

Да кле, гла ва ме бо ли, ни зак при ти сак, не бо се ки ла ви. Да ко 
ми не по под не. На да у бо га!

По здра ви го спо ђу Со њу и Де су и ре ци да ми је због њих це ла 
Пал мо ти ће ва то пла и људ ски ја. И да не мо гу ско ро до ле, те да кост 
оста је тво ја. 

Че кам те, да кле: под ХИТ НО!
Бу ле

ПС. Зби ља, ка ко се звао, или ка ко се зо ве, ако га има још, онај 
што, по те би, још ни је је бо? Шта ако је, око пра зни ка, ћу шнуо? 
За то се и не ја вља: во ља за моћ од Ни чеа, ли ку је, не ће ни с ким да 
де ли ра дост, на др ка ва га соп стве ни успех... Ако га срет неш, а ја 
не ћу, пи тај га ка ко се звао, док ни је је бо, и да ли се сад исто зо ве, 
по што је је бо, ако је је бо, а да је је бо, је бо би нам ма тер пи шу ћи...

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – МИР КУ КО ВА ЧУ

Љу бља на, 29. 4. 1973.

Дра ги Мир ко,
Пи шем Ти по по врат ку из цр кве, где сам, оста вив ши скро ман 

при лог, био.
Ево ме код јед не Да ме, ко јој сам пре дао на пре ку ца ва ње, ве ро

ват но прет по след ње, до бар део тек ста, што зна чи не што пре ко сто 
стра ни ца. Оста так на пи са но га, опет не што пре ко сто стра на, мо рао 
бих пре да ти до пет на е сто га пе то га!

Ин тен зив но ми слим на Те бе. Овим што сам дао на пре ку ца
ва ње, ми слим, да сам од го во рио на не ка пи та ња, упу ће на и у пр вом 
мом пи сму. Ка ко ра сте ру ко пис, та ко ра сте и пи смо, Те би, мом су
пер ви зо ру!

По ку шао сам опи са ти сло вен ске бан де, ко је лу та ју по Евро пи! 
Да ли сам опи сао тај па као до бро? Бар сто ти ну пу та сам све пре
гле дао!

По ку шао сам сле де ће: да у са мом по чет ку књи ге, да кле, у екс
по зи ци ји, поч нем са фи ни шом. Ми слим да фи на ле мо же да поч не 
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од мах, на са мом по чет ку ро ма на. Та ко да сам на сто јао да то спро
ве дем. Ка ко ти се до па да ју Ру си? Ни ки ту шка? Јер мо лај? Ва ња?

Сад пре ла зим на Хр ва те. Ти по зна јеш тај текст, али де ли мич
но. Ми слим да за њих имам ве ли ке сим па ти је. Сам ка жеш да су, у 
жи во ту, као у мом ро ма ну. Из вр ши та упо ре ђе ња, па ми се ја ви, да 
их на гр дим, оцр ним, бар у књи зи, кад не мо гу у жи во ту. Они су 
ве ли ка, сим па тич на си ро ти ња. Ко им је крив што у нас не ве ру ју?

Пи шем књи гу чуд ном тех ни ком, мо жда те ле ви зиј ском. Идем 
по те ма ма. То ћеш ви де ти. Јед но по гла вље – је дан лик, јед на сце на, 
или је дан за о кру жен ци клус, од но сно ком плекс. По сле се вра ћам 
на ту епи зо ду. За то се глав ни ју нак, ми слим с пра вом, ни кад не 
се ћа оног огром ног бро ја љу ди ко је је ис пра тио. Раз ми сли о то ме. 

Хтео бих да ка жем и ово. Хтео сам по сти ћи чу дан стил, баш 
тим што на сти лу ни сам ја шио. Да си му ли рам ре пор та жу. То је 
нај те же. Од ре чи се сти ла, сти ли сти ке, ле по сло вја, пи ру е те ко ја се 
ну ди, то је за нас есте те нео бич но дра го. Али ја хо ћу до ку мен тар
ност, на би је ност фак ти ма, и баш та чи ње ни ца не ка бу де – СТИЛ.

На ста вак овог пи сма би ће по ло ви ном ма ја. Да нас Ти не ћу више 
пи са ти. Са бљак твр ди да си у за тво ру! Опи сао бих га, да није та ко 
бе зна ча јан. Уни штио бих га, ка да га не бих то ли ко во лео и жа лио!

Мо лим, ја ви се. Уо ста лом, ево ме не у Бе о гра ду, по ло ви ном 
пе то га ме се ца. По здра ви де цу, Ма му, као и све на ше при ја те ље.

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – МИР КУ КО ВА ЧУ

Ми о драг Бу ла то вић 
Кре ков трг 7
61 000 Љу бља на
Тел.: 061/310 662 

Љу бља на, 3. 12. ’87.

Дра ги Мир ко, дра ги при ја те љу!
Ево, до шао сам и до бро се на спа вао. Пре ста ле су гла во бо ље, 

та ко их зо вем, јер их има ви ше. Кад це ла гла ва пу ца, кад је стегну
та сле по оч ни ца, кад не смем за су ка ти врат. Кад ло ба ња пу ца!

Се ћам се ка ко сам ти јед ном, док ме гла ва му чи ла, пи сао. О 
уби ству Ми ло ра да Мир ко ва Бу ла то ви ћа. О то ме ка ко је из „Фран
цу зи це”, тро мет ке и све тов не вој не, пи сао Фјо дор Ар хи пов...

Ни сам сти гао да ти у Бе о гра ду при чам о про јек ту ко ји ће ме 
ове зи ме на про сто са мле ти, или ћу са мле ти ја ње га. ДРА КУ ЛА, 
ЊЕ ГОВ ПРА ВИ ЖИ ВОТ, А бо ље би би ло: ЊЕ ГОВ ПРА ВИ ЖИ ВОТ, 
ДРА КУ ЛА. Ми слим да ће не ки из мо то вун ске гру па ци је би ти за 
ње гов пра ви жи вот. Ју го сло вен ска Ре ви ја пра ви аран жман са Нем
ци ма, Ја пан ци ма, Ка на дом. Мој текст мо рао би има ти до де сет таба
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ка. Фо то гра фи је Кар па та, Тран сил ва ни је, Мол да ви је, фо то гра фи је 
све га што сти же из XV ве ка, све га што к ње му во ди, мо ра пра ви ти 
мај стор. Био сам код њих: ри зни це су им пу не!

Ша љем ти си ноп сис, пи сан за свет. По на ло гу ЈР, пре ве ден је 
на ан глиј ски. У на шој вер зи ји има гре ша ка, чу јем, гра ма ти че ских, 
на дам се не и дру гих. Ува жи то. Па, кад про чи таш све: за пи ши, 
за тре ба ће. Да, ре ци мо, по раз го ва ра мо у Бе о гра ду. По треб на ми је 
пап ска исто ри ја. Ко то мо же има ти? Да не идем, ако не мо рам, код 
Нун ци ја? Кад ћу, ина че, мо ра ти до Ва ти ка на, да сни мим све што 
је код њих, а до бар део нај ва жни јих до ку ме на та је та мо. Обра ти 
па жњу на опис Пап ског ам ба са до ра код Ма ти је Кор ви на... ка кав 
по ли циј ски опис!

Ша љем ти бле де ко пи је не ких до ку ме на та. Ка ко би ви део како 
је то не ка да из гле да ло. Ме не ужа са ва ју пам лфле ти оног до ба! Све 
по гле дај, ка ко би смо, ре ци мо, на пра ви ли про мо ци ју, је се ни ’89., у 
Бе о гра ду. Би ће то, мо ра то би ти, бо га та књи га. Но, ка ко све те би 
то из гле да?

А кад про сту ди раш, мо лим те, цео па кет не ка ко про сле ди 
Мил ки Лу чић, ка ко би до тич на, па кет пре да ла су пру гу сво је му, 
уда ри уда ре ни је и Зо ран је чо век ши ро ког ин те ре со ва ња. Или га 
не ка ко на ђи, па му дај. Са мо да па кет до би је наш Зо ки!

Ових да на, а не знам кад је то, мо рам за Бу ку решт. Ка жу да 
је град сле ђен, без то пле во де у хо те ли ма, без лам пи ко је би мо
ра ле осве тља ва ти про хо де и ули це, со ка ке и гра ђе ви не на ко је се 
па да, имао сам част гле да ти, око по но ћи, кад за си пи ки ши ца, ки
ше ти на са Кар па тах... У Ака де ми ји има ју све га што ми је ну жно. 
Та мо не где, чуо сам, чу ва ју Ко лев ку на ше га да ље га ро ђа ка, Вла да 
Ко че ви ћа Ђе ве ло ви ћа! Ште та што не ћеш би ти са мном... та мо... 
да и ти ви диш вам пи ри зам...

Ко има књи гу о Па па ма... ре ци мо... пет на е стог ве ка? Ти би то 
мо рао зна ти на и зуст. Ко би ми мо гао на ћи књи гу о Ин кви зи ци ји? 
Па, знам ко: Мир ко Ђор ђе вић, ако га бу дем мо гао на ћи! Јер ни је 
са мо Влад му чио. Ја па нац хо ће ка та лог тор ту ре... оно га до ба... та ко 
бар чу јем да је пи сао ЈРе ви ји, ко ја има свет ска пра ва и ко ја се на да 
да ће тај мој про је кат пла си ра ти на три или че ти ри је зи ка. Да кле, 
тор ту ре: ко та кав ка та лог мо же има ти? Ин кви зи ци ја је, да кле, пр ва 
на уда ру. Ко то мо же има ти? Он да, ди вља му че ња, она ко јих не ма 
у ка та ло зи ма. Вер ске сек те, ми слим, мо ра ју по се до ва ти... или су 
не кад по се до ва ле те би се ре... Ти си не што о вер ским пи та њи ма 
пи сао, ти си се ба вио ал тер на тив ним ве ра ма, зар не?

Од го во ри ми!
На дам се да ћу уско ро би ти у Бе о гра ду. Не знам та чан да тум. 

Кад ја ве из Бу ку ре шта, сти жем, да бих за ко ра чио у ле дом око ва ни 
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воз. Ка ко ће то би ти ис ку ство! Ори ги нал ни, сва ки ори ги нал ни 
пут ко шта! Ах, да: ка ко је му чио Иван Гро зни? Чи ме? Пи там те 
„намер но”, за то што је он, век иза Дра ку ле, тра жио до ку мен та ци ју 
о вла шком Ђа во лу: чи ни ми се да га је баш та ко и на звао. Да кле, 
мој дра ги Мир ко, по ра ди ма ло и за ме не ка...

Шта има но во? Ацу сре ћем, ал’, шта је са Во ђом ко ји, из гле
да, со ка ци ма ко ра ча – без Кру не? Ка кав ујеб?!

Те ле фо ни рај, јер твог бро ја ов де ка на не има дем... ша љи број...

Ми о драг Бу ла то вић

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – СУ ПРУ ЗИ НУ ШИ

Дра га Ну шки це,
Ша љем ти 200.000 ди нар јев. Чу вај сва ки ди нар, јер ће зи ма 

би ти хлад на, снег ду бок, вр ло ду бок. Не ку пуј оно без че га се мо же... 
Је ди но мом Ћић куМа тић ку ски је. Ја ћу би ти сре ћан... кад вас све 
ви дим, са днев ни ци ма у ру ка ма. А ја са цр ве ним фло ма сте ром, ја 
ко ји по пра вљам. Не ко ми је ре као да Са шо лин чек пи ше Бе о град 
одво је но, Бео Град, а Но ви Сад за јед но, Но ви сад...

До ћи ћу ко ли ма, во зом, са ма ши ном, ка ко би смо пре ко празни
ка пре ве ли бар је дан сце на рио. Вре ди за пе ти за 350.000!

Да нас сам Ко сти ћа по бе дио са 6:3.
Бар ба рон чек та тин, да ли те слу ша ју, сви да ли те слу ша ју. 

Бу ди до бра, не дај им да на зе бу, ка ко би смо за пра зник мо гли на 
из лет, не где на сне жно ка кво бр до.

Са шко лин та тин, у „Зве зду” идем су тра, то јест пре ко су тра, 
у по не де љак. До шао је Џа јић, на од мор, па да га ви дим...

Све вас та та гр ли и во ли brezkončno и не мо же од те ljubezni 
да до ђе код се бе... Ко је та ко го во рио...

А кад не мо гу да до ђем код се бе, ка ко ћу до вас...

Та та Бу ле

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – СУ ПРУ ЗИ НУ ШИ

Paris, сре да, не знам
да тум, умо ран сам

Ну ши ца,
Све је у ре ду. Ле тим одав де у пе так: Штут гарт, Ра дио, пла ћа 

раз ли ку, кар ту. По зван сам. Би ћу и са Шо гом. У Штут гар ту сам око 
14 ч. Но ћим та мо не где. Су тра дан у под не, у су бо ту, не где у 15 ч. 
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у Мин хе ну сам. Са Хан се ром. Са го спо ђом ко ја тре ба да пре ве де 
Хе ро ја [на ма гар цу]. Он да у по не де љак по под не ле тим ди рект но, 
без спу шта ња у За гре бу, за Бе о град. Ја ви ћу се од ку ће ако те ле фон 
бу де ра дио. Све је у ре ду. Без ди на ра сам. По зај мио сам 200 НФ за 
раз ли ку, за кар ту. Пла ти ће Шва бе, али ни сам имао ви ше. Је два сам 
пла тио хо тел.

Али за то ти имаш све га. Има ћеш ства ри ко је још ни је ви де ла 
Љу бља на. Пар ле пих сит ни ца. Ни је то оно што сам же лео, али 
ипак... Би сер ми сли на сво ју Шкољ ку.

На ро чи то ми је жао што се ни сам ни усу дио да ти ку пим ци
пе ле или пре кра сне чи зми це. Упла шио сам се тво јих ду гих сто
па ла и ове те сне обу ће. Не за бо ра ви да они има ју са свим дру ге 
бро је ве... и да мо рам има ти оти сак тво јих сто па ла, као и обим ли
сто ва... то ће мо у Ита ли ји. Исти слу чај је и са ве шом, али не та ко 
дра сти чан – ве ша, уо ста лом, има и на Мест ном тр гу.

Ако те на ђем без па со ша, све што сам ку пио – про да ћу, или 
да ти не кој дру гој. А ако Скит ни це (на ен гле ском) не бу ду пре ве дене, 
са свим ћу се на љу ти ти и оти ћи код гђе Јул ке на Блед – 15 да на.

* * *
Мо рам са да на не ки при јем. Он да, то јест већ у 16 ч. на са ста

нак са Вла ди ми ром Ва ше ком, ре жи се ром за ко га сам на пи сао ма ли 
си ноп сис. Мо жда ће про ду цент при хва ти ти. Ако се то чу до де си... 
ку пи ћу ти са тић. Мар ка се зна, ру ска: Старт или Спорт?

Са да те гр лим и ву чем за уши. Хит но по зо ви Ми ли цу – те ле
гра фи ши, при пре ми је за по ла зак, за уо чи Но ве го ди не. Или чак 
за ка жи и тел.[ефон ски] раз го вор. Са мном по ла зи из Бгда два да на 
уо чи Н. го ди не.

Гр лим те – Бу шку лић

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – ДА НИ ЛУ КИ ШУ

Ми о драг Бу ла то вић
Кре ков трг 7
61 000 Љу бља на
Yougoslavie

Љу бља на, 21. 1. ’76.

Да ни ле,
Би ло је шик до би ти че стит ку од те бе. А на дам се да си и ти 

мо ју до био. Пи шеш, ви ђу, да се та мо из гра ди ло, да су на пре дак 
на чи ње ли, да све ће та и ми ри ше на про грес...
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Чу чим, ево, код те ле фо на. На вод но... на гра да ми се „ку ха”, 
ка же Thommy. Но, чу јем, бор ба ве ли ка: Стој шин, Ку гла на, Дра го
слав... Од био сам дат ин тер вју... те ле фон ски... По ну дио сам им Ра шу, 
Ви до са ва, Ко ша за сва ки слу чај... Те та ко че кам, пи шем те би, ла
у ре а ту... ко ји је про шао кроз сва ова сра ња!

Је два че кам да је не до би јем, те да у ми ру, за пар сто ја пре ве
дем сце на рио је дан сло ве нач ки...

Био сам у За гре бу. По ми ре ње са Thommy јем. При су ство ва ли 
су сви ко ји ти се на Фо ру му пот пи су ју. Т. се из ви ња ва, отео је, при
знао је, ви ше не ће, ре ко, при ја те љи ма у за бран. При чу ни сам сти
гао да чи там, јер ти је ша љем, а сам ћу ку пи ти још јед ну све ску 
Фо ру ма. Вр ло ме за ни ма, вр ло... ВР ЛО! Т. ће по сла ти но ву све ску!!!

Мир ко ти ша ље не ке исеч ке из но ви на, не ја. Ја те са мо по здра
вљам и же лим ти све нај бо ље: да за вр шиш но ви ро ман, ко ји је, по 
Т. С. у за вр шној фа зи. Дај, по ми ри их, гру ни! Кад ја не мо гу...

Од го во ри, је бем му ја де... ко да ни је смо за јед но ра сли... е, не 
мо же све јед на јат ка ро дит!

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ – РА ДО ВА НУ ПО ПО ВИ ЋУ

Кре ков трг 7
61 000 Љу бља на
061/310 662

Љу бља на, 13. 4. ’82.

Ра до ва не По по ви ћу, при ја те љу,
Ша љем ти текст, опис утак ми це, кад су дво ји ца, је дан ма јор 

и је дан пу ков ник, Тер зић и Бу ла то вић, сје ба ли зна ње ру љи од ка
квих 500 алп ских је ле на, ума ло не ре кох гам со ва!

Те би, ко ји во лиш би зар но сти. За тво ју књи гу о ме ни као сви
њи. Ни је би ло ле по с мо је стра не, али су се сла бо бра ни ли. Це лу 
ствар око ЈР сам им сје б’о де фи ни тив но, ко сти сво је ку пе, кон це 
са ста вља ју. Де ло текст од би ло, но га штам па, прек су тра, Мла ди на, 
са про прат ним, сјај ним тек стом, бо љим од мог! Имају Де кле ву! 
Не познајем га, ал’ видим да је храбар – њега ће, таква је ситуација, 
уве равам те, отпустити!

Они кли зе пре ма По ду је ву!
По здра ви све и са оп шти да сам се др ж’о ка ко до ли ку је...

Бу ле




