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К Р И  Т И  К А

ДО ПУ НЕ И ПРЕ ПИ СКА

Ла за Ко стић, Пре пи ска III при р. Мла ден Ле ско вац, Ду шан Ива нић и Ми
ли ца Бу јас, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2020

На на уч ном ску пу о Си ми Ма та ву љу у Бе о гра ду, 2008. го ди не, на 
пр вој ду жој па у зи (ако се до бро се ћам), уле тео је не ки ли те ра р ни ди вер
зант и уче сни ци ма Ску па по де лио фла је ре на ко ји ма је би ла ко пи ја из 
не ких ста рих но ви на... Фла јер је био о Ма та ву ље вој смр ти. Умро је, на
вод но, ис под, или из над, не ке же не. (Или му је ма кар по зли ло, па су га 
из не ли на ули цу.) Ду го сам чу вао тај па пи рић. (На рав но да га са да ниг де 
не ма.) Зна се да Ма та вуљ од же на ни је бе жао. Оста вио нам је све до чан
ство о то ме и Ми лан Са вић у се ћа њи ма на за јед нич ки бо ра вак у За је ча ру. 
(Си мо Ма та вуљ ни је ста но вао са оста лим ко ле га ма из за је чар ске гим
на зи је – баш због же на.)

А се тио сам се те при че док сам чи тао пре пи ску Ла зе Ко сти ћа и Си ме 
Ма та ву ља. На и ме, у Ко сти ће вом пи сму упу ће ном Ма та ву љу, на шло се 
и не ко ли ко ту ђих ре че ни ца. (Пи смо је до Ма та ву ља сти гло пре ко по сред
ни ка.) По же ле ла је Ма та ву ље ва „луц ка ста сва ја” (ка ко са ма за се бе ка же) 
да Ма та ву љу по ша ље „би сер ну су зи цу”. Ов де ћу пре ки ну ти. Ни је у ре ду 
да при чу о књи зи Ко сти ће ве пре пи ске по чи њем ре че ни ца ма ко је не при
па да ју овој књи зи – иа ко се у њој, оправ да но, на ла зе.

Но, ка да смо код же на у овој књи зи, мо жда је то леп по че так. За 
раз ли ку од „луц ка сте сва је”, ко ја очи то ни је би ла све ти ца, у овој књи зи 
има мо и јед ну, по Ла зи Ко сти ћу, све ти цу. На го ве стио сам у при ка зу 
дру ге књи ге Ко сти ће ве пре пи ске, у ко јој је је дан од глав них Ко сти ће вих 
ко ре спон де на та Јул ча Па ла нач ки, да Ла за Ко стић ни је „кон зу ми рао” 
брак, то јест да ни је спа вао са ро ђе ном же ном. Те за ко ја је уи сти ну де ло
ва ла не ствар но. Ме ђу тим, у овој тре ћој књи зи пре пи ске на ла зи мо зва нич
ну по твр ду за ту те зу. Из беч ке бол ни це су, 1909. го ди не, ја ви ли Ла зи 
Ко сти ћу да ни су мо гли да оба ве пре глед Јул че Па ла нач ки до кра ја, јер 
је – vir go!

Е, ка да смо же не ски ну ли са днев ног ре да, мо же мо пре ћи на па жљи
во чи та ње тре ће књи ге Ко сти ће ве пре пи ске, ко ја има и под на слов: „До пуне 
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за пре пи ску I и II”. (Ка да је ова кав по сао у пи та њу, и не мо же дру га чи је.) 
Те до пу не су па жљи во ура ђе не и „узгло бље не” та мо где им је и ме сто... 
А у тим до пу на ма на шло се и пи смо Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја – ко је је 
тре ба ло да се по ја ви још у пр вој књи зи пре пи ске и ко је је об ли ко ва ло 
жи вот ни пут Ла зе Ко сти ћа, и ко је је, за пра во, у ко ре ну свих не спо ра зу ма 
из ме ђу Зма ја и Ко сти ћа. (Не ма ни ка кве сум ње да је нај ва жни ја књи га о 
ко јој се пи ше у Ко сти ће вој пре пи сци упра во Књи га о Зма ју. Дра го це на је 
све тлост ко ју на ту књи гу ба ца ова пре пи ска. Има ту, на рав но, и би зар
них, ве се лих, де ло ва: на при мер, је дан од по ве ре ни ка је и Љу бо мир Не дић, 
а по сто ја ла је и јед на „ску пља чи ца”, ко ја је „на хва та ла”, то ка же Ла за, и 
че ти ри Ма ђа ра. Ту чи та мо да је од Тр ста до Ко то ра, као и у це лој Бо сни 
и Хер це го ви ни, али и у Цр ној Го ри, је ди на књи жа ра ко ја има Књи гу о 
Зма ју – књи жа ра Па хе ра и Ки си ћа у Мо ста ру. Но, ов де чи та мо и пи смо 
Јо ва на Ди мо ви ћа у ко јем се на ла зе пре ци зне опа ске Ла за ра За ха ри је ви ћа 
из Тр ста о Ко сти ће вој књи зи. А из Ца ри гра да је сти гло де ве то ро прет
плат ни ка. Но, све то ипак зах те ва по се бан текст.) 

Вра ти мо се на кнад но об ја вље ном Зма је вом пи сму. А при ча о том 
пи сму мо ра се па жљи во ис при ча ти. Јер, ту је упле те но ви ше уче сни ка: 
Мла ден Ле ско вац, Ми хо вил То мандл, Ми лан Ше вић... Змај је Ко сти ћу 
пи сао 1875. го ди не. На и ме, на из бо ри ма за угар ски са бор, Све то зар Ми
ле тић, во ђа Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке, у ју лу 1875. го ди не, 
у Ба ша и ду, гу би из бо ре. Из бо ри у ти тел ском сре зу су у ав гу сту исте го
ди не. Кан ди дат Ми ле ти ће ве стран ке је Ла за Ко стић. (А по бе да у Ти телу 
је ви ше не го из ве сна.) И та да по чи њу стра хо ви ти при ти сци на Ла зу Ко
сти ћа да кан ди да ту ру у ти тел ском сре зу усту пи Све то за ру Ми ле ти ћу. 
У тим при ти сци ма пред ња чи Змај. Ко стић баш и не ма не ки из лаз. По сле 
тих из бо ра – на ко ји ма ни је ни уче ство вао – по чи њу Ко сти ће ва по ту ца ња 
по све ту.

То пи смо об ја вио је Ми хо вил То мандл 1934. го ди не у Гла сни ку ис то
ри ског дру штва у Но вом Са ду. У истом бро ју Гла сни ка, Мла ден Ле ско вац 
има чак че ти ри тек ста! Да кле, знао је за по сто ја ње тог пи сма. Би бли о гра
фи ју по ме ну тог Гла сни ка ура дио је ни ко дру ги не го Мла ден Ле ско вац. 
Чак у Би бли о гра фи ји то пи смо два пу та по ми ње: и код Зма је вог и код Ко
сти ће вог име на. Пра ти мо ге не зу те гре шке, јер збу њу је Ле сков чев пре
вид. Али ако се по гле да го ди на ка да је То мандл об ја вио то пи смо и ако 
се по гле да го ди на Ше ви ће ве смр ти – он да ће од го вор би ти ја сни ји. Да 
по јед но ста вим: ка да је Ле ско вац (исти на не сам) по чео да об ја вљу је Зма
је ву пре пи ску (при ре ђе на је са мо пр ва књи га) – то је ра дио по Ше ви ће вом 
ру ко пи су. А Ше вић ни је имао у ру ка ма то Зма је во пи смо из 1875. го ди не, 
јер је умро те го ди не ка да је пи смо об ја вље но. (Све оно што је о Ше ви ћу 
ура ди ла Зо ри ца Ха џић, иде у при лог овој тврд њи. Уз гред, остав шти на 
Ми ла на Ше ви ћа до брим де лом је за вр ши ла у Ру ко пи сном оде ље њу Ма
ти це срп ске.)
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Та ко се до го ди ло да кључ но Зма је во пи смо два пу та бу де за о би ђе но! 
Али гре шка је у овој тре ћој књи зи ис пра вље на.

На кра ју тре ће књи ге (Ис прав ке) све уо че не гре шке су ис пра вље не 
(на при мер, Ту ри ја је из Ба на та у пр вој књи зи, ов де вра ће на у Бач ку...) 
И у тре ћој књи зи на ста вљен је рад Мла де на Ле сков ца, уз ду жно по што
ва ње пре ма оно ме што је ура дио. На рав но, по но во ће про ма ћи по не ка 
гре шка... (Рас по ре ди ћу их та ко да не бо ле ја ко.) Ма да ов де мо ра мо скре
ну ти па жњу и на Ле сков че ве „уну тра шње от по ре”... На и ме, сти че се ути
сак као да је Ле ско вац био „љу бо мо ран” на све оне љу де ко ји су Ко сти
ћа по зна ва ли и чак му би ли и при ја те љи. (Не го во рим са да са мо о овој 
пре пи сци.) Ту ми слим на Ми ла на Са ви ћа, Ми ла на Ше ви ћа, Све ти сла ва 
Сте фа но ви ћа... Но, не што се мо же и пре ћу та ти.

У овој тре ћој књи зи нај о бим ни ја пре пи ска је са Све ти сла вом Сте
фа но ви ћем. По но вље на је и гре шка ко ју је Вељ ко Пе тро вић на пра вио, 
а Ле ско вац пре у зео, о го ди ни Сте фа но ви ће вог ро ђе ња. Ни је 1874, већ 
1877. го ди на! (Ро ђен је исте го ди не кад и Јо ван Ске р лић, али и Иси до ра 
Се ку лић.)

Оп ту жио је Ле ско вац Сте фа но ви ћа и за ло ше при ре ђи ва ње Ко сти
ће вих пи са ма. А ни је му па ло на па мет ко ли ко љу ди је уче ство ва ло у 
том об ја вљи ва њу пре пи ске, као и то да је у Ма ти ци по сто ја ла цен зу ра 
моћ них ча сни ка. Но, и то се ов де, ко ли ко се мо гло, ис пра ви ло... Об ја вље
но је оно што је на мер но из о ста вље но. (Ин тер ве ни сао је, у сво је вре ме, 
и Сте фа но вић, због тог из о ста вља ња!) На рав но, по сто ји мо гућ ност да 
се от кри је још не ко Ко сти ће во пи смо – би ло их је 120 или 150 упу ће них 
Сте фа но ви ћу. (Ни Сте фа но вић ни је си гу ран.) У овој књи зи се ста ло код 
бро ја 96.

Уз гред, ово је че твр ти пут да се пре пи ска Ла зе Ко сти ћа и Све ти
сла ва Сте фа но ви ћа об ја вљу је. По сле Сте фа но ви ћа у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске, ту пре пи ску су об ја ви ли и Ми ли вој Не нин – Епи сто лар на би о
гра фи ја Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, Но ви Сад 1995. – и Гој ко Те шић – 
Ми рис пам ти ве ка, Но ви Сад 2005. (Оп те ре ћу јем овај текст по ми ња њем 
и Не ни на, јер ка ко дру га чи је об ја сни ти Ду ша ну Ива ни ћу да је Не нин: 
Ми ли вој, а не Ми ли во је?)

Пре пи ска из ме ђу Ко сти ћа и Сте фа но ви ћа тра ја ла је чи та ву де це ни ју. 
Би ла је то по след ња де це ни ја Ко сти ће вог жи во та, а пр ва де це ни ја Сте
фа но ви ће вог ли те рар ног жи во та. Ви ди се је дан дру га чи ји Ла за Ко стић. 
Ви ди се јед на об зир ност, ви ди се по не кад и очин ска бри га... Кад Сте фа
но вић не што по гре шно на пи ше, кад круп но ома ши, Ко стић ће на пи са ти 
да „сва ки чо век у жи во ту има тре ну та ка ка да ни је он...” Бри ну ће о мате
ри јал ном ста њу мла ђег ко ле ге по пе ру, као и о хи ги је ни брач ног жи во та. 
(Ма шта то зна чи ло!) Из са ве та мла дом Сте фа но ви ћу, ста ри Ла за Ко стић 
као да от кри ва и ко ја је нај круп ни ја гре шка ко ју је у жи во ту на чи нио. 
(Од по ли ти ке би тре ба ло – бе жа ти!)



617

Ре као сам већ да је у овој тре ћој књи зи нај о бим ни ја пре пи ска са 
Сте фа но ви ћем. (Мо гао сам до да ти и нај за ни мљи ви ја?) Али има још за ни
мљи вих пре пи ски: ону са Ма та ву љем сам већ по ме нуо; ту је и пре пи ска 
са Вла до јем Ду ка том... А по себ но се из два ја ју пи сма Уро ша Пре ди ћа! 
На рав но, кроз чи та ву књи гу про ву че не су Ко сти ће ве је зич ке бра ву ре. 
Кад год мо же да ис ко ри сти ви ше знач ност јед не ре чи, Ла за Ко стић ће то 
и учи ни ти. На да је на да, али је на да и са ра јев ска На да – та ко да за об ја вљи
ва ње не ког тек ста увек има На де! (Уз гред, ка сни је озло гла ше ни Ко ста 
Хер ман, та да уред ник На де – чи тао сам и ње го ва пи сма Ила ри о ну Ру вар
цу – по себ но је бри жан ка да се до пи су је са на шим Ла зом!) Да ље, пи ше 
Ла за, у јед ном пи сму, па ра фра зи рам: кад пи ше те ме ни, не по ми њи те 
ме ни це, јер мо ја же на уме да отво ри пи сма упу ће на ме ни... О ме ни ца ма 
мо ра да се пи ше на фран цу ском је зи ку. (Уз гред, Јул ча Па ла нач ки је пре
те ча свих без бед но сних си сте ма...)

Пра зник за чи та о це је сте пре пи ска са Уро шем Пре ди ћем. (Исти на, та 
пре пи ска го во ри ви ше о Пре ди ћу не го о Ла зи Ко сти ћу.) Те шко да да нас 
има мо та ко па жљи вог књи жев ног кри ти ча ра као што је Урош Пре дић, 
а та квог чи та о ца би по же лео сва ки пи сац, пре не го што пу сти ру ко пис 
у штам пу. То са ко ли ко је па жње Пре дић чи тао об ја вље не Ко сти ће ве 
пре во де Шек спи ра – уз по моћ не мач ког пре во да – за слу жу је сва ко по што
ва ње. То је тзв. кри ти ка „из бр ка у брк”. Сам за се бе Пре дић иро нич но 
ка же да во ли да се ин тим но бла ми ра. (Са чу вао је Ко стић ту пре пи ску, 
слу тим, јер, очи то да је у њу че шће „за ви ри вао”.) А ре до ви о Ко сти ће вој 
бра ди – да се пре ба ци мо на те рен сли кар ства – за слу жу ју да бу ду ци ти
ра ни: „На ра шће ње Ва ше бра де не ћу да ути чем. Она је и до сад по ка за ла 
се до ста са мо вољ ном, ра сла је где и ка ко је хте ла, не освр ћу ћи се на ’кри
ти ку’. Мо же те л’ Ви би ти без ње, он да то исто мо же и Ваш пор трē. Не ка 
она се би не уо бра зи, да је она не ка кав нео т кло њив атри бут, и пор трē, 
ако је до бар, он је до бар и без бра де, као и с бра дом; а ако не успе, не 
по ма же му та да ни бра да ни ко са”.

Ја сно је чи та о ци ма да је те ма пре пи ске и Ко сти ћев пор трет, ко ји је 
Урош Пре дић, у том тре нут ку, тре ба ло да ура ди. (И ура дио га је.) На сли
ци има ма ло бра де – као да је бра да кре ну ла да ви ди ко је то о њој та ко 
„кри тич ки” пи сао.

Код Хр ва та је Ла за Ко стић очи то по зна ти ји као пре во ди лац. Као 
јед ног од рет ких пре во ди ла ца са ен гле ског је зи ка, по тра жио га је и Вла
до је Ду кат, та да гим на зиј ски про фе сор у Оси је ку. У пи та њу је рад на 
при пре ма њу и пре во ђе њу школ ске ан то ло ги је ен гле ске књи жев но сти. 
Ла за Ко стић по ма же Ду ка ту не са мо пре во ђе њем по за дат ку већ и су
ге сти ја ма. Са рад ња у пу ном сми слу те ре чи. На рав но, у тој са рад њи има 
и ве се лих де та ља. Ко ри сти Ла за ре чи ко је збу њу ју Ду ка та. Нај пре, реч 
ото ич (ма ло час, пре не ко ли ко тре ну та ка)... Али ис пи су је Ла за и про
роч ке ре чи о од но су Ср ба и Хр ва та. (Ма да ту ни је те шко би ти про рок.) 
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По ме ну ће Ла за ле пу и ру жну књи жев ност. „За и ста, ако се Ср би и Хр ва ти 
не уз мог ну збли жи ти и ује ди ни ти на по љу ли је пе књи ге, та да ће ја мач но 
на раз ва ли на ма на ше за јед нич ке бу дућ но сти сла ви ти сла ву ру жна књи га 
(на ше но ви нар ство).”

О од но су оних Ср ба и Хр ва та ко ји ве ру ју у по бе ду ле пе књи жев но
сти го во ри нам пре пи ска са То мом Ма ре ти ћем. Ла за Ко стић Ма ре ти ћу 
пи ше ла ти ни цом у ожуј ку 1894. го ди не; а То ма Ма ре тић му од го ва ра ћи
ри ли цом у мар ту исте го ди не. (Мо жда се мо гло и та ко са ра ђи ва ти.)

Оно што ми је па ло у очи док сам чи тао пре пи ску са Вла до јем Ду
ка том је су да ту ми... Да ли је мо гу ће да су пи сма пу то ва ла бр же у XIX 
не го у XXI ве ку? (Ја ко се ва ра по штар из Ле сков ца ако ми сли да ћу му 
про гле да ти кроз пр сте и пре ћу та ти да је по шиљ ка из Ло ка у Ле ско вац 
пу то ва ла по ла ме се ца!)

Али ка да смо већ код по ште и по шта ра, има ту и жр та ва. Ко сти ћев 
пас Ло ла, у Сом бо ру, на пао је Ма ћа ша Ми хе ли ча, ма ђар ског кра љев ског 
по шта ра... Та од го вор ност и са ве сност пса Ло ле, ко шта ла је Ла зу Ко сти ћа 
100 кру на. (Ма ћаш Ми хе лич је био за до во љан ис пла ће ном су мом.) А за 
те па ре мо гло се ку пи ти 25 књи га – оби ма око 30 та ба ка, на при мер. (Пас 
Ло ла, очи то, ни је ма рио за књи ге.)

И до так ни мо се, ко нач но, гре ша ка. Да ли је Ни ка Ни ко ла је вић Ни ка 
или Ни ко ла? У Лек си ко ну пи са ца Ју го сла ви је је Ни ка, у Срп ском би о граф
ском реч ни ку је Ни ко ла... При ре ђи ва ли смо Зо ри ца Ха џић и ја пре пи ску 
Ни ке Ни ко ла је ви ћа и Ми ле те Јак ши ћа. Да смо са мо на јед ном ме сту 
на и шли на то да је Ни ко ла – за ста ли би смо. Оно што би тре ба ло ис пра
ви ти је сте ре че ни ца при ре ђи ва ча о то ме да ни је остао траг да је Ни ка 
Ни ко ла је вић пре во дио До сто јев ског. Ме ђу тим, Ни ка Ни ко ла је вић је 
пре вео Иди о та – о то ме је остао траг у пре пи сци са Ми ле том Јак ши ћем. 
(А та пре пи ска је, до брим де лом, об ја вље на.) На и ме, Ми ле та је до био го
тов пре вод да ре ди гу је; то је ура дио и вра тио Ни ки ру ко пис на до ра ду... 
Шта је по сле би ло са ру ко пи сом пре во да, са мо Бог зна. (Мој по сао је и 
да скре нем па жњу на овог за бо ра вље ног пре во ди о ца.)

Да ље, хва лио сам Са др жај – на чин на ко ји је обе ле же но где је шта. 
(Или сам пла ни рао да га хва лим.) На и ме, у Са др жа ју уз број стра ни це 
на ко јој се на ла зи пи смо, на ла зи се и број стра ни це на ко јој се на ла зи 
об ја шње ње/на по ме на о том пи сму. (У пр вој књи зи ни је се та ко обе ле жа
ва ло.) Олак ша но је чи та ње. Е, ту се не што сма кло, па се про ву кло не коли
ко гре ша ка. (Не ма по тре бе да их све по пи су јем – јер не ће би ти но ве књи ге, 
да се то ис пра ви...) Али ево. На по ме не уз пре пи ску са Ма та ву љем су се 
„сма кле”. Пи ше да по чи њу на 595 стра ни, а по чи њу на 596. Пи смо број 
46, упу ће но Ма та ву љу (у ју ну 1900. го ди не) у на по ме ни пра ти бе ле шка о 
пи сму од 20. сеп тем бра 1900! И он да се да ље гре шка про вла чи: уз пи смо 
47 иде на по ме на 46; уз 48 иде на по ме на број 47 и та ко по гре шно све до 
52. пи сма. У на по ме ни се он да по ми ње пи смо упу ће но Ма та ву љу у ју ну 
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1901. го ди не – број 52. Но, тог пи сма/раз глед ни це у књи зи не ма! Оста ла 
је са мо на по ме на. (Али је за бе ле же на сиг на ту ра тог пи сма: Ру ко пи сно оде
ље ње Ма ти це срп ске 55.645.) И он да од 53. пи сма све је по но во у ре ду!

Не ћу сво ди ти ра чу не с Ко сти ће вом пре пи ском. Мо гу по но ви ти 
са мо оно шта смо Ла зи Ко сти ћу ду жни. Ма да пре то га мо гу по но ви ти 
Ко сти ће ве ре чи о то ме да се на рад прет ход ни ка мо ра мо освр ну ти... 
(„Ка кви су да су, ко се ла ћа иза њих исто га по сла, а пи ше не ки увод, и 
не ке опа ске, ва ља бар да их спо ме не”.) Мо рам их по но ви ти, јер то је сте 
бол но ме сто... (Уво ђе ње ци тат но сти зах те ва од нас „вул гар ну” ко ле ги јал
ност и ци ти ра ње са мо сво јих – бли ских – са вре ме ни ка!) И мо рам се за
др жа ти на Ко сти ће вом од но су пре ма је зи ку. Је зик је ве ли ка и ле па те ма 
и ове пре пи ске и ни је зго рег скре ну ти па жњу да се Ла за Ко стић обра ћа 
за по моћ и Јо ва ну Жи ва но ви ћу. (Скер лић га је жи вог са хра нио!) За ло жи ће 
се, на при мер, Јо ван Жи ва но вић да се ка же за гре бач ки – као што на род 
го во ри – а не за греп ски, као што пи ше Сто јан Но ва ко вић.

Ла за Ко стић је све стан, ви ше не го дру ги, да се за је зик и чи сто ћу 
је зи ка, сви мо ра мо бо ри ти: „По тре ба је на ше књи жев но сти да ми пи сци 
је дан дру го га опо ми ње мо и до тје ру је мо, са мо ће мо та ко до ћи до уде сног 
и не при је кор ног књи жев ног је зи ка”.

Ја сно је да нам ова пре пи ска да је ма ње по зна ту стра ну Ла зе Ко сти ћа. 
Пу сти и обе сни Ла за из гле да са свим дру га чи је не го сли ка ко ја је о ње му 
ство ре на. Али као да се ис пу ња ва и мол ба Ра ди во ја Си мо но ви ћа упу ће
на Мла де ну Ле сков цу, да се Ла за „обе ли”. По сле ове књи ге ни ко не ће 
мо ћи с по кри ћем да пи ше о Ла зи Ко сти ћу као о нео д го вор ном чо ве ку. 
Ла зи но схва та ње од го вор но сти и пред исто ри јом, али и пред са вре ме
ни ци ма, на ди ла зи на ше да на шње схва та ње од го вор но сти. (Уз гред, бе жао 
сам од ак ту ел но сти ове књи ге – ни сам ци ти рао ре чи Ра ди во ја Си мо но
ви ћа о ко ле ри, ни ти ре чи Ла зе Ко сти ћа о пар ла мен та ри зму.)

А дуг Ла зи Ко сти ћу оста је. Же лео је да об ја ви До ку мен тар ну исто
ри ју Књи ге о Зма ју. Би ла би то књи га пре пу на за бо ра вље них, ми нор них 
име на, али књи га ко ја би по ка зи ва ла шта би ва са чо ве ком ко ји не иде 
утр ве ним ста за ма...

Ка да Ла зи не ко учи ни услу гу, Ла за ће ре ћи да је два че ка да му се 
осве ти, то јест да му услу гу вра ти. Не ћу по сле ово га ре ћи да је Ла за Ко
стић је дан од нај ду хо ви ти јих Ср ба – от ка ко се на срп ском је зи ку пи ше. 
Не ћу то ре ћи, јер се пла шим да би мно ги на ши са вре ме ни ци – да се при
се ти мо „луц ка сте сва је” с по чет ка тек ста – пу сти ли „би сер ну су зи цу”...
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