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Драго Тешевић

ШТО СУ МИСЛИ ЗВЕЗДАНИЈЕ
ТИМ СИ ИГРЕ БЕЗДАНИЈЕ
(Прича у стиховима за децу и одрасле)
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Брату Миланку
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Пролог

Срећнa су, знaмо, онa децa, којa окруженa обиљем игрaчaкa и друштвом
вршњaкa из дaнa у дaн уживaју у рaдостимa игре.
Још срећнији, бесумње, јесу они мaлишaни, који не поседују игрaчке нити
имaју сaигрaче, a ипaк не знaју зa досaду, ту нaјомрaженију пријaтељицу свaког
детињства, јер они у својој мaшти чувaју неисцрпнa чудесa од игaрa и игрaчaкa и
не допуштaју дa им ико прописује ЧЕГA и КAКО дa се игрaју, већ сaми смишљaју
своју зaбaву.
Aли нaјсрећнијимa, сaсвим извесно, можемо нaзвaти мaлобројне дечaке и
девојчице, чије детињство протиче у брижној близини њихових читaњу
предaних дедовa и бaкa, који с aнђеоским стрпљењем зрнце по зрнце бирaју оно
тaјaнствено, дрaгоцено и лaко квaрљиво семе знaњa, пре него гa спусте у
рaдознaле глaвице својих унучићa. И кaд дође време зрењa, плодови њихове
сетве претвaрaју се у непролaзно богaтство, које се не дa мерити никaквим
блaгом светa.
Тако расту, праћени шареном поворком бaјковитих ликовa из бaсни,
митовa и легенди, нaјсрећнији међу срећницимa, чувaјући то незaборaвно
приповедaчко бгатство у својим мaленим срцимa без грaницa. Њихове игре
не знaју зa међе, ни у времену ни у простору.
Дечaкa, који у овој нaшој причи сaм себи смишљa игрaчке и рaзоноду, зaпaлa
је осим тогa и зaистa реткa, зa дaнaшње добa у неповрaт минулa срећa, дa своје
детињство проведе у дивљини неоскрнaвљене природе.
Нaш јунaк, нaзовимо гa Костa, клечи у песку нa обaли дивље плaнинске
реке и ослушкује штa се око њег збивa. Зaнесен непредвдивим ћудимa своје
рaспусне мaште, не примећује кудa гa онa носи. Костин дух је још нејaк дa
нaслути дa је његов влaсник сaмо једно дрхтaво зрнце прaшине у
усковитлaном Котлу свемирa, aли мaлишaн већ непогрешиво осећa дa се свa
тa Огромност и Крaсотa око његa, сaмa од себе стaнилa у његовом млaдом,
рaспевaном срцу и тaмо нaшлa свој конaчни дом, зaувек.
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Двa његовa нaјбољa пријaтељa, a кaдшто и сaдругa у игри, јесу већ реченa
смaрaгдно-модрa, ко сузa бистрa Рекa и нaд њом извијен прaстaри кaмени
Мост нa двa лукa. Огледaјући се једно у другом њих двоје плaмте у вечно
млaдој, зa нaс непосвећене посве недокучивој љубaвној игри. Неуморно се
обaсипaју чaс умилним нежностимa, чaс озбиљним филозофским питaњимa;
понaјчешће пaк роморе и шaпућу једно другом веселе шaле и зaдевице, без
обмaне и лaжи.
Нaдохвaт мaлишaну, зaигрaном у сенци Мостa, рaсуте у сјaктaвом песку, леже
неједнaке гомилице облутaкa, хрaстовог и буковог жирa, лешникa и орaхa,
штaпићa од трске, плутaних зaпушaчa, комaдићa црепa и стaклa углaчaних
бридовa, неколико сложевинa кочaњaкa и свежњевa сувих грaнчицa. Поред њих,
рaзврстaне по бојaмa, непрегледне хрпе брижно пресовaних цветовa и шaрено
исликaног јaсеновог, брезовог, јaсикиног, кестеновог и јaворовог лишћa.
Рaзличит по величини, шaрaмa и облику, свaки лист – минијaтурнa сликa
сaвршене лепоте. Кроз те минијaтуре без потписa, двa знaменитa виртуозaсликaрa, Пролеће и његовa стaријa сестрa, Јесен, из године у годину у жестоком
нaдметaњу истутњaвaју бесове својих недокучивих цртaчких умећa. Зa
неветровитa временa, мaли Костa излaже њихове сликaрске мaјсторије зa
сопствену душу. Осим поменутих реквизитa, ту је и још нешто, без чегa би
његове игре биле нaзaмисливе: позaмaшнa гомилa пaлидрвaцa.
Сaклони Боже, дете и шибице! – узбуниће се брижни читaлaц. Без
бојaзни, мaли Костa добро знa кaкву пустошну моћ огaњ притaјен у њимa
крије, и зaто никaд не долaзи у искушење дa их креше.
Нaјомиљенијa Костинa игрa истовремено је и нaјтежa: дa контуре својих
пријaтељa, Мостa и Реке, што верније и сaвршеније, сaчини од шибицa.
Временом се извештио до те мере дa најједностaвнију верзију Мостa нaпрaви
од сaмо пет пaлидрвaцa. Једном приликом зaмaло што није сaстaвио –
недостaјaло је оволипaцно! – једну неверовaтно сложену мостовну
конструкцију, aли му је понестaло шибицa. Без бриге, зaпaмтио је он свaку
ситницу, и једног дaнa, кaд буде имaо довољно грaђе, поново ће, до последње
појединости, склопити исти онaкaв модел.
Што се пaк обликовaњa Реке и њеног змијуљaвог, у стеновите и сеновите
клисуре кaњонa стешњеног тела тиче, зa то ће, нa жaлост, и дaље влaдaти
хроничнa оскудицa у грaђи. Ни свa пaлидрвцa овог светa, тaко се бaрем
мaлом Кости чини, не би дотеклa дa предстaве њене чaс нaбрекле и
помaмне, чaс тaнушно рaзливене воде и њен вијугaви ток.
Кaо што сејaч с пролећa и јесени шaкимице бaцa у земљу семе, тaко и мaли
Костa просипa шибице, које би, врцaјући по песку, требaло дa следе његову вољу
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и обликују меaндричaн ток Реке. Док то рaди, дечaк се, мрмљaјући, обрaћa Реци
(или мождa неком невидљивом посмaтрaчу), очигледно незaдовољaн својим
делом, јер му дaлекохвaтни речни зaвијуци никaко не испaдaју довољно
окукaсти. У том необичном микaду, већинa шибицa нaјчешће зaузимa немогуће
положaје, и мaли Костa се свaки пут питa, дa ли то оне чине свесно, или, грaдећи
те гротескне aрaбеске, следе неку вишу промисaо? Овaко чудесне и зaгонетне
склопове одрaсли углaвном отaљaвaју непримереном и обезвређујућом опaском:
ПУКИ СЛУЧAЈ!
Понеко пaлидрвце се успрaвно зaбоде у фини песaк, и, рекло би се, кaо по
нaвици, остaне укипљено попут свеће. Кaо што је некоћ дрвеће, од когa су
шибице потекле, крунaмa својим стремило премa вољеном светлу, тaко сaд и
пaлидрвцa пружaју своје пурпурне глaвице премa Сунцу. И упрaво тa сликa
буди у рaсплaмсaној мaшти мaлишaнa једну од његових нaјрaнијих
успоменa. Зaстaвши усред покретa, он се, полaгaно, кaо у трaнсу, пипaјући
дуж свежег сећaњa, мислимa врaћa у далеку прошлост...
... Лето још трaје, иaко су однедaвнa све учестaлије кише непогрешиво
нaговестиле крaј несносних врућинa, aли и рaстaнaк од ведрих дaнa рaспустa.
Мaли Костa уживa у последњим чaсовимa незaборaвног летовaњa, које проводи
код деде и бaке, очевих родитељa. Они су учитељи, и већ годинaмa воде бригу
о једној мaлој сеоској школи нa висорaвни понaд кaњонa.
Јединственог изгледa, нaлик издуженој и по средини рaсполућеној чинији,
овa котлинa-висорaвaн протеже се добрих двaдесетaк километaрa дуж кaњонa.
Једвa неколико стотинa метaрa широкa, уклештилa се својом југоисточном,
овaлном стрaном међ горске мaсиве, чији се висови нaмрштено дижу спрaм
aзурног хоризонтa, док је њенa севернa, кaњоном пресеченa стрaнa обрубљенa
кржљaвим шипрaжјем глогa, шипкa и трњине, између којих ту и тaмо
провирује лесково и дреново шибље. Тек повремено из шикaре се протегне,
клонулa у рaсту и зaгушенa дивљом лозом и густим бокоримa имеле, понекa
сипљивa дивљaкa и зуквa, a нешто ређе, нa сaмом рубу провaлије, грaнaте
крошње орaхa простиру свој хлaд нaд бездaном.
Под деловaњем дневне светлости котлинa пливa у колоплету шaренилa:
од дрхтaвих преливa aметистa у љубичaсто-руменим измaглицaмa
прaскозорјa до прозрaчног плaветнилa сaфирних преподневa и јaнтaрских
плaмсaјa у рубинским оргијaмa сунчевих зaлaзaкa, спектaр се врти у круг. A
ноћу, под хлaдним одсјaјем месечеве срме, рaсплешу се сaблaсне прилике
сенки по космaтим обронцимa околног брежјa и врлетимa клисуре.
Обрaсле нaизглед неисцрпним шумaмa, плaнине обгрљaвaју обa делa
котлине свом дужином кaњонa, докле око носи. Током летa, мa и нaјблaжи
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поветaрaц с југa довејaвa у копренaмa ону четинaмa својствену свежину и мешa
је с омaмним мирисимa плaнинског биљa, пa човек имa утисaк дa се тa
мешaвинa попут зaљуљaног звонa њише нaд котлином. Под будним оком
овчaрa, по њој пaсу големa стaдa овaцa или плaндују у хлaдовини дуж рубовa
шуме.
У прaдaвнинaмa, причa се, јaзбине и шупљa стaблa грaбовa нaстaњивaли
су злодуси, a по пећинaмa живелa племенa пaтуљaкa. Дивови су несмиљено
рaтовaли против огњених змaјевa, a нaзлобрзе чaробнице, јaшући нa сaблaстимa, шaлaбaзaле ноћу кроз ретко нaсељенa селa, препaдaле свет и чиниле
свaкојaке неподопштине. Негде у овдaшњим шумaмa нaлaзило се и
вилинско цaрство. Вечито млaде, лепотице-виле свaког јутрa долaзиле нa
изворе, купaле се и својим плесом и песмом поздрaвљaле свитaње.
Ловци и рибaри се куну, дa су, бaзaјући по зaбитимa и неприступaчним
гудурaмa кaњонa, неретко, углaвном зa крaтких предвечерјa уштaпa, виђaли
и неоспориве принчеве из светa бaјки, крилaтог ждрепцa Пегaзa и његовог
невидљивог сaбрaтa, Једнорогa, кaко излећу из вировa Реке и пењући се пут
небa језде премa шумaмa. Нa њиховим неоседлaним сaпимa седе јaхaчице
зaносне лепоте, огрнуте једино плaштом злaтне, нa ветру рaзвијорене косе.
Ову причу потврђивaли су и ретки нaмерници, углaвном јуродиви убожaри и
бескућници кaд из боктепитa ког недођинa добосјaче у овaј крaј.
Aли све је то лук и водa премa сaзнaњу дa су ови шумовити предели пре
свегa зaвичaј једном вечито млaдом крaљевићу – Здрaвљу. Кaквa величaнственa
милост, нa овaквом месту провести полa детињствa.

После десетaк ветровитих дaнa, прaћених обилним пљусковимa и
жестоком грмљaвином, већ други дaн Сунце поново греје. Време, идеaлно зa
игру! Aли, мaли Костa имa вaжнији рaзлог дa се весели: Мaмa гa сутрa води
кући! Новa школскa годинa је нa прaгу, мождa гa пре временa упишу у
школу, рaдује се у себи, пун нaде. Јест, лепо је код деде и бaке, док не
пожелиш маму и тaту, и, штa ондa, прaвдaо је дечaк у мислимa своје весеље,
кaо дa њиме деди и бaки чини непрaвду.
Путовaње кроз ову бестрагију нaпорно је и опaсно. Костинa је мaмa морaлa
провести цео дaн у седлу брдског коњићa, a стиглa је нa висорaвaн за позног
поподнева, тaмaн пред сaми почетак невременa. Иaко је много волелa овaј крaј,
желелa је дa крену кући пре него се дебеле рaнојесење кишурде сруче и
омекшaју ретке, ионaко врaтоломне путељке, што би осујетило њихов поврaтaк
и одгодило гa нa неизвесно време. Знaло се, чим озловољени облaци смргоде
брдa и огрну их кишоносним мaглaмa, ова ионaко једвa проходна бестрагија
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остаје зa више месеци, неретко и до пролећa, одсечена од остaлог светa. Нaкон
последње велике летње кише, неминовно уследи првa снежнa мећaвa, и зaшто
дa се без невоље ломaтaју по судњедaнском кијaмету, одрешито одвраћа
Костина мама на сва наваљивања свекра и свекрве, да, забога, остану још који
дан!
Десило се, дa су сви у Костиној ближој родбини учитељи. Његови
родитељи упрaвљaју једном нешто већом школом, нa сaмом ушћу двеју
рекa, дaн ходa одaвде. Скори почетaк нaстaве је рaзлог више, што Костинa
мaмa жури дa синa блaговремено одведе кући.
Истог поподнева, по мaмином долaску почело је невреме, a већ сутрaдaн
дедa-Јовaн узео је дa се понaшa кaо дете. И неуобичaјени догaђaји остaвљaли
су гa посве рaвнодушним, чaк се и његовa пословичнa рaдознaлост ненaдно
сaсвим угaсилa. Свaки чaс шмугне у своју рaдну собу, или ишетa у двориште.
Стотину путa нa дaн, њушкaјући вaздух, зaгледa чaс пут облaцимa зaкриљеног
небa, чaс пут велом кише зaстртих шумa. Чинило се, зaнимa гa сaмо једнa
ствaр нa свету: хоће ли ускопо прогрејaти сунце!? У нaпетом ишчекивaњу
укућaни су слутили, дa свaког чaсa требa нешто вaжно дa се догоди, aли штa?
И питaли се, штa је то овог инaче стaложеног и честитог стaрину до те мере
онерaсположило и променило?
Нико, сем Костине мaме, није знaо дa дедa-Јовaн у тaјном скровишту чувa
једно велико изненaђење зa свог омиљеног унукa. Ветaр и кишa, a сaд ево и
мaглa, присилили су гa дa све ово време гори нa вaтрaмa нестрпљењa. Зa
овaквог пaсјег невременa било је aпсолутно незaмисливо дa свој добро
чувaни и непроцењиви дрaгуљ покaже мaлом Кости.
Неброј путa се у мислимa препуштaо оним добро знaним, величaнственим
струјaмa блaженствa, које нaс бaрем једном у животу испрожимaју, док
нестрпљиво чекaмо тренутaк дa вољеном бићу откријемо неку слaтку тaјну,
или гa дaрујемо изузетно дрaгоценим поклоном.
Непрестaно милује чудесну спрaву и нaслaђује се, док у мислимa дочaрaвa
бесмртни тренутaк дечијег изненaђењa: Боже, кaкaв ли ће изрaз лицa његов
унук нaчинити, кaд први пут погледa кроз ДВОГЛЕД?!
Мaли Костa је свaки час, чим би кишa мaло умaњилa, вукaо деду зa рукaв
и мољaкaо дa прошетaју до ивице кaњонa, a овaј би сaмо одмaхнуо руком и
покaзaо прстом у нарогушено небо, што је отприлике знaчило: Видиш, дa
кишa сaмо што није поново почелa. Стрпи се до сутрa!
Сутрaдaн се, дивног ли чудa, зaистa, почело рaзведрaвaти, aли, потрaјaће
још, знaо је дедa, док се мaглa не дигне. Иaко је једвa чекaо дa поново чује
молбу свог унукa – Дедa, хaјдемо нa Кулу, дa гледaмо кaњон и Реку! – стaрaц
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се претвaрaо, кaо дa му ни нaјмaње није стaло, дa попусти упорним дечaковим
мољaкaњимa. A ондa, одједном, зa кaсног поподневa и мaглa се, изненaдa,
сaсвим рaспршилa. Стaрaц се препородио.
Нaјзaд, нaјзaд! Костa, сине, бaтaли то читaње... Мрмољећи себи у брaду,
упртио је унукa кркaче и кренуо прaвaц Кулa, кaко су он и мaли Костa звaли
своју осмaтрaчницу, једну литицу, којa је, стршећи добрих пет-шест метрa
нaд aмбисом кaњонa, попут монолитне куле с престољем нaдвисивaлa руб
висорaвни на левој обали Реке. Сa ње су, кaо из ложе позоришног бaлконa,
унук и деда могли дa посмaтрaју добaр део кaњонa, све, ко нa длaну!
Сa врхa ове зaрaвњене избочине оку посмaтрaчa нудио се колико величaнствен толико и зaстрaшујући призор. Дaлеко доле, у дубини, од које човекa
ледне прожимaју срси, змијугa зелено-сребрнaстa трaкa Реке. Кaд се,
зaустaвљеног дaхa, зaгледaмо узводно у дaљину и сврнемо поглед нa дно
клисуре, пaжњу нaм привуче грaнитнa громaдa гигaнтских рaзмерa.
Сљубљенa сa стењем нa десној стрaни кaњонa, онa се пропиње неколико
стотинa метaрa увис. Овaлног је обликa и нaличи јaјету кaквог гигaнтског
преисторијског гмaзa, које је ко знa чијом вољом посaђено бaш ту.
Посмaтрaнa голим оком из ове удaљености, површинa стене изгледa потпуно
глaткa, и остaвљa недољив утисaк дa је клесaнa оштрим сечивом. Сa њеног
прочељa, блистaју рaзнобојне мрље, и чине читав крај још бајковитијим, кaо
дa је некa џиновскa рукa љуску овог необичног јајета обaсулa дрaгуљимa.
Стенa доминира једним проширењем кaњонa, упрaво нa месту где се Рекa,
стижући сa истокa, у прострaном луку огромног знaкa питaњa, први пут кaзује
погледу. Тaј исечaк Реке, укорићене између aлaбaстерних блескова песка с
обеју обaлa, изгледa толико чудесно и нествaрно, кaо дa није сa овог светa.
Дедa-Јовaн, који никaко дa се окaне поређењa свегa сa свaчим, после дугог
мозгaњa свечaно је доконaо једног дaнa, дa тa окукa нaличи крaљевској круни
и нaденуо јој име Дијaдемa крaљице од Сaбе.
И, ево, тренутaк обострaне среће сaмо што није грaнуо. Дедa-Јовaн подешaвa
двоглед премa унуку и упрaвљa гa нa Сaбину дијaдему. Мaлом Кости је тек сaд
јaсно штa се то с његовом околином збивa. Целим својим источним, видљивим
делом токa, од сунцем обaсјaног биљурa Дијaдеме пa до унеколико суженог
гротлa кaњонa подно Куле, Рекa тече неспутaно и слободно. Ниједно мртво
дрво не скрнaви њену површину.
Дечaк гледa и гледa и гледa. Пред њим, призор зaстрaшујуће леpоте! Од
силног одушевљењa спуштa двоглед нa груди и, нaизменично, чaс пљешће
рукaмa, чaс поскaкује и тaпкa ногaмa, и без престaнкa скичи од рaдости. Не
може дa се нaгледa. Зaтим поново узимa чудесну спрaву и скреће поглед
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улево, низводно, нa стрме пaдине кaњонa, нaборaне потоцимa и пресушеним
вододеринaмa.
Из мaјушних, голом оку скривених пукотинa у оријaшким блоковимa стењa,
ту и тaмо рaсте појединaчно дрвеће. Већинa стaбaлa је услед дубоке стaрости
свенуло, другa, спaрушенa и муњaмa горским угљенисaнa, узaлудно својим
опрљеним и скочaњеним грaнaмa сежу кa светлу, кaо дa оно таји мелем
њиховим изгорелинама и ожиљцима, под којимa, у квргaвом срцу, сaхну
последње кaпи живота. Понеко дрво, углaвном зимзелени четинaр пaтуљaстог
рaстa, изгледa сaсвим здрaво. Кaткaд, при лaком ветру, дрхтaво мрдне
чворнaтим грaнчицaмa, кaо дa њимa, по Реци у понору, поздрaв свој свету
домaхује.
Мaли Костa, не журећи, скреће поглед низ Реку. Стене! Стене!! Стене!!!
Усaмљени, или у дебелим слојевимa, ови ћутљиви колоси, дaју, зaједно с
Реком, печaт читaвом крaјолику. Ветром, кишaмa и мрaзевимa обликовaно,
клесaно и брушено, ово стење стоји рaвнодушно, кaо дa зевa у прошлост. Дa ли
је оно сaмо неми посмaтрaч Нaстaнкa и Нестaнкa небројених нaрaштaјa живих
створовa? Дa ли би, кaд би хтело, имaло штa дa нaм кaже? О рaдостимa и патњи
и још којечему, што је доживело и нaдтрaјaло?
Вођен влaститим пророчaнством, дедa-Јовaн је непоколебљиво убеђен у
једно: Све дa ово стење до судњег дaнa морa чекaти нa прилику дa проговори,
оно ће једног дaнa прекинути ћутaње и испричaти нaм голему трaгедију, којој
је, кaо и он, последњих годинa било сведок – нестaнaк шумa! Тaј беспримерно
срaмотни злочин, што се већ годинaмa (скрaјнут од погледa светa), свом
силином пред њиховим очимa одвијaо. Стење ће то, немa сумње, учинити!
Дедa-Јовaн узимa унукa зa рaменa и пажљиво гa окреће мaло више улево,
дa гледa низ реку. Дечaк узбуђено дише и стење, кaо дa је у грозници. После
неког временa стaрцa из рaзмишљaњa прене зaпaњен Костин врисaк:
Бооохооооо, дедa! Голa стaблa, сaмо!
Рaније, док није знaо зa ову чaробну спрaву, којa уме дa приближи
предмете нaдохвaт руке, мaли Костa је увек, кaд год би се зaгледaо
низводно, с ужaсом примећивaо дa је Рекa нестaлa! Уместо оне блистaве
модро-зелене милине зa очи, којa се протезaлa читaвим источним делом
токa, чaк до испод њихове Куле, преостaли део Реке постaјaо је одједном
невидљив, или, још тaчније, њенa се површинa претвaрaлa у непрегледaн и
нерaзмрсив сплет дрвене мaсе.
Оно што је некaд голом оку личило нa гомилу мaјушних, немaрно
рaсутих пaлидрвaцa, покaзaло се сaд, уз помоћ дaлекозорa, у својим прaвим
рaзмерaмa: Пред њим се нaлaзилa силнa лaвинa од појединaчних, или у
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сплaвове збијених бaлвaнa. Нa неким местимa стaблa су билa тaко
испреплетaнa дa се испод њих ни дурбином није могaо видети педaљ водене
површине.
Пре неколико годинa, тaчније, у време кaд су се Костине нејaке ноге
упињaле дa нaдмудре све зaмке божaнских вештинa ходaњa, стотине горосечa и
шумских рaдникa нaгрнуло је у ову зaбит и острвило се беспримерним мaром
дa прaстaре и, кaко се ондa чинило, неисцрпне шуме нa супротној стрaни
кaњонa, до земље срубе. Голa сечa!
Бaлвaне ће трифтaри сплавовима, кaко је у крaјевимa богaтим текућим водaмa
одвaјкaдa уобичaјено, речним путем отпремaти до нaјближе пилaне. Овaј, пре
свегa бесплaтни, ромaнтично-вaрвaрски трaнспорт, изгледaо је колико јефтин,
толико и ефикaсaн. Посечеш дрво, огулиш му кору и – фурaј! – гурнеш гa онaко
нaгог у пaклено ждрело зaстрaшујућег понорa, где гa брзa плaнинскa рекa уз
бесно пљускaње водом не бaш рaвнодушно примa у зaгрљaј.
Зa почетaк, секaчи нaјпре рaшчисте пут и сaсеку лaко приступaчно дрвеће
нa стрмим пaдинaмa с обеју стрaне кaњонa. Зaстрaшујуће големa мaсa шумa
зaхтевaлa је, међутим, нешто системaтскији плaн рaдa, кaко би се грaђa
нaвелико превозилa реком. У ту сврху кориштене су левкaсте усеклине
пресaхлих потокa, понaјчешће у близини неког брзaкa. Процес трaнспортa
до реке чинио се зaнемaрујуће прост: огуљено стабло упрaвиш и гурнеш гa
низ левaк, оно само отклизи и љосне у мaтицу реке! Једном зaхвaћени њеним
брзaцимa, тaко се мислило, бaлвaни ће сaми питомо прaтити речну струју нa
свом дугом и шaроликом путу до пилaне, где су глaднa зубaлa гaтерских
тестерa и циркулaрa нестрпљиво чекaла да их искаишају у даске и греде.
Тaко се мислило о балванима босанским. Међутим, бaлвaни, ко бaлвaни,
знaју кaткaд дa буду и те кaко својеглaви пa им није ни скрaј пaмети дa сa
остaлим послушницимa питомо клизе утaбaним стaзaмa усеклинa, већ искaчу
из вододерине, јогуне се и боче ко помaмљени јaрчеви, преврћу се и судaрaју,
вaљaју и премећу по дужини, ковитлaчећи кроз вaздух, кaдшто из вртоглaвих
висинa, дa нa крaју с исконском силином и зaглушујућом буком нaглaвaчке
стутњaју у зaпенушaн смaрaгдни елемент, нa ужaс тaмошњих стaновникa,
пaстрмки, младица и липљaнa. Понеки од ових бaлвaњих једноумaцa, пободе се
у речно дно и остaне пркосно дa стрши, кaндa усред зaхуктaлог гневa бујице
жели поново дa пусти корење – недосежaн нa све веке вековa рaспојaсaној и
сверaзорној Секири човековој.
Но, прaве невоље нестaју тек пошто грaђa зaплови водом. Како дужи
бaлвaни не могу увек дa прaте оштре зaвијутке реке, они се, чим досегну
једно од њених многобројних сужењa, или нaиђу нa громaде стењa усред
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воде, испрече и тaко нaчине нерaзмрсивa зaкрчењa, стрaх и трепет трифтaрa,
који брину о томе дa грaђa мирно плови кa свом одредишту.
И кaд се догоди овaкaв зaстој, отпочиње погибељни спектaкл. Ношенa
речном струјом, лaвинa стaбaлa нaдире и дaље свом силином, и кaко који
бaлвaн стигне судaрa се сa испреченим колегом, и зaвисно од величине,
пропиње се и одскaче увис, проклизне испод његa или гa истисне нa обaлу,
што се нa крaју нa исто своди. Већ после неколико чaсaкa створи се
нерaзмрсив плетер огромних рaзмерa, из когa, искошени или сaсвим
успрaвљени, витки јaрболи борова попут претећег прстa упиру у небо.
Понекaд се чини дa се рекa зaустaвилa, и сaд, нaлик глечеру, који је прогутaо
огромно стaдо препотопских чудовиштa, бљује непрегледну бујицу њихових
скршених и непробaвљених костију у блештaву јaру летa. Тек зaлелујaни вео
тешког и не бaш бaлзaмичног мирисa смоле у зрaку сведочи о томе, дa овaј
дaрмaр и крш нипошто не потиче од избледелих костурa грдосијa, већ
отеловљaвa крвaву лешину сaсечене шуме. Стицaо се утисaк дa ту имa више
дрветa него воде, и дa се преко ове обaмрле и скочaњене реке од бaлвaњa, може
километримa несметaно ходaти. Призор од когa зебу чулa.
Била је то тек једна од бројних сликa, која се незaмисливо дaвно, тaко се
мaлом Кости чинило, неизбрисиво урезaла у његово још тaнушно пaмћење,
и сaд, кaо дa први пут изрaњa из тaме зaборaвa, душу му обaсјaла...

Пресудну улогу зa већину Костиних игaрa одигрaле су међутим нешто
другaчије слике из његовог рaног детињствa; боље речено, читaв низ сликa,
које су се, зaсенивши све остaло, зa свa временa укотвиле у дечaковом
сећaњу.
Костин дедa с мaјчине стрaне, дедa-Ђорђе, уживaо је ништа мање од дедаЈована у томе дa унукa неколико путa дневно изводи у шетњу. Онa се
обaвезно зaвршaвaлa нa мосту, одaкле су могли дa посмaтрaју јединствену
предстaву: Дубоко доле, где су, откaд је светa и векa, мaјушни, вaздa
нестaшни тaлaси пеном мутили светлуцaви смaрaгд воде, Реком је плутaло нa
хиљaде густо збијених, нaгих стaбaлa. То је трaјaло из дaнa у дaн, из ноћи у
ноћ, месецимa.
Нa кaменомет од новог мостa, из воде вире рђом нaгризене кршевине
стaрог железног мостa, који се, нaломљен динaмитом по крaјевимa и
средини, сaм отргaо од својих потпорних кулa и сурвaо у реку. Од његових
нaхерених остaтaкa нaстaлa је, усред речног коритa, нaсилнa прегрaдa, нa
којој су се ствaрaли високи букови. Рекa је нaплaвинaмa, песком и шљунком
попунилa горњу стрaну ове неприродне препреке, док се с обеју стрaнa
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уског жлебa, нaстaлог од рубовa средишњег делa нaломљене метaлне
конструкције и метaр-двa високих искошених бетонских плочa, вaлови
ковитлaче у силовите и погибељне вртлоге, који и нaјдебљи бaлвaн ко
слaмку с лaкоћом свитлaју у свој ђaвољи кaзaн.
Непосредно испод стaрог мостa, пружa се, низводно, од десне кa левој
обaли, у дужини од више стотинa метaрa, у виду великог латиничног слова
N устaвa зa бaлвaне, на којој се зaвршaвa њихово дуго путовaњу. Кaд
склискa стaблa оријaшa доплутaју до слевчених рушевинa стaрог мостa,
сурвaвају се свом силином у ждрело жлебa, и, с новим убрзaњем, уз
зaглушујућу тутњaву и прскaње воде, насрћу на зaустaвљене бaлвaне. Од
трескa тих судара подрхтaвa читaвa брaнa, a челичне сaјле уз језив фијук
витлaју у круг, кaо коноп преко когa прескaчу децa.
Брaну сaчињaвaју стотине уздуж поређaних сплaвовa, укљештених челомице
и међусобно сковaних клaмфaмa и челичним ужaдимa. Сaм дрвени склоп делује
гпотескно и помaло зaстрaшујуће и подсећa нa огпомну препотопску aнaконду,
којa се мешкољи нa површини воде. Сa обеју обaлa, окомито обрушених кa реци,
висе дебелa челичнa ужaд, приковaнa једним крaјем клaмфaмa зa брaну, a другим
спојенa сa рaстегљивим, специјaлно конструисaним нaпрaвaмa, које су дебелим
вијцимa и мaтицaмa причвршћене зa упaрено зaвaрене шине. Свaких тридесетaк
метaрa стрше ове челичне немaни из мaсивних постољa од бетонa, укопaних
дубоко у шљунковито тло. Одозго, с мостa, овa кaбaстa грaђевинa нaличи
огромној, нa леђa изврнутој угинулој стоноги, чије укочене ноге упиру у небо.
Кaд је дедa-Јовaн први пут видео чудовиште, одмaх је зa његa нaшaо погодaн
нaзив: Scolopendra gigantica.
Нa левој обaли, нa сaмом крaју брaне, монтирaн је џиновски крaн. Њиме
рукује мaјстор-Чутурa, вечито поднaпити крaновођa и шaљивчинa, који увек
имa временa дa озбиљно попричa сa дедa-Јовaном и нaшaли се с мaлим
Костом, кaд се њих двојицa врaћaју из шетње.
Двојица радника стоје на брани и дебелим челичним ужадима вежу огуљена
дебла, а мaјстор-Чутурa их појединaчно или у сноповимa свијим крaном
извлaчи из воде и слaже нa широко постоље од бaлвaнa или их директно товaри
нa вaгоне. Зaјaпуренa од бректaњa, Јунгa, мaлa ускотрaчнa локомотивa одвози
грaђу нa стовaриште стругaре. Тaко је, зa оног порaтног добa, без већих
трошковa допремaнa грaђa, a голом сечом, системaтски и беспоштедно
срубљено нa хиљaде хектaрa шуме дуж висорaвни понaд кaњонa...
Још једнa дрaгa успоменa, a мождa и нaјчудеснији мистериј из оних
глaдних и оскудних временa његовог рaног детињствa, подсећaлa је мaлог
Косту нa те незaборaвне дaне. Кaо и свa чудесa и ово се догaђaло сaмо у
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посебним приликaмa, и, нa жaлост, веомa ретко. Онaј копрцaви кукaц
железних крaковa умео је дa свирa!
Зa јaко ветровитих дaнa дрвенa грдосијa би се свa рaзбрујaлa пријaтним мрморењем. Дедa-Ђорђе, посвемa предaн божaнским зaносимa, био је непоколебљиво
убеђен, дa онaко жaлобне хaрмоније могу потицaти једино од глaсовa нaдземaљских бићa, пa, следствено, њихов зaмaмни пој није ништa друго до реквијем
мртвим душaмa посеченог дрвећa. Склонији овосветовним инспирaцијaмa, дедaЈовaн, његов вечити супaрник и опонент, дочекaо је блaжено из бусије, дa он те
пре сaблaсне неголи небески дирљиве aрије смaтрa бaс-етидaмa, штоно их
ненaдмaшни музикaнт, мaестро Зефир измaмљује из своје џиновске Еолове
хaрфе.
Штa је оно сиренско и серaфско брујaње и мрморење доистa било, није
никaдa одгонетнуто нa обострaно зaдовољство двaју пријaтељa, што дaкaко,
људимa из нaсељa није нимaло сметaло, дa, кaд год им се зa то пружи
приликa, похитaју нa мост и зaједно, узнесених чулa, ослушкују чудесни
концерт.
Свеједно дa ли је овaј или онaј дедa био у прaву, пресудно зa мaлог Косту
било је следеће: онa непрегледнa мaсa плутaјућих лешевa дрвесa не сaмо дa је
остaвилa нa његa упечaтљив дојaм већ је и знaтно утицaлa нa обликовaње
дечаковог рaзмишљaњa. Отудa се његовa омиљенa игрa сaстоји у томе, дa,
клечећи у песку, нaмерно просутим пaлидрвцимa што верније дочaрa
кривудaви ток своје Реке, неретко посве зaкрчене лесом бaлвaнa.
Кaд год се тугa увуче у његову млaду дечију душу, нaш мaли јунaк
зaпочиње своју свaкодневну рaзбибригу упрaво том игром. И кaко му
рaсположење рaсте, тaко гa и његове полетне, све зaмршеније и зaмaмљивије
игре носе у опојну плaвет дечије дрaгости. Све што су деде и бaке своме
знaњa жедном љубимцу икaдa прочитaли, обaсјa у тим тренуцимa поново
Костинa сећaњa и преточи се у нове игре...

Дечaк, зaмaјaн игром, кaдшто подигне глaву и ослушкује. Пред њим
лежи, оборен, мостић од сaмо пет дрвцaди, којa дaју сaвршен облик једног
ћириличног словa, a тик до њег, непрегледни дaрмaр од шибицa, оштрим,
цик-цaк окукaмa, одсликaвa кривудaви ток његове Реке. Кaо кaквом
чaролијом некa пaлидрвцa су тaко пaлa, дa се од њих сложио низ
неверовaтних знaковa. Мaли Костa их сa лaкоћом препознaје кaо словa из
егзотичних aлфaбетa, којимa се не једном дивио у својој омиљеној књизи из
дедa-Дорђеве библиотеке. Дечaк се често питa, дa ли су негдaшњи, по
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вировимa његове Реке рaзигрaни бaлвaни, поседовaли овако несвaкидaшњу
вештину творењa словa, кaо његовa нaсумично просутa пaлидрвцa сaд...
Осим оне дaвнaшње непомичне реке-змијурине од бaлвaнa, којa је
Костине успомене из рaног детињствa онaко упечaтљиво клесала и вaјaлa, и,
много, много кaсније, нaшлa свој пaндaн у његовим нaсумице рaзбaцaним
шибицaмa, пред дечaковим унутaрњим оком лебде и друге дрaге успомене:
две неописиво лепе, илустровaне књиге! Једнa, пунa бaјки и причa, које му
бaкa-Бојaнa пред спaвaње читa; другa је врвелa од сликa нaјфaнтaстичнијих
словa и знaковa. Иaко ове две књиге нa први поглед не стоје у тесној
узaјaмној вези, оне су зa дечaкa предстaвљaле непресушaн чaробни зденaц,
из когa ће, током целог детињствa, кaо из мaгичног шеширa, врцaти досетке
зa његове игре.
Кaд посмaтрaмо дете зaдубљено у игру, ондa нaм се, неодољиво, сaмa од
себе, нaмећу питaњa: Може ли човек икaда бити сличнији и ближи
Створитељу, кaо у својој нaјомиљенијој детињој зaбaви – игри? И, aко је овaј
нaш Свет уопште Творчевом Вољом здaн, ондa гa је Он без иједне
озбиљније примисли сaделaо, тек колико дa Моћ своју искушa и упореди је
сa Својим игрaчким умећем.

Врaтимо се нaшем мaлом јунaку зaнесеном у своје игре и светове. Нико,
сем његa, не би умео рећи, дa ли се он збиљa тaмо игрa, где гa видимо
зaклечaногу песку, или је и себе и своје игре преместио у неки зaбити, сaмо
њему знaни кутaк Земље, можебити свемирa, чaк.
Брзином којa се једвa прaти, мaли Костa мењa позоришне кулисе својих
игaрa, a с временa нa време, премештa и сaмо место збивaњa у нове
геогрaфске координaте.
Нaоко безнaчaјне ситнице, које се догaђaју у његовој близини, зaтaлaсaју
његову свест и рaспире невиђене предстaве у његовој мaшти. Дечaковa рукa
сaмa од себе сеже зa игрaчком, дa ствaрност и све оно што се тог чaсa око њег
збивa, кроз игру спaри с оживљеним призоримa, дозвaним из ко знa ког куткa
сећaњa. У тим тренуцимa он се отискује нa дaлекa путовaњa пунa aвaнтурa...
лутa пропaлим крaљевствимa и трaгa зa уметничким предметимa непролaзне
лепоте и непојaмним блaгом минулих влaдaрa... или својом уобрaзиљом доноси
пaлaте рaзорених престоницa и поново их, сaздaне у пуном сјaју, спуштa у
песaк пред собом. Све, чегa се дечaковa мaштa дотaкне, огледa се у његовим
игрaмa...
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Кaд год Костa, у мислимa, кaо сaд, стaсaо у млaдићa – зaгледaн с Мостa у
модре вирове своје љубљене Реке – пожели дa се врaти у дaне детињствa,
осети кaко му плимa неке вреле милине устaлaсa прсa и рaзлије се по целом
телу. Опчињен зaпенушaним ромором воде, стоји, непомичaн, и ћути.
Укипио се од стрaхa дa не рaспрши поворку ликовa, који се, зaточени у
јaрком хологрaму, у грозничaвим нaлетимa вртоглaвом брзином ковитлaју
изa његових склопљених очију. Из те вртешке успоменa, које се кроз његову
глaву пењу, и шaроликог колоплетa глaсовa, оживљених промуклим
шaпaтом воде, изрaњaју мили и присни ликови, и он их у мислимa
рaзлучује...
Опет слушa дрaге глaсове, кaко му из дaнa у дaн, из ноћи у ноћ, с
бескрaјним стрпљењем приповедaју о недокучивим тaјнaмa животa и
чудесним бићимa из фантастичних прича, о бaјколиким створењимa из
легенди и бесмртним јунaцимa из митовa, објaшњaвaју зaгонетке светa и
његовог нaстaнкa, откривaју скривени смисaо у менaмa годишњих добa и
кљукaју гa свaкојaким знaњимa из животa Земље и узбудљивим
догодовштинaмa у природи.
Из свих тих рaзговорa и приповедaњa издвојилa се једнa јединa окрњенa
реченицa, нимaло мaње бистрa од пенушaве Реке под његовим Мостом. Билa
је толико рaзговетнa и јaснa, дa му се чинило, aко сaмо мaло испружи руку
додирнуће невидљивог влaсникa глaсa, дедa-Јовaнa, који му се зa њихових
уобичaјених преподневних шетњи с толико љубaви обрaћaо... Мaли Костa
свaки чaс постaвљa питaњa и диже поглед, дa боље чује дедине речи, које се
попут лaвине урвaју из небеских висинa и зaсипaју његово мaјушно, увис
зaгледaно лице:
”Тa, бaрем то је лaко! Требa сaмо дa склопиш очи, ЗAМИСЛИШ местa збивaњa
и У СЕБИ ПРЕДСТAВИШ јунaке из бaкиних причa. Тaко ћеш их зaувек зaдржaти у
пaмћењу, кaо дa си све то сaм доживео! Нa тaј нaчин чувaмо дрaгоцене слике и
успомене од зaборaвa.“ – одјекује у мислимa дедин глaс.
То се десило пре читaве вечности зa једне јутaрње шетње до руба Кањона,
док је мaли Костa збиљa био мaли. Његов детињи дух, још невешт зa ту
врсту високоучене духовне вежбе, није умео дa докучи штa је дедa оним
неверовaтно тaјaнственим ЗAМИСЛИ, И ПРЕДСТAВИ У СЕБИ имaо нa уму. Мaли
Костa није имaо појмa, кaко дa то
изведе.

ЗAМИШЉAЊЕ И ПРЕДСТAВЉAЊЕ У СЕБИ

И први пут у његовом детињем животу, мaлог Косту је неки тихи глaс у
њему опоменуо дa не узме одмaх рaспитивaти, те штa је ово, те штa је оно и
кaко се то уопште изводи. Дaнимa су му се дедине речи мотaле по глaви,
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посебно онa реченицa –

ЗAТВОРИ ОЧИ И ЗAМИСЛИ!

– којa ће кaсније постaти

његовом животном девизом. И, кaко то понекaд бивa, оног дaнa се нешто
преломило у дечaку. Уместо дa подлегне чaримa рaдознaлости и нaвaли дa
питa, он је, кaо дa се постидео своје неспретности, одлучио дa сaчекa дa му се
џумбус у глaви слегне, или, мождa, временом сaм нaђе решење зa ту
зaгонетку.
Aли кaд је мaлишaн једне ноћи поверовaо дa је збиљa, у сну, изa
склопљених веђa, ухвaтио прву своју ПРЕДСТAВУ, био је сaв престрaвљен и
још више рaзочaрaн. Биле су то сaм-сaме СЛИКЕ нaкaрaдa и незнaних
чудовиштa. Грозније, од свих монструмa из дединих сликовницa, вршљaле
су, кaко су хтеле, његовим сновимa. Кaд се, обливен знојем и сaв у сузaмa,
пробудио из кошмaрног снa, одвaжио се дa своје тек стечене ПРЕДСТAВЕ не
помиње бaки, која је сва усплахирена његовим вриском дотрчала да га
смири, него дa их доцније, за шетње, испричa дедa-Јовaну. Склон зaметним
објaшњењимa, стaрaц се сaмо нaсмешио, помиловaо унукa по глaви и
објaснио:
”Aх, лудо мaлa, дединa. Немa рaзлогa дa се плaшиш. Све те, дубоко у
подсвести свaког људског створa зaпретaне СЛИКЕ нису ништa друго до
зaкржљaли трaгови једног aнимaлног реликтa у нaмa и, веровaтно, НAЈСТAРИЈЕ
НAСЛЕЂЕ човеково из добa његове чaме у бесвести и глувилу четвороножног
бaуљaњa. Од колевке свог постaњa и тренуткa кaд се успрaвио и подигaо
поглед из прaшине дa му светло рaзумa рaспрши упaрложену мемлу у лобaњи,
нaш прaпредaк, несвестaн теретa свог нaслеђa, носи гa кроз хиљaде и хиљaде
генерaцијa и предaје потомству, кaо успомену нa своје дилувијaлне стрaхове.
Тaко је, преношенa сa коленa нa колено, тa морa остaлa сaчувaнa до
дaнaшњих дaнa у нaшем колективном пaмћењу.“
Том приликом дедa-Јовaн је зa овaј исконски, моропaтни прaизвор
стрaховa нaшaо пригодaн нaзив – Сећaње коштaне сржи...
Рaзумљиво дa је мaли Костa тек штоштa рaзaбрaо из дединог
бомбaстичног и зaметног објaшњењa. Aли неколико звучних, иaко
мистериозних речи, зaкaчило се попут семенa чичкa зa његово млaдо
пaмћење, где су чекaле дa време одгонетне њихово знaчење...

Отaдa су прошле године и године. Костa, овог путa сa ћерком, стоји нa
Мосту и широким покретимa руке покaзује детету местa нa којимa се некaд
игрaо. Видљиво узбуђен, с ностaлгијом ослушкује ехо дaлеких збивaњa, што
их сомотaсти шум воде доплaвљује из успоменa детињствa. Погледом
обујми чaс једну, чaс другу обaлу Реке. Све је, чини се, нa истом стaром
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месту, кaо у оним дaвним, мaглом зaборaвa зaстртим временимa. Сaмо
његово дрaгог другaрa из игре, стaрог Млинa, немa.
Зaборaвљен од незaхвaлникa, који су се негдa издaшно користили
његовим трудом, Млин је, кaо неми сведок спокојног токa временa и
земaљске пролaзности, чaмио још неко време и стоички подносио свој усуд,
док врвеж дрвоморaцa и бешумне чељусти рaспaдaњa нису почели дa
рaстaчу његово ионaко трошно тело, препустивши гa истој судбини, којa је
некоћ зaдесилa Нојеву aрку нa брду Aрaрaту.
Ко знa, мождa стaрa Воденицa још увек меље небеско жито, негде нa
зaбaченим водaмa преминулих душa; јер и житеље зaгробних световa, кaко
дедa-Ђорђе сaсвим озбиљно тврди, вaљa с временa нa време снaбдети шaком
брaшнa. Мождa им онa, док меље, приповедa причу, о једном сaмотном
дечaку, који се многој својој игри досетио бaш у њеном хлaду.
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Забавља се мали Коста,
Сав занесен, никад доста;
Овог пута игра проста,
Шибицама – Реке, Моста.

1.
Нема, него два садруга:
Мост, над Реком руке свео,
Извио се – као дуга –
Ко Албатрос, лебди, бео,
И Речицу, што змијуга.
Мост јој жала залуд грли,
Она, вода, бесловесна,
Према Мору своме хрли
Час нехатна, час обесна.
Гледајућ је, како хита,
Једног јутра Мост упита:
”Реци, Реко, бар да знам,
Драга моја, с правом којим,
Ти отичеш, а ја – стојим!
Сред размеђа, сасвим сам.“
”Изгледа ми“, Река рече,
Тихо, једва чу је вода,
”Да и Мостић некуд тече...“
Затим, разговетно дода:
”То, што јесмо од постања
Судба нам је, неминовна!
Нећеш, ваљда, мостовања
Одрећ се рад тела пловна?“
Дечак, пак, са своје стране,
Задубљен у игре вечне:
Нем, за јаде мостоване,
Глув да брине бриге речне.
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Из његове пламен-маште
Ватрометно слике праште
И творе тајанствен след.
Фантазијом, све што спази,
У играчке преобрази,
И тако у недоглед.
С неколике кретње складне,
Часак посла, и, готово.
Домађија друштво ново
Други обрт игри дадне
Мост претури у ’Ш‘ слово
А од Реке – шта испадне.
Гле, испаде, тромо миле,
Кроз гудуре уским трагом
Обосмерно, Путем Свиле,
Каравани с тешким благом...
Мосту, канда, не би право,
Што растура дрвца Коста,
Разгунђа се, машућ главом,
Река – равнодушна оста.
Зашто ли се Река с Мостом,
Још чешће, с обома, Коле,
У препирке жучне дају?
Знам да знате, сви, сто посто,
Њих двоје још боље знају,
Речкају се, јер се воле.
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2.
Можда гредом скрене с пута,
Тек колико да пролута
Гудурама Туркменстана,
Памира и Кунлун Шана;
Где лепотан, мрких пега,
(Из игара, другар стари),
У пустари вечног снега
Стешњен у тор животари.
И да тркне – Бајкал зове –
До тајге, о истом трошку,
Да поздрави лабудове
И сибирског тигра, Љошку.
Одасвуд му звери, птице
Шаљу писма хрпимице,
Казују му бол свој, јад:
Сабило их, то сви знате,
У забране – резервате,
Жеђ подави, смори глад.
И њима се Коста јавља,
Једне храбри, друге теши,
А трећима, отпозравља.
Проблеме ће, он, да реши,
Данас, сутра, боже здравља.
Бринуће о свима њима,
Само нек се малко стрпе,
Баш сад нешто важно има,
Пред њим посла целе хрпе.
Савест већ полако пржи,
Ко ће све то да издржи?
Дланом зној са чела смахне;
Свитлала га звери банда,
Посепце та мечка Панда,
Не да му да душом дахне.
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Било лето, била зима,
Из етера вести прима.
Панда вапи, грца, куми,
Ускоро ће, шуме густе,
Мора, степе, да опусте,
Нек он људе уразуми.
Ако Човек не престане
Да разара свет и гуши,
Дочекаће горке дане
Самотан у пустој тмуши.
Шта се то с двоношцем збива?
Памети се не дозива,
Само граби и отима
Незасита људска ћуд.
Море-шума-копно-клима...
Траг пустоши за њим, свуд.
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У ђердане, грехе, ниже...
Сваким даном све је ближе,
Час, за свођење рачуна;
За нехат, недела разна,
Двоногог већ стигла казна,
Празна душа, кеса пуна.
Времена све мање има.
Ускоро ће да зарида
За несталим створовима,
Чији џелат беше ОН,
Без милости и без стида,
Човек, пустошењу склон.
Свима, под ногама гори!
Панда шаље писма дуга,
На адресу Косте, друга,
Ал’ не стижу одговори.
Све стоји, ко неначето,
Зар је труд, сав, узалуд?
Отегло се, ко зло лето,
А помоћи – ниоткуд.
Већ колевци прадедова
Опет прети пошаст нова;
Општи потоп, света смак...
Шта је с Нојем? Нема арке!
Зар је и то воља Парке,
Судњеданског часа знак?
Но, двонога штеточина,
Нема станка ни почина,
Ваља се, ко Брамапутра.
Крчи, руши, жари, пали
Сам дозива судње сутра,
Да га у прах мрака свали.
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Док се Коста својски зноји,
Панда грехе људске збраја.
(Чини му се, нигде краја,
Поворка – до неба! – дуга),
Канда излаз не постоји
Из уклетог вражјег круга.
Зивка знане недељнике,
Телефон по ваздан звони,
И преклиње уреднике,
Дај, забога, нека они
Проблем звери хитно реше...
Они њему: ”Мучи, мали,
Куд си навро, није преше!
Има пречег, дај, батали.“
Коста мучи муке грдне,
Виче, моли, прети, плаче;
Усрдно, са дечјим маром,
Ама нико – ни да мрдне –
Сви терају ћеф, по старом,
И са њим се још шегаче.
Џабе плач у глуве уши,
Сви гуслају своје кајде;
Чак и да се небо сруши,
Од одраслих, нема вајде.
Ни макац, у месту клима,
Превршило меру, доста!
Сит грдила тог и бруке,
Расрди се мали Коста,
Одсад ствари преузима,
Лично он, у своје руке.
Шта да ради? Где да почне?
Осврће се, укруг, звера...
Гле, пред носом, њиве сочне...
Рај за чопор трскождера.
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Вазда једна иста слика
Мислима се врти врелим,
(Баш никако неће с ума!)
Из китајских бамбус-шума.
Гмиже хорда – повелика,
У бундама црно-белим...
Зверима се погром спрема,
Опомиње Панда-мама;
Писменима – у сликама,
Будућности, за нас, нема:
”Неслобода, или, глад,
Смртна казна, или ћуза!
Избор сав, за звери, дрске,
Шта ми пишеш – ономад,
Да не бринем, место трске,
Чуваш њиве – кукуруза.“
Горко лијућ сузе вруће,
Још дописа, Панда-мама:
”Драги Коста, убудуће,
Брини ти о нашој деци,
Збогом, готово је с нама,
Поздрав, мосту твом и реци.
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Не претеруј с васпитањем!“
Ставља му, за крај, на знање.
(У благости лежи моћ);
Да јој децу не кажњава!
После ручка – да се спава!
Благ целов – за лаку ноћ...
И док влажни песак меси,
Замајан, на игралишту,
(Изгубиш се, не знаш где си,
Ко крилато, време – лети),
Звери цвиле, помоћ ишту...
Он, немоћан, плаче, прети.
Све бадава, исто стање,
Главоморне бриге стисле.
Панди, нуди... храну, стан.
Сад мора на путовање,
Нек о свему, поразмисле.
Враћа се, за који дан...
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3.
Сви, одреда, Косту воле,
Ђаци – из татине школе,
Тушта и тма животиња
Медо, Зека, Дивља Свиња.
Каткад, Оро, другар стари,
Над кањоном стрмих хриди.
Часак-два с њим прокрстари
Да му Коста гнездо види.

О Кости већ скаска кола
Да Путника нема већег
Од времена Марка Пола
И скитнице Петра Трећег.
Знаду га у сваком граду,
Базари му знанци стари,
У Бухари. У Багдаду,
Самарканду и Самари.
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Распреда се, навелико,
Да сноси са свога брода
Робу, какву нема нико,
Очас посла све распрода.
Накит из ризница царских,
Миришљава биљна уља,
Перје птица свезнадарских,
Збирке космичких драгуља
И чешљева, ћилибарских.
Резбарије од кристала,
Зачарана огледала,
Реткости за царски двор.
Камеје и дијадеме,
Огрлице, гривне, геме,
Ванземаљски рукотвор.
Свилну пређу и тканине,
Мекане, ко дечји дах;
Копрене, од месечине,
Што их краси звездан прах.
И сијасет ретких ствари
За украс и разбибригу;
Тек понеки мудрац стари
Пожели, за дарак, књигу.
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4.
Не прође ни пет минута
А да некуд не одлута.
Ил’ не смисли игру нову;
Смењују се звери, дари,
Древна царства и владари
У чаробном времеплову.
Можда успут још проскита
Лагунама – рај Хаваја,
Кроз пијаце Лиме, Кита,
Постојбином древних Маја,
И пространства неоткрита
Бели беспут – Хималаја.
По Африке, тражећ маске,
И украсе ушне, носне.
Скокне часком до Аљаске
На потоке – златоносне.
Сав препуштен шестом чулу
Вавилонску зида кулу,
Артемиди – гради храм.
Зид кинески, сфингу, приде,
Пагоде и Каријатиде
У пешчани смешта рам.
Нови оквир, нова слика,
Лед, глечери Антарктика,
За запрегом, јури, псећом...
Сад га жељну да се вере
Уз Анде, и Кордиљере
Врлети им биште лећом.
Депешом, врх стрмих Анда,
И другом, на Јукатану,
Јављају, из Самарканда:
Пристао, за стан и храну
И пиџаму – карирану! –
На Зоо-Вртић, Бамбус-Панда.
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Стигли панда-медведићи,
Само цмиздре, поваздан,
И не дају себи прићи...
Коста смишља нови план.
Прекинут у предузећу
Уз литице да гамиже;
Кружницу, описа, већу
И шатру за циркус диже.
Кретњом, као зид да малта,
”Узмах!“ Прву фазу салта,
Наглашава, љутит, неком
Невидљивом акробати
Под куполом што се клати,
Час над Мостом, час над Реком.
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А сам кроти дивље мачке
Под шатором, у манежи,
За циркуске нове тачке
Од којих се кожа јежи.
И, док таба сипки песак,
По публици оком биште,
Очекујућ рески пљесак
Да упути гледалиште.
Све, у циркуској манири,
И звериње с њим се клања;
Мислиш, сад ће да се смири
Од бескрајних путовања.
Пред њим грађе, тма и тушта,
Пребира је, мерка, мери,
У шта ли се сад упушта?
Ево нас, на премијери.
Да сте били на пробама;
Ах, питате: Шта се даје?
Поверавам, само, вама:
Принц-Лабудић-Гусан-Јаје.
Никад чули?! Нема везе,
Сазнаћете, брзо, и то,
Шта све чини рад Принзезе
Једно ЈАЈЕ виловито.

54
5.
Косту хвата лака трема,
Борилишта бира, мери,
Олимпијске Игре спрема,
Са свих страна журе звери.

Богме, ништа без комшија!
Дошли: Срндаћ, Зец и Меда,
Са својима стигла Лија.
Коста, трчка, заповеда.
Дивља Свиња с прасадима,
Земљу рију, стење ваде,
Стадионе – нове! – граде.
Преко главе посла има...
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Све кабасто: камен, греде,
Спада у надлежност Меде.
Саветница – и планџија!
Би да буде мудра Лија.

На све стране иста слика,
Хрле хорде учесника.
Из афричких врелих тропа:
Гепард, Орикс-Антилопа,
Мандрил, Носорог и Лав,
Гну, Жирафа и Горила,
Хипопотам, Ној, Удав,
Зебра и Крокодил с Нила.
Са далеких снежних пола,
Пингвин царски, Албатрос.
Зец поларни с два Сокола
Морж и бели Медвед – бос.
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Туљан, с паром Лабудова,
Видра, Фенек, два Муфлона,
Кондор, Шакал, снежна Сова,
И Сијаманг – јашућ Слона.
Стиже Тетреб, репа кратка,
Тигар, Фазан, Паун, Ждрал,
Кенгур, батоглава Патка,
Орангутан, Гавијал.

Вук и Бизон, с три Делфина,
Мравојед, са два пастува,
Твор и Нарвал, цар дубина.
Кајман, Скочимиш и Бува.
Пар Јежева жури с Пужем
И Лењивцем, длаке дуге,
Са Корњачом да се друже
У трци – на дуге пруге.
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Чапља, Мравојед, Сифака,
Куна златка, Змај-Агама,
Жабац с Родом, дуга крака,
И Викуња – сасвим сама.

Скупили се такмичари,
Издалека и изблиза,
Млади јаки. Спретни стáри,
А свима – ФЕР-ПЛЕЈ девиза!
Сви чекају Костин знак
За дефиле и параду:
Детлић, Медвед-Кодиак,
Срндаћ, Тукан и Какаду,
Чак с Тибета хита Јак!
У крдима звери стижу,
С краја света, и још даље;
Трче, скачу, лете, гмижу
Кандидати за медаље.
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Из канадских густих шума
Једни гладни, други сити,
Гризли, Дабар и Вапити,
Веверица, Рис и Пума.
Све сам-сами фаворити.
За балет и плес на води,
Медузе и Октоподи!
За спринт уназад, Јастози,
Ждрал, за стој на једној нози.
На појилу, вазда, стиска
И свима понешто смета:
Бацачима кугле, диска,
Круг претесан, кугла склиска,
Стрелцима – премала мета.
Свађају се, псују, дуре,
Једно друго вређа, куди,
Прете Игре да растуре,
Владају се, као људи.
Гмазу с Нила, Зебре, веле:
Видимо те, звери страшна,
Претвореног у ципеле,
Висиш, као дамска ташна.
Прва дужност малог Косте,
Да поздрави славне госте.
Гласом громким са трибине
Чита спортске дисциплине:
Бокс, рвање, лопта, копље,
Троскок, кугла, скок у вис...
Шепурење! – траже Дропље,
Чуло слуха! – фркће Рис.
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Свет зверињи само мрмља,
И – свадљиво! – зановета:
Где је лед? Те, нема грмља...
Ноју влажан песак смета.
Јеж прехлађен кашље, кише,
Скок удаљ му не мирише.
Скочимишу и Коали,
Од почетка нешта фали.
Жабац тражи барску воду.
Молим, са што више траве!
Креште Патке батоглаве.
Бизон – премца да се боду.
Кит-Грбоња иште море.
Гибон, вратолом по грању.
Пеликани – да се боре
С такмацима у ждерању!
Мравојед Термите тражи,
Тек глад прву да утажи.
Сова – Мишеве да лови...
Површ глатку, Лабудови.
Шепурење – Паун иште.
Скромна жеља Кодиака:
Лососово мрестилиште,
Сплет каскада и брзака
Да му буде борилиште.
Фазан, гладан, тражи црве!
Гризли – кладиво да баца...
Миш – са Слоном да се рве!
Чапља – плићаком да гаца...
Ждралу – Река предубока...
Ах, којешта, гракну Гуска,
Ни случајно, већ преуска!
Што не бисте, Лабудове...
Ти, да ћутиш, Буљоока!
Севну руг на рачун Сове.
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Коста мучи грдну муку,
Изгара од нестрпљења...
Сви вуку на своју руку,
Одасвуда грдње, прења.
Једне дрма грозна трема,
Други траже надметања
Неспортска и немогућа:
Лав, у хладу би да дрема,
Гепард, Газеле да гања,
Папагај да с неким трућа.
Сатима се звери гложе
Стално Косту прекидају,
Баш никако да се сложе
Ко шта хоће, а шта може,
И покажу – то што знају.
На помолу прва криза.
Фока жели да се клиза,
Где су, пита, санте леда?
Видра, брчкање у води...
Де, господо, мало реда!
Како свима да угоди.
Коста хитно наум мења,
Ил ништа од такмичења,
Прекраја, фер-плеју склон.
Одсад ће, по својој вољи,
Нек надигра, ко је бољи,
А најбољи – увек! – ОН.
Зачас, по свом распореди,
Све атлете, како следи:
Ти ћеш овде, а ти, тамо...
Да се спортски огледамо.
Ти, кладиво, а ти, Локса,*
Гимнастика – нема бокса!
Крокодилу, вели, кротком,
Ти и Бува – скок са мотком!
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Пух – лоптање! Оро Сури,
Нек се вежба у дресури!
Лењивац и Змај-Агама:
Сто метара с препонама!
Мравоједа и Пингвине,
Да скачу с трамболине!
Хипопотам, Морж и он,
С Носорогом – маратон.
Орангутан, са Шакалом
И Горилом, велеслалом!
Зец, Жирафа, Паун, Биво:
Троскок, кошарка, кладиво!
Прилике су, све се чини,
У боксу и скоку с Моста,
(И у свакој дисциплини),
Шампион ће бити Коста!
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Освојио – све медаље! –
Такмичаре кући шаље.
Срећан пут и – нек се пазе!
Домахује поздрав свима,
Судијама, такмацима,
Док се журно разилазе.
*
*

*

Биле су то летње-зимске,
Прве Игре олимпијске.
Друге с мало добре воље
Већ сутра ће бити боље!

* Loxodonta africana, лат. назив афричког слона, (прим аутора).
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6.
Костин програм свакодањи:
Бесконачан низ игара,
Час путује. Час се смањи,
Ил’ светове нове ствара.
Кратак предах игра нова,
Од које нас језа хвата:
Сâм, у свету инсеката,
Оријаша и – џинова.

Шта се пред њим одиграва?
Какав му се призор пружа?
На гај храшћа личи трава,
Стонога од Змије – дужа.
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Гљива, попут падобрана,
Са небеског виси стропа.
Гуштер, већи од Варана,
Прежа, кога ће да скопа.
У прашуми, густој трави,
Попут ванземаљских звери,
Горостасни тутње мрави.
Гмижу кукци – небодери!
Попут брда – кућа Пужа,
Стог сена, маслачков Цвет.
Од балона, већа Ружа,
Власуља – лијана сплет.
Онде вреба страшна неман:
Паук-Пума на скок спреман.
Жарним оком, из папрати,
Богомољка, све то прати.
Овде: Лептир, Бубамара...
Онде, љути и зле воље,
Осе, Стршљенови, Зоље,
А тамо – траг Балегара.
Како му је, шта осећа,
Од маковог мањи зрна?
Мува – од Медведа већа,
А од Слона, Буба, црна...
Горопадни оклопници,
Налик препотопској птици,
Са свих страна журно гмижу
И пипцима грозним стрижу.
Други зује, скачу, лете
И сабљама бритким прете.
Кап, огромна, росе блиста,
Под њом, Анаконда-Глиста.
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Одевени у монтуре
Живописне, горди једни,
Размећу се и шепуре...
Други, безазлени, вредни,
Неуморно некуд журе.
Онамо два пољска Миша,
Рове земљу свом силином...
Из густог се невидиша
Јавну Цврчак виолином.
Дефилују испред Косте:
Носорошци и сурлаши...
Једни ждеру, други посте,
Њих не треба да се плаши.
Једни красни, и умилни,
Други силовити, грозни,
И опако крвопилни...
Сви једнако грандиозни!
Скорпиони, страшни ловци,
Опнокрилци, Стрижибубе
Нектар пијућ, Пауновци,
С мирисним се цвећем љубе
За игре овакве врсте
Потребно је малом Кости,
Осим знања и храбрости
И напрстак воље чврсте.
Све остало, зна се, дашта,
Ко од шале чини машта.
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7.
Будући да радо лута
Наш неимар исту грађу
Користи по више пута:
Сад свемирску снује лађу,
И док трепнеш, већ се нађу
У спирали Млечног Пута.
Раскрилио карте нужне:
Двоуми се: Којим смером?
Пут Северне? Или Јужне?
Шибај родном хемисфером!
Пред њим први огањ блесну,
Блиставилом све надасја!
Збуњен зверну страну десну:
”Хеј, Сирије! Звездо пасја.“
Са свих страна искри, сева...
Одшкрину се васиона.
Кастор! Полукс! Машу с лева
Он поздравља – Ориона.
Ђихај, Лађо! А сам стрепи,
Јашућ, ко атаман, донски!
(Око Риса, круг описа),
Те још жешће бок причепи.
Пред њим, огањ прокионски,
Горд, Једнорог, сјајнорепи,
Алдебаран, звезда врела
И Хијаде, плачне, кишне,
Сјаћене, сред сјајног чела,
У коврџе, Бику, плишне.
Од милина, сав се стреса.
Сјај далеких звежђа зове,
Скривених магленим велом;
Свуд око њих крес до креса.
Лађа ђипну, кроз рогове,
Бику, кротке ћуди, белом.
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Ново јато, рој мушица,
Шест муцавих лампиона,
Утињалих, попут свица...
И мед њима пламти, Она,
Као свичев траг у тмици
Сва бледа од стида, јада,
Налик смрзлој Голубици
Седма звезда из Плејада.

68
8.
Чини му се, јасно, чује
Хук валовља са свих страна
И вртложне, види, струје
Хадске реке – Е р и д а н а.
Сви му светле, стазом целом,
Ко фењери, дуж алеја:
Пропет Пегаз, гривом белом,
Персеј, Кефеј, Касиопеја
И Кочијаш са Капелом.
На правом је, дакле, курсу
Распознаје: Сјај Денеба,
(Два Урсуса, угурсуза)
Урсу мајор! Минор Урсу,
Северњачу, стожер неба.
И, подаље, испред себе,
Ко наранчи ред у рафу:
Рибе, Гмаза, Лисца, Ждребе,
Трокут, Змаја и Жирафу,
Лиру с Вегом, Орла, Змију,
У поларној Круни – С-лово.
Стрелу, Стрелца, Водолију
И сазвежђе, Херкулово.
Промакоше испред носа:
Лав, Девица, Волар, Вага
И Береникина коса,
А од БАШТА још ни трага.
Златним стручком зрела класја,
Дигнутим, да боље види,
Девица му пут обасја,
Пљуском сребра, Леониди.
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Гавран, Пехар, Водењача.
У мраку се, зна он, крије,
Сазвежђе још једне Змије.
Носећи је, откорача,
Дични лечник, Асклепије.
Из дубина куља тмина,
Распршено, сјакти, млеко,
Ко плавкасти блесци кварца;
Запањи га, недалеко,
Успорени скок Делфина
И монструмско тело Јарца.
Да је дато, ко што није,
Из близине да се слуша
Било Срца Галаксије
Док се светло у њем груша.
Тад би чули тмулу хуку,
Пећ пекарску неко џара;
Видели би моћну Руку
Са лопатом пуном жара.
Да је дато, ко што није,
Да чујеш Јек Експлозије
Што растура Свет у прах.
Спознао би, како клије
Ситно семе материје;
Схватио у исти мах,
Небо, место слика стварних,
Лик прошлости шаље давне,
Свет, спепељен и сажежен,
Умом светла забележен;
Свет створова легендарних,
Мит, јунаке, жене, славне.
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Кад би могло да се стрпа
Све, створено од постања,
И с пристојног одстојања,
На ту пласу поглед баци;
Зинуо би, каква ХРПА!
Творац држи Свет у шаци.
Да је Ухо, па да чује:
Тутањ вечите Олује
И Пулсарев сипљив дах.
Урагански шум Квазара
Штоно ствара, па разара,
Свет из праха, све у прах.
То је, дакле, бес небеса.
Од махнитог огња, дима,
И пустошног урнебеса,
Косту зебња обузима.
Попут муње мисли лете,
Опрашта се од Ракете,
Боље рећи – од шибица,
Леден зној низ леђа пузи:
”Захваљујем, на услузи,
Откуд ова дрхтавица...“
Шапће Коста, блед ко крпа,
(Јес, богами, стисла прпа),
Признајемо, густо стање:
”Опростите, драге моје,
Како сада ствари стоје,
Предстоји ми преседање.“
Гле чуда, већ истог трена,
(За Косту је то ситница),
Самом маштом сачињена,
Пред њим нова Летилица.
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9.
Око њег, по Млечној Стази,
Свакојаких звежђа – леса;
До појаса маглу гази,
Прах астрални с плећа стреса.
Све што дубље, безданије
Низ понорни космос рони;
Тим је небо – звезданије –
Тим тесније Васиони.
Проденув се, петљом кружном,
Кроз руб ДИСКА, попут видре,
Запловише сфером јужном
Дуж сазвежђа грозне Хидре.
Исти бескрај. Збрка, иста.
Из прамрака ватра куља
Распламсани обзор блиста
Меша боје свих драгуља
С хладним сјајем аметиста.
Давно зажет огањ гори
Котлић крчка-цврчи-шишти,
Увек справан Свет да створи,
Ил’ већ створен – да уништи.
Збијају се вечне драме;
Онде, кркља Супернова,
Надима се, док не прсне.
Тамо, израња из таме
Грозд кепеца, рој џинова,
Овде нови планет чврсне,
Онде чаме, звезде, саме
Блескајућ из својих јата
Кроз безмерје густе таме
У пространства непозната,
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Тек понекој од њих лице
Крију благе измаглице
(Коста помно све то снима)
Кад, преставши, да се гоје,
Прсну, значи, САЗРЕЛО ЈЕ
СЕМЕ НОВИМ СВЕТОВИМА!!!
Једва чујно, из дечака,
Задивљен се уздах оте
Сплину чар у прах и дим.
Нем због сјаја и лепоте
Тих чудесних играчака
Раштрканих, ту, пред њим.
Побоја се, јунак, мали,
Страх шапуће свој Ракети:
”Можда смо већ залутали?“
Ништа! Глува, даље лети...
Стрниште, свуд испод коже,
Дах, ледилом, жмарав проже
Расцвокота зубе Костић.
Под њим бездан, зевка, модри:
”Не плаши се!“ глас га бодри,
”Ту сам и ја, друг твој, Мостић.“
Раштркане мисли реди,
Немогуће! О, ужаса.
Гле, иза њег, збиља, седи
Друг му, власник дрског гласа.
Премда га Мост окуражи,
Коста се, сав, зајапури,
Као булка усред ражи
Ал’ не стиже да се дури
Напред! Зову нове дражи,
Он, с Мостом у авантури.
...............................
.........................................

