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МАГ НО ЛИ ЈЕ ТО МИ СЛА ВА МА РИН КО ВИ ЋА

О  биљ ка ма, пе сма ма, ту га ма и на ма
Али је зе мља ко ри сни ја од све га;
и цар њи ви слу жи.

Књи gа Про pо веdни ко ва, 5, 9.

Ти у не ми су тон, дра га,
Мр твих се ти се ко жи вих
Јер не гу би се без тра га
Што се с љу ба вљу про жи ви.

В. Со ло вјов

И он да је то из гле да ло по ма ло чуд но, а да нас је безмало не за ми сли во,
да се дво ји ца при ја те ља из два ма чван ска се ла – до пи су ју. Та ко је би -
ло, а дав но је би ло. 

По чет ком осме де це ни је ми ну лог ве ка има ли смо То ми слав Ма рин -
ко вић, пе сник на зе мљи из Ли по ли ста, и ја, сва ко вр сном ра до зна ло -
шћу об у зет шко ла рац из Ба но вог По ља, да са раз да љи не од два де сет и
пет ки ли ме та ра је дан дру гом не што по себ но, са др жај но и ва жно, пи -
са но са оп шти мо о на шем по и ма њу књи жев не умет но сти, по го то во о
мо дер ној  по е зи ји ко јом се тад у Ма чви готово ни ко за ни мао ни је. Да
за та је но и по ти хо по не што о до ди ру и спо ју по е зи је и жи во та, она ко
са мо у бе ђе но, ме ђу се по ру чи мо и до шап не мо. Да се кроз до жи вља је и
ми сли сти хо ви ма под стак ну те, при сни је и трај ни је збли жи мо. Да о на -
шим уну тар њим пре ви ра њи ма, за но си ма и ма штен ским по ри ну ћи ма,
са све шћу о про вин ци јал ној при кра ће но сти и не до вољ но сти, рек не мо
и по не што од оно га што је за наш та да шњи жи вот би ло на су шно, а од
че га пре го ре лом па ти ном ду го вре ме ног тра ја ња про же ти и при ја тељ -



ском ве ром, ду бо ким про жи ма њем и раз у ме ва њем ове ре ни и у раз дво -
је не ствар но сти по то пље ни, на ши жи во ти и да нас за ви се. А то је љу -
бав. Љу бав за свет, за све ње го ве ви дљи ве да ро ве. Љу бав за чо ве ка, за
жи ве ство ро ве и љу бав за биљ ке; за биљ ке – го во рим по се ћа њу – за ко -
је су Пи тер Томп кинс и Кри сто фер Бирд, у мо јим за гре бач ким да ни -
ма мно го чи та ној књи зи Тај ни жи воt би ља ка, за пи са ли да су упра во
оне сpо на ко ја по ве зу је фи зич ки и ме та фи зич ки свет. У том за гу бље -
ном за ви чај ном све ту, об гр ље ном биљ ка ма цвет ним и род ним, То ми -
слав и ја смо се на шли, пре по зна ли и трај но при ја тељ ски ве за ли.

Из ме ђу фи зи ке и ме та фи зи ке, углав ном по раз не ствар но сти и чи -
та лач ко-ства ра лач ких упо ра, те кли су на ши жи во ти го ди на ма, де це -
ни ја ма. Сре та ли смо се, по се ћи ва ли, при ја те ље ва ли, пе сни ко ва ли, у
ви но љуп ству с гр ле ним осме си ма над го ва ра ли и, ва ља то ре ћи, људ -
ски и брат ски не ка ко ср жно раз у ме ва ли и во ле ли! Код ми лих Ма рин -
ко ви ћа – Љу бин ке и То ме – ва зда ми је би ло леп ше не го код ку ће. Они
су сво је ве ли ко дво ри ште пре тво ри ли у ба шту, соп стве ни ма ли Еден на
чи јем је по вла шће ном ме сту, под вења ком што га чи ни нат кри ље ни
брест, на чвр сто уко па ном сто лу, ко јег је наш ме ко ду шни и ве шти
Здрав ко, кад је по чи њао да се зо ве мај сто ром, са чи нио од цр ног ба гре -
ма – оног уз ра сног и твр дог др ве та ду кат но су во злат не уну тра шње бо -
је, на чи јим су у пре по топ ски муљ по ри ну тим ди ре ци ма, ду же од ве ка,
оп сто ја ва ле ћу при је на род ној ми За са ви ци. По та квом дво ри шту им је
у про шлом ве ку трч ка рао и не ко мо тор че ва зда уде ша вао њи хов пла -
во о ки на сме ја ни син да би, на на ше раз дра га не и већ бо ра ма об ру бље -
не очи, са да то чи ни ла ње го ва пла во о ка, вра го ла ста ћер ки ца. 

То ма је ли стао, ра стао и цве тао као пе сник, а још ви ше као отац и
„де дек“. А ја сам, „те ча јем вре ме на“, са же ном и го ле мим на рам ком
књи га хи тао из Бе о гра да у се ло, где сам, по др жа ва ју ћи пре цва лу ро ди -
тељ ску ста рост, нај че шће би вао сам. Ли шен го ле мих же ља, за сут сло -
ви ма, ис тра ја вао сам ту по и спо кој но за гле дан у при сну јед но лич ност
си ро ма шког се о ског тра ја ња ко јем сам и да нас,  до па те тич но сти, остао
при вр жен. 

Го ди не су про ла зи ле, не при ли ке се умно жа ва ле, а ми смо по ста ја ли
све ну жни ји и ва жни ји је дан дру гом. Ра то ва ло се сву да око ло. Та ко су
оног коб ног ле та сред де ве де се тих, по Све том Или ји, у се ло хр пи ми це
сти гли прог на ни ци. Хо ри зонт нам се мра чио, а у ду ша ма се пле ла цр -
на по ве сма. Пи са ли смо пе сме и мно го, ле ко ви то, чи та ли. По го то во ја.
Он је уз га јао биљ ке. Са же ном. Пре да но и стр пљи во. Ја вља ли смо се је -
дан дру гом. Уте шљи во, са не што пр ко са, ма ло ви ше на де и по до ста твр -
де ве ре, као де ца смо по на вља ли уве ре ње – да свет је сте бож ја ба шта и
да га, ипак, ле по та мо же по кре ну ти и спа сти. А спа са та да ни је на ви ди -
ку би ло. Са мо не ки ве ли ки те рет у гру ди ма и осе ћај оја ђе но сти и гор -
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ког по ни же ња. По ста ја ло је ка ди кад муч но слу ша ти ве сти, и те шко су
оне па да ле на душe пра вед ни ка. Ви део сам то у очи ма сво јих се ља на,
ко ји су, увек ка да је би ва ло те гоб но и муч но, гла ву при ги ња ли к зе мљи.
У њу по гле да ва ли као у је ди ну из ве сност. И око на шег уског дво ри шта
об ра слог цве ћем што га је мај ка не го ва ла и од ко јег се у ње му све и об -
ноћ, при ма гли ча стомлеч ној не кој ме се чи ни, ша ре не ло и бле ска ло, по -
че ли су да се слу те и ука зу ју „цр ни ко ња ни ци“. Са њи ма је, на ред ног
ав гу ста, баш на Пре о бра же ње, и отац оти шао из жи во та. И та да се од:
ше бо ја, пе ту ни ја, ле пог чо ве, тур ског ка ран фи ла, ноћ не фрај ле, не ве на,
дра го љу ба и ра зно бој ног пр ко са, дво ри ште у ша ре ни лу раз ли ста ва ло и
бли ста ло, док су се у ње му, без ка па, са би ра ли да га ис пра те сун цем
ожeгнути очеви ис пи сни ци – ма чван ски зе мљо дел ци, пи ја ча ри, убо жа -
ри и шал џи је. А у ра на ју тра, по са хра ни, кад су се цвет не ла ти це стид -
но отва ра ле и ми рис оштро бри зга ле, оно је сву убо гост и ту гу на ших
жи во та ве дрим и ми ри сним ва зду хом у обла ке уз но си ло. Та ко је, зна -
ли смо тад, биљ на ле по та опо ра вља ла на ше ту гом по ви ну те жи во те. 

Да ри вао ми је То ма вре ме ном ра ли чи те сад ни це. Кроз про зо ре мог
ста рог ре ноа 4 ви јо ри ли су се вр шци не ких пи то мих че ти на ра, са по -
сре бре ним за вр шним то ном у њи хо вој тма стозе ле ној за си ће ној бо ји
осно ве и та ко, оку на ра дост, се ли ли се на раст и ви то гра на ње из ње -
го вог у мо је се ло. Из по цер ске зе мље бе лу ше у мо ју во да ма окру же ну,
си ту ху му сну смо ни цу. При ми ли су се на чу ђе ње фа ми ли је ко ја, уз њи -
ха ње гла ве и из раз не ке чуд не ме ша ви не за ин те ре со ва но сти и про се -
вом ата ви стич ког стра ха на тре нут ука за не за бри ну то сти, ис по ти ха и
као по из да ље, го во ра ше да се у авли ју са де са мо род на др ве та. Али смо
се, за бо ра вив то ис ку ством ове ре но му дро сно са зна ње што се тра ди ци -
јом на зи ва, бр зо при ви кли на њи хо во стал но по сре бре но, шу шка во и
на лет њем ве три ћу тре пе ра во зе ле ни ло, по са ђе но дуж де ла иви це тог
уског дво ри шта. А по оче вој смр ти, да ро вао ми је при ја тељ-пе сник и
две сад ни це маг но ли је. Мо ји у се лу та кво др во ни су по зна ва ли ни има -
ли, а ја сам га ра ни је, као они же ста бло ши ро ке, угла вље не, гра на те
кро шње ко је пр во с про ле ћа, уз ши ро ке ме сна те ли сто ве, из ба ци као
пе сни ца ве ли ке, ја бу ча сте, млеч но-ро зи ка сте цве то ве, са гле дао у уре -
ђе ној ба шти за по нос ле пе Би бли о те ке ша бач ке. И по нео у се ћа њу ту
јар ку сим бол-сли ку моћ ног и веч ног ци клич ног бу ђе ња при ро де. Ту
сам пр вот ну ле по ту по же лео да на се лим и код се бе. Због то га сам за у -
мио да јед ну сад ни цу на ме ним оцу и по са дио је удно ње го ве хум ке, а
дру гу уз те ра си цу на ше већ ру шне се о ске ку ће. Она сад ни ца на гро бљу
ни је се ла ко при ма ла, на кра ју је ско ро са су ше на не ста ла при ко ше њу
иж џи кља ле лет ње тра ве од ко је се о ско гро бље но ћу, при ме се чи ни, уме
да из гле да је зо ви то-при влач но и ми стич но. Док је она сад ни ца у дво -
ри шту, у ко јем је све жи вот но сах ну ло и не ста ја ло, од мах кре ну ла у ви -
си ну и ши ри ну.
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За неколико год на, она се фи но раз ви ла, па је по че ла да цве та. Тад
смо је и за во ле ли. Мај ка ју је че сто, са сво јим ро ђач ко-ком шиј ским
дру га ма, за ко је смо пред дво ри штем на пра ви ли клу пу, да са ње об дан
гле де и от по здра вља ју све ту ко ји се ужур ба но и за сле пље но дру мом
ва ља, пре ко окви ра на о ча ра, кри ве ћи у ма ра му по ве за ну гла ву, са за -
ни ма њем и чу ђе њем за гле да ла и са њи ма не што при гу ше но ко мен та -
ри са ла. Да – чу дан створ. Глат ка ко ра, ве ли ки елип са сти ли сто ви ко је
је с је се ни ва ља ло у на вр ше ним кор па ма и ко ли ци ма од но си ти, а по -
врх то га и ње ни гро зда сто-бу бре жа сти зе ле ни пло до ви за ко је ни смо
зна ли да ли и че му слу же, по ве ћа ва ли су чу ђе ње и за ни ма ње оних ко -
ји су на вра ћа ли. А у за вр шној го ди ни ве ка у на ше је дво ри ште до не се -
но бле дожут ка сто, ле по и баш жи вах но ште не, ко ме сам на де нуо име
Но ра. Е, то су већ би ла два чу да, са чуд ним име ни ма, ко ја су у бли ском
вре ме ну  сте кла ста ни ште у на шем уском а ду гом дво ри шту, са ку ћом
на дуж, и згра ди ца ма у ни зу спо је ним. 

Жи ве ло се та ко од ра ног про ле ћа до по зне је се ни ме ђу цве ћем чи ји
је из глед и по ре дак Но ра, сад већ уба ва и па мет на ке ру ша са ле пим очи -
ма и тре па ви ца ма, уве ли ко ро ва њем и тр ча њем ква ри ла, док се маг но -
ли ја са све ду жим са бља стим пру те ви ма као гра на ма ши ри ла, ши ри ла.
Ма рин ко ви ћи су до ла зи ли у то пле лет ње ве че ри да, из ме ђу  раз го во ра,
за ло га ја и гу тља ја ви на, по глед ну и про ве ре ка ко нам на ше дрв це, упи -
ру ћи се у не бо и ши ре ћи оли ста ле ру ке притом, сма њу је дво ри ште и ка
ули ци по ма ло за кри љу је ви дик.

Кроз го ди не су на ше ста ри је ро ђа ке и ком ши ни це, а ма ми не дру ге
у ста ро сти, ти хо, као кад у је сен но ћу, је два чуј но, опа да ли шће маг но -
ли је, ре дом про ме ни ле све том. Све ми се та мо не ка ко сма њи ва ло и си -
ве ло у не ста ја њу, са мо су бли ста ле Но ра, уз ко ју се раз ви јао њен син
ога ра вље не дла ке од ме не на зван Про ко пи је, Про ка, и гра на та к не до -
глед ним сфе ра ма, ма ло у ши ри ну, а ви ше увис, упе ре на маг но ли ја. Њу
сам, јед ном, добрано окре сао и на два је сту ба свео, он да их чвр сто не -
ким ка блом су спрег нуо и за но сач те ра се при ве зао, да би гле да ла са мо
не бо. А она је и са не бом бр зо скло пи ла са вез, па кад је ле ти знао да се
са се ве ро за па да, ка ко су у се лу го во ри ли „на ву че црн облак од Срем -
ске Ра че, ко по ња ва“ и ду не ве тар на гло, она се, ње му се ну де ћи, сва
ра до сна жу стро по ви ја ла, тр за ју ћи и тре су ћи це лу кон струк ци ју те ра -
се. А боч не гра не су јој се под вла чи ле под азбест ним пло ча ма по кри -
вен кро вић и раз два ја ле га. Ра сло се тих пр вих го ди на но вог ве ка и у
ду ху, мно го. Са мо је мај ка у ти шми и оса ми, ме ђу биљ ка ма, са ке ру -
шом ко ју је због при вр же но сти и вер но сти, а и због от ме ног псе ћег др -
жња и по ма ло оштре, уозби ље не на ра ви, она на зва ла „го спо ђа Но ра“,
у дво ри шту у ко јем је и ле ти за ра на при ле гао мрак, вид но коп не ла и
осме го ди не, у оној ку ћи ци што је ду жно при ле пље на уз ста ри ју ку ћу,
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ко ја је по диг ну та кад сам ја на свет до шао, са мо јих ру ку, оти шла за у -
век к оцу и на шим пре ци ма. Та ко се у род ном се лу, „на тро шним
остан ци ма пре да ка ми лих“, ду же од век и по син ством креп ко за на -
вљан, за ме не и са мном окон чао ла нац по ро дич ног жи во та. 

Ку ћа ми је у се лу оста ла не на ста ње на. У дво ри шту је би ла са мо ке -
ру ша, о ко јој се брат ста рао. Она нас је до че ки ва ла и ис пра ћа ла. Ре ђа -
ла су се, по том, про ле ћа, ле та, је се ни и зи ме. Јед на од њих, мра зна и
сне жна, по ви ла је, раз ба ру ши ла и рас це пи ла оне сре бр на сте че ти на ре.
С про ле ћа сам их по се као. И ни сам жа лио. Ни цве ће ви ше ни сам са -
дио, оно је још ко ју го ди ну из сво јих у по ви је и бо ре ме ке дво ри шне зе -
мље скри ве них се мен ки за се бе ра сло и цве та ло, без над зо ра и ре да,
док и ње га ни је пре ра сла веч но ра до сна тра ва. Оста ла је са мо она –
про те гља ста маг но ли ја са уским про фи лом, као ома њи ја блан. И да ље
је ра сла и пре ти ла да, ве тром под стак ну та, от ки не не ки део те ра се. Од -
лу чио сам да и њу по се чем, али сам то од ла гао. Че као сам ду бо ку је сен,
кад су жи вот ни со ко ви др ве ћа у ко ре ну и зе мљи. Кад др во ни шта не
бо ли. И за и ста, ла ко је би ло. Ре ском зву ку мо тор не те сте ре крот ко се
по да ла и, она ко из ду же на, пљо шти ми це па ла стре сав ши са се бе све го -
ди не ви хо ре ња и цве та ња, све сен ке успо ме на.

И сад, за став ши у шет њи ми ри јев ским по бреж јем по гле дам у да љи -
ну, пре ко Ду на ва, у Ба нат. Уса мљен, сред Бе о гра да, се тим се тад и сво -
јих бла гих и до брих Ма рин ко ви ћа, ко ји та мо, у за ви ча ју, ме ђу број ним
сад ни ца ма сва ко га да на, по све ће но и пре да но као у мо ли тви, од на ше
род не зе мље ишту ми лост и пот по ру за биљ ни раст, за жи вот и ле по ту
у ње му. Јер, од би ља ка и цве ћа на овом ша ре ном све ту ма ло че га ди вот -
ни јег има. А кат кад ми се, док сто јим та ко осо вљен на сли ке успо ме на
и за гле дан у ниг ди ну, пред уну тар ње очи од не куд про ја ви сли ка мај ке
ко ја, већ оста ре ла са шта пом у кри ли ма, у ко жух оде ну та, са жу том ке -
ру шом, ко ја дре ма украј ње них но гу, под вит ком сен ком То ми не маг -
но ли је, чи ји су ли сто ви на лик у мо ли тву и ди вље ње скло пље ним
дла но ви ма, за то пли јих пред ве чер ја, с је се ни, се ди за ва ље на у сто ли ци
и гле да на ули цу ко јом сад про ла зи свет њој ма ло знан. И при ви ђам
ка ко се на бла гом ве тру по ме ра је дан ба кар ном рђом већ про жет маг -
но ли јин лист ко ји, као у ла ком пле су, на час за дрх ти и у том дрх та ју
чвр сне, а по том се ла ко, као уз дах, от ки не, у тре ну за леб ди, ле лу ја во
стр мо гла ви и пад не на ме ко тло ис пред на ше ку ће, по ред мај ке и ње не
го спо ђе Но ре. Очас се и ја пре нем и као да не ком нај бли жем, нај ти -
шим ре чи ма ту гом осе ње не љу ба ви, про шап ћем: Али, мај ке одав но не -
ма! То ми не маг но ли је не ма. А од овог про ле ћа, ни Но ре ви ше не ма. 

Уз дах нем тад чуј но и, на трен, у све сти за др жим и уја сним ту па -
сли ку мај ке у дво ри шту ка ко, ни чим не на ру ша ва ју ћи спо кој ко нач не
је се ни, по крај др ве та и пса као је ди них бли ских, са бла гим осме хом
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све ра зу ме ва ња и све ми ре ња, за гле да на у се о ски пут ко јег пре се ца ју ка -
сни од сја ји и сит ним, зла та стим ли шћем за си па ју бре зе, не ком ра до сно
от по здра ви, мах не. Док иза ње них ле ђа у дну дво ри шта и да ље, не где
пре ко Са ве, у Сре му и Сла во ни ји та мо, сун че ва ру мен при за ла ску
треп та во про бле сне, па утр не, а по за се ње ном дво ри шту му кло се кло -
бу ча та ма.

Писци /  183


