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Ме ђу број ним ал тер на тив ним из во ри ма енер ги је – ве тар, со лар на,
шкриљ ци, пли ма осе ка, та ла си... оп ста је је дан, ван очи ју јав но сти, а
ипак ве о ма мо ћан и обе ћа ва ју ћи – Ма стур би ра ње.

Кон стру и са њем по себ не спра ве-ге не ра то ра ко ји би, при ве зан за по -
год но ме сто на те лу, аку му ли рао ви бра ци је ма стур би ра ња и пре во дио
ту енер ги ју у не ки при сту пач ни ји об лик, на при мер елек трич ну стру -
ју, ко ли чи не енер ги је ко је би се ка на ли са ле у ко ри сне свр хе би ле би
огром не, го во ре нај но ви ја ис тра жи ва ња. За са да, та пре ко по треб на
енер ги ја од ла зи у сло бо дан про стор, ис кљу чи во у ви ду то пло те ко ју
осло ба ђа за ди ха но те ло, при че му је ко рист од за гре ва ња уну тра шњег
про сто ра на овај на чин, ве о ма ма ла и – ван кон тро ле.

Спра ве – хва та чи ви бра ци о не енер ги је ма стур би ра ња – ге не ра то -
ри, на зо ви мо их ка ко нам во ља, ушли би у про из вод не про гра ме свих
про из во ђа ча га лан те ри је и accessories пред ме та, јер би се ме ха ни зам
ге не ра то ра при са је ди нио са мно гим од укра сних и лич них пред ме та,
по чев са ми ни ја тур ним ме ха ни змом за пр сте ње (ово би углав ном био
мо дел за же не), пре ко стан дард но ве ли ких за са то ве, све до XXL ме ха -
ни за ма за ак тен та шне, за оне нај по мам ни је – на ста ви мо од са да са но -
вим име ном – Ал тер на тив це. 

Са уса вр ша ва њем Те сли не иде је за бе жич ни пре нос енер ги је, где би
се омо гу ћи ло са би ра ње по је ди нач них учи на ка у цен тре енер гет ских
ста ни ца, мно га се ла би до би ла стру ју, улич на осве тље ња, би-бип алар -
ме; мно ге ме тро по ле би по пра ви ле сли ку еко ло шке по доб но сти мак си -
мал ним уво ђе њем елек трич них во зи ла за град ски пре воз у ко ји ма би
ди рект но на па ја ње  – без тран сми си о них гу би та ка – да кле ма стур ба ци -
јом у са мом пре во зном сред ству би ло по себ но сти му ли са но. „Трам вај
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Зва ни Же ља“ је на зив огран ка овог, за са да још у идеј ној фа зи, об у -
хват ног ис тра жи вач ког про јек та. 

Ма ло-по ма ло, сви јав ни про сто ри има ли би тзв. енер гет ске ка би -
не, а ис пред би се де ле сек си слу жбе ни це за де ље ње сен дви ча и воћ них
со ко ва на кон из ла ска из ка би не (уко ли ко се тим ула ском са ку пио од -
ре ђе ни бо нус).

Моћ ни ре гу ла тор про из вод ње ове енер ги је би ли би по себ ни др жав -
ни кон тро ли са ни ме ди ји ко ји би за слу чај ве ће енер гет ске по тра жње
по ве ћа ва ли еми то ва ње пор ни ћа, по не кад и на јав ним ме сти ма, или за
слу чај по тре бе сми ри ва ња пре ко мер не про из вод ње – еми то ва њем фуд -
бал ских до га ђа ја или пре но са из Скуп шти не. 

Ар ми је уса мље них, фру стри ра них, мла дих и ста рих, оту ђе них, сек -
су ал но ин хи би ра них, не си гур них, или про сто ка рак тер них др ка џи ја,
па си о ни ра них кон зу ме ра пор но гра фи је, бар де лом би би ли осло бо ђе -
ни гри же са ве сти због овог „по ро ка” јер би на ра сла свр сис ход ност ове
ак тив но сти. Ти не срећ ни ци, до са да са жа љи ва ни или тре ти ра ни као
објек ти спрд ње и мо рал не осу де, пре ко но ћи би би ли про мо ви са ни у
Про ме те је но вог до ба, у хе ро је-ве ли ко му че ни ке за до бро бит раз во ја и
на прет ка.

Не ке сме ле прог но зе иду та ко да ле ко да ука зу ју на мо гућ ност да на -
ша зе ле на пла не та, у ско рој бу дућ но сти, уз пра ви про грам и по др шку
на ци о нал них вла да, стек не нај здра ви ју и пот пу ну енер гет ску из ве -
сност, по ступ ним на пу шта њем свих оста лих оп ци ја и пре ла ском на
енер гет ски кон цепт Ал тер на ти ва ца, ко ји би по узо ру на ви со ко ор га ни -
зо ва не ко ло ни је пче ла, тер ми та и сл. пред ви ђао и у људ ској вр сти је дан
по се бан сој је дин ки – Ал тер на тив це, чи ја би је ди на при вред на оба ве -
за би ла – енер гет ски при нос, да не ка же мо др ка ње.

(Текст пре у зет из ско ра шњег бро ја ли ста Еко но мисt)

Yester Me

Ју че Ја, тро го ди шњи де чак, на ка ме ни том шип тар ском дво ри шту, огра -
ђе ном ви со ким зи ди на ма и ка пи јом, у се стри ној сук њи ци ко ју сам је -
два из мо лио да ми обу ку у же љи да ли чим на сво ју ма ти, сто јим, а
по глед ми од јед ном би ва при ву чен до га ђа њем на не бу, где не ко чуд но -
ва то, не пре глед но, ми гри ра ју ће ја то пти ца, као ка ква ле те ћа по шаст
по ја ви се од не куд. 

По за ди, из ку ће, до пи ре глас мај ке ко ја зо ве и ја, му са ви де чак, у
сук њи ци, отво ре них уста и из ви је не гла ве ка не бу, гле да ју ћи то мо ре
пти ца, на до шао од де ти њег осе ћа ња сре ће и за шти ће но сти, по чи њем
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да се сме јем, клик та во, гр ле но, сна жно – сме хом ко ји при ста је од ра -
слом чо ве ку и ко ји сам на стojао да одр жим, ве штач ки га хра не ћи енер -
ги јом деч је ра до сти. Јед но став не ра до сти по сто ја ња.

Ве тар је за тим пир нуо, траг ру ка вом пре бри са них сли на на ли цу се
ско рео, пти це, ка ко на и шле, та ко и не ста ле. Смех утр нуо.

И не том, ево ме где да нас, већ ста рац, хи ља да ма сун че вих да на уда -
љен од тог де ча ка и на не ком са свим дру гом ме сту, слу шам му зи ку ко -
ја ми вра ћа оне пти це у очи ма, сред вре лог лет њег да на опа сан са мо
пе шки ром као шкот ском сук њом, за ва љен у фо те љу и са пи вом у ру -
ка ма, ће лав и на ду ве ног сто ма ка, вра та ис кри вље ног ка пла фо ну на ко -
ме кроз ал ко хол ну па ру ви дим не ка ми гри ра ју ћа ја та; уз не ми рен
из не над ним ми сли ма да се жи вот мо јој мај ци бли жи кра ју, пла чем, су -
за ма тро го ди шњег де ча ка. 

Срећ НИ до БИТ НИК

Си не мој, по што се вре ме на не ма а и не ма рим за за го нет ке, би ћу ја сан
и упра ван: по се ду јем јед ну из у зет ну Lото ком би на ци ју.

де це ни је су про шле от ка ко по чех да играм на њу и то без про пу -
ште ног ко ла. Упла та је би ла ми ни мал на, играо сам са мо јед ну је ди ну,
про сту и увек исту ком би на ци ју. И ка ко ни шта ни сам до би јао, ма ло
бих се раз о ча рао али као што ре кох, из да так је био за не мар љив, бро -
је ве сам убр зо на у чио на па мет а он да је већ ка сно и ри зич но пре ки ну -
ти: на и ме, пла ши ла ме мо гућ ност да ће јед ном, на кон то га, из ву ћи мо је
бро је ве. да сам их мо гао за бо ра ви ти, од у стао бих од игре већ одав но.
Ни сам ме ђу тим од у стао. На сре ћу, ка ко ће се убр зо по ка за ти.

По сле по чет них ме се ци ре дов ног и за луд ног игра ња, ја ви ла ми се
ми сао да вред ност те мо је ком би на ци је ра сте ка ко ко је из вла че ње про -
ђе, јер до би та ка и да ље ни је би ло, а основ но зна ње о ве ро ват но сти ми
го во ри да се сва ки пут шан са по ве ћа ва; ако је пи са но да бу дем из ву чен
у хи ља ди том ко лу, ва ља по ка за ти стр пље ње и му дро, са ра до шћу, при -
хва ти ти 999 ’про ма ша ја’ као низ ко ји ну жно прет хо ди по вољ ном до га -
ђа ју. Са том ми шљу, огор че ност због „ло ше сре ће” пре ко но ћи је
пре шла у осе ћа ње за до вољ ства што сам, ма да не све сно, за по чео ал хе -
ми чар ско кон ден зо ва ње не у хва тљи вог вре ме на, уз са свим ма ло па ра,
у не што што се го ји и у јед ном мо мен ту, по чвр стом при род ном за ко -
ну, по ста не са свим опи пљи во – бо гат ство. Кад сам из тог угла са гле дао
ствар, она је од обич не игре на сре ћу, на ив ног на да ња, та ко ре ћи по ро -
ка, на мах по ста ла па мет но, вред но по што ва ња, ула га ње у бу дућ ност,
као вр ста упла те за жи вот но оси гу ра ње; са мно го ма њим уло гом а за
мно го ве ћу пре ми ју. Те бе још увек ни сам до во дио у ве зу са овим; гле -
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дао сам у сво ју пер спек ти ву и оче ки ва ни до би так угра ђи вао у пла но -
ве за соп стве ну бу дућ ност.

Си не мој, са ве те ти не да јем, па ра ма и имо ви ном, ко је не мам, не мо -
гу те по мо ћи, али као што ви диш, ни сам пу стио да ми жи вот тек та ко
про ђе а да те би, је ди ном свом по том ку, не оста вим не што у на след -
ство, као си гур ност и пот по ру у ова, по себ но те шка вре ме на.

Ја још увек ре дов но упла ћу јем ону ком би на ци ју. И од пре не ког вре -
ме на, са на ме ром да је про сле дим те би. Са да уви ђаш раз лог овог пи сма.
Же лео бих да те ви дим, ка ко бих ти пре дао јед но, уве рен сам, из у зет -
но вред но на след ство. Ти ћеш од мах на ста ви ти са упла ћи ва њем, не
сме мо про пу сти ти ијед но ко ло, за лог је ве ли ки а суд би на зна да бу де
вр ло иро нич на – сав стр пљи ви труд би ко лап си рао у ни шта. И не мој
тра жи ти да ти бро је ве ша љем у пи сму или ика ко дру га чи је, не же лим
ни ма ло да ри зи ку јем, свет је по стао јед но ве ли ко уво.

Тим по во дом, тре ба да до ђеш ова мо. Пу то ва ње је за ме не не из во -
дљи во. Стар сам већ. Бо ле стан. Про жи вео сам жи вот али с об зи ром на
ово што ти оста вљам, не ће ми би ти те шко да умрем. Ве ру јем да си ус -
хи ћен, до би так је на по мо лу, не бро је ни ми ли о ни, све ма ње по тен ци јал -
ни а све ви ше из ве сни. И по жу ри да се ви ди мо, не бих да те пла шим,
да нас ми ле кар те ле фон ски по ру чу је да би ме хит но хтео ви де ти а у ве -
зи са ре зул та ти ма не дав них ис пи ти ва ња.
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