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Свачији je живош књига 
Ђура Јакшић





ЦИНЦАРИН
- животопис -





сигнатура 200137

Човек, таj, 
моћан беше и срећан - 
једновремено. 
Сигуран у себе, 
а такви су сви они што кроз живот иду носећи, к’о 
ситан новац или отврдле мрвице хлеба по угловима 
џепова, 
уместо прописаних исправа, 
три лична имена, а на раменима, попут 
официрских знамења или тешког товара робе 
и снова - три животне сторије... 
Он беше: 
Диганити. 
Тиганити.
Тиганић.
Син Панајота, вицеконзула Републике Венеције у Турској.

Као Диганити - Георг му крштено име беше - 
заспао je у дилижанси - старо) и неудобно) крлетки 
- КО)а je кренула, 
via Пола, Аграм, Осек, Сомбор, Сентомаш, и даље, 
ка суморним варошицама на рубу некадашгьих
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источник провинција. На пут су из града Трста - 
великог мерцати подно Сан Ђусша - пошли, 
у сумрак једног септембарског дана, налик мутним 
мартовским преподневима. Са собом je Диганити 
носио мали кофер - преобука и напуњен пиштољ - 
и од бордо платна сашивену кесу пуну златника.

- Мисија je завршена, време je да се наплати 
обављени посао - рекао je и ишчезао у лавиринту сна.

Пробудио се, као из воде да je изронио, 
након два дана и три ноћи, на крају пуга (коњи већ 
беху испрегнути), у варошици некој, чијим je 
широким сокацима пловио лепљив мирис крви 
и усољеног меса, а бели зидови кућа, начињени 
од (на сунцу и ветру) сушене опеке, пуцали 
и тонули у глиб и мутну барску воду.

Тог јутра име му беше - Тјорђе Тиганити.
Шеф дворске комисије за насељавање 

Тамишког Баната чекао га je прљав и неуредан, луд, 
пијан join и уморан од дуге ноћне теревенке, 
раскалашне, пуне блуда и јецаја, на којој су, те ноћи 
пристигле, лаке даме - тужна чељад наша - из 
Алзаса и Лотарингије, бројне грехе и животе 
безвредне откупљивале.
Приче, тај, Франц ил’ Петер, беше сит.
Гадљив на похвале и угодности.
На речи...
- Кажи, trelos antropos? - брецну се његова охолост. 
Тиганити прође хитро прстима кроз бу сен масне 
косе и маску удворичког осмеха прикачи на лице, 
јер, знао je:
да на другом тасу кантара, 
новцу насупрот, 
стоји време...
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Журио je Цинцарин.
- Зовем ее...
- Неважно - говорио je и даље грубо представник - 
слика и прилика - монархије у расулу, охолости, 
најављеног, неумитног пораза, распада, лажне 
величине и искиданих трака славе. Плес 
екстраваганције у блату смрдљивог зверињака 
на крају света.
- Комбијатура je твоја. Због тога си овамо, ђаволи 
с тобом, дошао? Richtig? То си желео, а? Да л’ je 
тако, гурбету!?
Знао je тај - Франц или Петер. Чуо je, неко му je 
поруку у ухо спустио.
Глас je врх ветрове стреле.
- Због тога си пола света прошао...? So ist es, а? Но, 
ево carissime... Ево Цинцарине, то je то...
Ћутао je Тиганити, 
мада му je сечиво у оку блистало.
Трпео je Цинцарин, 
знајући да с у 
бес прљавог човека и расточена некадашња моћ, 
непобедиви противници.
- Губи се сад, посла важное имам... - рекао je на 
крају, тај -
Франц или Петер?
Враг би знао, а 
зар je важно...

И ништа му дао није...
Нит’ кључа, ни локота, нит’ контракта, 
ни власничког знака.
Признанице некакве.
Папирић je дан да je, тај злотвор - Франц или Петер 
- бар оверио, с потписом њиговим аљкавим, црвен
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воштан мур и датум предаје.
Ништа.
Morao je, уместо њега - Тиганитија, бити 

неко трећи или пети, можда, или неко други само 
да се у тај дан, у сат одбројани, пред шефом 
канцеларије дворске појавио...
И рекао...
Али, није...

Пошао je Тиганити, 
као no туђим стопама да гази. 
Опрезно.
У Балкан», у Балкан»...

Три чатрље и ниска кућа. Коровачом 
ограђено блатно двориште изровано копитама. 
Поштанска комбијатура.
Мало даље. Неколико салаша, мала острва под 
јаблановима. Пространство и ветар.
Ноћу месечина и ниски облаци који косе траву. 
Дан тих и дуг.
Награда то беше.
Сто седамдесет фамилија новом домовином 
усрећио je ласкави Цинцарин, 
Хондрокефалос, 
не због славе, 
за Цара и новце његове, 
а паре су цинцарски у суд, 
ако Цинцарин човек јесте, 
ако Москопоље - где миришу моске и дувани — постоји. 
Међутим...
- Шта ja имам с тим. То je ништа. Лањски снег. То 
je било. Den те afora - рекао je себи, једног j утра, 
док je кроз прозор куће гледао како пламен зоре 
пали житна пол»а и кровове небеских палата.
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Он je морао даље.
Равну земљу међу реками да осваја, живот да 
гради...
Време, необуздано, ко кретског бика да кроти, 
сторију своју, лепу и бујну, да испише, 
да стекне:
име, каријеру, ленту славе и вечно сећање.
И љубав. Љубав, наравно...
Jep, живот се кроз љубав дише, а љубав уз новце 
најлакше подноси.
Име joj беше:

Ана.
Кћи - девојка крупна и ружна - Викентија 

Јовановића, осуђеног на вечиту робију због 
велеиздаје. Мираз њезин Тиганитију увећа, и онако 
пристојно, богатство, али и утоли глад љубавну и 
завист меркантилну, за пупилом, Емом - ниском и 
лепом - сиротицом под старатељством, почившег 
трговца Мартина Муцула.
Роман то беше.
Шилеровог пера достојан.
Ема другом беше обећана - Тјорђу Калиновићу, али 
Тиганић - пас и хајдук, одеће чисте и манира 
углађених - н>у, да отме, беше намерио.
Њу, Ему Муцулову, ни je дну другу.
У тај лавиринт, а љубав друго и није, ушетали беху 
и епископ темишварски Горгије Поповић, 
митрополит Павле Ненадовић, градски писар - 
форинтама добро плаћен да венчање са 
Калиновићем, не бирајући средства, спречи - 
извесни Емануел Хеидар, рођаци девојчини лакоми 
на новце и обиље - j ело и пиће - за отмицу 
спремни
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и свирца два, да завеју траг, 
полиција сва
и пола града, 
и део Арада, 
где младожењин брат беше начелник градски, 
а и царица сама...
ко)а je интервенисала, да се случај - та глупост, Ein 
blöder Witz - без помпе и беспотребне вике, у ред 
доведе.
И после...
Den те afora, den те pirazi.
Све то се стишало, као да се догађало ништа није.
И живот je тужни свој пут наставио.
Досадан и исти.
Сунчани дани лета утапали су се у дугим ноћним 
кишама, 
дажди јесењи су модри и уморни пред јутро 
освањивали као снегови, а снегови моћни, наизглед 
вечни и неуништиви, чилили хитро, притиснути 
жеженом зеницом сунца и отицали у плахе потоке 
и лење равничарске реке...
Само су их звезде памтиле. 
А Тиганић...
И дошао je чак дотле да цвикер носи и кад му не 
Шреба.

- Али, шта ће новци - тужна гомила - без 
титуле - вајкао се у дугим кафанским зимским 
ноћима. Њихове црне кошуље носиле су мирис 
влажног песка и крике барских птица.

- Титула и племићки ред омогуће ти да у 
децембру уживаш, као да je мај.

Племство je искао.
Писао. Дуто. Лепо. Надахнуто, чак...
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Мистичним мастилом, налик на крв, које су 
за молбе на високе адресе користили краснописци 
у Писарском пролазу на тржници у неком граду 
на обали Карибског мора.

Романсирано. Понекад сетно...
Песник, беше.
О себи je Тиганић, наравно, говорио 

и заслугама својим, али je Беч, та Хидра, та даљина 
и крутост, и царица - част њој - Марија, у гримизу, 
у светлу кристала, злата и пред трпезом посластица 
и охолости, прелазила, ћутке и презриво, преко 
молбе, прошенија љубезног, ко je je попут еха, 
одавно испуштеног вапаја, долазило из тмине 
забаченог, малог и неважног поседа царичиног, 
што je тих година, и тих дана на брлог прасећи 
наликовао...

Ипак,
к’о витез једном беше поменут.
Година je 1774.

Житељи милитарских насеља на северу Баната 
у страху од потпадања под угарску власт, угледног, 
сада, Тиганића из Велике Кикинде, у Беч, на двор, 
пред царицу Марију Терезију, отправите...
Да, а шта друго, него, ту ствар, ту непријатност 
и гњаважу, нечију фантазију - среди.
Jep,
он то уме,
и вешт je тај, свеца му, 
и благоглагољив, као фишкал, 
говорили су,
и царицу, саму, светлу и част њој, познаје у лице, 
а и са новцима уме, 
Цинцарин,
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нарочито кад су туђи, 
па се лакше троше и без језе у костима отписују. 
Непредвидиве кише похвала, 
говорили су, 
шта join не
и шта све...
А он?
Тиганити...
Ћути.
И,
ћути - и опет...

Касније, кад су се приче и прашина - после 
гусака - слегле, спаковао je кофере и кренуо на пут. 
Кочијом, истом - крлетком неудобном - оном, која 
га je пре толико година, које су наликовале бившем 
животу, у овај крај - од блата и привиђења - 
довезла.
Пошао je у светлост. Из сенке искорачио. Из блата 
на калдрмисану цесту стао.
Коначно...
У Беч, у ћесарски златни и салавни Wien... 
Преко Осека, опет, и Терезијенбурга.

- Оно што се не може молбама и удварањем 
добити, за новце се купити да - рекао je Димитрију 
Бугарском, док су чекали, у лепом пансиону у бањи 
Хевиз, на ободу Блатног језера, дозволу за пријем. 
Бугарски, образован и фин, али, за конкретан 
посао, млак човек, без амбиција, нестао je 
у таласима историје, 
јер у Повељи дистрикта Великокикиндског, 
исписаној кићеним словима, на пергаментну, 
с муром крупним, црвеним, стоји: да су се око 
Привилегии царске за Дистрикт трудили
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опуномоћеници протомајсшор у Кикинди, судсщ 
Банатске грчко-српске привилеговане шрговачке 
компаније, витез Георг Тиганити u Јован Пајдак, 
становник Меленаца.
Беше то његов најсветлији трен.
И ништа...
Слава упали и сагори душу.
Од тада прича о Цинцарину има другу путању.

Уживао je, витез Тиганић, у пени, у привиду 
победе, још неко време. Заборављајући да охола 
монархија, канцаларије и штабови, писари 
и редови њени, слуге и жбири, па и мишеви 
канцаларијски и штабски, у провинцији, издају не 
трпе. Пустили су га да време троши, а други су се 
богатили и капитал текли.
А онда?
Auf Wiedersehen, драги мој,
Диганити,
Тиганити, 
Тиганић... 
Ende.
Цинцарин изгуби све: 
и положај судца Компаније сербско-греческе, 
и пошту с комбијатуром, 
сву земљу коју je, док су се новци легли, накуповао, 
и куће лепе и чврсте, 
и штале, 
и коње и говеда у шталама, 
и златнике што су га домамили у равну земљу, 
на крај света, 
име, поштовање њему подобних, наклон сиротиње, 
и цвикер златни je негде изгубио, 
и сат,
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и памет...
Робија беше казна, а смрт избављење...

Све то у кратак рок.
Животни век.
Као роса, 
бледа сенка у тихи сумрак јесењи. 
Запис штури, 
на леду, у ветру, 
уписан.
Памћење варљиво...
Бело. И крау
И ништа...
И ништа не вреди.
Ни имена три, дукати сви, 
витешки ред, лажљиви код, 
осмех и бес, царски и судбински, 
вештина и -
све...
И шта још не?
Човек, 
моћан беше и срећан...
Кад...
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КАРИСИМ JO АКИМ 
ОТ ВУЈИЋА ПУТУЈЕ ЗА БАЈУ 

- реконструкција -





1.
Дан.

Свети Никола, летњи - беше, 
у Велико) Кикинди, храмовна слава, па je заветна 
лити) а, за добробит вароши и људи, кроз сокаке 
ношена, 
а народ сав се у свечане анцуте обукао...
Дан,
дакле, у ко j и je карисим Јоаким от Вујића, у град 
дошао, освану леп и сунчан.
- Бистар ко вода изворска - воле да кажу 
варошани, j ер о њој сневају, у време дуге суше 
и летње чуме, а и зими кад се уста од мраза јаког 
осуше.
Дан, добар, да га, без размишљања, за рођење 
детета ил’ првог унучета узмеш или за свадбу, 
велику и распусну, да га пишеш у кожни браон 
тефтер за победу неку, за слободе прославу, 
за све, па и за - смрт...
Il Giorno. Wonderful day.
Дан к’о ћилибар.
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Schene tag.
Kao око горско. Лепо. Светло...
Nogyon szep nap von ma. 
Божји дар.

2.
- Фино je, децо, вама овде, као да сам, ето 

среће, у непоновљивој Тоскани - рекао je карисим 
док je прстима танким, чворноватим, жутим, 
дуван, јак, омамљујући у испуцала уста луле слагао. 
Трећи je дан од када je из Београда на пут кренуо, 
а само je једном, у Бечкереку, jeo и у чистом 
коначио.
Мучнина му je стомак притиснула.
Пут рђав кости испретурао...
- Б некада сам. доста пуша с три кувана млада 
кукуруза цели летњи дугачки дан могао издржати... 
Сунце се у лишће увукло, 
сопствену сенку, 
као да тражи...

Фијакером je карисим, под црном ширмом, 
са штације поштанске, преко пространог грунта, 
крај цркве - лепе и комотне - и зграде магистрата, 
прошао.
У пратњи инцилира варошког, уваженог Стевана 
Дилбера, пријатеља и домаћина свог, са којим je 
у Пешти, давних, ваљаних дана, театар правио. 
Крешталицу од Коцебуа играли су, у Рондели, ђаци 
и студенти.
Graeci ritus individuis.
Посрбу, са сећањем на тршћанске дане, где се 
карисим у театар заљубио, у којем je, у собственоj 
његовој персони ролу старог рибара играо.
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- Било je то, мој Стеване...?
- ... У лето, осамсто тринаесте.
- Када?
- Двадесет четврти августовски дан - одговори 
Дилбер. Он je само сећања још трпео. Живот 
паланачки снове младалачке je развејао, а глупост 
људска у нос му се увукла.
- Давно Стеване, мили мој...
Титан Крон - отсщ време - ником није савезник. 
Срп његов неумољиви располућује наше дане 
и баца их на трпезу владара Елиде, да их прождере, 
као Хестију и Деметру, Хада и Посејдона. Децу 
његову.
- Давно карисиме, као бивши живот.
Кочија лака зађе у сокаке.
За њима,
подне тек беше одзвонило и 
join се народ с трга разилазио није.

Њушио je карисим мирнее кестена и липа, 
чије су крошње, листови широки, храпави, гране 
и мрка кора стабала join увек скривале блиставе 
кристале воде, последње трагове, хитрог пљуска 
што се стуштио пред зору.
Освежење након тешке, спарне ноћи.

Памтиће ту мрачну деоницу времена 
локални физикус Јозеф Хартман, дуто - док je жив 
- јep je целу пробдео, јурећи новим велосипедом 
марке форд, од адресе до адресе, одазивајући се на 
позиве, усплахирених рођака и буновних комшија, 
обављао прегледе и констатовао смрт.
Јутро je донело олакшање.
Доктор Хартман je исцрпљен од победа и тешком 
муком потписаних пораза заспао на цигленим
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степеницама конка. Раменом левим ослоњен 
о хладан блатни зид. Бос и гладан.
Народ je безбрижно излазио на сокак. Прво 
нестрпљива деца, а потом одрасли. Били су весели 
и спремни за свечаност.
Јутро je променило све.
- Лепо je вама овде...
- Добро дошли, карисиме...

3.
- Позориште, господо уважена, драги мој, 

браћо, децо мила, позориште овој, л eno ј, вароши 
треба - рекао je карисим Јоаким от Вујића, 
инџилиру Дилберу, насмејаном и ведром, j ер му се 
наместила прилика, ретка и срећна, да угледног 
госта тетоши и пред свом силом завидног света 
двори.
- Господине, партнер вам свакако не могу бити, 
али ме, пред вама умним, стид нимало није, па ћу 
рећи, да јесам и сам, вашег мненија - рече студент, 
Ника Петрович, чији je отац, учитељ 
великокикиндски, угледан, фин човек, ручак у част 
уметникову у врту своје куће, под белим 
балдахинима од свиле, приређивао.
- Леп дочек. Регента достојан, а из Сервије, моје, 
кренуо сам празног срца, шупљих очију, изхлапеле 
душе - захвали српскога театра отац, док се 
с осталим званицама поздрављао.
Несрећну крагујевачку епизоду, карисим, беше 
заборавио - отићи, а овакве лађе не видиши, па ди 
то има - игру за осмех господарев и кесу дувана - 
пређе надао бих се својој смрти него да вам у овој 
струки на ползи бити не могу - злурадост и муку
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гр дну,
- Ah, istenem -
заборавио je и да су му се, услед злог третмана 
и ненријатних људи, 
муда мало отегла.
А, био je, он, карисим, перви књажевско-сербског 
театра директор.
Годину и месец неки. Таман колико и друга чуда 
трају.
Србија je пуста земља.

4.
Сто за ручак био je поставлен.

Чаршав од белот дамаста и хиљаду здела. Порцелан 
чешки скупоцени. Сребрни есцајг, стакла 
талијанског блесак и корпе врбове пуне фришког 
хлеба...
Оркестар птичји, у мирисима тек олисталих 
вишања, расположен беше.
- Да сам, ex, само десет година мл ahn - промрси 
карисим, jep знао je да се распада од старости у 
смрдљивој води славе.
Грешна мисао je људима склона.
Карисиме, мудрост се стиче кроз покушаје 
и грешке...
Анђела глас!?
Искушења зов!?
Вере тријумф?
- Ко je то? - шапну Јоаким грешни. - Ко? - упита 
Дилбер.
Apage Satanas.
Сенке ил’
утваре панонске.
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Подне je час духова. Доба неулокојених душа. 
Карисиме...
- Ко ме зове? Матилда или Фаустина? Жена моја 
Пелагија Манојлович?
- Седите поштовани, уморни сте од нута и пустиње 
наше - позва га Стеван Дилбер. Из гротла 
ониричког га ишчупа, као биљку из суве земље, 
у ко jи карисим упада чим склони очи, чим у мрак 
укорачи, у сенку лелујаву...
- Десет, само, лета маше да ми je на терету.
Е, голубићи моји... Толико. Ни дан више...
Ни живот, ни каријера. Ништа, драги моји, то није. 
Магла и дим. Камен кречњак, комадић тек, 
безвредан, крт, никакав... Ту бих ja...
- На услузи, Карисиме...
- Још то, а?!
Силина жеље у одлучном таласу живи. Шездесет 
лета карисим тог j утра беше пред свет изгурао. 
Ето, а сто je пуга себи, у себи, рекао, крећући из 
Србије, бежећи, јурећи безглаво, од мајке и маћехе, 
од оца и бича, да у театар проклети, с дилетантима, 
коракнути ни педаљ, више неће.
А ето...
Кинстлери, 
проклетници, 
деца велика... 
Уметници.
Бремену слични, 
лишће опало које ветар номера.

5.
И ништа...

Ништа join не беше урадио,
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ни руке узваница свих стиснуо није, 
ни стаклени фићок ракије ладне у суво грло сасуо 
жељно, 
ни кашику пачје, дукат супе, топле и слане, join 
не беше окусио, 
ни ладне ћуретине у сосу од копра, 
ни ваљушака посутих љутом црвеном паприком 
и сиром младим ренданим, 
ни хлеба белог,
ни лепу кришку ражи, 
ни вина - банатске рудине гутљај, 
ни циметом, туцаним браон шећером и пекмезом 
од ружа пуњене палачинке.
Ништа, под капом небеском.
Ни господар Милоша, који га je сином звао, 
није се сетио, 
ни славне Анђелике Каталани, диве оперске, чије je 
арије у Риму с великим удивленијем слушао, 
ни хромог Вука, вештог и опасног, 
ни великог Волтера, 
ни Дакома Казанове и будванског конта - оног 
заводника и лашца - Зановића...
Никога...
Само театра.
Театра проклетог.
Далеко од Крагујевца, 
од Београда, од Веча и Пеште. 
Далеко од света...

6.
- Ми смо, карисиме, решени Вашу сугестију 

у ваљано дело спровести - обећао je мали Нико. 
Звекет кашика
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и бумбара гласног лет.
- Само нам мало потпоре треба, ал’ карисиме, 
господа очеви не xajy за наше науме... - настави 
студент, којег у престоном граду упамтише као 
вредна и паметна, али својеглавог и врашки 
упорног човека.
- Скупа je то, децо, работа... - очински ће, кроз 
тишину, господин Петровић.
- И власт ћемо, карисиме, ову, може бити, изазвати 
и расрдити, а наопака je до зла бога - забринуто je 
себи, у шаш браде, брундао биров Илија Томашевић. 
- И само чека... - процеди кроз зубе неко с крај’ стола. 
- Можда, баш сад, ето, није прилика - додаде, 
преко виљушке, старији Петровић. - Да се мало, 
господо, притрпимо.
- Нешто се, оцо, мора предузети. Ви нећете, ми 
можемо...
- И куда то, питам ja вас младићу, води?
- У уметности je све допуштено.
- ... А да ли Цезари, децо, знају за то?
- Провокации, а то вам je, видим ja, драги моји, 
намера, новце и ланце, у истом цегеру носи.
- Ту спора нема... - закључи у кашику дувајући 
судија Кенђелац.
- Театар je, Срби моји, овде нужд ан. К’о што су 
потребни ваздух фришак и вода бистра...
- ’Леб
- Кењер или брот...
- Језик да очувамо... - осмели се Дилбер.
- Може л’ вина, карисиме, мало?
Сунчани диск пролети кроз крошњу, остави 
трептав траг, крљушт блеска, на белом столњаку 
и уморним лицима.
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- Време je...
- Спомен на претке и јунаке да држимо - рече Лука 
Лисул, студент такође, исписник сина Петровићевог... 
- И то, и то младићу...
- Име, часно, да бранимо...
- Вина?
- Само да гужве неке због тога не буде. Доста je 
овде за нашег века окрвављених глава било - 
опет ће опрезни Томашевић.
- Нек буде - смело ће Лисул.
- Све што ти, мимо убиства, раде, за њих je sehr 
syimpatisch - настави Нико.
- То и чекају - рече Кенђелац.
-Та, докле да настискају- скочи млађи домаћин, 
а свима се ножеви зауставише у ваз духу.
- Ви, децо, намети, немате. Не вал>а то, удри, па нек 
звони - нити подне, нит’ поплава. На силу, на 
ајлаш, брате, не иде - упозори Лука Кенђелац. - Ни 
код девојака не може тако...
- Ни код бабе...
- И бабе...
- Још чашу?
- Каітепо. Тешко мени... О, каітепо.
- Нека, нек буде, па да видимо?
- Ћуретина je, домаћине, одлична - промени ветар 
виспрени Кенђелац. - Ex, одлична - сјајна!
- И вино... - похвали карисим.
- Може л’ join чаша?
- Театар je, домаћини дични моји, за народ. За 
лепоту и правилан наук. За бившу славу. Ведро 
сутра. Зар je важно да л’ je Коцебу или Балог, 
комедија или историческо представление. Театар 
племенитост тражи. Не сукоб, окрвављене главе,
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поломљене руке и, спаси Боже, трагедију неку 
и глупаву во)ну.
- Другојачије ће се све то, овде, карисиме, 
тумачити...
- Бојим се...
- Само ви, дична моја браћо, помозите, а ©стало ће 
бити - како буде.

7.
Хук сове, ноћ најави.
Сенке ишчезнуше...
- Ноге 6их мало да протегнем...
- Изволите, карисиме...
Земља je на море мирисала.

8.
У дну баште, иза редова лозе и струкова поврћа, 
тамо, у тишини, под орахом - 
посађеног, према обичају, на дан - учитељевог - 
рођења, 
руком деде његовог, Артемија - 
иза ниског зида, од цигле, у бело окреченог, 
мали je, француски уређен, врт, 
кордон ружа и камено језерце, 
лабуђи забран, 
три столице, беле, од прућа 
и клупа, дрвена.
Около трава.
У дупљи ораха, боца коњака...
Три чаше.
Кутија финих кубанских цигара.
- Ваљаног ли скровишта драги мој Петровићу!
- Од врућине...
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- И мува...
- Од досаде паланачке...
- И жена...
- Од непријатеља разних...
- У томе не оскудевамо.
- И сами их направити умемо.
- Ученошћу се одупрети можемо, али...
- Тачно децо. Због тога смо вас у скупе школе 
послали.
- Мало се њих, карисиме, вратило...
- Е, то јесте тема - устврдио je Стеван Дилбер...
- А вама се, дерани, вашар прави.
- Мани децу. Све то je због жењскиња...
- Није...
- Није него...

9.
Вечерња звона дискусију прекину 

И тутањ скоре кише...
Пламен чио у фењерима жуте и сиве маске подели. 
Ноћ се спретно довукла к’о смртни знак. Хитра 
и изненадна.
Има градова где звоњење звона выше упозорава на 
сырт, него на Бога...
- Извињавам се, домаћини драги и господо моја, 
али путовање овакво и године моје, предах нужно 
траже. Ja се, ето, морам повући - рече карисим 
одлажући на руб клупе чашу са мрком мрљом 
брендија на дну...
У соби су чаршави мирисали на лаванду и босиљак. 
Скинуо се и на руб кревета сео.
- Жељи свакој у сусрет треба изаћи, можеш ли ти 
то грешни Јоакиме - упитао je?
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Одговор je у тами остао.
Легао je.
Листове нане на капке je ставио, 
и потонуо...
Вода дубока, топла и мирна...
Бог дарова раба својега, Јоакима, сном, дугим, 
блаженим и без слика...

10.
Ујугру je кашичицу слатког од диња и гутљај 

воде узео.
Код Луке Кенђелца, судије магистратское, био je 
пред подне примљен...
О театру кратко разговарали су. О Србији сат цео... 
Код златног плуга ручак беше уприличен...
Обил ан.
Рибљи.
Чорба од цверглана и пржени смуђ. Кромпир 
у чакширама. Башта салате. Рецитације родољубиве 
сервирали су на крају, с мађарским колачима... 
Ноћ je летња већ добрано била одмакла к ада су 
фијакером кући кренули.
Сан - мала вежба смрти - сачекао га силан. 
Оборио.
Снови туробни - премлатили.
Разбојнички, дивље...
Петао га спасао. Господар вашљивог буњишта. 
Љутит, напет, пун срџбе. Црна, птица, сјајна, 
вриском je својим све утваре растерала.
А, чинило му се да je тек малопре главу на јастук 
спустио...
Пре н>ега Стеван Дилбер постељу je напустио. 
Служинчад умор ну пробудио, фијакер да
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припреме, кафу je, на грчки начин, карисиму, 
сам скувао и на сто, под вишњом, у две шољице 
сипао...
О путовањима су причали...
О Трсту, Београду, о Србији и мору...
- Слано je, карисиме?
- Слано...
- И големо?
- Kpaja му нема...
Сунчев сев, куршум златни, пролети кроз 
двориште. Затитрају прозори, к’о водено лице и 
зидови се сиви, наједном, насмеше. Лист засвира... 
- Кад нас таласи баце горе, то мыслимо да смо 
одлетели у небо, а кад нас спусте доле, то онда чини 
нам се како смо у бездан мора пропали. Диске 
и балвани унутра шкрипе и пуцају...
- Страшно?
- Страшно, Стеване, мој драги, али путовати се, 
видиш, мора.
- И сад, карисиме?
- У Бају.
- У Бају?
- У славни комитат бачки, код оца мог Георгија 
и мајке покојне, да им гробове видим и кућу пусту 
обиђем. Лепо je тамо, драги мој Стеване. Лепо.
И Дунав je ту, код Баје, леп и широк...
- Као море, карисиме - рекао je Стеван Дилбер, 
гледајући пред себе негде у даљину.
Ћутали су и кад су се на кола пели.
Коњи су у кораку дремали. И снени су пут 
познавали.
Плац у центру града беше пуст.
Кочија за Сегедин - празна, без путника.
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Млађи кочијаш пртљаг je паковао. Пошту у кожну 
торбу спремао. Пиштољ, сребрни, леп, изрезбарен, 
са дршком од ружина дрвета, дланом гланцао. 
- Идем, драги мој, добри Стеване.
- Срећан пут, карисиме...
- Лепо je вама овде, мој добри Стеване - рече кроз 
прозор кочије.
Маглен дах, изненадни, 
к’о облак залутали, 
к’о дим с хладне ватре, 
и мирис опојни, тајанствени, 
проструји тргом, 
и за трен добром инџилиру заклони јасан видик. 
Кочија нестаде.
Као избрисана реч у словару...
Као нестварна слика у ноћи сневана.
Као...
Росе глас и ветров плес...
- Да л’ се све ово, Господе драги, и догодило или 
сан je дивни све то било - упита се Стеван Дилбер 
сам у тек оцвалом јутру.
Ничег на тргу пустом било није.
Ни људи, ни кола. Ни седефне магле, ко j а му je 
видик наједном заклонила.
Ни лепет крила, ни прапораца звон. 
Ничег.
Остао je само плитак траг точкова у сувом песку.
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писмо 
ГОСПОДИНА МАЈИНСКОГ 

ЦАРУ ФРАЊИ У БЕЧ, 
НА ДАН ОБЈАВЕ ВЕЛИКОГ 

РАТА 
- могућност -





Намесник, Висости, Ваш, ja јесам, и то 
остајем до одлуке, Висости, Ваше, за коју молим, 
да буде брза, гласу налик, јер мненије и карактер мој, 
стечено васпитање којим се поносим, и наук који 
сам сав предан изучио временам, сукоб овај, у глави 
и души уморној, издржати више не успевају...

Написао je Лука Мајински - на првом листу 
табака боје старог жита, са, у дну стране, печатом 
његовим у црвену флеку воска утиснутим - Цару, 
пресветлом, у Вијену, на дан када je Аустроугарска, 
у којој je живео, коју je заступао 
и поштовао, рат Србији, земљи сневаној и вољеној, 
објавила...
Пре тога...
Дуто je Мајински кроз прозор на широк сокак 
гледао, у тишину, у крв и кал пролећне вечери, 
у о листало, тешко грање липово, и пуштао ваз дух 
ноћни, да у соби пронађе скривене кутке, 
у којим ће светло j утро дочекати...
Потом je...
Петрол ejку кресивом упалио,
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вешто, 
к’о сув, жут дуван у флис-папиру, 
онда за сто,
насред којег je поставио, 
лице хартије, 
ceo,
и штило - гушчију главу - у густо мастило загњурио. 
Писмо за Цара Фрању Іосифа почео да слаже...

Именујем се Лука Мајински. Овде, у Кикинди 
Великој, мејош пишу Lukatz, а неки, да ми се 
наругају, тако и зову. Cee мислим, можда и није 
тако, jep, кажу, и другачије, да ja знам или пак, 
можда, то не знам, али ми и не смета, jep ту где 
испадох, ja и нисам због себе, него због, висости, Вас, 
и света овое - бројног Сербское, и Немецкое, 
и Угарскоё, и Цинцарског, и другое што у Великој 
Кикинди, некадашн>ем Дистриктском средитту, 
живи.
Написао je, даље, да - он...
Лука, 
од Мајинских, без потомака, 
одабран и биран, 
од свих варошана, 
у датим околностима не може више бити 
Полгарместер, 
нит Бургермајстер, 
ни Градоначелник Великокикиндски, 
jep:

Православац сам и Србин, онакав, ни боли, 
ни гори, као тто су они против којих je устала, 
уз ларму велику и бес, сва сила царевине нате, којој 
служим, одано и часно и у којој, лепо, без проблема, 
век свој дробим...
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Обавезе, висости, Ваша, озбилне, своје, знам, 
и спроводићу их док последши мој дахјош ’ладно 
лице огледала ухватиШи може, али сумње, ласице 
и буве луто ће ме гристи и раздирати, да варам, 
баз намере, висости, Вас и себе грешное, и господина 
Бога, мог, и Господина, висости, Вашег, као и оне 
којима обећах, оне којима дужан остадох, 
пред којима прей стојим и којим рачуницу душе 
испоставлам...
Ноћни сат одмакао беше.
Ситан звон, 
ломљив и лак, сјури се с витког торња, 
и пропаде у понор бездани к’о испуштена, сребрна 
пара.
Беласа још у мраку, док око светлости je види, 
а онда...
Нестане.
Застре - 
време силно, лишће суво, 
мраз и ћутање, 
снег и прашина, 
под клупама, у причама, 
људима...
У ништа - све, 
претвори се.

ЗбоГ тога, Висости, Вас, молим да одговор 
и одлука, Висости, Ваша, буду вихорни попут врелог 
железа из пушке испаленог, одлучни к’о мач 
пресудитела, како би ватра муке моје, на којој 
незаслужено горим, у тику, Висости, Ваша, 
и трептају пресахла...
Јутро га je код пунктума затекло. 
И дан je, леи, потом очврснуо.
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И други.
И седми.
И година je минула, 
прва, па четврта...
И рат je -
крвави circus провинцијални - 
минуо,
царевина силна се распала, 
распршила у ветру 
налик снегу маслачка.
Животи,
Царев и Лукин, 
и дан данашњи, 
згасли.
И све je стигло и прошло,
И рат, и царевина,
И пад и смрт.
Све.
Сем,
одговора царског...
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ПОПОДНЕ 
ГОСПОДИНА МУЗИКЛЕРЕРА 
У БАШТИ ГРАДСКЕ КАСИНЕ 

- Un vignet -





Пиво je депо, 
расхлађено, 
и пена, бела и ваздушаста, кипи из високе чаше. 
Свеже je и прија, 
j ер дан je врео, гњио и мутан, 
пун мува и, од гозбе цветне, омамљених оса. 
Само мирис липа, као изненадни дашак ветра, 
носи свежину и заплиће се у наборима девојачких 
сукања.
Насмејане. Доконе. Шпацирају по тргу.
Увек иста рута, од Лепедатове палате и колонаде 
топола, ко je уоквирују пут за Темишвар, до зграде 
општине, с обавезним застајкивањем - петим, 
десетим - пред излогом биоскопа и позоришта или 
код колица продавца сладоледа и слаткиша. 
Недеља.
- Света и бела, као да je празнична - рекао je Јован 
Пачу, 
млади медик и музиклерер, прашки ђак, док je 
у свечаном оделу, лаком, црном, поподневном, 
погледом бирао сто у башти Градске касине...
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Сам.
Пиво поручује.
Гледа, корзо поподневни.
Повремено од злата цвикер намешта. Пали дуван. 
Кораци су по жутој коцки валцер свирали. 
Тутњао je ветар.
Влтаву je Пачу, будан, сневао, 
реку, бистру и хладну, подно зидина Храдчана, 
чуо je тужну песму принцезе Либуше, ко j а je 
једном, баш такав, град, силан и лен, на том месту, 
уснила, 
и смех бесан Сметанин...
Код Јежичека.
Где гужва je од раног јутра.
Где столују:
Сабин, Неруда, Тирш...
Стихови и масне шале.
Пиво и кнедличке.
Да. Пиво. Пиво га je на Праг подсећало. 
Златно и хладно.
И тишина, та, изненадна, што блесне, као искра 
нека, из камена, у предвечерје, у уским сокацима 
на Малој страни, у тренутку када се дан 
са светлошћу растаје, 
у доба доконије и пораза, 
када војске сенки загосподаре, 
и туга се, као киша, дуга, јесења, или болеет 
подмукла, гадна, сручи на човека, 
усамљеног, 
трулог, 
безвредног...
Праг беше далеко...
И пан Сметана,
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и писац Јозеф Сватек, чији je јунак алхемичар 
Коралек из Тешина, и Зигмунт Винтра, па и Колар 
и Воцел аутор Лавиринта славе, и сви они који су 
понешто знали о Фаусту, то j ест о његовом дому у 
Прагу. Потрата - од Ухелног до Карловог трга, 
под којим су, кажу, масонски лагуми и лавиринти 
или до Целетне улице - будила je машту
и испуњавала дане.
Праг беше далеко.
И лутања по Страхову. Предвечерја код цркве 
Лорета - печено кестење и лимунада, као у 
детињству - па лагано кући, сутра je нови дан, 
кроз идиличну улицу Нови свет, где je кућа у којој 
je живео астроном Кеплер.
Све то му je наједном недостајало.
А, летње ферије се отегле...
Дугачки каиш дана.
Музицирања му беше поврх главе, 
цегер пун, 
и приче, озбиљне и друге, 
доста:
о музици с драгим, младим Јосифом Маринковићем, 
о паланачким стварима, уз, по тек приспелој 
енглеској моди, чај и бисквите, са снајом Сидом, 
о странкама, свим, српским и другим, о Милетићу, 
с кумом Киселичким, уз вино, уз лењу Тису, 
или у великој вароши кикиндској са виспреним 
Миланом Петровичем, са судијом Кенђелцом, 
па о националном питању са младићима ко j и су 
високе школе и живот учили у Будиму, Пожуну, 
у Јени, и гдегод по белом свету...
Доста му беше.
И ученика плачљивих,
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и ученица незаинтересованих... 
Тата и мама, 
бака, брижних, пуних стрепње и очекивања, 
тетака и тетака, 
хорова удавача, 
сплеткаруша, 
жаба крекетуша и зрикаваца, 
брбљивих дилетаната, занесених списатеља, 
журналиста одличних и тужних у пићу, мајстора 
превараната, подбулих службеника, пиљарица 
и комшиница...
Свих.
Света му би доста.
Руком би то, као кредом запис, с табле, обрис’о. 
И пошао. Кроз поља. Путем.
Без ствари, 
без душе. 
У смирај. 
До врба и топола. 
Тамо где вода зри. Лења. Топла. Као жито. 
Тако би се окупао, 
у хладно) Влтави, 
у Тиси, код кума Киселичког, у Новом Бечеју, 
у Бегеју, л акој лепршавој ленти, 
или код ћуприје Девет грла у Златици, 
плитко) мутној води, пуној рибе, 
ма, у кади би се окупао, у купатилу Бање Русанде, 
тесном кориту, гвозденом, лесу налик, посађеном 
на лавље шапе, 
би Јован дан провео, само кад би могао...
Било где, ал и сад...
Пиво се грејало у орошено) чаши...
Знојило.
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Недопијено.
Младе даме су крај њега пролазиле.
Поздрављале га учтиво,
Љубазно,
с намерама...
Он je отпоздрављао одсутно,
с грчом смешка на лицу, 
далеко je путовао, 
далеко.
Спуштао се низ зелена брда Иреке,
кроз кишу што чува мирнее мора и говор гајди, 
дремао, j ер дуг je летњи дан, у хладовини 
маслињака на Родосу, омамљен слаткастим вином 
и песмом мора, 
урезивао стопе, као године, у бели песак пустиње 
Гоби, о којој je у новинама читао.
Путовао je млади медик Пачу, ко зна куда, 
стизао до планина где време спава, 
где снови станују, и даље, 
свуда je стизао, само ту, где јесте, био није... 
Пред кафаном, 
пред људима, 
у летњи сутон, 
и недељу, свету и белу...
Испред ноћи и кише, чији водени жиг ће стићи 
да запечати дан.
Још један,
ружан, провинцијски дан...
Фењере су палили.
Двојица.
Високи младић и старац патуљак.
Стрпљиво.
Зналачки.
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И коментаре су, о времену и политици, гласно 
изговарали.
Без страха, 
без злобе...
Корзо je нагло опустео.
Трг je плац за егзерцир постао. Под заштитом 
златног лава, који бди, са сабљом у десној руци... 
Звоник црквени се у тами изгубио.
Корак нечији реферат je писао по жутој коцки - 
кошуљи лепој исфлеканој од сладоледа, пљувачке 
и љуспица семена од бундеве - централне улице. 
Јован je и даље седео.
Повремено од злата цвикер намештао. Дуван 
пал ио.
Па, даље седео,
седео...
Све док се у сенку своју није утопио...

48



ЛУТАЊА
ПАВА КЕНЂЕЛЦА 

- путопис -





1.
Кенђелац,

Паво, или
Павле,
једанаесто дете оберкнеза
Христифора,
Ристе Кенђелца и његове жене Јевросиме, 
родио се на дан када je ватопедски архимандрит 
Дамаскин, у Москву златну донео - реликвију 
манастирску - главу Јована Златоустог.
Година беше хиљаду седамсто нека...

2.
Христифор,

Риста Кенђелац, 
ратник и пустолов, писане историје тврде, а каже 
прећуткују, чамцем je до песковитог и густим 
трњем покривеног гребена дошао и ту из шајке 
искочио у блато.
У црно блато, што му je преко чизама, с високом 
саром, сезало.
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Луч запаљену у руци je носио.
- Овде остајемо - викнуо je у маглу, у фину 
копрену чипкану, иза ко je су провиривале млечне 
лопте бакљи. Светлост пламена открывала je пут 
веслачима у чамцима, пуним људи, животиња 
и разнородне робе.
Како je оберкнез ово, гадно и неприступачно, 
нездраво и пусто место, 
одабрао, 
тајна ће остати вечна.
Ако je и одлучивао он - сам оберкнез.
Можда,
ако, ипак - јесте,
(Бог добри једини то зна) 
приспавало му се, биће, 
од дуга и непријатног пуга, 
можда су силна глад, мука жеђи и поган костобоље, 
предах од човека тражили, 
или je, пак, знамен неки на небу или на површини 
мутног плићака угледао, 
бродић му je трошни, могуће, воду у тај час 
пропусти©,
ако су, оберкнез Христифор Кенђелац и компанија 
његова, у чамцу и били...
Наредба
барона фон Енгелсхофена или оберкригскомисара 
Гарсулија, Грка с Крфа, 
то je била
или више команде из Пеште и Беча - казују други. 
Координате непрецизне, 
размазано мастило, 
аљкавост нечија, 
ароганција чиновничка,
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фјака и небрига, 
оних што сити, бесни, докони, лењи, збринути 
и безбрижни, у сувом и топлом, ратове започињу... 
Ко зна?
Зна.
А можда...
А чему?
Ту су били и ту остају...

3.
Једанаесто дете Јевросима Кенђелчева роди 

поткрај трошна века, уморна од себе, од човека — 
груба и пословима окупираног - од сеоба сталних, 
самовања дугог, злокобне ноћне тишине, чекања 
мучног, прљавштине, сиромаштва, туте... 
Лепо дете, 
бистро, 
именом Павле.
Toj деци име и датум рођења j едино мајке памте, 
и то по знамену неком, 
по киши и великом блату у ко je упадају коњи 
до колена, а претоварена кола се заглављују и остају 
на том месту до пролећа, 
или по бекству девојке доведене пред олтар, 
по хајдучији дрској, по светом том и том, можда 
по битки чувеној у којој je неко близак у диму 
и глибу занавек ишчезао...
Тако je и са Павлом било.
Ништа специјално, ништа необично.
Дете, као дете...
Једанаесто, као тринаесто, као седамнаесто, 
двадесет треће...
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4.
У четрнаестој je трагом трговачке вештине 

кренуо на пут:
у Сегедин, у колонијал Андреје Максимовића, 
у Будим, код Саве Пондарића, 
у Стони Београд на Дунаву, код Мартина Кировића, 
неколико лепих година, али залуд бачених. 
Пепео у ветру...
Трговина - страст и вештина - туђа je кабаница, 
Павлово одело другачијег je кроја.
Спокој мале собе. Ћелије монашке.
Голи зидови.
Ватра књига.
Небеска путања сазнања.
Духовност, 
наук 
и жеља за новим 
терали су га поново на пут.
- Лубезни сине мој, дајем ти све што имам - 
говорио je стари Кенђелац, док му je северац, 
пун лаважа паса, косу развијао изнад главе, 
к’о некад пуковнијски стег.
Подневна звона звонила су као сребрни прапорци 
у гривама глувих коња.
Стајали су на врху рудине.
У ситан и сув песак стопала им тихо тонула.
С брега се видео град - бео и простран, тако леи 
из далека. На другој страни дремала су поља. Летњи 
je дан снове простро.
По средини пут се прашњав спуштао према реци, 
према свету...
- Све ти дајем, најдражи сине мој и сем тога, дајем 
ти, још и свој благослов да идет, јep ова кућа
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премала je за тебе, и груба, и погубна за човека твог 
века. Срећно пошао и срећнији се, нама, једном 
опет вратио - рекао je оберкнез. Загрлио je потом 
сина чврсто, а онда му пружио кошчату старачку 
руку.
Хладан стег сабљоноше.
Павле није рекао ништа, само je дуто оца по 
избразданом образу миловао. Онда се окренуо 
и пошао.
Дуто je оберкнез Христифор Кенђелац гледао 
за сином док се удаљавао.
Павле се није окретао, тек негде код Сегедина, пред 
ноћ, изненада je - стао. Кап воде на суву усну 
спустио je из уска грла мешине. Тада je отворио 
пест, коју je све време пуга грчио.
На ознојеном длану светлела су, месечевим сјајам 
осветљена - три форинта.

5.
Сеге дин,

Калоча,
Кежмарк,
Пожун,
Шопроњ,
Вијена, царска, лепа, сјајна. Брош европски. 
Данцинг,
Рига пуна тевтонске магле што леди душу, 
Петерсбург и чешњејши Миријевски, на чију je 
препоруку стигао у манастир Александра Невског, 
у лавру, у Семинар иј, ко j им je Инокентије 
Дубравински као ректор управљо. Ту, на нашој 
земли, доктором богословије ће постати.
Првим у Срба,
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што Бога, великог Господина, моле и псују у исти 
сат.
Али, и то за Павла тек кратак предах беше.
Даље креће, 
као пратилац синова Теодора Јанковића 
Миријевског 
у Финску, 
Немачку, 
у Јени или Халеу, нек се историчари наго де, 
докторира филозофију, 
пред царом Фридрихом Великим...
- Da haben sie, Herr College, meinen Degen zum 
Andenken - рекао je цар и отпасао мач свој, 
даривајући га Павлу као награду.
Тако je тад било: знање се оружјем плаћало. 
Побијао je у Јени, славног Бифона, 
чланке, оштре, луцидне, свађалачке потписивао je 
песудонимом gp Паул Кенгл, 
ауторитета се плашио није, 
али ни глади, 
самоће још мање.
Табани су га пекли стадно, 
na je иш’о даље, и даље...
Ишао у
Минхен, кратко,
Оберсдорф,
Беч, други или пети пут,
Линц,
Клагенфурт,
Блед,
Емону...
Зима у Истри, на обали Кварнера, 
прол ehe у брдима Штајерске,
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лето на Балатону, 
Печуј у јесен, у време бербе. 
Ту учи винарство.
Универза знача) на. Озбиљна. Темељна. Тешка. 
Студијска путовања у Кутину, Бају, Вуковар, 
у Ирит...
Грашевина, тока), ризлинг...
Батра другог живота.

6.
Девет година касније -

Толико je прошло, од оног дана када je с оцем 
на брегу стајао. Вратио се.
Град.
Трг.
Куће.
Ветар.
Блато.
Црно, густо...
Песковити људи, окруњени животи, к’о блокови 
соли, говор подземне воде и тешки, гадни мириси... 
Отац му беше почивши давно, 
Депеша га je чекала у кући.
Писмо изгужвано, заденуто у танки рам иконе, крај 
пећи од земље, од креча беле, крупне као тело неке 
Финкиње. На полеђини, тамо где je и кратка, 
судбоносна порука, депеша беше жигосана 
воштаним капљама, тинтом и печатима земаља 
кроз ко je га je јурила као смрт ратника.
Седамнаест месеци, 
нико га није препознао, док je прашњав и блед - 
од умора и глади - улицама пролазио, али je он 
препознао - све.

57



7.
Слободна земл>а

Чија ли je?
Господ зна!?
Iberland.
Ритско земљиште. Од мутне воде отето.
Глад на уста и охолост моћи.
Новци пусти и власт силна, правду не познају, 
ту лека нема, 
отуд je буна пламен к oj и се тешко гаси...
Подлац je живот.
Зна Павле да 
човек не живи, већ преживљава. 
Али, избора нема, а њега су се сетили. Доктора 
уваженог. Светског путника. Правдољупца. 
Оштроумца, сина оберкнезовог...
Требао им je Павле, па су прошлост, сву гадост 
заборавили, себи дуг отписали, само да: доктор 
срочи - то ће он лепо - и нека се спреми да пред 
ауторитетом, силом првом до Господње, 
њихово право брани...
Kao изасланик побуњеника пред цара часног 
je изашао. Проблем je светлост његова познавала, 
па му излагање Кенђелчево - умно и тактично - 
досадно беше. Случај je одавно решио и - ad akta 
одложио, па je седео ту, кварат сата, само зато што 
пречих ствари није било и што je хтео да в иди 
и упозн^ тог доктора Расцијана спрам ко jer нико 
равнодушан био није.
- Посланик je добар човек који je послат у туђину да 
би лагао у интересу државе - понављао je Кенђелац, 
верујући да ће - друге нема - проћи као Георгије 
Халкокондила, византијски изасланик, к oj er je
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султан Мурат Други бацио у тамницу...
- Нека се, мој Боже, сврши ова комендија, 
само да се тамо, у Банат, у блато и кал људски више 
не вратим.
Та му жеља не беше испуњена.
Набору му казну изрекоше.
Кастиг да се жив сводима, не обављена посла, 
кући врати.
Али, бес га сустиже, нису ни до тиских обала 
стигли...

8.
После света...

- Како дерзну се он... - бесно je рекао митрополит 
Стратимировић, листајући Јестествословје, 
печаћено у Будиму, 1811. године, новцима 
темишварског терговца Георгија Стефановића... 
- да говори онакве ствари, које не йриличе њему, па 
ни часном чину коме припади, а да при томе не 
повреди иристојност и светињу монаштва коју 
у себи носи...
Саслушање фарса беше, као и суд уметнику... 
Гадно време.
Мраз.
И лед.
Више су тада (и данас тако je) ценили сочинителе 
кувара, катихизиса здравља, вештине виноделаца, 
него умност и дела Мушицког, Рајића или Павла 
Кенђелца...
Другачије није могло, 
ни смело другачије није, j ер Der gute Keiser Franc 
казао je у Емони:
Ко мени служи, мора подучавати оно што
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ja наређујем. Ко то не уме или неће, може да иде, 
или hy му ja дати лауфпас...
Паву, Павлу Кенђелцу, спаса више није било, јер 
јерес се може толерисати, све док није управл>ена 
директно против власти...
Грмело je из ведра неба.
Олуја се спремала.
Чак се и његова охолост Балог де Оча, велики 
жупан Торонталске жупаније, о докторовом 
здрављу распитивао, а сен црна његова и бич 
царски немилосрдни поџупан Марфи, јавно je 
говорио да ће он тог немачког доктора, кад га се 
дочепа, измлатити и нову му диплому, од своје 
стране, пришити где треба...
Мало ко у његовом правцу пљунуо није...
Одважан je био само, увек je само један такав, 
епископ темишварски Поповић, кад je Кенђелцу 
мантију дао и келију манастирску у Светом Ђурђу 
на тихој реци Брзави...
Спокој и спас, 
спас у спокоју.
Сан младићких дана да пред собом само Бога 
и тишину има...
И,
књиге,
списе старе, тајне, 
лексиконе и енциклопедије стране, 
ретке посете и дуге шетње од манастирског гата 
на Брзави, до бућинског атара, па, горе, кроз шуму, 
поврх села Омора, и назад до обале споре реке, 
до села Сенђурац, који некад беше манастирски 
прњавор...
Али, тишина није заборав.
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Бес - одаслан из раскоши и питомине, из удобних 
фотеља свилом пресвучених, из топлих соба у 
пастелу плиша - до његове одаје, голог, земљаног 
пода и зидова, стизао je као моћни талас, 
био и критика и клевета...

9.
Године - листови дувана на узицу нанизани. 

Дани - без знамена, тужна бројаница.
Сати. Минути.
Људи.
Списак похлепе, фрустрација, зависти, богохуљења, 
лажи, разблудности, прождрљивости, бесова, 
презира, преваре, малодушности, жеље, таштине, 
туте, смелости, греха...
И он.
Павле
или Паво Кенђелац. У ризи, у тиіпини...
Бура, животни бес, се смири, плам ватре згасне, 
угарци тек у белој омотници дима, ко божићни 
поклони, подсећају, на бивши живот. Као... 
Пресахне луталачки немир.
Као стари бунар у пољу.
Дивља трешња.
Kao љубав.
Тридесет година, 
живот један.
Тражио je Кенђелац равнотежу, вагао, спокој 
мрачне ћелије и количину унутрашњег талога 
тишине у којој je блудео као у мору, у млакој води 
океана.
Ретко међ’ људима
(лакше je с бувама, инсектима, псима, птицама...).
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Kpaj живота се привуче као троми, остарели мачак 
- што скривене стазе и уске руле, у плоту, познаје 
и углове где самује клупчад топлине, у хладна 
зимска предвечерја.
Спреман беше, чинило му се, мада, посве ненадано 
и тако неочекивано дође госпођа.
Смрт његова одјекну као врисак у ноћи.
Плакали су они који су га знали и поштовали, 
они који су га презирали, 
одахнули нису.
Ти су дуто трпели јабуку на дну грла.
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ISATIS TINCTORIA 
— расправа —





Рођење u смрш

Првенче, 
попа Дине, 
уваженог и часног, 
Дионизија Јакшића, 
пароха црњанског, 
беше - 
Ђура.
Јакшић.
Несташно дерле, 
ветров сапутник, 
шевин друг, 
сабеседник Бахуса и Луне, 
данас она), о којем je Гига Гершић, испраћајући га 
на последњи пут, 
рекао:
К ад нас свију, што смо се на ова; тужан спровод 
искупили, вей давно не буде на свету, када по нашим 
заборављеним гробовима давно вей буду газила 
потоња покољења, онда Йе Ђура ј°ш једнако
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живети и говорити с тим нараштајима оним вечно 
разумливим, неизменливим језиком срца, 
који никада не застарева...

Сторија ова...

Између бучног рођења и последње тужне беседе, 
свега беше, 
и рата и брата, 
веселог шегртовања и тегобног мајсторства, 
горка смеха и необузданог плача, 
суда и апса, 
вина и шнапса, 
ал’ 
ова сторија о другом je, 
о неколико ТЗуриних кикиндских месеци. 
Зимских и пролетњих, 
Тужних и бесних.
Јадних.
Никаквих.
Ево ме од неколико недели у Кикинди 
Како сам дошао ни сам не знам... 
Запис’о je тада.
Година беше 1856.

ЛуШања

И - како je стиг’о?
Црњанска га прашина тушила стално, а табани 
боси пекли, 
још к’о дете.
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Такав je и у рат крен’о.
Мусав и блед, 
босоног и гологлав, 
луд к’о залутали облак 
летњи.
Револуционар.
Санкилот.
Певац.
Погорелац.
Такав je, после, као младић, и у стране земље 
несигуран коракнуо, трагом бледим за науком 
и крухом.
Ал’
нигде Т>ура _ поп Динин, вруће место пронашао 
није.
У Сегедину досадна му школа у грло, као суви 
’лебац заседала,
у Темишвару га - лепе к’о фрајле у недељу - 
шарене куће јуриле, 
у Пешти, код мештра Марастонија, туга нека, 
тешка к’о чума, морила, 
у царствујућој Вијени, у Бечу славном, распеваном, 
разузданом, златном и распусном - ништа.
Ни теревенке, ни дружење са Змај Јовом и Новаком 
Радоњићем, ни финн стихови Петефија, помагли 
нису.
Жута, мусава јутра, затицала су га уморног.
Тужног.
Способног j едино да сконча ил’
Напише:
Ах, животе, мој тешки терету.
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Молер из комшилука

У Кикинду je, дакле, стиг’о, 
у септембру 856, 
и послу се - да молује богате и румене паоре - 
у вароши великој, добром надао и 
пријему, 
лепом, љубазном, а банатском.
Та и борац je, Hypa от Јакшића,
Другог кикиндског добровољачког одреда, био, 
хлеб делио и крв проливо 
са Костовићем 
са Трифунцем, 
са полковним свештеником Аксентијем Јоановићем, 
оцем његовог пријатеља Харитона.
И са мнозином оних ко j и су под барјацима из свих 
дистриктских места у рат кренули.
Браћа по оружју.
А и ту je, мислио je, њихов, овдашњи, из 
комшилука човек, наше дете, наша дика и - 
прилика, 
мислио je...

Проклетство блата

Све тако беше 
ал’ није све тако ишло. 
Паорлук, силан а наопак, 
наједном се извук’о, 
из блата, 
из глиба смрдљивог, 
из гњиде ваш,
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испилила.
Из ничега цвет ник’о леп, ал’ без мириса.
Од јуче људи.
Паоренде.
Дивни. Богати. Преки. Проклети. Себи довољни. 
Више воле бечки журнал нет’ карловачки либар, 
приученог пештанског молера нет’ уметника 
истинског.
Чудан свет - радоснији кад јутро осване с причом 
како су синоћ Код златног плуга обилно частили - 
и свирце и керове - него да им се име и презиме 
печати, за вечност, у списку пренумераната на крају 
неке књиге или бар годишњака.
Сви су се бојали да се не очемерим - они мисле да онај 
који je научио са дрвеном кашиком мршаву чорбу 
кусати, да би се са сребрном отровао...
Ранг je проклетство ко je вам други каче.
Лаж и обмана.
Медаља од печене земље начињена.
Нит’ сјаја, нити вечности.
Када некога не маре, онда je то до краја.
До летних жила, 
до корена.
Нема ни разлога, ни опроштаја.
Her’ неће, па то ти je...

Дан

Зимски je дан овде дуг и тужан.
У Кекенди, у Банату, ма где год мрднеш, 
у Панчеву, у Вршцу, 
и у Петровграду - где има и cjaja и куплераја -
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још кад ’ладне кише легну и ветар северни у улице 
сиђе.
Ништа не помаже, 
ни топао капут, 
ни крзнена шубара, 
ни салонска седаљка до касно у ноћ, 
ни нови број журнала, 
ни епистола од драгог, a заборављеног...
Ништа.
Сем.

Код белог крста

Оно мало веселости
Што имаше добры гости, 
То код Миле оставите.
Ана точи, Ана служи, 
Ал’ за Милом срце тужи.

Пуста љубав

Ко je кога наш’о:
она, слепа љубав, лудог Тјуру ил’ обратно, 
луд - слепу...
Нико не зна.
Ал’ у кафани Код Белог крста 
љубав га je стигла, 
рањеног и тужног, 
као Ловчева погана стрела од лета изнуреног орла. 
Без посла, 
без новца,
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без пријатеља,
имена и
словца.
У сен се ТЗура претворио.
У слику моловану тајно, ноћу, уз свеће од пчелиног 
воска.
Портрет.
Лик, join један, обичан и јадан, у сфумату дима
и алкохолних испарења
кроз ко)и се Мила, к’о зрак сунца, провлачи.
Али прилика није био он.
Он.
Знао je, 
али волео je као што и треба волети - очајнички.

Речи, речи, само речи

- Та, нема ту велике приче - говорили су они 
који су га с прага кућног терали, а на велику 
кашику, хохштаплере и пробисвете стране гостили 
умилно и дворили богато.
- Знали смо! Пијандура - викали су за њим они 
којима je фићок ракије ил’ олбу белог и сифон, 
за астал љубазно послао.
- Сељак - добацивали су трећи који су вођени баш 
његовим стопама у варош стигли.
- Ни препоруке нема.
- Попов син, а из кафане не избија...
- Е, господо моја, докле смо дотерали?
- Боље неког посла да се при’ватио!
- Ни талента, ни рафинмана...
Све то je - злоба и отров - те зиме, уместо густе,
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ситне кише, или снега гњецавог, гадног, у кал што 
се претвара, сип ало по улицама великокикиндским, 
на Т}уру, јадног, гологлавог, без капута и шешира, 
без закона и уточишта.
На младића,
та само двадесет четири je године имао. Самог 
и немоћног. Невиног.
Но, шта je могао?

Епистоло

Ja нисам за ове луде нит су они за мене, размажени, 
горди, сујетни, прости, невалали, сваки напредак 
угњетавајући. Богати су ципије, званичници су 
глобители, а сви пакосни. Ако jош дуго овде остати 
морам - дешперираћу...

Одлазак

И остао није.
Отиш’о je у пролеће, кад плави јутарњи луфт 
на стари карпатски снег још мирише, а земља, црна 
и масна, тешки дах, у недрима током зиме чуван, 
тихо, као да je последњи, испушта.
Побего je као да га сам ђаво из вароши своје изгони. 
Нестао, 
да се више никада не појави.
А и шта je могао,
са овим људима којима je хероја Синђелића 
на бирташким вратима за дут моловао.
Ни икона им од њега није требала...
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Па, када je тако, 
онда - нека. 
Нека.
Можда срећа, ипак, негде чека, 
луди Hypo, 
пут под ноге а на главу капа мека.

Песма

И данас га се у вароши прашњавој слабо сећају. 
Стид ил’ страх?
Страх и стид.
Тужно време. Бедни људи.
Отишао je.
Нестао.
Остављајући потомцима, херојски и галантно, 
оних шта га гадише и на црно износите, 
песму да се поносе.
Jep ту настала, ту je написана. 
И ова и она,
о Ани што служи и Мили за којом срце тужи... 
- Ето им, нека, 
на част и фалу.
Био сам ту, к’о да никад нисам...
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ТРУБАДУР 
ИЗ ЗЛАТНОГ КАВЕЗА 

- прича -





Tor јутра
- април к’о септембар беше - 
када je 
Антић Мика, 
укорачио у густу плиму мириса, 
кестена и липе, 
у улици Вашарској никога било није. 
Зато je, 
мештер стиха Мика бачи, 
шприцери и језика корбачи, 
опрезно, 
тихо, к’о кроз росу, 
йогом тешком, 
дрвеном, 
к’о да у млаку воду неког тропског мора улази, 
после дугог седења ил’ пијанке без краја, 
кренуо према центру вароши, 
j ер тамо
у граду, на чијем се тргу укрштају ветрови 
и кришке облака режу три звоника, 
вести из сокака и новине фришке можеш наћи,
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и јутарњи аутобус за престоницу, 
и лек за гущу, 
и
зубобољу,
што се обноћ јави, 
као зао глас.
Тамо,
у средишту вароши коју je, с колског сица, 
иза завесе прашине, напуштајући Мокрин, 
прву угледао,
лепе парте и плакате, 
и политички митинг социјалистичког савеза 
спремају
па канделабре ките заставама државним 
и луфтбалонима - плавим, белим, црвеним. 
Због тога je гужва пред берберницом код чика Boje 
и у башти градске кафане, 
под липама, 
у коју истовремено стиже електрично светло 
и туга провинцијског сутона.
Није се Мика - име славно,
питао тада: што никога пред кућом нема, 
што нико ту - да дежура, стражари ил’ чека - 
данас није,
бар да му леп дан пожели и кофере тешке понесе, 
још мање где су:
председник,
секретар,
млада песникиња и стари бард, 
првоборац, интернирац, о декора партијац, 
професор, појац, гимназијски двојац, 
од другарице матер
и историчар аматер...
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- Враг их знао - рече Антић наша дика, 
и корак пусти дуже, а димом, у ходу, к’о лађа по 
пустом небу стих исписа: 
Да ли се ja то однекуд враћам 
Или тек некуд полазим.
Сам - 
к’о дух, 
ил цветак уз пут - 
као после провинцијског бала 
ил’ свечара, 
када домаћину у аманет остане да у тишини, силан 
кртог и гадну срчу почисти, 
и восак, 
спао са славске свеће, оструже с голог стола.
Ал’ није Антићу то сметало, 
јер ни je се ни он одавно после аплауза снисходљиво 
клањао, нити за синекуром освртао, 
као што се уморни моранар за бродом ко j и je 
напустио после
сто дана, педесет олуја, десет заповести 
и три-четири болести - 
не осврће, 
нит’ пијанац за кафаном тајном, скривеном 
у шевару и риту, у којој je три дана и три ноћи 
лумповао са џамбасима.
Знао je,
Антић Мика,
j ер je ум’о да буде хармоника, 
па и ћемане и бас, 
крал,, 
ружокрадица и ас, 
Вијон и Љермонтов, 
у исти час,
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да се новци троше, љубав бледи, а поштовање, 
цвећу налик, неумитно вене, 
још кад je пос’о тај
- да поему, дугу и славну, о свом граду напише - 
прихватио, 
знао je
да ће једном све нестати, 
j ер све и јесте пепео и прах. 
Знао je - та ни je он луд - 
Мокринчанин, 
учитељско дете, 
- фино и васпитано - 
што се овде, овај час, одма’ зна, 
да када се работа поточена сврши, 
к’о молерај или куршмита ноћни сат, 
готово je, 
за век, 
заувек, 
jep не кажу улудо у Банату да: 
нит се шприцер долива, 
нит жена дојебава...
И сви су они, 
што су слова свог потписа на деб’о контракт 
ставили
у магли обећања нестали 
и скрили се цврчци, 
ал’ није бринуо 
последней војвода Војводине 
што наједном сам je - 
к’о птица утекла из кавеза - 
jep новци су проклети избројани 
и штампарске пресе већ тутње, 
налик старим возовима.
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Писци, к’о свирци 
данас, до јутра, 
од јутра до сутра... 
За чергаре ко још мари? 
Знаш како je кад си циганин 
Ко те пита jecu л ти 
Ил’ си неко други... 
А једном, 
знао je то Мика гаравих сокака, 
себи ће на ревер, 
к’о рузмарин сватовац, 
пришити заслуге за ту поему, 
и причати, 
деци и гостима, 
да су баш они, 
они, 
тог поету, тог писца чувеног нашег, 
и join, 
морнара и пијанца, 
боема и, кажу, женскара, 
барда и редитеља 
што je у вили (вољеном председнику намењеној), 
живео, 
месец и дан неки, 
знали, 
к’о стару пару, 
к’о што свој цеп знају 
ил’, ево овог, 
комшију Виту, ту преко пуга, 
и да су са њим, 
и црно и бело, 
и кувано и пресно, 
витко и тесно,
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ОБО И ОНО, 
и све и свашта, 
те сад све могу, 
и код њега у Нови Сад, 
да оду, 
јер су, Боже мој, 
за скут Антића држали, 
водили, 
међ’ ратаре, 
у босанске сватове 
међ’ паоре 
и на оре, 
да пронађе 
удри Стево у колено лево 
и нема вина без Мокрина, 
па сад они смеју 
к’о другови рибари и браћа Цигани 
да викну: 
ди си бре Мико, 
ал’ 
Антић je 
ђаво, 
па je знао, док je корачао, 
да je из златног кавеза изашао, 
да било je и што било није, 
да све то je депо, 
ал, 
готово je и 
ни бриге више... 
Зато je 
о њима, 
и њима 
записао,
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као епитаф да у зид Курије урезује: 
када лубе, поломе Ши зубе 
а кад воле, уста те заболе...
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