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Кречом по жабокречини

Ови заpиси, pоd насловом планирање прошлости, 
објављивани су у Вечерњим новостима tоком 2011. 
и 2012. gоdине. Поdнаслов су dобили каdа је сазрела 
оdлука dа буdу шtамpани као књиgа.

Шtа значи реченица у pоdнаслову: Записи кре-
чом по жабокречини?

Превеdена буквално, са срpскоg на срpски језик, gла-
сила би: писање калцијум-оксидом по устајалој бари!

Тако би је, можебиtи, наpисали хуморисtи на 
pочеtку књиgе афоризама или саtиричних pрича. 
Али pесници, tи „неpризнаtи законоdавци свеtа“, 
како каже Шели, не pроpушtају pрилику dа tакву 
јеdну сtилску фиgуру оdену у pриgоdну, ефекtну и 
dоpаdљиву иgру речи. Ако pоновиtе у себи неколико 
pуtа „кречом pо жабокречини“, осеtићеtе, више 
неgо чуtи, dва звучна уdара: „реч“ и „чини“. То је tа 
иgра коју pесник није смео dа не pримеtи, и није моgао 
dа не pримени, јер је dубоко уверен dа реч чини чуdа!

„Песници су лажови који увек gоворе исtину“, 
рекао је француски књижевник, акаdемик Жан 
Кокtо. И сам је pисао pесме, pа можемо вероваtи dа 
је био у pраву. Али јеdно је сиgурно, и pесници, као и 
осtали умеtници, сtвараоци, имају моћ dа gлеdају 
кроз време, и шtо су сtарији све чешће се осврћу у 
pрошлосt, dа би у њој pреpознали буdућносt. 

отровно огледало                                    233
Наша криза дуга сто година                        236
Једна глава – ’иљаду језика                         239

Ко је ауtор                                            243
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Како упознати себе

Када Човек прекорачи седамдесету – све трке оста-
вља за собом  престаје да се такмичи с Временом  
Коначно се дозива памети, никоме се више не 
извињава, никога више не би „одерао од батина“  
Када саветује, говори у пословицама  Не тугује за 
пропуштеним приликама  почиње да се дружи са 
боловима у пределу кичме, а раздружује са боло-
вима душе  Намерно багателише нагон за чистим 
смислом, даје себи слободу да буде разбарушен  
оно што зову психом он потискује украј: какви 
комплекси, кави бакрачи!

с времена на време сећање на оца и мајку освоји 
му интимни предео личности  проради још једном 
вага у души: да ли им је довољно вратио, колико се 
достојно раздужио за све што су чинили за њега? 
Заслужује ли да његова слика стоји поред њихо-
ве? Деца и унуци су лепа страна стварности, терет 
који се воли  присутни су опипљиво, као значке са 
нацртаним осмесима  

Каже се да стар Човек подетињи 
Не! то детињство Човеково дорасте да поново 

замени свакодневицу  Нова слобода почне да му 
осваја мисли, слобода без материјалног интереса  
почне жеђ за митологијом и глад за игром  почне 
присећање на она времена радозналости, радости 

Сеdамdесеttроgоdишњи ауtор ових заpиса свес-
но ризикује dа gа чиtаоци, нарочиtо они млађи, 
назову „кречаном“, pа оваквим pоdнасловом tражи 
pомиловање, pравећи се dа им излази у сусреt.

Живи креч, бивши камен кречњак, из коgа је 
ваtром исtеран уgљен-dиоксиd, pреpун је tоpлоt-
не енерgије, све dок се не pоgаси. А gаси се воdом, 
оном обичном, ха-dва-о, која лако pосtаје жабокре-
чина, ако не tече, ако се не tаласа, ако се олењи и 
pреtвори у бару. 

У pреносном значењу, реченица Записи кре-
чом по жабокречини pоручује dа је немоgуће било 
шtа dобро и корисно ураdиtи у dрушtвеном и 
pолиtичком окружењу које се баtрgа у незнању, 
инерtносtи и gрамзивосtи. Свеdочећи о времену 
у коме су насtајали, ови заpиси су pре оdјек и оdраз 
сtварноg живоtа у ауtоровом оgлеdалу, неgо нека 
аpсолуtна исtина.  

Призивајући у сваком заpису pонекоg муdроg 
мисли  оца, као зашtићеноg свеdока, час оdбране, 
час оptужбе, ауtор је налазио dраgоцену уtеху за 
себе, верујући dа tо може биtи уtеха и чиtаоцима.

Ауtор је захвалан свима који су му pомоgли 
у науму dа pокуша dа буdе буdилник усpаваних 
савесtи, а pосебну захвалносt dуgује исpиснику, 
сеdамdесеttроgоdишњем Ранку Гузини, који је 
својим карикаtурама овеселио сtранице ове књиgе.

Јула 2012. у Баћевцу, 
на Слобоdној tериtорији

Љ. Р.
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од рада и сазнања  посеже се за бесмислом, праве 
се тихи планови за улепшавање прошлости: да ли 
се на животној пртини види довољно јасно лични 
траг Човеков? Јер, будућности више нема, осим у 
успоменама других! 

Доктор Владета Јеротић тврди да се Човек усавр-
шава и после смрти! старост је, можда, богомдана 
лабораторија за практичне експерименте, припре-
ма за то усавршавање  Време добија димензије о 
којима пише стивен Хокинг  Човек прати своје 
закривљено Време, предаје му се и поистовећује са 
хладном самоћом у коју се претвара и цела Васеље-
на, бежећи сама од себе  Човек постаје Васељена, 
осуђена да неумитно жури ка својој Црној рупи! 

Човеку није дато да спозна тајну Васељене, али 
му је дато да се радује подвигу стивена Хокинга, 
који признаје: сваки пут кад се приближио тој тајни, 
Васељена му је одузимала по једну животну функ-
цију  На крају му је одузела и моћ говора  Можда му 
не дозвољава да нам саопшти једноставну истину: 
Човеку није дато да спозна сам себе!  
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Како освојити слободу

Никако  
Чим је човек освоји, он постаје њен власник, и 

она више није слобода  
Дакле, слобода не постоји, постоји само борба 

за слободу  
Ипак… слобода је ту, говоримо о њој, дакле она 

на неки начин постоји  постоји као привид, као 
што постоји Лепота  Идеал за који се боримо  тај 
привид је у човеку, није ни у времену ни у просто-
ру, него у оном најтананијем делу људског бића, 
који зовемо душом  

Управо зато што је привид, слобода је повезана 
са моралом  то је садржано и у Кантовом катего-
ричком императиву: „слобода је дозвољена утоли-
ко уколико не угрожава слободу других“  Али, ко је 
тај, или који су ти, који би требало, и шта је то што 
би требало да „дозволи слободу“? то Кант не каже  
Чињеница да Неко или Нешто може да дозволи 
или не дозволи слободу – чини ту слободу робом, 
власништвом, сужњем нечије воље, и самим тим 
слобода губи своје основно својство – саму себе! 

тешко је, наравно, овако лаички оспорити 
Канта  основно начело категоричког императи-
ва гласи: „Ради тако да начело твоје воље може у 
свако доба постати општим законом!“ Значи, то је 
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заповест која наређује да се нешто ради због саме 
те радње, без обзира на циљ!

Човек који се ових дана, шетајући Београдом, 
упусти у философирање о слободи не може а да 
не примети два графита по улицама: „слобода за 
гробаре!“ и „слобода за Уроша!“ Ако човек не зна 
да су то написале особе ЈУЛ-ом и Пинком ометене 
у развоју, помислио би да је то Кантов категорички 
императив на делу: није више циљ чојствено од 
себе одбранити слободу и право на живот невиног 
Француза, нити слободу и живот полицајца који 
ради свој посао, циљ је потрошити личним (а не 
општим) законом приграбљену слободу 

слобода је нека врста опијата, веома опасна 
вр ста! понесеност бораца за слободу лако се задо-
вољи суро га том слободе, оличеним у моћи, власти и 
новцу  тако злоупотребљена слобода зове се терор, 
кри ми нал и злочин  Док је привид – сло бо да јесте 
пове зана са моралом! Када добије лик, кад се мате ри-
ја ли зу је у радњу, она је рушилачка, дак ле аморална  

ево још једног графита са београдских улица: 
„онај ко јесенас погине у борби за слободу – за 
њега нема зиме!“

Како употребити живот

одавно је песник певао о „сунцу туђег неба“, наго-
варајући људе да не напуштају своје природно ста-
ниште и своје корене  Али оно нешто номадско, 
трагалачко, презнатижељно, а можда и спасилачко 
у Човеку, тера га да тражи боље и лепше, комотније 
и лакше  одлази у свет са подигнутом заставом 
елпиде, варљиве Наде, оне једине која је, за утеху, 
остала у пандориној кутији  

А кад нађе тај нови Живот, Човек почиње да га 
троши, безбрижно и самозадовољно, уверен да је 
вредело за то жртвовати и завичај и школске друго-
ве и Белоg анђела милешевског и ћирилицу  Изводи 
децу на пут, али не овај наш, макадамски, скрпатни, 
тегобни, него на асфалтирану, светску аутостраду, 
која води директно у кабинете престижних колеџа 
и мултинационалних компанија  

Наизглед, не може му се ништа замерити! Човек 
је нашао срећу  Умеће он да каже како је тесла 
постао тесла тек кад је отишао у свет, Лика му то 
не би могла омогућити! Али ће заборавити да је 
Иво Андрић остао, мада је и он могао да оде, и 
прећутаће да је Андрић рекао: „што не боли – то 
није живот, што не пролази – то није срећа!“ 

питање из наслова треба проширити, да гла-
си: „Како најбоље употребити живот у србији?“ 
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Наравно, ма где били не треба га трошити на чекање 
било чега! Ништа нам неће пасти с неба, ништа нам 
нико неће поклонити без интереса, ништа добро 
нам неће донети мангуплуци и терање ината зако-
нима  Ако сачувамо Мајку Земљу, ону црницу, ора-
ницу, плодну и дародавну, имаћемо и све друго  то 
је једини суверенитет који је одржив од почетка до 
краја  Четрдесет килограма кукурузног семена, са 
четири хектара оранице, даје четири тоне кукуруза  
Која друга делатност, осим криминалне, може да 
донесе такав профит?

треба рада? 
А где не треба  Земље имамо, семена имамо, 

кише и воде имамо, тракторе имамо, горива има-
мо, све је ту, надохват руке  само се памет мало 
поизмакла  И политичка воља се покондирила, 
дува у дипле новог светског поретка, уместо у ста-
ре, добре, српске домаћинске двојнице  

Јапанци су проучили наш случај и кажу да би 
само Војводина могла да храни пола европе  Кад 
су их наши аграрни философи, на једном сајму у 
Новом саду, питали како они то мисле, Јапанци 
су одговорили: „Ми можемо да вам покажемо пут 
до извора, али не можемо да пијемо уместо вас!“




