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КУКУ, ПОСТАЈЕМ БОГ! 

 

 

Током опсаде Јерусалима, у Јудејском рату, 

римске легије су за цара прогласиле свог војско-

вођу Веспазијана који је окончао устанак Јудејаца.  

Веспазијанова владавина није била дуга али је 

била успешна. Угушио је побуне, оснажио царство 

после крвавог грађанског рата, попунио државну 

благајну која је била испражњена Нероновим ра-

сипништвом. Овај цар није потицао из редова рим-

ске аристократије као његови претходници. Није 

волео раскош и сјај. Био је енергичан и строг, јед-

ноставан и приступачан како у државним посло-

вима, тако и у приватном животу. Иако је чинио све 

да ојача царску власт на верски обичај да се цареви 

после смрти обоготворе, проглашавају за богове 

гледао је са иронијом.  

При крају живота, болестан, осећајући да му се 

приближава смрт изјавио је: „Куку, постајем бог!“ 



9 

КЊИЖЕВНО ПОСЕЛО 

 

 

У стану код пријатеља књижевно посело. Окуп-

љена је генерација писаца из шездесетих и седам-

десетих година прошлог века. Бучно је. Главну реч 

воде прозни писац Д. К. и песник Љ. С. Причају о 

својим доживљајима, животним, књижевним, сту-

дентској побуни 1968. 

Недалеко од мене седи жена, интелигентног 

лица, високог чела, крупних очију, сва одевена у 

црно. У једном тренутку док песник Љ. С. са вели-

ком дозом хумора прича о једној својој љубавној 

догодовштини, она устаје, обраћа се песнику, и гла-

сно узвикује: „Ти си мој муж!“ Песник, изненађен, 

затечен и крајње збуњен одвраћа: „Ја вас не позна-

јем. Ко сте ви?“ Жена још гласније понавља: „Ти си 

мој муж!“ „Ти си мој муж!“, а онда почне хисте-

рично да плаче. 

 Друштву је ово занимљиво. Почиње рас-

права. Једни навијају за жену, тврдећи да је познају 

и да говори истину, други су за песника. Свађа 

постаје све жустрија, уз понеку псовку, а затим 

настане туча. У тучи, не знам ни како ни зашто, 

извучем дебљи крај са неколико удараца у главу 

који ме пробуде. 
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ДРУМОВНИЧЕ НАШ 

 

 

Облаци плове. Звезде сијају. Отвара нам капије 

раја најстарији син Перунов. Жар пожуде нас 

открива. Крвави пољупци на уснама. Где је тајна 

рођења? Где откровење? У размрачју сећања. У по-

дивљалом језику. Дан шести још није освануо. У о-

чима нам тама и горчина. Журимо ка тајновитом 

сунчанику. Нежељен памтивек је за нама. Црвена 

модрица смрти је на твом лицу. Зов тамнила. У 

борби са силама немерљивим. Друмовниче наш. У-

миреш од прскања дамара. 

 


