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Оtac.wav

 Немој да млатиш празну сламу Оћеш да плачем 
док читам? Видиш да сам хистеричан ♉ Добро Гр-
кљан, у чуду, питајући и остале погледом Ама ка- 
кву, твоју песму, газдо? Митка и ја гу не знајем 
Само гу у ноћ чујем и у с’н снујем А песма је моја 
голема: Како мајка сина имала, чувала, ’ранила 
Дан и ноћ само њега гледала Што на сина душа за-
искала, све мајка давала, а син — болан! Пораснаја 
син Дошла снага, младост... Дошле башче, цвеће, 
месечина; Замирисале девојке!... Син полетеја Све 
што искаја, све имаја Хатови, пушке, сабље, жене... 
Коју девојку није погледаја, само њојне косе неје 
све вараја и — болан, болан бија Болан од како се 
родија. — Тој сам ја!... Па од т’ј бол, јад – дерт ли је, 
проклетија ли нека — еве на ногу гинем Идем, 
пијем, лутам по мејане, дерт да заборавим, с’н да 
ме увати А с’н ме не ваћа Земља ме пије... Ноћ ме 
пије... Месечина ме пије... Ништа ми неје, здрав 
сам, а — болан Болан од самога себе Болан што сам 

жив Откако сам на свет прогледаја, од т’г сам 
још болан Ех, деца, деца слатка! Појте! Пушти-

те глас Али чист глас! Искам да слушам ваш 
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млад, сладак, чист глас Зашто моје се је срце иску-
бало, знаш шта значи искубало? Изву-
кло, ишчупало – снага раскомтала, 
остарела... Жално, тешко да ми појете! 
Коштана коју, газда, коју? Ех, Коштана, 
зар једна је песма жална? Знаш ли шта је кара-
севдах? И тој тежак, голем, карасевдах! Туј болест 
ја болујем (показује на себе) Нееееее месечина је 
његова реч Катастрофа нећу и да говорим човече 
највећа опасност од тежине је за дијабетес и за 
кардиоваскуларне болести притисак и артерио-
склероза човек у позним годинама добија инфаркт 
и ангину пекторис а ја да ти кажем шлог ти је по-
следица артериосклероза дијабетес артериоскле-
роза је највећа болест савременог живота то је 

пропаст средњих и малих крвних судо-
ва од тога страда највише бубрег ган-
грена пропаст крвних судова средње 
и мале величине затвори врата ниси 
рођен на чамцу значи дијабетес де-

менција далеко било малигне боле-
сти бре гојазност је велики фактор 

ризика то је доказана ствар синко почет-
ник мора да изабере шта га интересује реално 
фантастично експресионистичко импресиони-
стичко модерно постмодерно ако теби 
одговара онај експресионистички 
стил као што је Миодраг Булатовић 
онда се држи њега ако немаш страст 
немаш ништа, имаш ли страст? 
Просто је само забележи овако 
црни лук пакетић маслаца мало 
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зејтина пропржи се црни лук па се стави два чена 
белог лука па се то пропржи мало затим се ставе 
печурке 400 грама печурака то се исто пропржи 
може да се стави и комадић пилетине 200 грама 
комадића пилетине рецимо и то је то а у другој чи-
нији ставиш четристо грама павлаке и теглицу 
краставаца киселих ситно исецканих и то поме-
шаш павлаку четристо грама и краставчиће и до-
даш супену кашику мирођије онда ону прву смесу 
кад се охлади и ову другу помешаш и то је то сос са 
печуркама павлаком и мирођијом увек идеш ли-
нијом мањег отпора немој да глумиш да радиш 
вежбе ми смо требали кад смо се преселили у 
Врање кад си кућу направио у Врање кад је деда 
Добросав радио у фабрици у Врање преселиш и 
бабу и деду у Врање и тад је село могло да се прода 
и то је био потез Какви, али кад му кажеш он пла-
че A сада да ли би сада плакао шта мислиш? Не би� 
Не би плакао сад сад би кукао оно доле што је сад 
је сто пута горе вероватноћа да то доле пропадне је 
90% Шта си ти своме тати? Ja сам колега из Хитне 
Докторе докторка доктор који сања операцију и не 
може да се пробуди из сна свако у гомили мисли да 
се њему смеју жалосна сова убиће те страх чекај 
сине опусти се девојке су исто несигурне као и ти 
можда се твоја још није родила цигаре дим прозор 
књига главуџа како мечка каки како Индијанац 
пали ватру Блек стена Капетан Марк чај је хладан 
Руси Море Швабе Американци Византија ватра 
вода и струја су добре слуге али зли господари За-
гор кокавац Јелашница синко тандаремандаре ти 
га крстиш он прди Tолстој је филозоф Достојевски 
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је психолог Чедомир Илић Буденброкови Тарков-
ски Антигона Хитна помоћ био је човек у рату и 
имао је надимак Гибаница кад је отишао на ра-
тиште изашао пред непријатеља и рекао хеј не пу-
цајте можете да погодите некога Ја сам дукатин 
мамин син певам песмице и варам цурице од кило 
меса сам те подигао и тако ми враћаш знам те као 
злу пару оно за ово ово за оно тандаре мандаре 
ајде не било ти заповеђено ољушти нам по једну 
поморанџу или јабуку кад си ми последњи пут до-
нео нешто да прочитам? Донеси ми једну причу 
следеће недеље! Тако смо ми из села ујутру, нас не-
колико, кренули југом у Београд и вратили се уве-
че, отишли на бурек на железничку станицу Булча 
азгbн хаос није најважније бити у праву ниси крив 
ни за шта убиће те страх усвињио си се мангулица 
новалгетол аналгин бромазепам дулколакс ласикс 
ефедрин оперил нифелат бруфен дексазон кесе за 
стому фластер подлоге за стому слава свети Нико-
ла Христос васкрсе хирург педесетак година опе-
рација не може да се пробуди из сна схвата да се 
налази у њему луд мани се политике ниједан дан 
без воћа и поврћа воћноповрћни оброк немој да ме 
снимаш je prend tu prends il elle prend nous prenons 
vous prenez ils elles prennent застранио си смири се 
немој да се палиш не можеш да промениш људе 
можеш само себе ако сам ја причао не значи не 
значи да је тачно да ти мораш лебац Моравица мо-
раш да будеш најјачи на крају тешко ти да окре-
неш телефон! Не било ти заповеђено скувај нам по 
један чај усвињио си се осећај за детаљ је битан 
шта год да ти се деси знаш да можеш да ме позо-
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веш и решићемо нема нерешивих ствари немој да 
хистеришеш Немачка Французи хиљаду динара 
ништа хоћеш да плачем? Ајмо оћемо у једну шетњу 
не могу више да чекам гњавиш гњавиш гњавиш не 
пипај лице не пали се пипаво тенацитет пажње 
има Милан ти имаш вигилитет пажње још увек 
сам на резерви и тој тежак, голем, карасевдах! Туј 
болест ја болујем (показује на себе): Еве остаре, а 
још се не наживе, још не напоја’ и не нацелива’... 
Скерлић је тај оптимизам који захтева Бори опро-
стио, он има драму Јовча, Ташана, Коштана, Пев-
ци, газда Младен то jе моћна ствар Hush нарочито 
клавијатуре, слушај! Никад да чујеш праву ствар! 
Седи где журиш О томе је мало писано Средоје 
Мићо наглашавање речи повлачење дубље у пози-
цију из које се говори (читање са наочарима у 
руци) Весна Веки мама кокице он је волео Милену 
Катић Сартр моћна прича немам више ако косиш 
на снагу не можеш да косиш ни један сат постоји 
обавезни а затим уметнички део прво мораш да 
завршиш обавезни део а онда уметнички акт без-
разложног чина Лафкадио и Подруми Ватикана 
ако немаш страст немаш ништа имаш ли страст? 
Књажевац суштина је да ти је та животна резерва 
неокрњена ти си у кризи организам пати срчана 
резерва бубрежна резерва све то даје једну велику 
резерву организма јер јетра ради са осмином функ-
ције бићу ја ту још неколико година нећете ме се 
отарасити плаше се да донесу дијагнозу дижу нос 
свађају се умро бих да нисам доктор мамицу им је-
бем маца је лав куца је паметна ево га и просвети-
тељ Милош килав на њиву у петак на село све  
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кафане смо знали плоче бићеш господин у сакоу 
Дорси Бело дугме Галија Хроми Вук 
убиће те страх животиње сам увек во-
лео краве чекај гледајте ви без мене 
идем до ве-цеа дати гол је важно ако 
почнеш да се прилагођаваш противни-
ку изгубио си немаш корисније живо-
тиње само краве су много тешке за чување 
што је више чуваш она више тебе чува оно што 
разумом не можеш схватити љубав превазилази 
како беше иде ти знаш? брзи ход не мора трчање 
видиш погледај и опалиш пола сата и ништа више 
ето то ти је све сине кумулативни ефекат друге 
ствари провериш спермограм спирометрија ласер 
радијација радијација терапија манастир Ћелије 
ја сам графолог нико није разумео све могућности 
и ограничења малог човека не презревши га као 
гроф Толстој чува она је добра само кад је слобод-
на кљукати прашина мораш да читаш и читаш и 
читаш и можда ти Бог да а можда и не елементар-
не ствари прочитај црква светог Марка ту станеш 
и ту се молиш то је најмоћније у Београду место 
ових неколико књига сви у сну исто сањају рецимо 
у некој фирми и онда посећују једни другима сно-
ве али на јави се не разумеју то да напишеш не 
буди ленчуга девојка и младић се воле он долази 
после много година у село кад је напунила осамна-
ест да је позове да изађу сањају исто они су љубав-
ници а њихова љубав сама су мале животиње које 
их прате Милорад Павић играмо кошарку живот у 
селу не Павић немаш ти везе са Павићем не брини 
знаш шта је она урадила ја је овако држим куче 
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нисам ни видео куче долази отуда ја немам појма 
шта се догађа и Љубица одједанпут иииииииаааа-
аа!!! Па кад се раширила ако се није увећала једно 
два пута па кад је почела ко лав! Растали смо се као 
две сузе кад напоредо кану са набораног лица На 
обали су нас чекале лађе Твоја оде прва Остао сам 
погурен и сив Пуст као месечева сенка Да га упла-
ши мања је била тек смо је узели тад је имала шест- 
седам месеци а он неки блентави није шарплани-
нац него личи на шарпланинца идете на доручак 
после доручка одморите после ручате после ручка 
опет шетња али је најважније оно ујутру убиће те 
страх кад је зора сине тад се све буди тад је најбоље 
и електрицитет и клима човек има тај циркадијал-
ни ритам као и земља свитање је почетак живота 
сунце кад залази је крај живота ми људи преспава-
мо зору јутро то је најважнији тренутак синко беле 
смрти брашно шећер уље уметница жена сликарка 
после осам сати нема ничега осим воде навикне се 
организам за две недеље рецимо ето она је сликар-
ка и не може да изађе из свог сна све за њу постаје 
сан нема живот свађа у породици ето ти је прича 
све се разрешава кроз сан као код Дејвида Линча 
немој превише да компликујеш само ти треба не-
колико јаких симбола напиши ми причу сваке две 
недеље мислио сам да ћеш се опустити откако си 
отишао из стана много си нервозан не крши руке 
не ждери не пипај фацу ако имаш страст имаш све 
имаш ли страст? Боли те глава? Узми аналгин 
Склањај се кад неко кашље треба да пишеш а не да 
играш игрице играш се само се играш Милоше цео 
живот час ће проћи године и ја сам тако мислио 
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прошло је брзо ве-це сањају искасапио ме ја сам 
дошао да ме оперише а он ме искасапио јебаћу му 
мамицу нису ме ни отварали уплашили су се лажу 
имам шансу ако ми падне креатинин само да не 
идеш у пекару тим 30% вишка тежине губиш сине 
ја бре гледам нутриционисте и интернет и све 
живо већ више година па нема и сад бежи кад га 
видим погледа пет минута ја му показујем шта је 
урадио он лаже крије се хемоглобин ми је низак 
само ја ћу да ти кажем проста је шема не идеш у 
пекару то обавезно нема дискусије хлеб кромпир 
пиринач гриз тестенине то све исто третираш и 
шећер и газирани напици то су седам ствари гази-
ране напитке може свако да избаци Клинички 
центар је најгора болница сви беже и плаше се 
нико не сме да постави дијагнозу неће да приђу 
кад им довеземо пацијента мораш да будеш добар 
са возачем и техничарем немој никада да се по-
стављаш изнад човека и да му дозволиш да буде 
понижен пред тобом ниси онда доктор ако бежиш 
плаши се да да дијагнозу и пере руке не сме ни да 
те погледа где те боли је л те боли сад? А сад? А 
сад? А сад? А сад? А сад? Где те боли? Овде? Је л те 
боли? Како те не боли? Ајде спремај се, биће све у 
реду? Удахни дубоко Отвори уста кажи ааааааааа-
аааааааааааааааа Иди издувај нос немој да те мрзи 
тако скупљаш бактерије пиј чај не вреди ништа 
ако није врућ мораш да једеш лези мирно морам 
да ти дам један дексазон упрости ништа се не ра- 
зуме немој да млатиш празну сламу много ком-
пликујеш пишеш за друге не за себе добро је то ако 
ћеш да пишеш о сновима пиши о старијим људима 
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и њиховом сну они имају највише симбола и онда 
смо ноћима боравили у село у реку две су биле 
рођене сестре и две а ове између себе су од тетке 
две су из Ниша а две из села ркаш ждереш ужи-
ванција девојка и дечко се воле из далека он дола-
зи у село кад је напунила осамнаест да је позове да 
изађу Џаја Харден Пикси Станковић Жига Црвена 
звезда Партизан Веља Павловић поставља питања 
једноставно све се разуме кашљи митски кашљи 
бројеви кашљи Јунг архетип 12 флаша вина кашљи 
Цанко Данче рокенрол путовао бих у Аргентину на 
Сицилију у Кубу искашљи се јаче и дању и ноћу се 
седело у реку у реку и јаче четврти начин за-
памтићеш твоја мајка и ја се волимо кашљи свађе 
су пролазне свако се бави оним што му је судбина 
одредила гледај сад да убациш у неку новину не- 
што да напишеш ти знаш како јооооооој је да оста-
вимо као што је Чeхов радио недовршено само 
емоције на крају и прича нема разрешење зато 
што живот нема разрешење то је најбоље па сад то 
можеш да примениш јеси записао? Увек се питај 
шта је ново што доносиш уметност је нешто ново 
Ништа не слушаш Oбуци сако и буди озбиљан тре-
бају ли ти паре ево га Mилош просветитељ главни 
провод у нашем селу наша река улазили су колима 
на стадион могуће не знам сине пиј ово пуно је ви-
тамина витаминска бомба против мамурлука купи 
квалитетно и купи мало боље него да купиш је- 
фтино и много купи немој да се палиш видиш да се 
палиш не мораш да се изјашњаваш ћути ако не-
маш шта паметно да кажеш ћути купи хлеб кисело 
млеко пиши руком најбоље се пише руком мало 
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лимуна обећај да ћеш пити лимунаду кад одеш? 
Aјде ољушти нам две три јабуке ајде Милоше не 
било ти заповеђено скувај нам један чај затвори 
тај прозор хладно је Упали светло, не могу да под-
несем мрак Иди бежи од мене Нисам био у село 
кад сам био задњи пут не памтим неки су и боси 
играли Драги Пекљачов наш комшија у село лудак 
зашто сам ово поменуо тај Боце и тај још један 
Лаки Џим Морисон замисли какви су то лудаци 
човече Божији они отиду као тешки пробисвети 
ленчуге невиђене као нешто да раде у Ираку тад су 
наши радници ишли у Ирак да раде какви су то 
људи човече Како ћу ја без тебе? Коју то смелост то 
имају и њима то дојади реше да побегну из Ирака 
и онда улете као слепи путници у амерички неки 
транспортни авион који је ишао од Ирака до Мин-
хена Еј!!! Убиће те страх глас гребе и заноси се 
емоцијом у себи Где те боли? Добро сам Чујемо се 
сутра Здраво ја сам и заборавио то слепи путници 
у америчком авиону и шта ли је било у перипетија-
ма тек ми их прежалили сви чекамо их да се врате 
као и тек једног дана они се појавише преко Бугар-
ске Сарајево дошли замисли ту глупост то попуни 
са књижевним терминима разумеш чекај ти си већ 
двадесет могућности рекао упрости што простије 
људи немају стрпљења нећеш ништа да послушаш 
не знам зашто причам ућути не млати празну сла-
му опусти се немој да копаш нос и стискаш руке 
пипаш лице само полако лаке ноте са људима и 
шаљиво са девојкама и у друштву имаш ли страст? 
Ишли смо из села у Београд на бурек фићом код 
железничке станице Мики зубар лагао иза леђа 
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Деспотовац кад сам први пут преписао лекове де-
тету нисам могао да спавам целу ноћ лубеница на 
поклон прасенце нисам могао да спавам целу ноћ 
кад сам преписао лек до јутра да ми мајка каже да 
ли је добро дете пребаце физичка снага и ментал-
на имунолошког система терапија у тридесет го-
дина мора човек да се напумпа кисеоник не толи-
ко море планина ти менталну снагу повећава и оне 
медитације да научиш синко будисти и православ-
ци синко Скерлић признао да је то највећа поезија 
такву причу 

она је сликарка и не може да изађе из свог сна за-
робљена и без комуникације све за њу постаје сан 
ето ти је прича и жалост мораш да имаш симбо-
ле дрво река шума сунце мора да има породицу 
можда млађу сестру ако певаш певај само тихо и 
то ти је цака Балкане Балкане Балкане мој буди 
ми силан и добро ми стој ajде сви да се загрлимо 
био сам једини гост ова слика са рибом у сваком 
градићу су сликари имаш сликара колико хоћеш 
ја у Врњачку бању кад сам ишао једном јао боже 
људи ја нисам из галерије излазио ја кад сам био 

у хотелу Партизан хотел један једини гост 
сам био један једини гост али они су све 

1991 тако некако али тад још није све 
пропало било и музика свира а ја је-
дини гост од Драгане Мирковић ону 

песму та та тана на нана нанананана 
поново по педесет пута изнова изно-

ва изнова мене служило по пет конобара 
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иживљавао сам се ево ову слику са овом рибом сам 
купио дошао џигерицу да лечим Врањска бања 
ставиш на чесми јаје и за тридесет секунди је гото-
во једино што Србија има то су бање и то су мине-
ралне бање а онда сам се са боемима дружио то је 
академски сликар хаос је опасан прочитај ти овај 
други и тако даље и тако даље ово су архетипске 
слике ово је антика митске слике ноћ летња Градић 
Пејтон пусте улице кад се то гледало то су те боје 
такви људи и те кухиње лепо се живело у Врању 
у стану смо имали такву кухињу где журиш иди 
затвори прозор упали светло плашим се мрака не 
могу да издржим мрак Шар-пла-
нина у небо штрчи, а испод 
њума легло пусто и мртво 
Косово Шез дест година то 
је млад човек Друм широк, 
прав, царски По њега се 
расипали ха нови, сераји, 
то су ти као не каква имања 
башче, чесме Ме сечина греје... ме-
сечина је његова реч Мартинка ми у крило, знаш 
шта је мартинка? Пушка Дорча мој, иде ногу пред 
ногу, а чалгиџије, свирачи, свирив ми они и појев 
А шта они свирају неку фрулу? Они свирају ћема-
не, видиш права врањанска музика нису трубачи 
сине, то је заблуда, Станиша нема ниједну песму 
са трубачима, него су ћемане, виолина и тарабука, 
знаш шта је тарабука? Бубањ, али онај што се стави 
под мишку дабабабабабаб као у Африци, али ћема-
не то је врањански инструмент број један, не труба 
Не волим црно Чувари ватре Имаш ли страст? Код 
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њега нема трубе, труба је дошла тек с Балканским 
ратовима, Бора је био тад већ мртав дуго – дошао 
си до месечине Софка А из сераји и башче, пази! 
Девојке на месечини оро играју! Грнета свири, 
даире се чује, знаш шта су даире? И песма... што 
Точак спомиње даире а не грне, шта беше грне? И 
тој не песма, већ глас само То је античка слика Или 
словенска То су архетипови Пази сад још кад каже 
и то не песма већ само мек, пун глас Repetitio est 
mater studiorum Велика уметност у речима је она 
која је у стању у човеку да направи слику да види 
то што овај приповеда јер кад видиш то је јачи ути-
сак него кад замишљаш и – Коштан Али ево у чему 
је суштина, пази, шта је за њега суштина, по мени 
овај тренутак – Сладак глас као прво девојачко 
миловање и целивање Па тај глас иде, па тај глас 
иде, чији глас? Та музика? С’с месечину се лепи, 
трепери и на мен’ као мелем на срце ми пада Ко-
штан, туј песму и тој време да ми појеш Значи то 
је за њега суштина, то је жал у младости који може 
да осети човек, не секс дрога и алкохол, разумеш 
ли ме? Је л’ после човек кад остари не може више 
да осети то Пој „жал за младост”... За моју слатку 
младост, што ми тако у ништо отиде, и брго оста-
ви Пој и викај гу Моли гу, нека ми се само још је-
данпут врне, дође, да гу само још један пут осетим, 
помиришем... пази чуло мириса! Све се разреша-
ва кроз сан као код Дејвида Линча, немој преви-
ше да компликујеш, само ти треба неколико јаких 
симбола као дрво као река као сунце Сад кад си у 
пензији, кад имаш слободног времена, зашто не 
седнеш и не напишеш књигу? (Скидање наочара 
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и притискање очију) Не могу ја, немам стрпљења  
(снаге?) да пишем Све што сам знао пренео сам ти 
Ти сад треба да напишеш Па тај глас иде, па тај 
глас иде, чији глас? Та музика? С’с месечину се 
лепи, трепери и на мен’ као мелем на срце ми пада 
То је оно, то је жал младост што не можеш да осе-
тиш више. А песма каже: Да знајеш, моме, мори, 
да знајеш, каква је жалба за младост, на порта би 
ме чекала, Од коња би ме скинула, У собу би ме 
унела, У уста би ме љубила — оф, аман, заман, мла-
до девојче, Изгоре ми срце за тебе!... А из сераји и 
башче, ПАЗИ! девојке на месечини оро свирају и 
та песма је у њему и то не песма него глас сладак 
глас као прво девојачко миловање и целивање


