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Чачани на
Сајму туризма
Поштовани путници и
драги читаоци,
са радошћу смо завршили
Београдски сајам туризма, а
и кренуо сам да искористим
резервисане авионске карте и
смештај у Берлину. Још није
било речи о опасном вирусу
и отказивању “ITB” највећег
светског сајма туризма у Берлину.
По повратку осетио сам благе
симптоме грипа и пред сам крај
марта отишао у болницу и провео
17 дана у њој.
Кажу да ми је мој ведар дух и воља
за животом учинили да победим
корону.
„Српске Народне календаре“,
заједно са градом Чачком,
поклонили смо особљу и
пацијентима Чачанске болнице и
Плаве хале.
Одложен ми је пут за Мароко.
И даље планирам да путујем.
Слободан Чворовић

Др Расим Љајић, министар туризма Србије

М

еђународни сајам туризма
у Београду, 42. по реду, под
слоганом „Пут под ноге“ –
фантастична је понуда са избором нових дестинација. Сајам је отворен је 20.
и траје до 23. фебруара 2020. године.
Ове године на сајму учествује више
од 700 директних излагача и суизлагача
из 40 земаља.
На свечаном отварању министар
туризма Расим Љајић, поздрављајући
присутне, изразио је жељу да се реше
проблеми са вирусом јер је планиран
велики долазак туриста из Кине.
Партнер овогодишњег сајма је Египат.
Издавач „Српског народног календара“ Слободан Чворовић из агенције
Чворак поклонио је примерке календара амбасадору Египта и министру
Љајићу.
Туризам је међу најбрже растућим
гранама у Србији. Уједно, под куполама Београдског сајма одржава
се 16. међународни сајам опреме за
хотелијерство и угоститељство и
16. Сајам сувенира „Види Србију“.
Штанд Туристичке организације
Чачак је у хали 4.

Туристичка организација Србије

Амбасадор Египта

Амбасадор Индонезије

Амбасадор Кубе

Директор Turkish airlines и
Турски амбасадор
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Чворак са белим луком
слетео у Берлин
С

ветска туристичка берза заказана за почетак марта због вируса је отказана.
Очекивало се око 8.000 излагача из преко 180 земаља. У Берлин, са белим
луком као превентивом, слетео је Чворак и са насмејаним туристичким радницима обилазећи хотеле и музеје слушао приче одличних младих туристичких
водича.
Ђордија је причала о оном Берлину и о гвозденој завеси. Чворак је бранио
оно време Немачке Демократске Републике јер је пре рушења берлинског зида
учио немачки на овдашњем Хумболт универзитету који је дао 22 нобеловца.
О Чворку изгледа да нису водили евиденцију али луксузни Адлон Кампински
хотел, поред енглеске краљице, Марлене Дитрих ... угостио је и чачанског туристичког прегаоца.
Берлински дани облачни али без кише теку. У току је 70. Берлинале после
Кана и Венеције највећи филмски фестивал. Златну статуу медведа ове године
добио је ирански филм Нема зла, који говори о смртној казни. Награду публике
добио је филм Отац српског редитеља Срдана Голубовића. Српски календар однеос сам, као и протеклих година у две берлинске српске православне цркве.

Д

– Очекујем и сусрете са Србима
који овде тешко живе и пате, а срамота их да се врате – поручио је Слободан Чворовић.

Чачанин у дрезденској
библиотеци

резден је град немачке савезне
државе Саксоније у долини реке
Елбе. Удаљен је двадесетак километара од границе Немачке са Чешком. У
12 веку Словени су основали град на
обали мочварне реке. Град историје и
културе.
Симбол поновног рађања и живота
који многи зову Дрезденском бајком.
Град је волео Гете. Шилерова Ода
радости настала је у срцу Дрездена.
Американци и Енглези нису волели
Дрезден.
Бомбардовали су га 1945. и убили 25
хиљада људи. Дрезден ипак живи и данас.После нешто више од два и по сата
удобне вожње из Берлина занемео са

пред барокним грађевинама окупаним
пролећним сунцем. Дух словенски,
источнонемачки руски свуда….
У згради дрезденске филхармоније
чија дворана је кажу акустичнија од
миланске Скале ћутим.
Велика дигитализована библиотека
добила је још једну књигу – СРПСКИ
НАРОДНИ КАЛЕНДАР. Љубазном
особљу обећавам да ћу донети све већ
штампане КАЛЕНДАРЕ из Чачка.
Ноћ је била када сам пошао за Берлин, радујем се повратку у Чачак за
неколико дана, питајући се како људи
могу без Чачка?

ИЗ АРХИВЕ...
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HVALA [TO STE OKRENULI NOVINE - MALE PROMENE SU UVEK DOBRODO[LE

Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija...
u svetu

Pi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak

16.

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
Wu Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio
De @aneira, Lime, Karakasa, Sidneja...

NOVI
ZELAND

Nov~ana jedinica: novozelandski dolar (1 novozelandski dolar =
100 centi). Rudno blago:
kameni ugaq, prirodni
gas, titan, bakar, nafta,
zlato. Industrija: crna
metalurgija, avio-industrija, ma{inska industrija, elektro industrija, hemijska industrija.
Novi Zeland je sme{ten u Jugozapadnom pacifi~kom
okeanu oko
2.000 km od
Australije i
oko
10.500
km
od
Kali^vorkov let Hong Kong - Tokio fornije, na
Melburn - Sidnej - Novi Zeland
du`ini
od
Vazdu{na udaqenost
1.600 km od severa ka juod ^a~ka je 17.800 kilogu.
metara.
Dva glavna ostrva NoNovi Zeland ~ine sevog
Zelanda pru`aju jeverno i ju`no ostrvo. Redinstven
do`ivqaj. To je
qef je uglavnom planinski. Na Novom Zelandu ~arobna zemqa, hladna i
postoje nekoliko aktiv- vedra, zadivquju}a i srnih vulkana. metara. da~na. Ve}ina NovozeKlima je suptropska i lan|ana `ivi u gradoviumerena. Jezera su vul- ma, ali isto tako mogu da
kanskog porekla. Turi- brzo, lako i jednostavno
zam je veoma razvijen. do|u do prelepih diNovi Zeland su prvi na- vqih predela svoje zeselili Maori, a otkrio mqe kad god to po`ele.
ga je Abel Tasman 1641.
Novi Zeland je mirna
godine.
zemqa koja nije preopteIz Sidneja sti`emo u
zemqu Maora na Novi
Zeland.
Novi Zeland u jugozapadnom delu Tihog okeana. ima oko 4,1 milion
stanovnika. Glavni grad
je Wellington. Vremenska
razlika Novog Zelanda u
odnosu na Srbiju je + 11
~asova.

re}ena industrijom kao
ostale velike dr`ave,
zbog toga je vazduh ne zaga|en, a reke i jezera su
~iste. Po svetskim standardima, gradovi su veoma sigurni, pa policija
ne nosi oru`je. Stanovnici su dru`equbivi..
Novi Zeland je poznat
po vulkanima. U vulkanskoj regiji seizmolozi
bele`e preko 100 mawih
zemqotresa godi{we.
Oko dva glavna ostrva su rasprostrawene
grupe malih ostrva sa

qudi nastanili Novi
Zeland tek 950-te godine nove ere. Tek posle
tri veka u ovo podru~je
dolaze Maori.
Pre nego {to su prvi
beli qudi stigli na
ostrvo, rat je bio stalno
prisutan u `ivotima Maora, ali su to uglavnom
bili mawi plemenski sukobi. Prvi moreplovac
koji je uspe{no i precizno napravio mape Novog
Zelanda bio je Britanac
James Cook. On je na severno ostrvo doplovio

Pozdrav dodirivawem ~ela

rali~itim sisarima i
pticama pa su sada tu
napravqeni rezervati.
Istorija Novog Zelanda je veoma interesantna
i ako je kao i Australija
prili~no kasno otkrivena. Veruje se da su prvi

sa tri broda, i posadom u
kojoj su bili trgovci i
misionari koji su sa sobom doneli bolesti na
koje dotada{wi stanovnici maori nisu bili
imuni, tako da je wihova
populacija po~ela naglo
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da opada. Cook i wegova
posada se prema Maorima pona{ala korektno
za razliku od drugih
osvaja~a. Po~etkom 18
veka, do Novog Zelanda

^vorak ispred
turisti~kog biroa

su do{le grupe osu|enika iz Velike Britanije
koje su do tada ve} naselile prostore Australije. Tada dolazi do jo{
ve}ih sukoba izme|u Maora i novih doseqenika.
Moralo se na}i re{ewe
za velike netrpeqivosti i masakre, pa tako
misionari iz Britanije
prvi pristi`u na ostrvo,
a kasnije dolaze i metodisti. Britanski misionari su imali najvi{e
uspeha u pokr{tavawu
Maora. Ipak zbog velike
razlike i neslagawa izme|u Maora i novih doseqenika, sukobi i pokoqi su nastavqeni, tako
da dolazak misionara
prakti~no nije bio uspe{an. U takvoj atmosferi
`ivelo se sve do 1870.
godine, glavne `rtve dugogodi{wih trzavica bili su Maori kojih je ostalo svega 37 hiqada.
Zanimqiva je ~iwenica da su na Novom Zelandu `ene prvo dobile
pravo glasawa na izborima u svetu, za razliku
od Velike Britanije koja
je mnogo kasnije to pravo
usvojila. Novi Zeland
tek 1947. godine dobija
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potpunu nezavisnost od
strane Velike Britanije.
Po ovoj zemqi se smewuju mirni i divqi pejza`i {to je ~ini ~udnovatim i o~aravaju}im mestom za odmor.
Novi Zeland ima veoma {iroku turisti~ku
ponudu organizuju se razna turisti~ka krstarewa, ronila~ke ekskurzije, obilasci prirode, a u
restoranima
mo`ete
probati sve vrste morskih specijaliteta.
U hotelu se dogovaramo za ve~eru sa morskim plodovima koja nije
bila ukqu~ena u cenu, a
ja kao vodi~ dobijam ve~eru bespaltno. Ja u`ivam a oni mirisi i mr{te se, neko se `ali na
hranu, ali ja u`ivam u
odli~nom plavom hotelskom restoranu. Ujutru
razgledamo grad, vode
na na koncert wihovih
igara, sve snimam za
emisiju
NASME[ITE
SE MOLIM.
Sutradan odlazimo u
Rotoru, grad na severu
ostrva bogatom gejzirima. Najpoznatija je polinezijska bawa gde se nalazi Maori institut za
lepe umetnosti.
Kraj je januara, u ^a~ku je sneg, a ovde kupawe
u bazenu luksuznog hotela. Postoje posebni i
neobi~ni xakuzi na otvorenom za jednu do dve
osobe.
Putujemo zatim za
Okland, sme{tenom na
severnom ostrvu, okru`en ba{tama, parkovima
i pla`ama, grad je ima
preko 835 hiqada stanovnika. Hotel nov u
centru, veliki akvarijum na recepciji.
U telefonskom imeniku, u hotelskoj sobi poku{avam da na|em srpsko prezime i da se raspitam za na{u crkvu.

Slu~ajno nalazim nekoga
ko mi, posle kra}eg razgovora, ka`e da je on
predsednik Crkvenog odbora. Dogovaramo se da
se ujutru, u nedequ na|emo u Aglikanskoj crkvi
koja Srbima kada pore|aju ikone, na kratko biva srpska crkva. Pravim
promociju Srpskog narodnog kalendara i ako
sam rekao da vi{e ne}u
mo}i da {tampam kwige
iz finansijskih razloga,
kada sam video da jedna
`ena, izbeglica ka`u,
prepisuje pesme o Svetom Savi, jer nije bilo
vi{e kwiga, odlu~io
sam, samo zbog we, {tampa}u novi kalendar. Rapitujem se kako `ive.
Sre}em se sa Vojom Krtolicom - bavi se lovom
ribe, prodajom,
i
ima svoje
ribqe restorane.
Voja je najbogatiji
Srbin
na
Novom Ze^vorak sa
landu. I tu
opet
pravim pri~u za emisiju
“Nasme{ite se molim”,
sa momkom koji je iz Kru{evca do{ao ovde radi,
ka`e, po dvanaest sati
ovde ali boqe mu je nego
u Kru{evcu. Krtolica ne
misli tako i ako je bogat `ali {to je ovde, `ena mu je iz Po`ege ali
ne govore....
Jedne no}i iz hotela
u Oklandu poku{avam da
se vidim sa svojom {kolskom drugaricom, ali
ona, iz samo woj poznatih razloga odbija da se
vidi sa mnom. Ranije
sam joj slao mail poruke
na koje nije odgovarala i
sada pronalazim wen
broj telefona i ~ujem se
sa wom. Dugo pri~amo,
ali iako od ^a~ka do No-
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vog Zelanda ima 17.800
kilometara, a od we do
mog hotela svega 5-6 kilometara, ostajemo kao
dobri drugovi iz gimnazije na telefonskom razgovoru.
Posledwi dan, `ure}i da kao vodi~ grupe,
na|em svima nama iste
priveske za kofere, obilazim prodavnice suvenira i tako odlazim daleko od hotela. U nekom
prolazu, neko vi~e:
“^vorak, ^vorak!” - ne
mogu da verujem. Cela
grupa je ostala gore u
hotelu, kako su mogli da
do|u do mene? Ipak, nije
niko iz grupe, nego Aco
Radovi}, moreplovac iz
Qubi}a, koji je o`ewen
Dubrov~ankom, upravo sa

kamerom na brdu iznad
Oklanda

wom, pri~a vire}i ispod
haube neke telefonske
govornice.
Smejemo se slu~ajnom
susretu a on se sa `enom,
telefonom sekira oko
dece i ocena u {koli.
Ona do{la iz Dubrovnika u ^a~ak i sekira ga
~ak na Novom Zelandu
{to jedan od sinova nije
bio taj dan u {koli, mada ona sinove i nije dovela iz Dubrovnika ….
Pri~amo jo{ malo, on `uri na brod, a ja u hotel
pa na avion.
Iz Oklanda idemo za
Sidnej a onda u Singapur
gde ostajemo nekoliko
sati. Nastavqamo let
za London i Beograd . Ja
idem za ^a~ak…
Nastavi}e se…..
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КЊИГА:

ПЛЕМЕНИТ, ШИРОК И
ВИСОК ВИДИКОВАЦ

У

ово време, иначе, бременито
бројним тешкоћама, препрекама, недоумицама и изазовима,
многи, пред – Књигом, затварају и
очи и врата! Неком срећом, још увек,
више је оних који су свесни Њене постојаности, мудрости, незамењивости!
Међу њих, слободно, можемо убројати
и све нас, који се, здушно и искрено,
радујемо Њеном све новом, и новом,
усправљању, који, ево, светкујемо баш
у Њеном знаку, и Њој у част! Наравно,
појмивши да су кључеви свих двери нашег, заједничког, будућег просветљења,
управо, у стварању, ширењу и чувању
– Вредне Књиге! ...
Бројни ствараоци, издавачи и
штампари су нас, током минулог
лета, благосиљали читавим нарамцима Књига! Готово да и нема об-

ласти човекове знатижеље и духа,
под овом небеском капом, која у Њих
није – укњижена! Има их и вредних,
али и вреднијих, лепих и лепших;
занимљивих и занимљивијих. Али,
међу њима, има, на нашу срећу, и прилично оних, које ће, док се на њихове
странице, протоком година, деценија,
па и векова, буде таложила чиста позлата, постајати мудрије и привлачније, и
онима сутра, као и нама ововременим
што ће, надамо се!
Али, у овом мноштву, међутим,
(зашто и то не признати!), има, и то
не баш у малом броју, и књига, за чије
објавленије и није требало арчити
толику хартију, које су, заиста, прави
– каришик! Њихово појављивање, поготову у току неколико минулих лета,
прилично нас је збуњивало и узнемиравало, пре свега, чињеницом да, ето,
и у ери рачунара, има доста (па и све
више!) оних који би ‘тели (да, да, реч
је без гласа х!) да буду – писци! Ништа
– мање! Најгоре што то чине по сваку
цену, као у доба Домановићевих вођа,
не стидећи се ни тога што су сасвим без
списатељског дара, неинвентивни, па,
чак, и – веома неписмени! Таквих књига,
очигледно је, нисмо били поштеђени
ни у протеклој години, из које је, заправо, и читава ова продукција, приближена нам, ево, добро осмишљеном
и памтљивом изложбом – Штампана
реч 2019! ...
Свим силама се намеће да не треба
да постоји елитна култура и књижевна
уметност, већ да је све – популистичка

РЕПРИЗА ДОЧЕКА
КИНЕСКЕ
НОВЕ ГОДИНЕ

забава!, па су нам, тако, писци и писице
водитељске књижевности, данас, исто
што и – књижевници!... Студирање на
измишљеним факултетима и куповина
диплома на лоповским универзитетима, тобоже, исто је што и образовање!
Преписивање доктората је најбољи пут
до свакојаког успеха (што није познато
ни у Нушићевим комедијама)! Сметнуло се, сасвим, с ума да полуобразовање
и партикултура, незнање и некултура
– не граде слободан и вредностима
испуњен живот! Осетила је то, веома
добро, и – Вредна Књига!
...
Уље на то пепелиште додала је и подела у организацији писаца (у којима је
прилично – забасалих и у којима крмане
они који се ни по чему не би могли тако
назвати и сматрати!), а пропраћено је
и веома наглашеном кризом часописа,
који једва преживљавају с танким тиражима или се сасвим гасе!
Кад смо већ код часописа, замислимо
се, најпре, над „Градцом“, међу чијим
оснивачима и члановима редакције
бејах и сам, који је, игром пројектованог
случаја и као последица незахвалничке
безобзирности и безобразлука, отргнут
из ове средине (у којој је и настао) и претворен у приватну прћију за намирење
личних комплекса! Његово, каобајаги
београдско, трајање, уз сорошевско
задајање – као интерес на интерес!, и
даље је, и то добрано, „прикључено“
на буџет нашег Града (без обзира што,
у њему, одавно, нема ама баш ничега
– чачанског), ускраћујући, тако, већ
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Драгица Стефановић
Драгица Стефановић, специјалиста за
медицинску психологију, свој радни век провела
је на клиници - болници „Лаза Лазаревић“ у
Београду. Са престанком радног односа није
завршено њено интересовање за разумевање и
решавање људских потреба и дилема.
Ове приче говоре о тешким судбинама и
нерешивим проблемима људи које је Драгица
у оквиру своје дугогодишње праксе имала
прилике да сретне. Описане су исповести оних
који настоје да нађу излаз, чију садржину тешко
сагледавају и коју нису у стању да разреше сами.
У складу са етичким кодексом сачувана је њихова
приватност: сва имена у књизи су измењена.
Али ове приче нису искључиво базиране на
постојећим случајевима. Неке од њих су настале
на основу вишегодишњег клиничког искуства, па
су уобличене тако да се уоче и истакну корени
општељудксих проблема, које је тешко издвојити,
сагледавати и превазићи без туђе помоћи.
ОВА КЊИГА ЈЕ НАМЕЊЕНА ТЕБИ...
ДА ТИ БУДЕ ЛАКШЕ.
Пре ове књиге Драгица Стефановић написала је
Драгица Стефановић, специјалиста за
мемоарски
медицинску психологију, свој радни век
провела роман „Кућа са плавим прозорима“.
је на клиници - болници „Лаза Лазаревић“ у
Београду. Са престанком радног односа није
завршено њено интересовање за разумевање и
решавање људских потреба и дилема.
Ове приче говоре о тешким судбинама и
нерешивим проблемима људи које је Драгица
у оквиру своје дугогодишње праксе имала
прилике да сретне. Описане су исповести оних
који настоје да нађу излаз, чију садржину тешко
сагледавају и коју нису у стању да разреше сами.
У складу са етичким кодексом сачувана је њихова
приватност: сва имена у књизи су измењена.
Али ове приче нису искључиво базиране на
постојећим случајевима. Неке од њих су настале
на основу вишегодишњег клиничког искуства, па
су уобличене тако да се уоче и истакну корени
општељудксих проблема, које је тешко издвојити,
сагледавати и превазићи без туђе помоћи.
ОВА КЊИГА ЈЕ НАМЕЊЕНА ТЕБИ...
ДА ТИ БУДЕ ЛАКШЕ.
Пре ове књиге Драгица Стефановић написала је
мемоарски роман „Кућа са плавим прозорима“.
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укупне културне и уметничке токове,
и на књижевност саму – поготову!...
Крај ваге су се нашле судије – без
имало покрића за такву улогу, осим
што су набилдовани пристрасношћу,
набуситошћу и мрзовољом...
Градећи властити печат као стожер
у културним токовима и наше средине, Градска библиотека, систематским
предочавањима свега што је, у једној
години, измигољило из штампарија,
не само да је истрајна у подстицању да
спознамо све то што је укњижено, већ
и да подржи обнову националног идентитета, његово очување и заштиту. Додуше, уз све то је и питање хоће ли све
што је штампано потрајати и постати
завештање будућим генерацијама, или
ће, пре свега, и то бити део опомене
да грешимо и да промашајима треба
стати за врат!
Проблем, у борби за правог читаоца, јесте и прилично хаотично стање на
домаћој књижевној сцени!! Пре свега,
њом врхуне скупине писаца, „које се
међусобно не препознају и не признају,
као да су се успоставиле међусобно
искључиве поетичке основе, са којих
се свакако мало проглашавају култни
писци и још важнија дела, неколико
књижевних тенденција као да се гурају
око главне улоге. Или су и овде на делу
смртоносна испарења новије политике
Срба“...
...
Књига нам је и претходница при
опирању јаловом наплаву: она нам
је и ослонац, и свежина – прадревна
чистота овоземаљска, прочишћење и
просветљење! Усправља нас и подучава мудрости, али и мири са сопственом
суштином! Њену будућност, зато,
појмимо као стожер сопствене бити!
О њеној превазиђености и пропасти
беседе само они који стрепе да двери
те ризнице ума и заума не буду широм поотваране, јер би им, тако, била
засењена читава њихова уобразиља
и обелодањена свеколика испразност
(иначе, испуњена само неталентом,
неписменошћу, па и пуким апологетством!): то ништа подупирано само
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годинама, прилично средстава, за
којима вапе овдашње културне установе у настојању да очувају сопствене
зборнике и едиције!... Нема, овде, ни
ревије АРТ 032, чији је последњи број
остао у рачунару и фиокама његовог,
пре пет година, изненадно, преминулог уредника Миленка Пајића (чије
се петогодишњице од смрти, минулог
јануара, међу културним посленицима,
овде, готово нико није сетио!)...
Иначе, „Градац“ би, што пре,
требало вратити у ову средину, у
којој живи и ствара бар тридесетак
уметника и чланова републичких
еснафских удружења, а нема разлога
ни да излажење АРТА-032 не буде
обновљено!...
Посведочено је већ да Књига не
пристаје уз незнање, које се одважује
да се над њом горди!
Али, штампари, у међувремену, у
таквом међупростору, грабе да, било
како и било од кога, зарад сопственог
опстанка, ућемере коју кинту више, и
тако, прилично, доприносе да се, међу
оним што је штампано, нађе и не баш
мало – правог каришика! Они, и иначе,
књиге штампају о трошку њихових аутора! Објављују их они који имају новца, а по правилу најбоља остварења,
због празног шлајпека њихових твораца, остају у рукопису, затомљена у
фиокама, ишчекујући да се, некада, над
њих наднесе бар какав архивски истраживач!... Да је овако, својевремено, радио легендарни Геца Кон, не бисмо га,
данас, славили као једног од челника
српског издаваштва, нити би, из оновременог тамнила, изронило, и пред нас
ововремене, толико великана српског
књижества, међу којима су и Андрић,
и Црњански, и Исидора!
...
Забрињава, данас, толика и (не)
стручна (не)морална „компетентност“
подобних вагаџија, којима је подобност готово и једини критеријум,
на основу којег им је и поверено да
стављају тегове на партократски
тас! Баш као и одсуство систематског,
стручног и ненавијачког надноса над
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са новим ништа (ухрањено скраћеном
или никаквом лектиром, заслађено
фејсбуком и есемесом!)!
Моћ праве, Вредне Књиге – искона
је и вечита! Ко јој се пода чиста срца и
бистрог ума: појмиће сасвим, и Њено
жилиште, и плодовље Јој!...
Зато: Књига – напред!... Будимо јој –
одани!...
Скраћена верзија…
Изговорено приликом отварања
изложбе
ШТАМПАНА РЕЧ 2019. ГОДИНЕ,
у Градској билиотеци „Владислав
Петковић Дис“,
у Чачку, 7. фебруара 2020. године

ОТВОРЕНО ПИСМО

Авлије,
авлије

Нова весела
униформа –
мој
небоплави
џемпер
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ој седамнаести болнички дан. Стојим уз прозор да бих био ближи пролећу. Мислим на
Ивановића, кршног шахисту, што је лежао у кревету
до мог. Неколико пута смо се насмејали.
Док трошим обешене инфузије, чекам моје ствари
са пријемног одељења. Обућу своје скоро нове ципеле
које сам купио прошле године у Сочију. Биле су скупе
и на распродаји. Моје скоро нове ципеле би ме трчећи
одвеле у Чачак, кад ме не би чекала чеза, фијакер или
санитет.
Кажу да морам бит у кућној изолацији две недеље.
Бићу из ината пет недеља. Лекар, сестре, техничари, спремачице, сервирке, добра болничка храна и
инфузије су ишутирали корону из мене.
Доктор долази и каже шаљиво да ће ми организовати фијакер у подне. Обећавам му учешће у подели
ветеринарове пршуте. Ветеринар из кревета преко
пута мог, пршута је његов ујам.
Распитујем се за Лепу. Има, кажу, проблема са
срцем и виолином и сама пије чај за двоје. Стигао
фијакер, скоро као нов. И ја намигујем у знак да кола
могу да крену. Оставих све кревете, сву инфузију и
бригу. Чачак ме чека.
Знам, и ја идем у моју авлију, само... шта ће ми ове
сузе.
Само на ведро и весело.
Насмешите се, молим.

лећем у моје гнездо, међу тек озеленеле гране јабуке.
То су оне јабуке које мој унук воли да једе, али и да
опале скупља.
У почасном реду дочекују ме жути маслачци. Жуте главице нећу косити док не поседе као моја луда глава, а нек
их онда ветар носи и у друга дворишта.
Улазим у кућу и по навици право ка фрижидеру. Поред њега у шпајзу поређане стоје тегле пекмеза и слатко од
шљива, дуња и белих трешања. Међу шерпама видим ону
са туфнама. Осећам мирис Драгојлиних црвених пуњених
паприка затворених колутовима кромпира. Ту је и салата
од парадајза, лука и краставца, и баш кад сам хтео да у дно
чиније умочим крајку хлеба видим да нема салате. Нема
ни Драгојле.
Бежим и мир тражим у мојој соби. Спуштам се у кревет
ошамућен радошћу да сам опет овде. Отварам очи и проверавам јесам ли заиста код куће, и као праведник снивам.
Телефон ме буди. Зове ме мој болнички сапутник из
Београда, где су га одвезли јуче. Тешим га док кашље.
Позајмљивао ми је папуче јер није их се могло донети.
Обећао сам да ћу му купити нове још лепше кад оздравимо. Смеје се. Још мало дремам. Касније, као наспавана беба
протежем се и онда кувам кафу.
Зову ме деца. Говорим да сада имам све и хоћу све да
заборавим. Миран сам, само ме понекад пецну они убоди
инекције.
(Преузето са портала OzonPress.)
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