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]]]] Ра дио ста ни ца А.А.А.Н.Г. За све го ле ме, ро бо те и оста лу ве штач ку ин те ли ген ци-
ју со вјет ског др жав ног све ми ра [[[[

* * *

Пи смо за ли шће и бре зу

На тро пр стој це ду љи Шу мар ис пи су је по ру ки цу за шу мо ду ха. Утва ра се на сме је, 
клим не фе ње ром, и не ста не у ко ри бре зе. 

1 Квест и ко смос је круг тви тер-при ча ко је об ја вљу јем на про фи лу @mi loshZbo ri. При че су ве ћи-
ном жан ров ски од ре ђе не у прав цу еп ске фан та зи је или на уч не фан та сти ке. Фан та зи ја је та ко 
– пре ма не пи са ном пра ви лу о ства ра њу соп стве них „све то ва“ – сме ште на, уме сто у тра ди ци-
о нал ни ји жан ров ски оквир амал га ма кул ту ре ка сног сред њег ве ка и ра не ре не сан се, у свет 
аван гар де, ве ле гра да, ma gi punk-ов ског про жи ма ња ал хе миј ске и тех но ло шке ци ви ли за ци је; у 
свет но ве сред њо е вроп ске ми то ло ги је и оне сно ви те кре а тив не ли ни је ко ја се про те за ла из-
ме ђу Бру на Шул ца и Во ји сла ва Де спо то ва. На уч на фан та сти ка је при та је ни ја и ма ње екс тра ва-
гант ни ја. Мно го ин тро верт ни ја, по све ће на уса мље ном ис тра жи ва њу и ти хој ко ло ни за ци ји 
све ми ра, при ча на ми сли ма га ли ма ти ја са ко смо на у та, тех но ло га и ро бо та. Тај свет је стил ски 
ре тро фу ту ри сти чан, у ве ли кој ме ри ин спи ри сан ру ском на уч ном фан та сти ком и совјетск oм 
има же ри јом оне о би че них ма ши на и есте ти зо ва не тех но ло ги је. Та ко одређенa, имажеријa за 
со бом при род но по вла чи и од ре ђе не по ли тич ко-на ци о нал не ко но та ци је, па овај круг до но си 
и при че о нор ве шким, не мач ким, аме рич ким астро на у ти ма.
У фор мал ном сми слу, Тви те ро вих 140 ка рак те ра по сма трам као леп екс пе ри мент на ра тив но сти, 
је зи ка и зву ча ња. Са на ме ром да се у при ча ма играм афо ри стич но шћу и ре тор ством Тви тер 
из ра за, че сто ко ри стим ала те ми нус-по ступ ка и не до ре че но сти у прав цу ства ра ња од ре ђе не 
вр сте им пре си о ни стич ке про зе. Мно го од фан та стич но сти крат ке при че за ви си од је зи ка; фан-
та сти ка, он да ка да не ма про сто ра да се раз ви је, об ли ку је се алу зи јом и осе ћа јем, да кле је зи ком 
и оне о би ча ва њем, нео бич ном сли ком или уда ље ном ме та фо ром. На ста ту сни про зор Тви те ра 
гле дам као и на ми ни ма ли стич ко по ље ди зај на ко је ау то ра огра ни ча ва са мо на осно ве фор ма-
ти ра ња тек ста, а уба ци ва ње сли ке ка жња ва још ма њим про сто ром за пи са ње (са 140 на сто ти-
њак ка рак те ра). Са дру ге стра не, фор ма тив на по е ти ка Тви те ра оста вља про стор број ним не-
ис ко ри шће ним ин вен ци ја ма, на го ве шта ва ју ћи, мо жда, не ки још не на пи сан вир ту ел ни Тви тер 
ро ман, ко ји ће у пу ној ме ри ко ри сти ти на че ла хе ште го ва ња, умре жа ва ња, хи пер лин ко ва ња, 
ан ти-ен ци кло пе дич но сти ове дру штве не мре же и ње не ми сти фи ка ци је ко ри сни ка.
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* * *

Ме сец на ста клу

По сле ин ста ла ци је „Ли шћа но ћи“, ће ла ви те сла дру ид по ка зао је да у се би има то-
ли ко стру је да је мо гао пе ћи ја је на дла ну.

* * *

У ка би не ти ма и кан ти на ма ма гиј ског фа кул те та ГУЕ, од у век су ко ла ле мрач не ле-
ген де о ње го вом злом бли зан цу: Уни вер зи те ту #Ob la ko žder 

* * *

Ве жбе из Осно ва оп чи ња ва ња

Де тек тив као гро мов ник уда ра по сво ме typew ri te ru, као по хар мо ни ци, но спра ва 
не пра ви зву ке – ма ги ја Ти хо ва ња сту де на та са спра та.

* * *

За пи си на Не бра сци, I

„При је не ко ли ко ок то ба ра, про вео сам из вје сно ври је ме на Ти ци ја но вој Не бра ски, 
у цр ној и то плој ко ли би.“ 

– астро на ут Т. С. Јанг
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* * *

За пи си на Не бра сци, II

„Ко ли ба је би ла са гра ђе на од по ли е сте ра, ипак та ко слич ног др ве ту. Ми ри са ла је 
исто као и шу ма. Гор ко и смо ла сто.“ 

– астро на ут Т. С. Јанг

* * *

За пи си на Не бра сци, III

„Та ку ћа на обо ду вје штач ке шу ме зе мљо при вред ног кон цер на K.O.O.O.H. би ла је 
дом ве ли ком мно штву цр них му ши ца.“

– астро на ут Т. С. Јанг

* * *

За пи си на Не бра сци, IV

„Слу ша ју ћи зуј тих му ши ца, знао сам сво је мје сто на тој пла не ти. Знао сам, исти на, 
сва чи је мје сто.“

– астро на ут Т. С. Јанг (2188–2251)

* * *

..подне|

]]]] Вла га и ки ша на ко ло ни ја ма Пе ље вин, Тол стој и Фан до рин. Чу вај те ко ла и ба те-
ри је. [[[[

* * *

По пут не мр твог Ти хог цар ства са оне стра не мо ра, #Ob la ko žder је ис пу њен ле ше-
ви ма, ду си ма и дре кав ци ма – ко ји бе ху и ђа ци и на став ни ци.

* * *

Ста ни сла ус са овог и оног све та

#ek fra za Гра фит цр тан ал хе миј ским спре јом у Ве тро по љу: ча роб њак Ста ни сла ус 
Ме сец пу ши микс ду ва на и за чи на. Дим на згра ди игра и све тли.
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* * *

Слу шам

~ Дуж 800 km ду гач ког те ле фон ског ка бла, бе ле жио је тех но ви тез Трн да, мо ра да 
по сто је ки шне гли сте и сле пи тро ло ви ко ји при слу шку ју ~

* * *

Про грам је за му ћен, он је умро 

У Ме те о ро ло шком па ви љо ну па туљ ка И. Х. де сио се ужа сан зло чин! Кр вљу за му ћен 
екран по ка зу је Снег. Де тек тив до ђе у ка пу ту.

* * *

На #Ob la ko žder су, по по зи ву, од ла зи ле се ни по чив ших и, још го ре, пен зи о ни са них 
про фе со ра. (Као и по себ но гро зо мор них аси сте на та.)

* * *

Ае ро ман ти ја Тол сто ја 

У јед ној удо ли ни су пер ко ло ни је Тол стој лу нар но је ду вао ве тар „Оп се на“, ко ји је 
ста на ри ма бли ских згра да до но сио ле пе и сек су ал не сно ве.

* * *

Ана то ми ја Тол сто ја

– Су пер ко ло ни ја Тол стој је па лимп сест др ве ћа, згра да и ко смо дро ма. Као ЈНА, го-
ми ла љу ди ко је не по зна јем. (раз глед ни ца То ма жа М, Љу бља на) 

* * *

..вече|

]]]] Oвим за вр ша ва мо да на шње ин фо про гра ми ра ње. Ужи вај те у ноћ ном ре шар жу. [[[[




