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СЛОБОДЕ НИКАД ДОСТА
(из рукописа романа Мичуринова улица)

33.

Ми све мир ци смо би ћа чи ји је дух опи јен по е зи јом сло бо де.
Још је мој чу кун де да Са ва знао да ка же: „Сло бо де, као и оне ства ри, ни кад до ста.“
Ше сто пр ста пре ли ста ва са бра не бе ле шке о сло бо ди, ци та те и соп стве не ми сли, 

по ме ша не у сло бод ној ин тер пре та ци ји, за лич ну и све мир ску упо тре бу.
Сло бо да се не де ли гра ђа ни ма као ула зни ца за цир кус, ни ти се мо же на ћи го то ва 

за сва чи ју ме ру као оде ло у кон фек ци ји. Она на ста је од пре пре ка, из на ших кре та ња 
и ме ђу соб них од но са, из не сло бо де про шло сти и сло бо де на ше све сти ко ја се увек, 
из но ва, су прот ста вља пре пре ка ма. Сло бо да је ак ци ја, а не па сив ност; иде ал, а не на-
ви ка; хте ње, а не фи ли стар ска рав но ду шност.

Ако је сло бо да сред ство а не циљ, ако ни је крај не го по че так не че га што би би ло 
вред но на зва ти људ ским жи во том и ње го вим сми слом, он да не раз ми шља мо о сред-
ству не го о ци љу.

За што ка же мо сло бо да, а ми сли мо на по ли ти ку, пи та се Ше сто пр ста, пи та се бе са мог. 
По ли ти ча ри нај ви ше при ча ју о сло бо ди, а при том ми сле на власт, на соп стве ну власт и 
соп стве ну моћ, на од го ва ра ју ћи по ре дак са што ма ње сло бо де за обич ног гра ђа ни на.

Ни је у по ли ти ци кључ сло бо де, не го у све сти да је сми сао по ли ти ке сло бо да. При-
мар ни но си лац сло бо де је чо век, а тек се кун дар ни дру штво или др жа ва. За то је сло-
бо да у свом нај ви шем об ли ку ис по ља ва ња – сло бо да од по ли ти ке, од оне по ли ти ке 
ко јој је ар гу мент не ки ап стракт ни чо век бу дућ но сти, а не овај са да и ов де. Од по ли-
ти ке ко ја ти, по пут, ре ли ги је, на ре ђу је да у не што ве ру јеш. Али, док је пред мет ре ли-
гиј ског ве ро ва ња оно што је до и ста ду хов но при сут но, пред мет по ли тич ког ве ро ва ња 
је тек вер бал но при сут на со ци јал на уто пи ја.

По ли ти ка је, до ду ше, низ не пре кид них ме на и пре о бра жа ја, са мо што она не мо же 
да схва ти са му се бе у тим ме на ма и пре о бра жа ји ма, осим као жр тву.

По ли ти ка је да нас про тив чо ве ка, а мо жда је то од у век и би ла. Она му пре ти,обе-
ћа ва, ла же, су ди му, гр ди га и вре ђа ње го во до сто јан ство на сва ком ко ра ку. Опљач ка-
ла је по је дин ца и дру штво, да се за ки ти оним што јој не при па да. Оте ла је са вест 
све ту. По ха ра ла му ри зни цу пре да ка. Од на у ке је за пле ни ла зна ња ко ји ма се не уме 
ко ри сти ти, не го се тру ди да их по рек не и учи ни бес ко ри сни ма. Од фи ло зо фи је укра-
ла је мр ви це да од њих за ме си иде о ло ги ју. Те рор по ли ти ке по стао је све при су тан, 
чо век је сву где ње го ва жр тва.

По ли ти ка ни је ни ка кав храм дру штва, она је ње го ва ка на ли за ци ја.

ГЛАСОВИ

Анђелко Ердељанин
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По ли ти ка тре ба да умре, да би ус кр снуо чо век за ко пан у њој.
По лу де ле ми сли су да ра ју се у ла ви рин ту Ше сто пр сти ног мо зга, као да же ле на 

сло бо ду. У уз бу ђе њу, у про бу ђе ном све мир ском не ми ру, Ше сто пр ста пре ли ва ча ше 
за сво је оми ље не го сте и мр мља не ра зу мљи ве ре чи.

Смрт фа ши зму, ка же Ка пе тан.
Сло бо да на ро ду, до да је Џек.
Ше сто пр ста не мо же да об у зда при ти сак ре чи.
На род ко ји не зна што ће му из во је ва на сло бо да, ни је сло бо дан. За вр шен ци тат. 

Ве сна Па рун.

36.

Увек ми из ву че мо де бљи крај, ре че Чо ле Па ра дајз. По сле нам ша љу ху ма ни тар ну 
по моћ. Тру ма но ва ја ја. 

Туђ ма но ва ја ја, ка же Се стра Ме ла ни ја.
Клин то но ву ци га ру, до да је Зум бул.
Дај јед ну ци га ру, ру тин ски ка же Ста ри Ву ја дин.
Ми ће мо се бра ни ти, ка же Ка пе тан. Не ма нам дру ге. Сви смо ми јед на пар ти ја.
За јед но смо ја чи, ре че Ри бар.
Ни шта нас не сме из не на ди ти, мр мља Ше сто пр ста и ис пу сти пе пе ља ру на под.
Смрт фа ши зму, сло бо да на ро ду, мр мља Ста ри Ву ја дин.
То је на ма на ша бор ба да ла, пе ву ши Ве ља.
Ко то ка же, ко то ла же, Со ра би ја ма ла, пе ва Го луб.
Прав да је на на шој стра ни, си гу ран је Ка пе тан.
Ни ко нам ни је крив, ка же Цве ће.
За на ма су те шке го ди не, ре че Чо ле.
Мо жда би мо гле да нас стиг ну, ре че Зум бул.
Ко ме је да нас ла ко, ка же Ри бар.
Бо гу мил се вра ћа из то а ле та, Џек од ла зи у то а лет.
Про ло ми се екс пло зи ја, на ко ју ни ко не ре а гу је.

38.

Не где у но вом под зем ном скло ни шту Мар фи је про на шао гу сле.
Је бо те! Клик ће Клин то ни је Сер ге је вич. Мар фи, шта си то на шао?!
Ово сам, ка же Мар фи, ра ни је ви ђао код не ка да шњих со раб ских еко ном ских еми-

гра на та на на шем бив шем кон ти нен ту... Ево, ви ди те, ово је је дан од пр вих ин стру ме-
на та со раб ске про па ган де!

Мо жда је то, ре че Со ли ка, кључ ни до каз про тив Со ра ба за ме ђу на род ни на ту рал ни 
суд!

Мар фи, ђа во ле, зна ти же љан је Клин то ни је, знаш ли мо жда ка ко то функ ци о ни ше?
Не кад сам то учио, сне би ва се Мар фи. По ку ша ћу...
Мар фи ис про ба ва гу сле и по том пе ва, до ду ше с аме рич ким ак цен том.
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У хи ља ду де ве тој сто ти ни,
де ве де сет де ве тој го ди ни,

гром за гр ми Со ра бљу над гла вом.
То не бе ше гром у тре ну да том,

то Со ра бе бом бар ду је НА ТО,
враж ја си ла, кр во лоч на зми ја,

де вет на ест куш-де мо кра ти ја.
Ле те бом бе, ле те про јек ти ли,

Со ра би се од у пи ру си ли,
сад Со ра би ту ку без пар до на,

обо ри ли три ста ави о на.
Аме ри ко, ку ка ла ти ма ти,

сад знаш ка ко Со раб зна да мла ти!
На ту рал но дру штво, ва ља зна ти,
Со раб ће ти но гом за врат ста ти!

Је бо те, апла у ди ра Клин то ни је Сер ге је вич, ле па пе сми ца!
Али, Клин то ни је Сер ге је ви чу, згра жа ва се Маг да ле на, то је скан дал!
Мар фи, бо га ти, не ха је Клин то ни је, је си ли то сам сми слио?
А, не, дру же пред сед ни че НСП, не при зна је Мар фи. То је со раб ска на род на пе сма. 

Со ра би су, зна те, го то во сви пе сни ци. Ма ло ко ји да ни је. И чим се де си не ка тра ге ди ја, 
они спе ва ју пе сму. 

И пе ва ју уз тај шкри па ви ин стру мент, чу ди се Клин то ни је.
Гу сле, Клин то ни је Сер ге је ви чу, струч но об ја шња ва Мар фи. Ово су гу сле. Ста ри со-

раб ски на род ни ин стру мент...
Ин стру мент со раб ске ге но цид не про па ган де, пре ци зи ра Со ли ка.
Ја ово ви ше не мо гу да под не сем, нер ви ра се Маг да ле на. Ја сам огор че на...
Маг да ле на, ду шо, сми ру је је Клин то ни је, не мој да се нер ви раш! Гле дај на то са ве-

дри је стра не, као на ма ли пре дах... Ма ло за ба ве, за што да не?
Тим гро зним ин стру мен том, гун ђа Маг да ле на, Со ра би су и тур ске осва ја че нер ви-

ра ли! Ни Тур ци ни су во ле ли со раб ски на ци о на ли зам, иако су нај ве ћи тур ски др жав-
ни ци би ли со раб ског по ре кла!

Со ли ка, бу ра зе ру, ка же Клин то ни је, ти се раз у меш у Со ра бе... Ка жи ми, без уви ја ња 
и ла жних сим па ти ја, шта ми слиш о со раб ском на ци о на ли зму.

Ду га је то при ча, дру же пред сед ни че НСП. Со ра би су нај ста ри ји на род на све ту...
И ти ве ру јеш у то?! за пре па сти се Клин то ни је.
Чак и ако ни су нај ста ри ји, уозби љи се Со ли ка, си гу ран сам да је со раб ски на ци о-

на ли зам нај ста ри ји на све ту!
А на ша Маг да ле на, сме шка се за го нет но Клин то ни је, стал но из ја вљу је да во ли Со ра бе...
Ма, во лим ја њих, об ја шња ва Маг да ле на, али то ни је раз лог да их ми мо и ђе са та ни-

за ци ја!
Аха, аха, Клин то ни је по ка зу је све ве ћу ра до зна лост. Маг да ле на, у че му се огле да 

тај њи хов опа ки на ци о на ли зам?
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Пра во сла вље, ћи ри ли ца, ма па Ве ли ке Со ра би је, со раб ски инат... Мо лим вас, дру же 
ди рек то ре НСП, од то ли ко ле пих ху ма них ре ли ги ја, сек ти и са та ни стич ких дру шта ва, 
они су ода бра ли пра во сла вље! И то ни ру ско ни грч ко пра во сла вље, не го не ко њи хо-
во от ка че но... Они, мо лим вас ле по, сла ве Со раб ску но ву го ди ну! И не ка кве кр сне 
сла ве... Има ју сва ко свог све ца за по ку ћи!

Ужас! Кр сти се Клин то ни је, са три пр ста.
И они се не сти де свог на ци о на ли зма, до да је Со ли ка. Све то што се на ма, у сло бод-

ном све ту, га ди они су за пи са ли у по зна том Со раб ском ме мо ран ду му... Ве ли ка Со ра-
би ја... Они се усу ђу ју да по ми њу не ка кве со раб ске на ци о нал не ин те ре се на соп стве ној 
те ри то ри ји!

Не чу ве но! за бе зек нут је Клин то ни је.
Ва зда пе ва ју не ке про во ка тив не пе сме, на ста вља Маг да ле на. Го ре од ове Мар фи-

је ве гу слар ске! У Дру гом свет ском ху ма ни тар ном ра ту, кад смо их бом бар до ва ли за то 
што су нам би ли са ве зни ци, они су пе ва ли „Аме ри ка и Ен гле ска би ће зе мља про ле-
тер ска“...

Ка ква шо ви ни стич ка пер вер зи ја, згра жа ва се Клин то ни је. Уоста лом... Маг да ле на, 
да ли сам ти већ ре као да си ти слат ка же ни ца?

Клин то ни је Сер ге је ви чу, ки се ло се на сме ши Маг да ле на, ви се то ме ни на ба цу је те?!
Та ко не ка ко, искрен је Клин то ни је Сер ге је вич.
Зар у овој си ту а ци ји?! Не мо же Маг да ле на да се на чу ди. Со ра би нас бом бар ду ју, а 

ва ма је до шва ле ра ци је!
Ма не, Маг да ле на, вр да Клин то ни је, не мој ме по гре шно схва ти ти... Са мо сам по ми-

слио да би ти мо жда мо гла... 
Па, при ста је Маг да ле на, ако је баш нео п ход но, и у др жав ном ин те ре су, мо же мо да 

по ра ди мо на ком про ми сном ре ше њу!
Гр мља ви на од екс пло зи ја са зе мљи не по вр ши не сти гла је и до нај но ви је под зем не 

ло ка ци је Овал ног ка би не та Но вог свет ског по рет ка. Уз но во ком по но ва не зву ке рат не 
му зи ке од јек не Ше сто пр стин глас.

Смра до ви гло бал не по ли ти ке... Од смра до ва се не мо же уте ћи...

39.

Свет је с на ма а ми ни смо с њим. Не ко ме је по во љи баш ова кав свет, на пре дан, 
на за дан, по ра жен жи во том. Од ста рог све та оста са мо чи ту ља. Гле да про шлост у бу-
дућ ност, ви ђе но се пре сли ша ва. Ни смо сте кли моћ да не ви ди мо што ви ди мо. Бу дућ-
ност се пи та да ли да се де си. На све стра не су бе со ви. Ни је пао мрак на све тлост, ми 
смо сун цу окре ну ли ле ђа. 

Знаш ли, Мар фи, чи је су ово ми сли, чи ји су сти хо ви? На рав но да не знаш! Ко га ја 
пи там... То је на пи сао Јо ван Дун ђин, ве ли ки со раб ски пе сник, је дан од нај ве ћих... Ти 
се као чу диш, от куд Со ра би ма ве ли ки пе сни ци. И сам ка жеш да су мно ги Со ра би пе-
сни ци, ма ло ко ји да ни је, али не ми слиш да су до бри и ве ли ки. Ја не бих био то ли ко 
ис кљу чив кад бих го во рио о аме рич кој по е зи ји... Да бо ме да по зна јем аме рич ку по е-
зи ју. Има те и ви до бре пе сни ке. Ја во лим Кар ла Санд бер га, и ону ан дер гра унд (фак ју) 



47

по е зи ју у пре во ду Во ји сла ва Де спо то ва, и Чар лса Си ми ћа... Кла дим се да не знаш да 
је Чар ли Со раб ро ђен у Бе о гра ду... У ре ду, пи ше аме рич ки, ма не мој ми ре ћи... Ка ко не 
по сто ји аме рич ки, са мо ен гле ски?! Ка ко он да со раб ски је зик мо же да се зо ве и аустро-
у гар ски со раб ски, аустро тур ски со раб ски, спар тан ски мон те не гро со раб ски, ха шки 
на ту рал ни со раб ски... и шта ти га ја знам! Ни је то у ре ду. Али, до бро, не ће мо сад о то ме. 
Ето вам Чар ли ја Си ми ћа. Со раб тре ба да вам пи ше нај бо љу аме рич ку по е зи ју на ен-
гле ском је зи ку! Ко ји сте ви ма мла зи! А да ли си ба рем не што про чи тао од Чар ли ја 
Си ми ћа? Узми, Мар фи, узми не ку Чар ли је ву књи гу, про чи тај не ку пе сму. Ја ћу да ти 
ка жем: Чи та ње исто ри је, Ен ци кло пе ди ја ужа са, Иш че ку ју ћи пре су ду... То су са мо не ки 
Чар ли је ви на сло ви. Али, не бри ни, ни је то што ми слиш, у тим на сло ви ма мо жда има 
алу зи ја на аме рич ку по ли ти ку и де мо кра ти ју, али, не, Мар фи, ни су то по ли тич ке пе сме, 
иза тих на сло ва је чи ста по е зи ја, со раб ска ду ша у аме рич ком окло пу.

До бро, Мар фи, до ста је би ло жва ке о Чар ли ју Си ми ћу. Да се ми вра ти мо на шем 
Јо ва ну. Мо ра ћеш и ње га да про чи таш. Дун ђин пе ва о не ми ру у све ми ру. За то и ужи ва 
по др шку нас све ми ра ца. Ми све мир ци смо ње го ви фа но ви. Знаш, Мар фи, Дун ђин је 
те не ми ре на слу тио још у мла до сти, док је сти цао пе снич ко ис ку ство на Го лом ото ку... 
Не знаш шта је Го ли оток? Срам те би ло! Ви Аме ри зна те са мо те ва ше де мо крат ске 
ро би ја шни це: Ал ка траз, Синг Синг, Гван та на мо... Има мо и ми чи ме да се по ди чи мо. 
До ду ше, сад по што сте нам сје ба ли „прет ход ну“ Ју го сла ви ју, Го ли оток је при пао Кро-
еј ши, као и чи та во Ја дран ско мо ре где штр чи то чу до ви шно ка ме но остр во... Чуј, Мар-
фи, сад ми па ло на па мет, за што ни сте ба ци ли не ку бом бу или ра ке ту на Го ли оток? 
Шта има ве зе што је Кро еј ша ваш рат ни са ве зник, и Со ра би ја је би ла ваш са ве зник, 
још он да кад је Кро еј ша би ла са ве зник Хи тле ра и Му со ли ни ја, па сте нас по ча ство ва-
ли бом ба ма, обич но на пра во слав ни Ус крс... Ни је то у ре ду. Али, да чу јеш још не што о 
пе сни ку Дун ђи ну. Он је, знаш, ро ђен у Фу то гу, ту на Ко со ву, бли зу Но вог Са да, на бач-
кој стра ни, се ло од 30 хи ља да ста нов ни ка од ко јих су 95 од сто из бе гли це из Бо сни је, 
Кро еј ше и дру гих зе ма ља За пад ног Бал ка на. Жи ви у Но вом Са ду, у ули ци со раб ског 
на ци о на ли сте Мар ка Кра ље ви ћа, а ро ђен је у Фу то гу. За то ни је чу до што се нај ва жни-
ја књи жев на ло ка ци ја зо ве Фу то шка пи ја ца. А то пре зи ме Дун ђин ву че ко рен од ре чи 
дун ђер, дун ђе рин, што на тур ском је зи ку зна чи др во де ља, те сар... Па, не баш, ни је му 
то био за нат, био је пи лот, па је во лео Ру се ви ше не го што је нор мал но, и због то га је 
ра дио на Го лом ото ку, са не што те жим гра ђе вин ским ма те ри ја лом... Кон крет но, ка мен. 
Та мо су љу ди, по ли тич ки ро би ја ши, од ју тра до мра ка, го лим ру ка ма и на пре то ва ре-
ним тра га ча ма пре но си ли ка ме ње с јед не го ми ле на дру гу и на зад... То је та ве за с 
не и мар ством. Ви ше им до ђе као не ко му че ње, мр цва ре ње, ако раз у меш шта хо ћу да 
ка жем... Па, Мар фи, Дун ђин има 76, или 86, или 106 го ди на, не знам тач но, али за ше-
сти цу сам си гу ран. Шест го ди на је он про вео на Го лом ото ку, мно го ви ше не го они што 
пи шу де бе ле ро ма не и ме мо а ре о тој фа зи на шег со ци ја ли стич ког раз вит ка. Ина че, 
Мар фи, уте шно је што ће у ко му ни зму те го ди не са Го лог ото ка ра чу на ти као тро стру-
ки рад ни стаж. Па ти сад ви ди.

Слу шај, Мар фи, са мо по е зи ја, а не та ва ша ан дер гра унд де мо кра ти ја, мо же да спа-
се свет. Ре ћи ћу ти још не ке сти хо ве Јо ва на Дун ђи на, да имаш о че му да раз ми шљаш 
док не стиг неш у Ар ма ге дон.
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Вла сни ци ма лих на ро да на ни ша ну др же не по ћуд не. Чу вај те чо ве ка, чо век ће не-
ста ти. Сло бо да се ни је осло бо ди ла стра ха од не сло бо де. Ни шта је све што по сто ји као 
и не што по ни кло из ни чег. Ето, Мар фи...

Во ли мо Ру се ви ше не го што је нор мал но, ре че Ше сто пр ста гла сно.
Кад Ру си до ла зе? пи та Ста ри Ву ја дин.

43.

Ми све мир ци ве ру је мо да је из ви ња ва ње, ако по сто ји раз лог, кул ту ран и ци ви ли-
зо ван чин. Не ма мо ни шта про тив кад се на ши иза бра ни ци у вла сти из ви ња ва ју око ло, 
чак и кад пре те ра ју у то ме. Али, те шко нам па да кад они ко ји ни су за слу жи ли из ви ње-
ње пљу ну на мо рал ни по клон и шут ну га пре ко вир ту ел не та ра бе.

Иако су се ови на ши пре тр гли од из ви ња ва ња, још ни су ис цр пе не све мо гућ но сти. 
То чак и мо ја ма лен кост мо же да до ка же.

Из ви ња вам се, ре че Ше сто пр ста и на гло за ћу та, вра ћа ју ћи се сво јим уз не ми ре ним 
ми сли ма.

Из ви ња вам се...
...што по вра ћам и вр шим ну жду на иза зо ве „ме ди ја“.
...што ди пло мат ски псу јем ди пло мат ске ло пу же и мон стру ме.
...што ве ли ке иде је па да ју на сит ним ин те ре си ма.
...што го вор мр жње по све ћу јем оку па то ри ма Ко со ва и Ме то хи је, тр гов ци ма људ-

ским ви тал ним ор га ни ма пр вен стве но со раб ског по ре кла (по ре кла ор га на), пљач ка-
ши ма на ро да и др жа ва и њи хо вим до ма ћим при ши пе тља ма.

...што ни сам по ли тич ки ко рек тан пре ма од врат ним по ли тич ким про јек ци ја ма Но-
вог свет ског по рет ка. 

...што не ува жа вам ла жне по бе де и про јек то ва на ма сов на стра да ња.

...што је су да ни ја на ту рал ног три бу на ла без на де жно за ра ти ла са исти ном.

...што се мо лим Бо гу на зга ри шти ма пра во слав них цр ка ва и ма на сти ра.

...што се Со ра би ја са ги ња ти не ће.

...што не ћу пот пи са ти ка пи ту ла ци ју.

...што же лим да бу дем баш оно што ни ко не же ли да бу дем.

...што не ма пас за шта да ме ује де.
Из ви ња вам се...
...због наф те и вој не ин ду стри је.
...због глу пих из бо ра за још глу пље вла сти.
...због жр та ва тран зи ци је и ди вљег ка пи та ли зма.
...због ну кле ар ног от па да и ге нет ски мо ди фи ко ва них ор га ни за ма.
...због ру па у за ко ни ма и пу те ви ма у бо љу бу дућ ност. 
...због роп ске ода но сти евро а тлант ским ин те гра ци ја ма.
...због си ро тињ ског на ро да и оси ро ма ше ног ура ни ју ма.
...због бе ле ку ге и цр не на ци о нал не пер спек ти ве.
...због елек тро маг нет них та ла са у функ ци ји гло бал не кон тро ле по на ша ња и осе-

ћа ња ста нов ни штва.
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...због мућ ки и пре ва ра у евро у ни јат ским ре ги о ни ма и бал кан ским бу џа ци ма. 

...због ам бро зи је и ано рек си је.

...због кра ђе је зи ка и кул тур не исто ри је.

... због на сил не и до бро вољ не аси ми ла ци је.

...због со раб ске ве ли ко ду шно сти пре ма све ко ли ким ма њи на ма уз (исто вре ме но) 
то тал но иг но ри са ње Со ра ба као на ци о нал не ма њи не у би ло ко јој др жа ви.

...због увре да и по ни же ња ко је Со ра би тр пе ши ром све та.

...због из дај ни ка и стра них прет плат ни ка.

...због ома ло ва жа ва ња со раб ске ћи ри ли це.

...због не на пла ти вих по тра жи ва ња.

...због кол-цен та ра и ли сти че ка ња.

...звог увла ка ча, му фљу за, под ре па ша.

...због ванк њи жев не упо тре бе ру жних ре чи, иако их из го ва рам са мо у не му штом 
го во ру а јав но са мо кад пук нем.

Из ви ња вам се, ре че Ше сто пр ста. Ко је ре као Шта Ку рац Ми ле? Из ви ња вам се...
За што се Ше сто пр ста стал но из ви ња ва? пи та Го луб.
Осе тљи вост, то ле ран ци ја, ле по та ду ха, ша пу ће Се стра Ме ла ни ја. Ја га бар по зна јем.




