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ПО БЕД НИК
На обо ду Кел на у на се љу Осен дорф у ку ту ба ште по тре пе ра вим све тло сним пе га-

ма про пу ште ним под кро шња ма ста бла пла та на, ви со ког бо ра и гу стог ши бља, ди вљи 
јор го ван не ко ли ко ме та ра ра сте по зе мљи. Јед ном гра ном де бљи не људ ске по длак-
ти це пу зи по тра ви и тек по при спе ћу на чист нео ме тан про стор, из ње не хи бер ни ра-
не го ло ти ње раз гра на ва се у кро шњу оли ста лу ср цо ли ким ли шћем ко ја уз ла зном, 
ис ко ше ном пу та њом ди же вра то ве увис на чи јим шпи це ви ма из ра ста ју љу би ча сти 
цве то ви за но сног ми ри са. Тај украс као да је стр пљи во че као сун чев бла го слов па да 
по ку ља ван као про лећ на екс пло зи ја при та је ног жи во та. 

Под кро шња ма сна жни јег др ве ћа, гра на јор го ва на ра сла је су прот ста вља ју ћи се 
зе мљи ној те жи ван пра ви ла при род ног ста са др ве ћа. Да ли је гро за жи ве ти у не ис-
прав ном те лу, да ли је бол но ра сти пу зе ћи по зе мљи ном тлу да би се на пр вој до сег-
ну тој пра зни ни у зра ку, по но во ла га но и те шко ди за ло и ус пи ња ло ка Сун цу? Ко ја је 
це на та квог не при род ног ра ста за рад су сре та са жи во то дај ном све тло шћу? Овом 
јор го ва ну је би ло су ђе но да за кр жља, осу ши се и са тру ли у мно штву ано ним них смр-
ти у при ро ди. Не! Он се отр гао пред о дре ђе ној не ми нов но сти. Кре нуо пу зе ћи по зе мљи 
по ко мад сво га Не ба. Под прет њом да га окол но ра сти ње угу ши, на пу ту свог хо ри-
зон тал ног ра ста ни ко ме ни је на у дио. Ни је ме ан дри рао по по ле глој тра ви и тру лом 
ли шћу; ге о ме триј ски нај кра ћим прав цем по хи тао је да при гр ли све тлост. Ра стао је 
сна гом аку му ли ра не ре зер вне енер ги је. Ни је се тро шио ни ца њем око ло ду жи ном 
сво је пу та ње ка Сун цу. Ра стао је го лим ста блом и че као трен ка да ће из ње га по ку ља-
ти сав утам ни че ни по тен ци јал до по след ње ка пи. 

Ужи ва ју ћи бла го де ти Хтон ског и Уран ског Све та; ко ре ном под Зе мљом, кро шњом 
као ис пру же ном ша ком, уз не се ном ка Не бу, из во је вао је по бе ду над смр ћу, ис тр чао 
свој ма ра тон и сти гао до ци ља. По бе дио се бе са мо га и сво ју за да ту суд би ну, укле тост 
гу бит ни ка. Пре те као је сво ју бо лест, пре тво рио је у страст. Сво ју ма ну пре тво рио у 
вр ли ну. По ди гао се у ви ши ете рич ни ји свет на го ном вр сте и сна жном од лу ком да бу-
де. Ка ква ода, хим на жи во ту на овој Пла не ти! Ка кво хо до ча шће, по кло ње ње Сун цу! 
Ка ква уну тра шња во ља хло ро фи ла, три јумф Ар хе ти па, не по ко ле бљи вог гла го ла – хте-
ти, без гла сни крик до уши ју бо го ва – Ја хо ћу!

На кон при вид ног је се њег од у ми ра ња и зим ске хи бер на ци је кад ста не све зе ле ни-
ло да по ди же гла ве ка све тло сти Сун ца и ње го вој то пло ти и еу фо рич но ши ри ми ри се, 
као вер ни ци мо ли тва ма у сла ву Твор цу и ве ли чан стве но сти би ва ња. Ко ја то си ла те ра 
се ме да про кли ја увис, ис те ра ли шће, отво ри ми ри шља ве цве то ве? Да ли је то је онај 
фи бер за но са, ви ша при сут ност Ду ха; оно што Ј. Бе ме на зи ва Verzückung ist das We sen 
des Ge i stes?

ГЛАСОВИ

Јо ван Ни ко лић
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Ни је дан јор го ван у на шем вр ту не ма сна гу и рас кош ми ри са ње го вих цве то ва. Он 
ми ри ше обо га ћен ви шком ка квог биљ ног ен дор фи на, сна гом под ви га, упо до бље њем 
же љом за жи во том упр кос све му, хи је ат ским чи ном чи сте квин те сен ци је. Он ема ни ра 
не по но вљив, ре ски опој ни пар фем, пр ко сан звук сво је ду ше, пре ко ра чив ши за да те 
гра ни це зле суд би не; ша ље по но сно сла во до бит ни ми рис. Он има пра во на сла вље.

Ка кви ће по том ци из ра сти из се ме на овог јор го ва на ра су тог по око ли ни? Хо ће ли 
би ти до стој ни пред став ни ци сво га пре тка, хо ће ли се оки ти ти на сле ђе ним три јум фал-
ним ми ри сом? Овај јор го ван се већ ис ку пио за сле де ћа три жи во та, ње го во ста бло је 
ис пу ни ло оно што је цве ту обе ћа ло и би ће ре ин кар ни ран ме ђу рај ска др ве та. Јер Он 
је по бед ник!


