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                                                                      Мирославу из Појезне, на увид 
 

Можда би најистинитија, најтачнија, и најупечатљивија белешка била цео један дан, целу једну 

страницу, оставити празну.  
Ерих Кош: Узгредне забелешке 
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*** 
Ја сам страница бела 

На којој се исписује 

Тек моја присутност 

                      Е. Гилвик 

 

 

30. април 2014. 

Магла. Мутно у ваздуху.  Пробудим се и мотрим како тихо свањива, како се тама  
бистри. Мрак се спушта у ствари. Видим орман, сто, кроз окно прозора светлост. Магла 
и сивило. Изађем из куће, видим само маглу и стабла јабука. Оглашава се из магле 
кукавица. И лавеж паса...  Сечем дрва, јек секире  се врати из магле. На трен све утихне 
збуњено јеком секире. Јавља се Шаркаменац. Прочитао да је у Унус мундусу штампан 
приказ његове књиге. Не пада му на памет да купи часопис, још мање да се претплати 
на књиги критика која је у припреми.  
Звук авиона из магленог неба.  Силазим на Дивљаку да узмем пошту. Сигао 
„Савременик“ и „Исток“. Честитам Обрену премда сам и сам у редакцији. Главни терет 
је пао на његова плећа.  
Мирославе, хвала на честитци. Добро би било да се видимо у Нишу...Часопис  је овако 

конципиран да се бар мало разликује од осталих, а ауторе сам бирао да се не 

понављају као у Бдењу... Тешка материјална ситуација, ја се борим с алама.  

*** 
Свратим код Пере да ми завари мотику. 
Свој ти данас неће помоћи па да цркнеш, каже човек што стоји у радионици.  
Чека да му мајстор нешто поправи.  
Како, неће?  Питам. Одакле си?  
Из Погледи, вели. 
Овде, оће да помогну, кажем. 
Пера ме зачуђено погледа. 
 
*** 
Прозлио се народ, ово мало што је од народа остало, говори Рађо док ми откива косу.  
Ако код некога радиш не да ти да душом данеш. Најгори су своји...  
У подне се разведри. За кратко, грунуше тамни облаци и пљусну киша.  
Снимам како стиже преко Остреша.  
У „Истоку“ прича Анђелка Анушића „Каљаче“.  Читам док напољу киша ромори, све 
натапа, дави... Ваздух се мути, тама из земље израња и све је тамније.  
Види се да је ноћ 

И ништа се не види 

(Н. Богдановић) 
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1. мај 2014. 

Облачно. Магла између брда. Дани исти, мутни.  
И у мени је све мутно. Мотрим чудо свитања. Тама се спуста у земљу, од неба  ка 
земљи и  све је бистрије у видику. 
 
*** 
Горска тишина 

Магла између брда 

Пејзаж јутра 

 
*** 
МРАЧНО ал 

Унутра Реч твоја 

Кућа је у коју се 

Склањаш и мотриш 

Очима песме овај 

Свет што је на 

Страницама песме 

Све више небо 

 

Свиће То 

Књига се отвара 

2. мај 2014. 
 
 
СТИХ 

 
ШАПАТ зрневља које пада на узорану земљу 

Музика чује 

Искона 

 
 

*** 

Драги пријатељу, 
Јутрос (послије три дана без штампе) одох по новине (мада ништа занимљиво у 
културним додацима) и успут умало не згазих  глисту на асфалту. Откуд она у за њу 
неприродном окружењу. Сједох и записах пјесмицу (коју ти шаљем). Тек тада отворих 
електронску пошту и нађох твоју поруку. Вратио си се у Ниш(та), из гора којима се не 
да да се опрољеће. Па нешто размишљам: нисмо ли понекад слични оној глисти на 
асфалту? 
Занимљиво је твоје запажање о броју пјесама. Нисам на то мислио (колико година, 
толико пјесама), али, као што кажеш, вјероватно ништа није случајно. Хвала ти што си 
пажљиво ишчитао ЗРНО и што пишеш о књизи. Морам признати да ме изненадило 
колико лијепих мишљења са разних стана стиже. 
Требало би да буде читан тај мој роман чији одломак је објављен у „Истоку“ (који још 
нисам добио). Ушао је у овогодишњи издавачки план „Новости“ и добио сам чврста 
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увјеравања да ће бити објављен у другој полиовини године. Али, док га не видим на 
киосцима не смијем да будем сигуран. 
Лукићев текст ћу тек читати, а фотографије су импресивне. 
Спремам се да прославим Ђурђевдан, па ћу одмах потом у Солун, на Сајам књига. 
Срдачно те поздрављам! 
Ранко 
  
ГЛИСТА НА АСФАЛТУ 
  
Из меке утробе хумуса, 
из љековите таме којој припада, 
из уске пукотине, из које се 
пркосно успоравља дивља мента, 
као из мајке, као из дугог сна,  
измилила глиста на асфалт. 
Послије кише, упекло сунце. 
И да има главу, не би знала куда. 
Осјећам ли то како ми грло 
стеже кравата док разголићен 
морском обалом удишем  
свјежину јутра сличног праискону? 
 
3. 5. 2014. 

  

 

*** 

Драга Мар-и-ЈА, драго ми је што Ти се допадају ове слике, поготово гнездо косова у 
недрима  клеке... Косови, и не само косови, су мајстори за грађење.  Задивљен сам 
вештином којом су гнезда саграђена. У ракљама вешто постављена, канапом, оним што 
остаје у малињацима, везана за гране.   
Птица зна оно што човек, ако има дара, треба да научи.  
Настојим да опишем како косови граде гнездо у мом малињаку,  у ваздуху обележавају, 
одређују мере, место, величину. И време када ће бити гнездо завршено, да одмах снесе 
јаје... Снимио сам на стотине фотоса о томе. Косови  не беже од мене, дружимо се. У 
тексту „Воћњак као метафора“ сам написао како ми на главу слеће кос... Слеће, драга 
Марија, а мени никако да стигну „Чувари  привида“.  
 
*** 
 
Драгиша Обрадовић, вајар, коментарише моје фотографије на ф. буку: Таленат! 

Визуелно занимљиви амбиненти.Браво! То су готове слике.Добро култура ликовне 

перцепције.Можеш бити задовољан.На прва два снимка имаш лепе планове и изузетно 

добру композицију предела.Поред свега ту је и дуга на другом снимку!Па шта би више! 

 
D. B. 4. maj 2014. 
Dragi Miroslave, 
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Pavel Oklopnjikov je završio Treće oplivavanje sveta i postao kometa. 
Došla je i pora i ura da se ucelo objavi u elektronskoj formi u Zavetinama. 
Odovud-odonud, bilo-kako bilo, Pavel je kolos u svakom pogledu, pored 
ostalog plivanjem isplivava Budućnost i bolji svet. 
Nema više te sile paklenske il hadske, koja može da zaustavi Pavelove valove 
od ćilibara, i mirise smole beskrajnih borovih šuma ostrva Rujna. 
Mi se sutra vidimo u Galiji po dogovoru. 
Pozdrav 
Stevan Bošnjak, starinom Borković iz Župe Pivske,  
Balt, uz zvuke Odese Marka Bernesa 
 

*** 

"U staroj Grčkoj Sokrat je bio na glasu kao čovek koji ceni znanje. Jednog mu je dana prišao 
poznanik i rekao mu: 
-Znaš li šta sam upravo čuo o tvom prijatelju? 
-Stani malo - odgovori Sokrat. Pre no što mi išta kažeš, želim napraviti mali test. Zove se - 
Test trostrukog kriterijuma! 
-Trostrukog kriterijuma??? 
-Upravo tako - nastavi Sokrat - pre nego što počneš pričati o mom prijatelju, mogao bi 
trenutak razmisliti zadovoljava li to neke kriterijume. Prvi kriterijum je Istina. Jesi li potpuno 
siguran da je to što mi želiš reći istina? 
-Ne - odgovori poznanik - zapravo sam to tek čuo. 
-Dobro - veli Sokrat - znači nisi potpuno siguran je li to istina ili nije. Da vidimo sada i drugi 
kriterijum, kriterijum Dobra. Je li to što mi želiš reći o mom prijatelju, nešto dobro? 
-Ne, naprotiv...... 
-Dakle - nastavi Sokrat - želiš mi reći nešto loše o njemu, a nisi čak ni siguran je li to tačno. 
Još uvek možeš proći na testu, jer je ostao još jedan kriterijum, kriterijum Koristi. Hoće li to 
što mi želiš reći o mom prijatelju, biti meni korisno? 
- Ne, ne baš. 
-Pa - opet će Sokrat - ako to što mi želiš reći nije istina, nije dobro i nije korisno, zašto bi mi 
to uopšte rekao?..." 

*** 
 
4. мај 2014.  
Драги  пријатељу, 
Управо сам  се ових дана, то јест пре неколико часова,  вратио и ја са моје  Свете 
Фрушке  горе ( где   сам био четири-пет дана) надигравајући се са метереоолошким 
мутацијама, и травуљином, која расте  невероватно бујно и брзо, слично криминалу, 
ако је ова поредба Свете мајчице  природе и њене поетске прозе, с једне стране,  и 
криминалног окружења с друге, уопште могућа, и пре свега,  допустива). Али, не мари,  
мислим на заводљиву смену сунца и кише. На овој Гори, као и на твојој Трешњевици, 
увек је лепо, несвакидашње, непоновљиво. Нешто као мали стваралачки чин. Сликари 
би рекли: акт. Био сам у, заиста, ретком, свечаном расположењу: стигла су ми управо 
уочи поласка три часописа: ИСТОК - заиста сјајан (честитао сам Обрену и његовој  
умешној и храброј уредничкој дружини, где ме је обрадовало и твоје име), добио у 
пакету и Бдење, а мало доцније и Савременик. Разменили смо, обострано, разуме се, 
неколико реченица Срба и ја, коме сам такође нахвалио ИСТОК. Горе, на оној Гори, 
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помно сам ишчитавао Бдење и Савременик, и понешто  и сам записао (радне верзије 
двеју песама). Хвала ти на лепим речима о причи Каљаче. То је из новог  рукописа који 
је начелно прихваћен за наредну годину од стране једног београдског  Издавача, али то 
је све још на високој грани. Ако буде пара, ако се нешто не промени (директор, или 
уредништво, например), итд, итд. 
Искрено и честито, Теби и Твојој  чељади, 
Твој стари друг,  
Анђелко 
 
Dragana Bosnjak , 6. maja 
Драги Мирославе, 
нисам рекао да неће ићи, али је ово било битније. 
Јако је битна та историјска димензија УМ-а. 
Посебно данас. 
Што се тиче Павела и Врата, не пада ми на памет да их провлачим на мала 

врата. 
Ако су оно што мислим да јесу, онда ће бити као Вода. 
Аколи пак нису, онда је и добро да се не муљају кроз Вечност. 
Поздрав 
Ст.Еван 
*** 
Mирко, 6. мај 2014. 
слажем се, иначе, са оним о чему пишеш, али: запамти, ако се као писци једног круга не 
организујемо, ми ћемо бити заборављени. Е сад како се организовати - тако, да сваки за 
себе буде потпуно независтан и човек и интелектуалац, али и део матице, једне 
кошнице. Нераскидиви. Ја верујем да би то могао бити књ. часопис "ЗАВЕТИНЕ+", 
који би излазио 10 пута годишње у 1000 примерака, који би се продавали на киосцима у 
већим српским градовима, бившим окружним местима (за почетак). За то је потребно 
према садашњим ценама око 3000 Е. Или 150 претплатника. Ја сам ове године успео да 
скупим 15 претплатника. То говори прво о мени, па и о нама, или српским 
књижевницима, представницима оне друге и друкчије Србије... Ако људи, који су пред 
пропадањем немају по 2000,00 дин. за годишњу претплату, онда нека пропадну, ја нећу 
жалити. Јер такви, на жалост, највише личе на стоку без репа, и о томе толико. Не бити 
свестан, не бити несебичан, не бити упоран, не бити довољно самопрегоран и оран да 
се заштити сопствено стваралаштво мени се чини и овог лепог сунчаног дана равно 
самоубиству, и ко би разуман да преко тога пређе и да га том не занима... 
Али, одужио сам. Сам човек, инокосник, у оваквом блату и глибу не може много, али 
удружен са честитим и вредним и талентованим, могао би да потисне књижевнике и 
фарисеје, горе од оних из Христове ере! 
 
6. maj 2014. 
 
Драги Мирославе, 
... 
Има битних разлика између две верзије и добро је што је то назначено.  
Ову коначну верзију признајем, а она прва, на мом личном сајту, је добра 
за нека минуциознија истраживања сладокусаца, кад за то дођу времена.  
У неким деловима та Прва верзија је пре парадоксални Поговор овој 
Коначној, посебно Хорови Валкира, којих нема у коначној верзији. 
Дакле за историографе и помне изучаваоце: вреде обе верзије,  
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али књижевно: вреди само ова Коначна верзија на Заветинама. 
Уз поздрав Теби Мирославе,  
овог 6. маја 2014. радосно кличем:  
 
To Мирослав Лукић  
7. мај 2014. 
 
Драги Имењаче, хвала Ти што си експресно огласио Павела... Ако намераваш да 
покренеш часопис јави како да пошаљем претплату (Упутница, Рачун...) а мним да би 
могао да обавежеш све Чланове Сазвежђа да уплатом од нпр. 1000 дин. обезбеди новац. 
Да сам на твом месту обратио би се и Мин. културе, јер то што радиш је "Џиновски 
посао, достојан дивљења..." (Стеван Бошњак у разговору са мном...), а верујем да они 
не могу остати слепи и глуви на оно што је урађено, на твоју жртву и рад на "ползу 
отачаству". Овде се сећам и изјаве Јованове (Пејчић). Каже Пејчић: "Сви ми треба да се 
угледамо на Лукића како треба радити." Али да ли, и може ли,  се у овом времену 
живети само за Књижевност?  
Данас идем код Недељка  Богдановића. Предложио ми је да текстове публиковане у 
"Политици" о мом "Сеоском животу" и код Тебе скупимо у књигу. Он је спреман да 
напише поговор, да својим знањем  и умећем помогне да књига  буде како и доликује. 
Ево, разведрило се, иду нам бољи дани...  У  суботу идем у Завичај. О томе у мојим 
"Листови-ма на ветру" који ће ускоро бити књига.   
 
С. Б. мисли да  је Когито клуб капитално дело. Стога  и сам нестрпљиво чекам да се 
Унус појави па да га с артије беле  међ мојим горама читам. 
Уз срдачне поздраве, Твој МирОСлав  
*** 
( 26. октобар 2014.  Хладно. Сређујем „Листове на ветру“, преписујем из свеске коју је 
летошња киша скоро сатрла. Листови се просто растопили. У „Политици“ од 22. 
октобра Интервју (Љуба ПоповиЋ“. Реченица“ Код нас, нажалост, постоји готово 
фашистички однос према неким људима који се баве сликом.“  Не сликом, него 
књигом, поготову ако су у тзв. Унутрашњости. ) 
 
*** 
Драги Мирославе, 
поштовани Тодоровићу, 
не може ништа на силу, љубав на силу не бива. Ја сам нашао штампара, доброг, који ми 
је за претходни број . тражио 43.000.00 дин, а ја сам прикупио 15 претплатника, то јест 
око 30.000.00 дин- Дакле, не може се. Министарство нећу да молим. Јер они раде да 
уједначе. Онда је мој пријатељ, један од пријатеља, сазнавши за моју муку око 
штампања, рекао, дај, тражићемо понуду још неколико штампарија. Једна од јачих 
штампарија је понудила, да штампа 10 бројева годишње по цени од 27.000,00 дин.  Да 
број има 1000 примерака. Шта то значи - 150 претплатника по 2000, 00 дин. омогућило 
би да имамо часопис током 10 месеци, који би био убачен и у књижаре, и сигурно је да 
би се и нешто примерака, зар не и продало. Рачуница је неумољива: 150 савесних људи 
који желе да се организују и да има свој живи часопис, живи орган може да измени 
праксу мртвила, а то кошта не више од 3000 еура. Ни толико. Јер можда би дали и нижу 
цену - штампари. 3000  је много за једног писца, али за 150 писаца или пријатеља 
писаца 2000,00 годишње није много. Ја то не могу тражити од чланова Групе, не. Јер 
онда бих рушио замисао, концепт. Ако су писци задовољни постојећим стањем у 



 11 

часописној области - од писања до финансирања, онда у реду. Поздрави Недељка, нека 
се пријави у нашу Групу, јер негде и треба да буде, осим ако већ негде није. 
Иначе, грануло сунце, као што кажеш, идем да скувам качамак Михаилу, и Ивану, па да 
садимо патлиџане испред куће. 
Све најбоље, здравље. 
Поздрави Богдановића, видим да је активан, што је добро, 

Grčka sveska  
B.  M.  
To Me  
May 2 at 10:39 AM  
Dragi moj prijatelju! 

Umnožavaju se stranice pod mojom rukom sa tekstom o "Grčkoj svesci". Samo, ti mi se ne 
javljaš, a sad su mi sa tobom potrebne konsultacije oko nekih stihova. Mislim da tu ima nekih 
omaški u kucanju i da moram o tome da vodim računa kada ih citiram. Ako već pišem o tome 
kako se obračunavaš sa površnošću i iščašenim sistemom vrednosti, bar da budem tu precizan. 

I ja sam sada na selu. Pobegao sam da bih mogao da radim. U Beograd se vraćam u nedelju, 
Posle dva dana idem u Sloveniju. Od novih vrednosti koje je čovek stvorio, internet nije loša 
stvar, naročito kad ne služi za špijunažu. Javi se, imamo dosta tema za razgovor. Tekst će 
danas-sutra biti gotov i onda ti šaljem prvu ruku. Posle ću ga JOŠ DOTERATI. 

Veliki pozdrav! 

B. 

P.S. Piši makar u dva tri reda. Piši! 
 
*** 
 
...Учитељи су у тој мојој слици били људи који су у свему посебни, људи који немају 
особине  нас обични људи, као што су моји родитељи, рођаци, комшије, који не раде 
све што и ми. Мислио сам да учитељи нису обични смртници! Но, када сам видео мог 
првог учитеља  Радојка Чанчаревића, да излази из пољског клозета, то нисам могао 
схватити. Појурио сам међу ђаке и са неверицом повикао, више пута понављајући:  
„Јој, учитељ био у нужнику!“ 
Милун Дмитровић, Бреково (Хроника),  стр. 135. 
 
Maline  
Vujica Bojovic  
9. maj 2014.  
        
         Драги Мирославе, подстакнут  фејсбуком поново прочитах твоје текстове из 
Политике о  малинарима и Берачима малина. (Изненадих се кад угледах и своје 
писамце, заборавио сам га. Оштро, али још не губи на актуелности). Прилог, Татјане Д. 
Р. још појачава. 
Већ сам написао да ћу нерадо пити сок од малине или узети колач с малинама, од тог 
„нашег црвеног злата“! 
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Мада... сваки је златник крвљу попрскан, свака огрлица и минђуша имају у себи макар 
честицу крви и муке.  Од ископаног злата више су користи имали трговци, банкари, ра-
збојници, курве, продавци пића, разни хохштаплери,  него рудари и ливци!  

Тако ти је, пријатељу мој, и с малинама. Ништа ново под капом небеском. 
Ово није утешно, али остај ми здраво и добро, рабе Мирославе, из Малиновице . 

                                Вујица 

  

Надам се да је до тебе стигла  песма  Веселник 

  *** 

ПЕСНИК 

Не верујем у песника  (академика, професора, доктора, лауреата, господин X) кога нису 
окрзнули бунт, ни болест, ни сиромаштво, ни љубавна драма, ни изгнанство, ни 
прећуткивање, ни страст, ни политика, ни клевета, ни лудило: Без проклетства може се 
бити узоран грађанин, али песник не. 

Лаза Лазић: Шум лишћа 

ЈАСНОЋА 

Брусећи реченицу, писац је све ближи истини. Дијамaнт стила – то је геометријско 
савршенство истине. 

Лаза Лазић:  Шум лишћа 

11. мај 2014. 
Враћам се у село. Сунчано. Поподне поче да се мути у ваздуху. Замрачи се небески 
екран. Чује се кукавица.  Прскам малине. Трава буја. После силних киша огрејало сунце 
па се земља стврдла. Створила покорица. Пасуљ ниче, с муком пробија покорицу. Као 
пиле љуску јајета. Мучи се, али „воља за животом“   помаже да се појави, у небо 
загледа.  
Све што ставиш у земљу ниче. Само човек положен у земљу постаје земља јер се 
земљом храни, од земље је створен. 
Легнем  уз хуј ветра, шум лишћа и ромор кише у крошњама вотњака. 
 

Новости, 11 мај 2014. 

Патар Пајић разг. Бане Ђорђевић, у поводу награде Десанка Максимовић 

Да ли је савремена поезија изгубила везу са живим језиком и животом? Ретко се 

„нови“ песници уче напамет. 

- Мислим да се код нас поезија затрпана оном помодном која збуњује читаоце 
Објављује се све и свашта. Свако ко може да плати, може и да објави  књигу и код 
најцењенијих издавачких кућа. Читалац остаје збуњен пред песмом коју често не 
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разуме ни сам аутор. Нормално је да се читалац осећа превареним. Међутим, наравно 
да у том хаосу није све тако. Поезија која се данас код нас пише  на нивоу је европских 
вредности. Наши песници улазе у светске  антологије управо осећајући данашњу жилу 
куцавицу и савремени песнички израз. Исте речи које се употребљавају у различитим 
временима најчешће имају и различита значења. Сито времена просејаће све то. 
Поезија личи на народ у којем се ствара. 

*** 

Слажете се са онима који мисле да поезија није ни уметност ни филозофија. Шта је 

онда она? 

Поезија је поезија. Тако је било и у старој Грчкој. Аристотел у својој „Поетици“ 
расправља шта је старије: филозофија или поезија. Поезија је, у ствари, и уметност и 
филозофија. Једну кратку песму можемо доживети као да смо прочитали роман. Свака 
реч у песми нешто памти и открива своју архетипску дубину. Ако је реч права онда је и 
песма права и тада можемо рећи да поезија истина. Поезију треба читати. У школама би 
били корисни часови како се чита и тумачи поезија. Човека је увек више унутра него 
споља и да бисмо се спознали, читајмо поезију. 

 
12. мај 2014. 
Облачно, прохладно, тмурно. Сам сам у тишини и зеленилу. 
На ТВ гледалац: Ми смо инатан народ. Све хоћемо контра. 

Киша не престаје. Сипа. Ромиња... 
Јавља се Д. Симоновић. Изашла му књига са мојим поговором. У позним годинама не 
одустаје, соколи ме својим радом. 
Каже: Шта би било да се нису удружили Петар и Павле, Маркс и Енгелс? 
Сандра пита, одговара на поруку: Како напредују малине? Ово време ће их убити. 
Патину киша. Бацам ђубре у малињаку.  Лук се затравио. Чупам траву, осећам да се 
усев радује што га ослобађам напасти.  
Уместо да предахнем одлазим у шуму. 
На диреку видим сеницу. Јавља се. Као да сам у некој бајци. Поздравља ме моја 
птичица која док ручам скакуће около, једе мрве које јој остављам на столу. Шума 
опојно мирише, пуно је влаге, по мокром лишћу миле даждевњаци.  Тишина...  
Изненада испод Светиње чух  лепет крила. Кога сам то ја уплашио? У слуху оста лепет 
а затим тишина.  Идем уз стрмину, придржавам за стабла букава. 
 
*** 
Све стрмије  
Моје шумске стазе. 
Само оне су исте. 
 
*** 
Код Светиње снегом повијене стоје брезе. Неке су поломљене. Бела стабла бреза  
Се повила, скупила, као да су се у време непогоде загрлиле и тако остале. 
Фотографишем ове тужне невесте. Кроз жбуње се пробијам ка врху брда. Облаци 
прекрили небо. Хука авиона из облака. Идем преко брда... идем а знам да нећу стићи. 
 
*** 
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Негда, сам идући ноћу преко брда написао: 
 

ИЗМЕЂУ ЗВЕЗДА и облака мисао моја 

 

Преко брда пуних мрака гацам 

Путем који никуд не води 

 
12. 11. 94 
*** 
Поново читам Мркићеве Огледе о мојим збиркама „Потоња верзија“ и „Тамно и 
дубоко“.  
 
*** 
14. мај 2014. 
Киша на кратко престаде.  Чупам заперке у малињаку. Небом се гомилају облаци. 
Пејзаж мења лице, светлије и тамне стране брда размењују места. Јавља се песник 
Ђидић. Изашла је његова збирка песама „Љувене“. Шаље је на Дивљаку.  
У подне прелиставам часопис „Исток“. Задржава ме текст о поезији Томе Мијовића.  
Стиже Доле.  Седамо за сто под смреком. Чујем га док кувам кафу. 
Што толико мудаш по кући? 
Снаодим се, кувам каву. 
Немој да се сврзеш док је доносиш. 
Изненада од Малича грунуше облаци.  И пљусну киша. Неможе ништа да се ради у 
малињаку. Читам Лукићев оглед: У спомен на на палму у оази Терер. 
Мотрим како облаци магле плове уз падину брда. 
 

14. мај 2014. Родна кућа, Тишина, Нигде никог. Киша, магла и ја.... 

Будим се уз ромор кише. Киша, шум лишћа. Музика коју изводи ветар, киша и лишће. 
Слушам.... Утихнуле птице. Магла заклонила брда. Нигде живе душе. Самом себи могу 
да будем добро друштво, каза ми у једном  разговору Стеван Б.  када сам му причао 
како сам у селу данима сам. 
 
*** 
КИША и лишће 

Тишина моје самоће 

Пуна шапата 

  
Најављују се „обилне падавине“. Киша не престаје. Магла  све прекрила. У малињаку 
буја трава, ја читам поезију Ф. Песое. Чега сам ја овде чувар? Чувар тишине, можда.  
Глас из тишине. Или ме  све то што је око мене чува? 

 

Песоа „Чувар стада“, V 

„Интимно устројство ствари“.... 
„Интимни смисао  васионе“... 
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Све то је лаж. Све заједно, то не значи ништа. 
Неверовато је то да је могуће размишљати о таквим стварима.  
То је као кад би, у зору,  
Размишљао о разлозима и сврхама,  
Док око дрвећа, онај нејасни, златни сјај полагано осветљава таму. 
Мислити на унутрашњи смисао ствари 
Је сувишно, као мислити о здрављу 
Или понети чашу воде на извор.  
Једини унутрашњи смисао ствари 
Јесте да оне немају никаквог смисла.“ 
 
*** 
Пљушти киша. Из магле чује се кукавица. Све се завукло у склоништа, мирује. Поново 
читам Лукићев Оглед о збирци Тамно и дубоко. За Листове издвајам одломак, јер је 
Лукић осетио и речима исказао суштинску линију певања збирке која је настала међу 
овим горама.   
Мирослав Тодоровић: ТАМНО И ДУБОКО, Апостроф, Београд, 2002, 70 стр. - 
Мирослав Тодоровић (1946), загазио је у шесту деценију живота, иза себе има 56 
година и 11 песничких књига. Рођен је у Трешњевици код Ариља, а живи у Нишу. На 
насловној страници његове управо објављене књиге умонтиран је фотос -Поглед на 
песникову родну кућу (Поглед са Свеловине – гробља ? које је снимио сам песник). 
Песнику је отац преминуо, преминула му је и мајка, пре неколико година, и кућа је – 
пуста. Много је данас таквих кућа у Србији, од Ариља до Неготина, од Голубца до 
Иван – Куле, уз и низ Мораву. Одмах да кажем: ово је опора, истинита, храпава као 
кора горуна, као лице изборано борама дуговеких стараца, књига, која се оглашава из 
мрака тишине, из понора дубине и судбине, из тескобе постојања и нестајања, оне 
друге, непознате, придављене, упропаштене Србије. “Седим пуст испред куће пусте / 
Завија пас који нема куд да оде / Ћутим над овом у зјапу белином/ Ја који немам више 
где да дођем” (стр. 51, завршни стихови). Ови стихови су “одлежали” у песниковој 
души и фијокама; искуства су болна и доживљена, као многе сгранице у надахнугој и 
раној књизи ЕХ РОNТО Ива Андрића. Песник се у овој књизи суочио са страхотом 
нестајања и ишчезавања једног света и племена :” На овом кревету је лежао мој отац / 
моја мајка је после његове смрти / Овде одмарала уморну душу (стр. 48, песма 
Дневник, 17. април 1996), као што и сам песник Умор својих година смирује на истом 
кревету… 
Нема фолирања у овој књизи, флертовања са књижевним помодарством с краја 20. 
века. Нису ово импресије једног очајника, већ је пре реч о извештају, о књизи постања 
и нестајања. То је књига окренута видицима који застрашују, јер на њима трепери као 
летња јара философија векова, трагизам постојања. И кад дотиче елеменатарно, ветар 
који се гнезди у трави испред гроба његове мајке, и кад баца поглед на магле у долини, 
ова књига дочарава застрашујућу слику, истиниту слику пустоши данашње сеоске и 
провинцијалне Србије. Тодоровић се, као ни један други песник из његовог ужег 
завичаја (М. Гавриловић, или Р. Андрић…), као ни један други песник његове 
генерације (па ни Милосав Тешић), понајвише приближио овом књигом, језику вазда 
будне маховине, глухоти, судбини, духу земље и даху вечности, књизи истине, 
Мирослав Тодоровић пише, као што дише. Ова књига је дводелна, условно говорећи : 
први део је посвећен Постању, други – нестајању, Апокалипси… Шкрт на речима, а 
речит, истинит и загледан у тамно и дубоко, у саму срж судбине човека, овај песник се 
својим планинским дневником оглашаава криковима, правећи исписе тише од тишине. 
“Удовички ветар међу гранама је свијао гнезда пуна немирних шумова. У изненадном 
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крику тице чуо сам свој живот. моје је срце престрашено тукло у грудима… “ стр. 7) 
Зашто – престрашено? У овој књизи има одговора на ово питање, и међу стиховима, и 
између редова. Јер у овој књизи се најдубља поезија оглашава у нереченом, између 
редова, што је ретка особина песника. 
Песник се, понављам, оглашава из једне посебне ситуације, из сусрета са лепотом и 
страшним, ишчезавањем. “Ишчезава, све ишчезава”, вели песник (стр. 28); ишчезавају 
не само они рођени: ”Ишчезавају и они који тек треба да се роде” (стр. 29). О 
ишчезлима, о најближима, песник даје потресно сведочанство. У овој књизи су се 
измешали “људски јецаји и хујање ветра”, пустош и пропадање, успомене и дим из 
морне самоће песникових година, мук… 
 
15. maj 2014. 

 
М.Стојановић у приказу “Мач и перо Мирослава Тодоровића” о књизи “У сенци 

Дамокловог мача”, реч је о песнику Браниславу Драгојевићу каже:  
…пише као човек који није укључен у финесе и замке текућих дешавања у 

књижевности. 

  

*** 
Тмурно јутро.  Тмурно у пејзажу. И у мени. Само киша у лишћу крошања воћака 
ромори. Само се ромор  чује. Хладно. Мислим се да заложим ватру. Хладно. Кроз 
прозор мотрим како ветар повија  борове на брду. Савијај се да би опстао, поручују. 
Повијају се пред налетима ветра, наслањају један на другог, стресају кишне капи... 
 Са радија вести о поплавама, излиле се реке из корита.  
 
*** 
КИША и лишће 

Мотрим крошње Чујем 

Шапут онострани 

 

*** 

Борхес: 
Себе првенствено сматрам читаоцем. Као што знате, одважио сам се да пишем; 

али мислим да је оно што сам прочитао далеко важније од онога што сам написао. 

Јер човек чита оно што воли – а пише не оно што би желео, него што уме да 

напише. 
Сећање ме враћа у једно вече пре шездесетак година, у библиотеку мога оца у 

Буенос Ајресу. Видим оца; видим светлост гасне лампе; могао бих да положим руку на 
полице. Тачно знам где да нађем Бартонову Хиљаду и једну ноћ и Прескотово Освајање 
Перуа, иако те библиотеке више нема. Враћам се тој већ давној јужноамеричкој вечери 
и видим свог оца. Видим га у овом тренутку; и чујем његов глас који изговара речи које 
нисам разумео, али које сам осећао. Те речи су долазиле од Китса, из његове „Оде 
славују“: 

 
За смрт се, бесмртна Птицо, ти не роди! 

Нема нараштаја гладних да те гуше; 
И глас што га слушам, док ова ноћ ходи, 
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У стара времена цар и луда чуше: 
Можда тај пој к срцу тужном пут направи 
Рутином, кад чежњом за домом морена, 
Стајаше, сред туђег жита, у сузама. 

 
Мислио сам да знам све о речима, све о језику (кад је човек дете, осећа да зна 

много), али те речи су ми дошле као откровење. Наравно, нисам их разумео. Како сам 
могао разумети стихове о томе да су птице – да су животиње – на неки начин вечне зато 
што живе у садашњости? Ми смо смртни зато што живимо у прошлости и у будућности 
– зато што се сећамо времена када нисмо постојали, и што предвиђамо време кад ћемо 
бити покојници. Ти стихови су ми дошли кроз музику. Пре тога сам о језику 
размишљао као о начину да се нешто изрази, да се човек пожали, да каже да је весео 
или тужан итд. Међутим, када сам чуо те стихове (од тада их, на известан начин, 
слушам непрестано), знао сам да језик може да буде и музика и страст. И тако ми се 
открила поезија. 

Од тада поигравам се једном идејом – с идејом да упркос томе што се човеков 
живот састоји од мноштва хиљада тренутака и дана, да се ти силни тренуци и ти силни 
дани могу свести на само један тренутак: на тренутак када човек спозна ко је, када се 
непосредно суочи са собом. Претпостављам да је Јуда, када је пољубио Христа (ако је 
то стварно учинио), осетио у том тренутку да јесте издајник, да је његова судбина да 
буде издајник, и да је одан тој злој судбини. 

Сви се сећамо Црвеног ордена за храброст, приче о човеку који не зна да ли је 
кукавица или храбар човек. Онда дође тренутак кад спозна ко је. Када сам чуо ове 
Китсове стихове, изненада сам осетио да је то величанствено искуство. И тако се 
непрестано осећам после тога. Можда од тог тренутка (претпостављам да претерујем 
због предавања које држим) себе сматрам „књижевником“. 

Хорхе Луис Борхес (Јорге Луис Боргес) 
"Умеће стиха"; Предавања у част Цхарлса Елиота Нортона 

 
 
 

16. мај 2014. 
Киша. Идем у Ариље, набавка. У кафићу „Хавана“ прегледам е пошту. Неуморни 
Лукић попуњава празнину која је све већа. Киша не престаје.  На Дивљаци, подижем 
пошту. Љувене Љ. Ђидића. „Мом драгом песничком брату, МирОславу Тодоровићу од 

Трешњевице, због коауторстава у овој књизи, љубоносној и отровносној али и 

срцоносној, уз захвалност, Твој Љубиша Бата Ђидић“ 14. маја 2014. Крушевац 

По-ЕТО, Љувене стигле. СВЕТле, трају у мени, у родној Трешњевици. ЧесТИтам и 
желим нова издања.  И јошт песама љувених. Дивотно. Поносим се што сам и ја својом 
речју у овој Дивоти. 
А. поручује: Бежи одозго, а када невреме прође ти се врати. Ко ће да те нађе тамо? 
Љубиша: Кад нас Ноје спаси, чућемо се опет... 
Патину киша. Ставим пластичну кесу на главу и чупам заперке.  
Ромиња , лишће као дирке трепери под кишним капима, шуми у малињаку. И ударајући 
у пластичну кесу на мојој глави киша ствара музику. Слушам... 
 
*** 
КИША и лишће 
Мотрим и слушам 
Шапут висина 
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*** 
Стезање каиша, поручује Кори Удовички. Живи у Америци, а дође да буде у Влади, да 
обави посао за друге.  
 
17. мај 2014. 
Свуда сивило. Ромиња. Магла између брда. И суморна тишина, сива, пуна магле. И 
птице утихнуле. Само бруј авиона из сивила. Вести о поплавама. Шабац, Обреновац... 
Небо опомиње, природа не пристаје на људски немар... Ромиња, цури, капље, од силне 
воде лишће на усевима жути. 
Лечка у подне грану, у малињаку зачу се зуј пчела.  
Сликам пчелу у малиновом цвету. Роси, али оне не одустају. Лете, убирају, за зиму 
припремају. У ваздуху ведрије, радосније. Чује се славуј.  
Небом броде облаци. Између Мучња и Малича, мотрим како се завеса воде уз 
грмљавину креће преко брда.  
Свратио Милић. Чита мој текст у Политици „Мучене душе“.  Кажем да је текст 
скраћен.  Огрешио је душу онај  што је ово скратио. Чита. Смеје се, а киша пљушти. 
Одакле оволика вода? 
Грмљавина не престаје.  
И како се нагло појавише тако и отпловише тамни облаци. 
Вести: Србија под водом. 
Из грма мадљара истрча веверица. Збуни се када ме виде, окрену се, неста у трави. 
Марин донео  штампу: Политика, Блиц, Новости. У „Политици“ тужна вест. Преминуо, 
светом минуо, Саша Хаџи Танчић. Ћутим. Нека ти је вечна слава, Саша.  
Одлазе пријатељи, и сваким одласком осећам да и део мене нестаје.  
Писац не одлази, он је у књигама у које  се преточио.... Амен.  
Слушам кукавицу из  тишине пуне воде. 
 
18. мај 2014. 
Чича Гаврило: Кад смо ми овакви што смо својте, какви ли су тек они што се не 
познају? 
 

Преминуо Добрица Ћосић – српски Толстој. Никада се на овом тлу неће родити  овакав 
писац, никада  се ово време неће поновити. Каже пословица: Никад не кажи никад. 
Лечка се разведри, и све живне. Косим траву у авлији. Мирис покошене траве испуни 
ваздух. Замирише бурно. Опроштајно. Силазим на Дивљаку, плаћам данак лошој 
навици, потреби да имам новине. Политику и Новости због Култ. Додатка. Продужим у 
клисуру. Хучи Моравица, тесно јој у кориту, удара о обале. Слушам. Мотрим... Код 
Милића прича о пољопривреди и муци сељачкој. Стижу два младића да узму сено у 
балама. Милић им чита текст из Политике „Мучене душе“.  Враћа ми књигу песма Д. 
А. коју сам му дао на читање.  Казах како је то велики наш песник. Какв песник? - пита. 
Ово су будалаштине, ни онај што је  ово писао не разуме. Он је у завади са самим 
собом. Књигу дајем младићу који је дошао по сено. Завршио пољопривредну школу, за 
књигу не хаје. Добро, погледаће, али не воли  да чита оно што не разуме.  
Јазук за дрва која су посечена да би се штампале глупости. 
„Само оно универзално у делу ће обезедити живот. И будуће читање. То универзално у 
своје дело могу удахнути само генији а они се ретко јављају на овом свету. Чешћа је 
Халејева комета.“ 
 
*** 
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„ГОВОРИ САМО АКО ЋЕ ТО ПОПРАВИТИ ТИШИНУ" Махатма Ганди 
Данима ћутим, немам  с ким ни  да прозборим. И не смета ми. 
 
*** 
Политика, 18. мај 2014.  
Петар Пајић, песник одговара на питање  (Зоран Радисављевић) 
Све чешће се говори о умирању поезије, а верујете да Срби „читају ушима“. 

 
- Време је антихриста, време је анти поезије. И Бога, и поезију, замењују долар и евро. 
Све постаје роба, која се мери на килограме, па тако и поезију, која је чист дух, 
покушавају да мере кантарима. Поезија је у језику, свака реч памти оно што је 
архетипскои. Уосталом, како пише у „Библији“: „У почетку беше реч“, и од ње је све 
постало. Сматрам да ће на крају остати само реч и њено памћење. Колико не можемо 
без поезије, показало се када смо били у турском ропству, када је престала да се ствара 
писана књижевност, наставили смо усмено да је стварамо и Срби су је  тада „читали 
ушима“. 
 
*** 
Новости, 18. мај 2014. Миро Вуксановић  одговара на питање (Драган Богутовић):  
Бележите да је наступило доба површности, што се најбоље види по томе што  о 

књигама пишу и говоре људи који за то нису квалификовани и који то чине 

узгредно и по страначким препорукама. Верујет ели у „смрт књижевности“ коју 

песимисти најављују? 

  - Наше доба постаје непријатељ књижевности. Збирке песама читају једино песници. 
А што је више таквих књига  све мање имамо истинских песника. Приповетка као 
некадашњи главни део српске књижевности сада постаје  ретка појава. Трка за писањем 
романа поклапа се са жељом за наградом која доноси углед и приход. Историчари 
књижевности су затворени у научним установама као „тајкуни“ који нису ништа узели, 
али морају да тамнују за пример.  Књижевни критичари не могу да помогну књизи јер 
немају читалаца. Есејисту су усамљеници који броје зрнца у крви. Завладала је лакоћа. 
Открила се простота. Најчитанија је перната књижевност која уме да одведе у кревет. 
Књижевност изумире заједно с нама.  Узалудне су еротичне слике и прилике о којима 
свуда читамо када пописивачи становника имају све мање посла. Још није написана 
књига којас је родила дете. 
 
 
 
19. мај 2014. 
Ведро без облака. Магла у долинама. Снимам пејзаж обасјан сунцем и маглом у 
долинама. Узнемиравају вести о поплавама.  Овде све светли. Пејзаж обасјан сунцем 
радосније изгледа. Птице, дрвеће, биљке се буде из кошмара магле и воде. Подижем 
стабљике малине које је невреме оборило на земљу и привезијем их уз жицу. Као да 
одахне усправљена стабљика, као када неком пружиш руку и извучеш га из невоље. 
 Зуј пчела у ваздуху. Све бруји, дише у небо загледано.  
 
 
*** 
Обасјано и ведро 
Светли лишће 
Буја у тишини 
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*** 
20 мај 2014. 
Обачно. Румен зоре обасјала облаке. Чује се кукавица. 
Вести о страшним поплавама у Обреновцу и Крупњу... 
*** 
Између мутних облака 

Трачак плавети – 

Пролаз у небо 

 

*** 
 
Ведро. Устајем, по обичају, пре сунца. Румен зоре. Магла између брда. Снимам излазак 
сунца. У малињаку док сам ишао између редова прхну косица. Радостан цвркут птица.  
Све се радује сунцу после страшних киша. Чича Гаврило казује да су нам ово светски 
злотвори начинили. Хоће да нас подаве ко мачиће. 
Помоћи ће, кажем. Хоће, вели. Зна се како помажу они што имају. Прво ти поломе ноге 
онда дају аспирин за главу. Аспирину рок прошао. 
Сунчано. Коначно сам сео за сто под смреком. Зује пчеле. Уз стабло јабуке веверица 
бодро иде.  Прелиставам Летопис, април, 2014. Повезујем малине. Са Долетом подижем  
ћенифу. 
 
*** 
Марин: Овде нога нози не мисли добро. Такав смо ми народ. 
*** 
22.мај 2014. 
 
У кафићу „Хавана“ прегледам пошту. Јављам пријатељима када ћу бити у Ниш(у). 
Неуморни Мирко Лукић не посустаје са својим Сазвежђима. Не предаје се, ради оно 
што би требало да раде институције. У нашим институцијама културе су они што не 
хају за културу. Од суседног стола стиже реченица: „Ама није ми жао што копам само 
када сам њега видео са мотиком. Био директор, сада када је гробу на вратима копа на 
очевини. Стигла ђеца, посла нема, дошо ђаво по своје.“ 
Човек прича. Смеје се, радује... Србин, више воли туђу невољу него своје добро. 
Ама човече нас само несрећа може да опамети. На кратко. Причо ми покојни ујак што 
је био у заробљеништву. Казивао шваба, ви Срби кад се наједете мислите да никада 
нећете огладнити. 
Погледам, два средовечна мушкарца расплићу причу. У разговору су и  речи  стигле са 
ТВ екрана: комуникација, компатибилно, ресурси...  
Идем у Шевељ. Брана  на Рзаву, хук воде... Мирише багрем... У повратку, продужим  у 
Клисуру. Седнем на клупу поред чесме и слушам хук воде.  
Јави се песник М. Д. Ј.  
Под смреком бележим ове редове. У мом видном пољу су цветови перунике, салаш, 
зеленило што буја обасјано сунцем. Понад у боровима хуји ветар.  
Чује се све што је прошло, што ће бити, и што ће се поновити... 
 
*** 
шолопати - прича без смисла 
 
25. мај 2014. 
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Јутро са маглом у долинама. Косим траву између малина. Запахне снажан мирис 
покошене траве. Опрашта се од живота. Цвркућу птице. Сунце разгони облаке, небеска 
плавет испуњава радошћу.  
Моје перунике се расцветале, плаветни цветови зраче топлином... 
Говор земље. 
Читам Бодлерове песме. Албатрос је више од песме која поседује оно што јој 

обезбеђује универзалност. 

Зуј пчеле. Радује ме све што чујем. Не чујем само људске гласове. Не примећујем да и 
сам не говорим... Данима... 
 
Шарл Бодлер 
 
АЛБАТРОС 
 
Често, шале ради, са брода морнари  
Лове албатросе, силне птице мора,  
Што следе, нехајни сапутници стари,  
Лађу која клизи врх горких напора.  
 
На даске од крова спусте их спутане.  
Краљеви азура, невешти, збуњени,  
Белим и огромним крилима скуњени  
Машу к'о веслима на обе им стране. 
Малочас прекрасан, а сад смешан, мали,  
Крилати се путник бори с оковима;  
Један морнар лулом кљун му његов пали, 
Други му се руга хромим скоковима. 
 
Песник сличи овом владару облака  
Што се смеје стрелцу, против непогода: 
Прогнан на тле услед ругања опака,  
Џиновска му крила сметају да хода. 
 
*** 
Јуче је  било  невреме у  селу Краварици. Упамтио сам онај страшан хук олује и  кише 
што долази...  
Развукао сам мрежу и читам Достојевског: „Зимске белешке о летњим утисцима.“ На 
грани смреке застала веверица. Погледа ме, скочи на грану шљиве и неста у зеленилу. 
У подне се наоблачи. Грмљавина је испуњавала простор, чује се сиктање 
противградних ракета. Јечи између брда. Смрачи се  пејзаж, а небо поста црно, оловно 
сиво. Грмљавина не престаје. Пљушти. Шуми лишће, повијају се гране, пуцњи са 
ракетних станица се   губе у страшној грмљавини. Пљушти, ватрене линије муња 
шарају мутно небо. Оно се спустило на брда чини се да ће све притиснути... Мотрим, 
сада знам да се библијски потоп догодио. Пљушти, хуји, грми.... 
 
*** 
 
СУДЊИ ЗВУК 
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ГРОМ је поломио крошњу моје трешње 
Вадим пањ место за нову садницу да ослободим 
Да  је спасем од тихог умирања  
Судбинског што све у земљу претвара 
 
Дан ведар само пањ трешње памти непогоду 
Без крошње огољен дуб стоји  
Као камен самац  као на њиви старац 
Што  се живота прошлог још сећа 
Загледан у биље које на њиви  и у себи  гаји 
 
Чује се кукавица хуј ветра понад гора 
Копам око пања хоћу да га извадим 
Ал не да се пањ што и без крошње за  
Земљу држи се из земље  у дан  неће  
 
Хоће пањ да и као пањ живи 
И жиле не дају се држе се бране 
Знају да и оне  у земљи нестаће  
Кад не буду имале кога да хране 
 
Дан одмиче ја пањ трешње вадим 
Жилама тајним још се држи 
У тишини с друге стране говора 
Што ушће је свега  што пламен је дим 
Које жив човек не види нит чује 
У крошњи невидљивој како пчеле још зује 
 
И на крају ко уздах потоњи пуче жила 
Она средишња што ко врпца је пупчана  
Нема речи за тај судњи звук 

Који сутон одлазећег дана 
Преобрази у песме мук Ове 
 
Седим на пању који сам извадио 
Ћутим у његовој тишини  
Ко је то кога из колевке узео ил 
С лађе укопне у песму вазнео  
 
Понад древна слика неба  Звезда сјај 
Чује се вечност из ноћне тишине 
Слушам  у метафори о пању 
Размењујући места  
На начин земаљске истине  
 
 
*** 
 
Стојан Богдановић   ( 2. окт. 2014) 
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МАЛИНЕ 
 
О малинама у Ариљу се више не прича. 
Сада су код нас важни само педери  
И цар Константин 
Који је дозволио да буду равноправни. 
  
Једнога дана коштали су Србију 1.000.000,00 евра  
Њих стотину, а Константин један 
Али оставио је Ниш да чами у мраку. 

За кило малина треба да се сунеш 
Триста пута, рече Миркан из Трешњевице, 
Који ове године није успео 
Малине да набере ни за хлеб. 
Толико је родило. 
Није га чак мрзело да их пажљиво преброји. 
Тако му је лакше прошао дан, 
Као што брже заспиш када бројиш овце. 
 
Могао си да измериш једну малину. 
За тај посао потребна је апотекарска вага, 
Него далеко ти била апотека, 
Чак у Ариљу.  
А и она не ради недељом, 
Када се свечано беру малине. 
 
А до Солуна сто сомуна... 
По 3 грама 300 пута то је 900 грама,  
                         а 900 грама није кило, 
Но да сада не цепидлачимо и не замарамо читаоце, 
Како си успео да измериш да је малина  
тешка 3,3333... грама, 
куд се дедоше оних 0,333... грама  малине. 
   

 

 

 
 
_____ 
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