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Ковитлац јаког ветра и прашине, облика фишека у којем је по геометријским 
правилима Архимедове спирале струјао бесни ваздух, дохватио је за крила 
малену зебу баш кад је била у прелету преко зида, подигнутог између два 
света. С једне стране бејаше се размислио и утонуо у снове распрострт 

Источни Берлин, а с друге проучавао правила, и реду извргавао све у свом поседу, Западни 
Берлин. 

Птица се генетичким памћењем довијала предачком искуству и настојала да остане у 
аеродинамичком седлу на којем је полетела у прелетање велике ограде. Изгледи да у томе и 
овај пут успе све су се више смањивали. Некада је ово чинила без и по муке, и то сматрала 
највишим степеном своје личне слободе – то што може да лети и у једном и у другом смеру 
без пријављивања цариницима и полицији на граници, који неодступно пресрећу углавном 
нејаке и редовне, и који при томе исказују најбеднију људску особину да се један део општег 
и планетарно јавног простора огради, и прогласи државним и приватним, и то, онда, брани и 
најјачом силом, као што је војска и тајна служба те земље. Али птицама се у пренебрегавању 
овог строгог адета могло само завидети, јер су оне границу, потпуно неометане, прелазиле по 
својој вољи и нахођењу, кад год би хтеле. 

Заиста је то био највиши степен слободе – да се узлети и уђе у било “чији” посед без пасоша 
и визе. Али овај ковитлац сада прети да зебу обори на зид и учини је подаником крутих 
правила и предрасуда једне строге цивилизације, која неки ограђени део простора назива 
својом државом и то брани до крви, али најпре туђе, а потом и своје. Нагла утрнутост 
притиска о малене перјане груди и губитак под-логе од меког ваздуха, одведоше птицу, у 
спусту, готово на зид и она, збуњена али са укоченим трећим капком, како би могла 
нетремице да осамтра ово чудо, виде како се поред зида указаше огромне гомиле алата за 
зидарске и земљане радове – трнокопâ, будакâ, ћускијâ и пијукâ. Потом виде, јер би још на 
већој блискости од тла, како се испод зида и из земље, наглим скоро смешним, покретима 
извлаче црвићи и глисте, као у паници и у неком непознатом страху, и како журно одлазе што 
даље од зида. Зебама које знају са глистама и црвићима, било је јасно да је то био сликовити 
знак брзог рушења тога зида које ће управо уследити, те да су то ове животињице, инсекти 
спасавали своју главу. 

Помисли зеба да се позабави одабиром најлепших примерака за своју колекцију опстанка, и 
понесе их својим младунцима, али како су неки од њих били или затворени у туђим, људским 
кавезима, или мртви, те како је данас нешто друго било на програму птичјег менталног 
система – доказ о никад изгубљеној слободи – то се зеба издиже, против свих тежâ (земље) и 
притисака (ваздуха), и још једном покуша да се домогне моћи и струје која јој обезбеђује 
сигурно надлетање. 

У томе јој се са оне мислеће стране града ујави, као небеска, нека музика, мање позната у 
њеном, птичјем свету, али не непозната њеном уху и срцу, јер птице све звукове примају 
осетљиво и нежно не само преко слушног органа већ и преко дамара природе и ваздушних 
таласа који је запљускују по тананом перју на грудима, које су прве истурене свету у који се 
лети. 

Та музика, било је то нешто слично херојству које се може поделити са дуготрајним 
временом, а не исказати само у једном акту неустрашивости и борбе прса у прса, кад је цела 



количина херојства оточена у једном маху, и уз погледе задивљене светине. Дакле, било је то 
херојство дуготрајно и стрпљиво као мелодија у песми Тамо далеко, коју је птица генетским 
нагоном познавала преко својих предака, који су потицали са Балкана, из земље Србије. 
Птице, заправо, тако и разликују државе. Њима не значе много границе и силована правила 
визних режима, оне једну земљу разликују по звуковима и песми коју чују у својим 
дрхтурећим дамарима. Ова зеба слути да је од свих српских песама баш ова, Тамо далеко, 
најдаље отишла и најдаље се чула. 

Ове звукове које сада чује, а који обично долазе са источне и југоисточне стране, као из 
Украјине и Русије, и који, по хероици, личе на песму Тамо далеко, заправо стижу са једног 
другог инструмента, кроз чија два закривљена прореза мала зеба може да прође и остане у 
његовој унутрашњости, као у кавезу, што би било погубно за њу управо због тога што, како 
рекосмо, она звукове прима телом и перјем на тананим ножицама. Тај инструмент је 
виолончело. 

Али, шта је то? Овај пут као да ти звукови из иструмента, стиснутог међу људским ногама, 
стижу са западне стране. Из некаквог гротла поред самог зида, и у његовој сенци. 

Птица се у општој турбуленцији нагло окреће у круг, опет по принципу Архимедове спирале, 
и тако парирајући и снатрећи према тлу, она потврђује да се оно што је видела и начула 
заиста и догађа. 
Човек, држећи витко тело од дрвета међу ногама, снажно повлачи гудало које финоћом и 
устрепталошћу риче и нежније и промишљеније, а нарочито милозвучније од обесних и 
младих јунаца. Слави се оно што стиже као последица нагомилавања оног алата и лопата. 
Каприциозне, а тиме и вредне руке стежу алатке за држаље и нападају своје раније дело – зид 
– такође каприциозно и вредно изграђен, и желе да утру сваки траг свог ранијег остварења и 
својих некада цењених махова. Не зна се да ли има више руку или држаља. То зна само јаки 
бетонски зид, мален пред булдожерима људских наума, и плаћа то своје сазнање сопственим 
одласком са овога света – руше га. 

Музика окрепљује махове људских руку и попут Бога увећава прегаоцима број тих махова. 
Зеба не схвата како се то музика за коју је навикла да је чује са источне стране сад производи 
на западној страни, тик уза зид. Старији човек који енергично стеже дрвену направу међу 
ногама још енергичније повлачи своје гудало које скоро дивљим и сировим, али савршено 
одговарајућим гласом испуњава цели свет који баш такав звук очекује. Проседа глава ређа 
ноте у чаробну музику, тако савршену да је и птичји род не би тако добро ускладио и 
римовао. Слави се рушење једне преграде. Колико је до сада порушено преграда без музике? 
Много. 

Птица се узвисује да би боље осмотрила кад већ тако добро чује музику, и снује ружан сан: 
њена узвишена слобода, да прође преко сваке препреке, па и овакве какав је берлински зид, 
биће сада обезначена јер се висина зида смањује. Туда ће сада моћи да пре-лазе и сви остали, 
као корњаче и пужеви. 

До краја дана рушење зида је добијало на ужурбаности и весељу, а да би још боље 
осмотрила, птица се још више издиже. Могла је јасно да чује како се у једном часу помешаше 
два жагора, онај отворенији са истока и онај суздржанији са запада, и како се, оба помешана, 
винуше поред ње у не-бо, као жагор људи, да га чује Бог. Кад се сунце положи по хорозонту, 
осим жагора, музике и других звукова, машина и алата, неометене зидом, и потпуно флуидно, 
измешаше се и светлости обе половине света, те од белог и црног наста сивило. Птица се 
својим летом мало саже да боље чује шта старчић над вилончелом прозбори, но све што је 
схватила, као и свака птица, би то да је то био само звучни збир људских речи. Да је језик 
разумела, знала би да је старчић изговорио:

– Као млад живео сам сâм, и усамљено, а сад старим пред свима, наочиглед јавности. 

И тад се догоди чудо. Преста музика са виолончела. Музика није ометала да се у птичјим 



очима боље разумеју слике које су се на тлу ређале. Гомила људи све више је почињала да 
личи на колону мрава, која је, кад је зид потпуно срушен, све јасније указивала на то да се 
креће са истока на запад, све више трчећи ка другим великим градовима. 

Међутим, јасно се то могло видети, као што се и контрапункт у музици може јасно чути, како 
се старчић придиже и како се, држећи и гудало и виолончело у левој руци, прекрсти, и то с 
десна на лево, а потом, како, размишљајући о својим годинама, нит га понесе у левој, као 
средовечан, нит га забаци на раме, као младић, већ одложи виолончело на прашњаво и пуно 
камених отпадака, клоца, тле, те, на запрепашћење ничије до ли само запањене зебе, крену, 
заиста контрапунктно, у обрнутом смеру од људске матице, дакле, на Исток. 

Сударајући се са готово свима који су некуда хрлили усиљено, брзим корацима, он мирно, 
шапућући неку своју мисао, помало се уклањајући пред навалом, ногу пред ногу, закорача у 
правцу који му је одувек стајао у памети. 

Као да је и његова музика отишла за њим. Једино је птица, навикла на долазак ове музика са 
раносунчане стране, имала утисак да је сва та музика ипак отишла на Запад, јер и после тога, 
све док је старчић био жив, она је стално струјала као музика сфера са Истока на Запад. 

Сведоци овог струјања остале су птице, које су се и даље све више и више повлачиле у 
висине, како би задржале своје осећање да њихов највиши степен слободе ништа не може да 
угрози, па ни рушење берлинског зида. Како је музика постајала све величанственија и 
узвишенија, тако су се и птице повлачиле ка небу, и напокон се више није ни знало шта је 
саздање веће слободе у овоме свету – музика са Истока или птичји лет. 

Склони медитацији тврдили су да је то музика, а они други, који воле да оком све провере, 
говорили су да је то птица винута у висине. Старчић је, пак, мислио да је највиши степен 
слободе то што се, свестан, може вратити тамо откуда је и пошао, у незнању. Јер, док смо 
млади и неискусни, помислимо како је ко зна где на овој планети посађено неко најлепше 
цвеће које смо позвани баш ми да уберемо, а кад доспемо тамо и, отишавши на то место, још 
боље прогледавши на очи, дође нам у памет да је то најлепше биље и цвеће управо расло 
тамо где смо се родили само га нисмо били свесни. Тада се вратимо и поверујемо да смо 
нашли срећу за којом смо вазда жудели. 

Тек сада је старчић, у свом родном крају, свирао и компоновао мелодијске линије, акорде и 
ритмичке склопове, који су се сједињавали са земљом и небом његовога краја, а откуда се то 
сагласје, ширећи се као кругови на води од хитнутог камена, ширило највећма ка том истом и 
недостижном небу и божјој капи на врху света, камо се могу осим ових звукова још једино 
понеке птице донекле приближити. 

Као и старчић, идући тој музици сфера, и други слични њему враћали су се у епицентар 
настајања ове лепоте, односно у родни крај. Јер, да би чуо сву музику, потребно је проћи кроз 
њу, као поред шпалира војника или винове лозе, како би сваку угледао, у противном, кад се 
иде у истом смеру, може се догодити да се путује упоредо само са једном једином нотом, 
једним гласом, који је увек покрај нас и који нас прати до смрти. Кад је то глас позива 
роднога краја да се у њега вратимо, онда то можда и није најгори избор. Можда је старчић, 
док нам је свирао на виолончелу, заправо све време чуо само један једини глас, као глас 
матере своје, који му је указивао на шуму осталих гласова који се даду објединити у 
генијалну музику. Али такав глас може чути само неко међу нама, људима. Неко коме је Бог 
подарио ову благодет. 

Али, тај неко данас је отпутовао за птицама и својом музиком на небо. И он је досегао свој 
ненадмашан степен слободе у којем му се ништа не може забранити и у којем се ни у чему не 
може спречити. Тек сада његова музика проваљује и највеће преграде душе, односно, 
обваљује и највеће бедеме снаге и моћи, тако да то може произвести да старчића воле и 
обожавају и они који су га до јуче мрзели. Јер то је слобода без граница – кад се у њој 
производи императивна и готово насилна љубав, као што се у неслободи производи насилна 



мржња. 

Птице не знају ову људску причу о људском друштву, али оне својим летењем, које јесте, 
такође, високи степен слободе, сличан музици, осећају где је љубав, па у блиском прелету 
поред људи који их воле кликћу, а поред оних других просину безгласно као тамна црта, 
повучена ка нечем удаљеном. 

Зеба, она коју смо ми све време гледали, као што заљубљени голубари легну на леђа и помно 
прате свога летача-фаворита, она је још у причи, јер она још прелеће то место бившега зида. 
Само сада лети и другде и примећује да се гомиле алата за зидарске и земљане радове – 
трнокопи, будаци, ћускије и пијуци опет гомилају на неким местима. Али овај пут, те гомиле 
ће послужити за зидање и подизање зида. Чак су и гомиле шута са претходних рушења 
однели како би им требало мање материјала да направе кавез за људе. Опет ће некога 
оградити у његовој кући, стављајући му ограду уз сами кућни праг, а некад и уз собна врата. 
Некима треба све више простора на овој планети, а не могу сви угрожени бити птице, па да 
им се не би могла отети слобода. 

Заборављају они да и њима треба само два са два. Души још и мање кад би је (они) имали. 
Душа нашега старчића у облози од само једне светле мисли пролама се са једног на други 
крај планете и не бренује ограде и зидове, те, окрилаћена и озвучена, час-час па прође поред 
нас блиско и кликтаво, остављајући за собом траг као траг прошавше светлости која хучи као 
да пева и слаже најпријатније тонове неухватљиве музике. 

ПОСТ СКРИПТУМ: 

Налазио сам се у станици париског метроа Шатле, намах ми се учинило да крај мојих ушију 
прође тај блиски и кликтави глас, али кад боље ослушнух, то бејаху тонови и речи: тамо је 
Србија, песме Тамо далеко, коју су у дну ходника, иза зидова Карпата, изводили чланови 
познатог словенског оркестра из украјинског града Лавова, који тако егзистирају у овој 
светској метрополи културе, Паризу – свирајући за бакшиш у метроу. 

Дошао сам до њих и послушао пес-му до трећег рефрена. Имао сам мање пара и од њих. У 
џепу ниједан метални новчић. Кад сам полазио, кришом сам им поклонио једну сузу. Но, 
видео сам да су они то, па ми се учинило да су разумели и прихватили моје радосно уздарје. 
На следећем углу још дужег ходника неко је свирао виолончело. 

27. апр. 2007, Париз, кад је умро Мстислав Ростропович и кад је делегација УН била на 
Косову и Метохији 

ВЛАСТИМИР СТАНИСАВЉЕВИЋ ШАРКАМЕНАЦ, ЧЛАН УКС

1941. – Рођен између два корака своје мајке-ходочаснице по крајинским Светим Духовима и 
између два места, Салаша и Шаркамена, код Неготина; 
1951.–Прочитао и зазнао за прву песму Залазак сунца Јована Дучића; 
1961. – Као учитељ, подучавао своју децу, а и децу крајинских сељана који су, пак, њега 
подучавали ослушкивању и одласку на саборе сањача, вашаре легенди и пијаце предања где 
је прећуткивао своје прве приче; 
1971. – Као архитекта, градио своје прве куће на песку у кључко-неготинском крају десне 
обале Дунава и рушио затворске зидове својих првих песама зазиданих у памћење и 
прозрачност; 
1981.–Магистрирао на Архитектонско-урбанистичком факултету (3. степен) у Београду, 
тумачећи духовност места (“Гениуслоци”) у Источној Србији оних насеља која су се са 
урбанистичких карата преселила у легенду и са светлости дана у људско сећање, односно, 
тумачећи настанак и морфологију оних места која су се у трептају ока и даху бескућних 
житеља рађала упркос свих географско-физичких забрана; 
1983. – Компоновао музику и обајвио неколико ЛП-албума на своје текстове; 
1987.–Ставио ћирилицу у бошчу и, са својом супругом, однео је на поклон маленим ђацима-



Србима у Граду светлости – Паризу у замену за обилазак света, којем је и његов стари крај, 
са свим прецима припадао у билој једном једној земљи Југославији; 
Награђиван: Две прве и једна друга награда за поезију у Франкфурту; Три прве и једна друга 
награда за прозу у Франкфурту; 2003.–Прва награда за прозу у Дортмунду; 2004.Повеља 
Академије “Иво Андрић“ – Београд, за књигу Грачаница после хиљаду година; 2005.–Високо 
признање Академије “Иво Андрић” – Београд, 
за књигу Пето, српско јеванђеље; 2005.–“Златна значка Културно-просветне заједнице Србије 
и Министарства за дијаспору Србије“; 2006.“Повеља Арсеније Чарнојевић” – Удружење 
књижевника Србије и Министарство за дијаспору владе Републике Србије; 2008.Књижевна 
награда “Арсеније Чарнојевић“ – Удружење књижевника Србије и Министарство за 
дијаспору владе Републике Србије; 

Објавио књиге: збирка поезије Тамна страна камена – БМГ-Београд; збирка поезије Пањ – 
Радионица душе – Београд; збирка поезије И Бог човек јесте – Радионица душе – Београд; 
збирка песама у духу народне лирике Мокрањчњви дани песмом пребирани – Српска реч – 
Рума; љубавно-еротска збирка поезије Учинила си се... – Радионица душе – Београд; збирка 
приповедака Грачаница после хиљаду година – Просвета –Београд (прво издање 2003. и 
Друго издање 2008.); рукописана збирка косовских песама Ја, Чарнојевић – Интерпринт – 
Београд; збика пацифистичке поезије Теорија рата – Књижевно друштво “Свети Сава” – 
Београд,; роман Пето, српско јеванђеље – Просвета – Београд; збирка поезије о Ромима Жена 
од кованог гвожђа – Народна библиотека – Неготин; збирка приповедака руралне фантастике 
Узидане сенке – Народна библиотека – Неготин; роман Леонардова смрт у Шаркамену (први 
том трилогије о Леонарду) – Народна библиотека –Неготин и Мио књига – Београд; роман 
Вода која памти (други том трилогије о Леонарду) – Народна библиотека –Неготин и Мио 
књига – Београд; збирка поезије Сенка – Народна библиотека –Неготин и Мио књига – 
Београд; песмарица Кршне гране бадема – Народна библиотека – Неготин; збирка поезије 
101-не молитве Моја Молитва Богородици Тројеручици – Просвета – Београд; збирка поезије 
Сунцокрет – Просвета – Београд; 


