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…Го сpо dе, dај dа бу dем ору ђе tвоg ми ра: tа мо gdе је 
мр жња dа се јем љу бав, gdе је вре ђа ње – pра шtа ње, gdе 
је раз dор – сло gу, gdе је оча ја ње – на dу, gdе је tа ма – све
tлосt, gdе је жа лосt – ра dосt…

                        Мо ли тва Фи ла ре та Мо сков ског

Цр ве ни па пи рић

Врх ту ри стич ке се зо не дав не де ве де сет и не ке… Те ле фо
ни не пре ста ју да зво не  Ра за пе та из ме ђу уси ја не те ле фон
ске слу ша ли це, не стр пљи вог цуп ка ња шал тер ских кли је
на та, ве сти о от ка за ним ре зер ва ци ја ма и пре бу ки ра ним 
хо те ли ма, про кли њем дан ка да сам од лу чи ла да отво рим 
аген ци ју  У ства ри, ра до бих про кли ња ла ка да бих има ла 
кад… И он да, у тре нут ку ка да ми се већ чи ни да ме ко рак 
де ли од пот пу ног ха о са, из те ле фак са по чи ње да из ла зи 
сив ка сто бе ла факсрол на, са свим по ла ко, као да се пи та 
да ли сти же на пра ву адре су  Уме сто оче ки ва не фак ту ре 
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Јед ног са свим обич ног ју тра, бу дим се са иде јом да 
псе у до ним Пти ца пре тво рим у сво је пра во пре зи ме  И 
док за до руч ком раз ма трам упра во „до шап ну ту“ иде ју, 
кроз отво ре на вра та те ра се уле ће го луб  Још ни сам сти гла 
ни да се за чу дим, а при дру жу је му се дру ги  Док се пи там 
шта то зна чи, до ла зи и тре ћи и при кљу чу је се нео бич ној 
про це си ји у мо јој днев ној со би  Збу ње но зу рим у три 
љуп ка гла сни ка и пи там се ка кву ми по ру ку но се  Пти ца 
је за ме не од у век би ла сим бол сло бо де  А бе ли го луб – 
сим бол ми ра  Ви ше не го до вољ но за од лу ку  

У Цр кви Све тог Ди ми три ја

Је сен две хи ља де де ве те, злат на у сва ком сми слу – и у 
при ро ди, и у мом жи во ту, за ко ји ми се чи ни да ко нач но 
ула зи у фа зу уби ра ња за слу же них пло до ва  Од лу чу јем 
да на по врат ку из Но вог Са да свра тим на Фру шку Го ру  
Са ма  Нео бич на од лу ка за не ког ко ме за до вољ ство ни је 
за до вољ ство ако га са не ким не по де ли  Опре мље на сјај
ним рас по ло же њем, ма пом и ка фом „за по не ти“, за по чи
њем сво ју ма лу ма на стир ску ту ру  Пом но пра тим древ не 
пу то ка зе  У јед ном тре нут ку, иако ми је је дан од њих 
упра во по твр дио да сам на до бром пу ту, за у ста вљам ауто 
да за сва ки слу чај ба цим по глед на ма пу  Чу јем по здрав  
Са дру ге стра не про зо ра до че ку је ме осмех уокви рен 
пу нач ким обра зи ма и вен чи ћем про се де ко се  Док спу
штам ста кло свог про зо ра, чо век ми се, још увек збу ње
ној, за хва љу је што сам ста ла  По ка зу је ми ве ли ки пла ви 
ка ми он, об ја шња ва да је у ква ру  Ње го во до бро ли це, 
ви ше не го ре чи, уве ра ва ме да не мам раз ло га за страх  

сти же – мо ли tва  И са њом нео бја шњив мир, ко ји се про
ду бљу је са сва ком про чи та ном реч ју  Пре ку ца вам то „пар
че спо ко ја“ на цр ве ни па пи рић и ста вљам га у нов ча ник  

Од та да, ме ња ју се да ни и го ди не, по сло ви и гра до
ви, та шне и нов ча ни ци, али цр ве ни па пи рић је увек ту  
По не кад за бо ра вљен  По не кад иш чи та ван ви ше пу та на 
дан  По не кад ква шен су за ма  Све док ње го ве ре чи ни су 
у мо јој ду ши на шле до вољ но од је ка да по кре ну чи тав 
ла нац на из глед слу чај них до га ђа ја  

У гра ду Све тог Ди ми три ја

Про шло је пар го ди на и ра то ва  Мо ја зе мља се сма њи
ла и про ме ни ла је име  У вре ме ка да се ре ке Ср ба се ле 
из хлад них бив ших ре пу бли ка на „то пли југ“, кре ћем 
у истом прав цу, са мо ма ло да ље –  Сун ча ни и ср дач ни 
Со лун, град Све тог Ди ми три ја, у ко ји сам сти гла због 
но вог, упра во за по че тог по слов ног по ду хва та, на не ко 
вре ме по ста је мој дру ги дом  Тач ни је, то је ма ли хо тел у 
исто и ме ној ули ци, на до мак исто и ме не цр кве  Ипак, упр
кос то ли ким зна ци ма, ја у њи ма још увек не пре по зна јем 
ни ка кав сми сао  Сре ћа што је Аги ос Ди ми три ос, ка ко га 
ов де зо ву, та ко стр пљив све тац  

По ста јем Пти ца

Го ди не успо ра ва ју ход  Умор на од пу то ва ња, вра ћам се 
ми ру по ро дич ног ог њи шта  Ин спи ри са на Алек сан дро
вим до ла ском на свет, по чи њем да пи шем  
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Док се кре ћем бр зи ном пу жа, гро зни ча во раз ма трам 
мо гу ћа ре ше ња и схва там да их не ма  На ста вљам да 
ми лим  На кон ви ше од по ла са та, то ком ко јих се ни са 
ким не ми мо и ла зим, мо је на де у спа со но сни су срет ско
ро су уга ше не  

„Очи глед но из не ког раз ло га тре ба из ово га да се из ву
чеш са ма“, ка жем, не же ле ћи да соп стве ним не при хва
та њем до дат но оте жа вам си ту а ци ју  „Осим то га, од у век 
си во ле ла иза зо ве…“ Ма ло сар ка зма на соп стве ни ра чун  
По ку ша вам се би да диг нем мо рал пе ву ше њем ре трохи
то ва  По сле не ког вре ме на спон та но ме њам ре пер то ар  
„Оче наш ко ји си на не бе си ма, да се све ти име Тво је…“

Не ких сто ти нак Оче на ша ка сни је (или ми се са мо 
та ко учи ни ло), пре да мном се ко нач но ука зу је све тлост 
бен зин ске пум пе за ко ју сам убе ђе на да сам је при ву
кла но во на ста лим ми ром у ср цу  Ис кљу чу јем мо тор, 
за тва рам очи и до зво ља вам су за ма олак ша ња да по те ку  
Уско ро на про зо ру за чу јем ку ца ње  И док се спре мам да 
рад ни ку пум пе об ја сним раз лог за у ста вља ња, са дру ге 
стра не ме до че ку ју сну жден по глед сре до веч не же не и 
смрк ну то ли це цр ве но ко се ти неј џер ке  Мај ка и ћер ка 
на сме ну об ја шња ва ју соп стве ну гол го ту ко ја је по че ла у 
ста ром ауто бу су ко ји са мо што се ни је за па лио а на ста ви
ла се та ба на њем кроз мрак и ма глу… све док ни су, по сле 
ду гог пе ша че ња, са ра до шћу ве ро ват но ни шта ма њом од 
мо је, угле да ле бен зин ску пум пу  И оста ле на њој, у на ди 
да ће се по ја ви ти не ко ко ће их пре ба ци ти до Ру ме  Док 
се сме шта на су во зач ко ме сто, уз ве ли ки уз дах олак ша
ња, мо ја ста ри ја са пут ни ца за кљу чу је: „Сам Бог вас је 
по слао“  Ове ре чи ми бу де се ћа ње на „слу ча јан су срет“ 
са во за чем ка ми о на, на нео бја шњи ву си лу ко ја ми ни је 

Од во зим га до пр ве пум пе  „Као да је на ру чио мо је за у
ста вља ње“, за кљу чу јем док по сма трам у ре тро ви зо ру 
фи гу ру ко ја по ста је све ма ња  

За хва љу ју ћи де таљ ним ин струк ци ја ма мог до ско ра
шњег са пут ни ка, ла ко про на ла зим пр ви ма на стир  А 
по том и дру ги, ко ји на пу штам са бро ја ни цом на ру ци и 
ра до шћу у ср цу  Са ка пи је по сма трам окол но др ве ће чи је 
већ је два ви дљи ве сен ке на ја вљу ју ве че  По се ту тре ћем 
ма на сти ру од ла жем за дру гу при ли ку  Ипак, пет на е стак 
ми ну та ка сни је, ка да угле дам нат пис „Ве ли ка Ре ме та“, 
во лан се про сто сам окре ће на ле во и пре ба цу је ме на 
ви ју гав пут пун ру па  Док пар ки рам ауто, обе ћа вам се би: 
„Са мо на крат ко…“ 

„Са мо на крат ко“ тра је ско ро три са та  Ни је ми ја сно 
ко је кри вац – да ли мо је по лет но рас по ло же ње, нео пи сив 
мир овог ме ста, чу до твор не ико не, пре ле по по ја ње, или 
за штит ник овог ме ста – Све ти Ди ми три је!

Ко нач но, не ра до за тва рам за со бом те шка ма на стир
ска вра та и не си гур но за ко ра чу јем у утро бу мра ка и ма гле 
ко ји су се сто пи ли у чвр стом за гр ља ју  Уско ро на пи па вам 
хла дан ме тал свог аута  Ужур ба но пре ту рам по та шни, 
дрх та вом ру ком ва дим кључ и, на кон не ко ли ко без у
спе шних по ку ша ја, увла чим га у бра ву  Хи тро уска чем у 
си гур ност свог аута и за кљу ча вам вра та, са крат ко трај
ним олак ша њем  Ипак, до вољ но је да упа лим фа ро ве па 
да схва тим да сам мо гла јед на ко и да их оста вим уга ше не  
Гор дост ми не до зво ља ва да се вра тим на зад и при знам 
по раз  Хлад но ћа и страх ми не да ју да пре но ћим у ко ли
ма  Пре о ста је ми је ди но да кре нем не по зна тим пу тем 
на ко јем ме че ка ју при бли жно исте шан се да са ње га 
сле тим, у не што уда рим, или да ми, у нај бо љем слу ча ју, 
пук не гу ма  
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И он да се де сио тај сан  Чу дан, на лик ра дио пре но су  У 
ње му звон ак глас не ко ли ко пу та по на вља: „Упо знај сво је 
истин ско би ће “ Ако се узму у об зир мо ја ин те ре со ва ња, 
ре чи из сна уоп ште ни су би ле чуд не  Али је сте њи хов тон, 
зна ча јан и не ка ко све чан, ко ји је по ру чи вао да се пре ко 
њих не сме тек та ко пре ћи  

Те ве че ри, у же љи да од го нет нем зна че ње ове по ру ке, 
сме штам се у фо те љу, за тва рам очи и за по чи њем уоби ча
је ну ве жбу опу шта ња  Знам да ћу, ако до вољ но ути шам 
ум, мо жда до пре ти до свог истин ског би ћа и на ве сти га 
да ми са оп шти се бе  Зна ју ћи да је ср це ста ри је и му дри је 
од ума, до зво ља вам ми сли ма да се сме њу ју, буд но пра те
ћи осе ћа ња ко ја иду уз њих  И он да осе тим не при јат но 
го ли ца ње у сто ма ку и до бро по зна ту пра зни ну… 

 „Не ма ни ка кве ло ги ке“, збу ње но за кљу чу јем  Да бих 
се уве ри ла да се аларм на лам пи ца мо је ду ше упа ли ла 
гре шком, ура њам још јед ном у исти сце на рио, овог пу та 
га обо га ћу ју ћи но вим при ма мљи вим де та љи ма: ду га 
пе шча на пла жа… ју тар ња ка фа на те ра си са по гле дом 
на пу чи ну… шам па њац у ђа ку зи ју… оми ље на ко но ба 
и у њој, за сто лом пре кри ве ним стол ња ком од цр ве ног 
да ма ста, се дим са дра гим би ћем чи је ле по ли це оба сја
ва цр ве на све ћа ко ју је спрет на ру ка ко но ба ра ста ви ла 
из ме ђу нас на кон што је на пу ни ла сто ра зним ђа ко ни ја
ма… На мо је раз о ча ра ње, ове сце не, уме сто оче ки ва них 
ва тро ме та, бу де је два при мет ну искри цу ра до сти  Иако 
ми се не до па да пра вац ко јим иду мо је ми сли, на ста вљам 
да их пра тим  „До бро, да ли је то оно што же лиш?“ Не 
сти же ни ка кав од го вор  „У ре ду…“, на ста вљам, већ по ма
ло мр зо вољ но, „да ли је то оно што же ли тво је истин
ско би ће?“ Опет ни шта  Од у ста ју ћи од да љих по ку ша ја, 

да ла да одем пре кра ја ве чер ње слу жбе, на муч ну али 
срећ но окон ча ну во жњу… Да ли је све то био са мо низ 
слу чај них до га ђа ја? Да ли иза тог ни за сто ји јед на или 
три тач ке? Са овим ми сли ма ра до сно ура њам из мра ка 
у нео н ско ша ре ни ло род ног гра да, ис пу ње на огром ним 
олак ша њем због по врат ка у „си гур ност“ бе тон ске џун гле  

Ма до на или Бо го ро ди ца?

Мно го пу та се у ми сли ма вра ћам том нео бич ном да ну 
и ме сту  Упр кос „шо фер ској гол го ти“, у ме ни из да на у 
дан ја ча же ља да му се вра тим  За див но чу до, не му чи 
ме не стр пље ње  Ве ро ват но за то што део ме не, онај ко ји 
још ни је из гу био ве зу са Бо гом, осе ћа не ми нов ност мог 
по врат ка… Зна да ме та мо че ка не до ста ју ћа коц ки ца чи је 
од су ство по не кад ства ра тај нео бја шњив осе ћај пра зни
не ко ји је у пот пу ној су прот но сти са на из глед иде ал ним 
мо за и ком мог жи во та, у ко јем сва ка па жљи во из бру ше
на коц ки ца ле жи на свом ме сту – дво је здра ве, див не 
де це, по зив о ко јем сам, чи ни ми се, од у век ма шта ла, 
ин те ре сант ни су сре ти и при ја тељ ства… А ту су и сви 
они за чи ни ко ји до дат но по пра вља ју ње гов укус – ју тар
ње шет ње по Ко шут ња ку и Ади, ти хе ве че ри уз књи гу, 
ин те ре сант не пред ста ве, из ло жбе, пре да ва ња… И, као 
про тив тег овој „ин те лек ту ал ној пре до зи ра но сти“ – уз бу
дљи ве су бот ње ве че ри по бе о град ским ре сто ра ни ма и 
ноћ ним клу бо ви ма  А овог сеп тем бра, на кон са вр ше ног 
по ро дич ног ле то ва ња без ијед ног кон флик та и ан ти би
о ти ка, сме шио ми се Ма до нин кон церт и пет ча роб них 
да на у лук су зном пе тро вач ком хо те лу  
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Ве ли ка Ре ме та 

Во лим свој по зив из мно го раз ло га… Из ме ђу оста лог, и 
за то што мо же да по слу жи као са вр шен из го вор за мно ге 
лу до сти  Ре ци мо, ако у по след њи час од лу чиш да уме сто 
на попкон церт одеш у ма на стир  Да ни сам пи сац или не ка 
дру га умет нич ка ду ши ца, љу ди би ре кли да сам „од ле пи ла“ 
или да ме је сна шла не ка ве ли ка не во ља… Ова ко је, сви ма 
– осим ме ни – би ло ја сно да пи шем но ву књи гу  

Дан пр ви

Ве дри ну овог ју тра ту ма чим као до бар пред знак  Уми ре
на са зна њем да су де ца у си гур ним ру ка ма, у по ла је да
на ест кре ћем у прав цу Фру шке го ре  Упр кос то пло ти 
ми хољ ског ле та, на ме ни су цр не гри лон ке, сук ња до 
чла на ка и блу за ду гих ру ка ва… А на су во зач ком ме сту 
ле жи ма ра ма, спрем на да уокви ри мо је ли це, овог пу та 
без има ло шмин ке, чак ни оне „за ба ца ње ђу бре та“ 

У под не пре ла зим праг Ве ли ке Ре ме те и про ду жа вам 
уоби ча је ним ужур ба ним хо дом до мо на ха ко ји стр пљи
вим по кре ти ма па ку је ома њу ико ну 

– До бар дан  Опро сти те, тре ба ми отац Сте фан – обра
ћам му се ур ба ним по слов ним то ном  

– По ма же Бог, се стро 
На кон раз ме не по здра ва у ко јем се су да ра ју све тов ни 

ха ос и ма на стир ски спо кој, чо век у ду гач кој ман ти ји ме 
од во ди не ко ли ко ко ра ка да ље и по ка зу је ми др ве ну клу пу 
на ле вој стра ни пор те  

јед но став но се пре да јем ми ру без ми сли, са же љом да 
још ма ло у ње му ужи вам… И он да, из не на да, у тре нут ку 
ка да па дам у при ја тан дре меж, из нај ве ћих ду би на свог 
би ћа, чу јем реч ко ја ће пре о кре ну ти ток мог до та да шњег 
жи во та – „Ма на стир“. 

Коц ки ца која недостаје

Ин те ре сант но је ка ко чо век, по сво јој при ро ди лењ, че сто 
се би до зво ли, још ду го по сле уну тра шње про ме не, да 
спо ља функ ци о ни ше на ста ри на чин  И до зво ља ва да 
га он жу ља, по пут те сних ци пе ла, иако у ру ци већ др жи 
но ве, ко мот ни је и леп ше  Нај че шће се прав да же љом да 
не пре на гли  Та ко и ја још не ко вре ме иг но ри шем сво ју 
нај но ви ју спо зна ју, упр кос ње ној кри стал ној ја сно ћи  И, 
на рав но, ни ко ме је не по ми њем  

Про ла зи де се так да на  И он да, три да на пред пла ни
ра ни пут, мој ум ко нач но ка пи ту ли ра пред ср цем  От ка
зу јем све до го во ре, ре зер ва ци је, тр пим по не ку љут њу, 
за чу ђен по глед и пи та ње на ко је не мам од го вор  Сре ћом 
– или Бож јим про ми слом? – ви ђам се са Је цом и Ни ком 
ко ји ме по ве зу ју са про том Бо жом, ко ји ме, упр кос крат
ком ро ку, пи та у ко ји бих ма на стир же ле ла да одем  Не 
же ле ћи да ис пад нем не скром на, од го ва рам да ми је све
јед но, иако ни је… 

На ред ног ју тра, про та ми са оп шта ва:
– Но ћас сам са њао оца Сте фа на, игу ма на Ве ли ке Ре ме

те  Ре као бих да је то знак да тре ба да вас по ша љем та мо  
Оста так не чу јем  Збу ње но се за хва љу јем и спу штам 

слу ша ли цу  „Па зи шта же лиш, мо жда ће ти се и оства ри
ти“, из го ва рам у се би већ по ма ло ис ха ба ну фра зу  



Оливера Птица18 Пронађи своg анђела чувара 19

баш и не обе ћа ва  Иза ђох из ње го ве кан це ла ри је бр же 
не го што сам ушла… До бро, мо жда чо век ра чу на, пр во 
ма ло да се од мо рим… Али, мо гао је бар да ка же ка да 
ће мо раз го ва ра ти… Ми слим, ваљ да се и ов де жи ви по 
не ка квом тај мин гу… Чо ве че! Не се тих се да га пи там 
за ин тер нет!“ 

Пот пу но раз о ча ра на не спрем но шћу овог ме ста да 
за до во љи мо је „еле мен тар не“ по тре бе, бли зу сам од лу ке 
да згра бим ко фер и по бег нем у без бед ну пред ви дљи вост 
ур ба не сва ко днев ни це  На ред них пар се кун ди у мом уму 
вла да ти ши на, са на гла ше ним епи те том „не при јат на“  

„И шта сад?“, пи там се док се спу штам на шкри па ви 
ото ман ко јим сам до бро вољ но за ме ни ла удо бан кингсајз 
кре вет рас ко шног апарт ма на  

„Бо же, да ли сам нор мал на?!“
Мој очај ни мо но лог пре ки да ку ца ње  
– Се страОли ве ра, хај де на ве че ру – чу јем благ ци мер

кин глас  
„От куд ве че ра у три по под не?“ Ипак, ова не ло гич

ност не спре ча ва ме да спрем но ско чим, срећ на што ће 
се ко нач но де ша ва ти не ка ква ак ци ја, ма кар то би ло и 
узи ма ње ка ло ри ја на сит сто мак по сле упра во за вр ше не 
ту ре ме зо те ра пи је  

По сле ве че ре, по на ви ци жур ним, ско ро тр че ћим 
ко ра ком упу ћу јем се… не знам ни са ма ку да  Ка да схва
тим сву бе сми сле ност овог чи на, за у ста вљам се и освр
ћем око се бе  До че ку је ме уми ру јућ при зор ма на стир ског 
жи во та: јед на се стра у ба шти стр пљи вим по кре ти ма са ди 
цве ће  Дру га се ди на др ве ној ша мли ци и, ти хо пе ву ше
ћи, рен да ку пус  По ред ње про ла зи мо нах са на рам ком 
др ва… По чи њем већ мал чи це да се осе ћам као бу да ла  

 – Са че кај те та мо  Сад ће он… – об ја шња ва стр пљи во  
То ком че ка ња ис пред игу ма но ве кан це ла ри је, схва там 

две ства ри  Пр во, да уну тар ма на стир ских зи до ва вре ме 
те че да ле ко спо ри је  Дру го, да у овом чуд ном све ту без 
ети ке та, ме ди ја и ВИП ло жа ва же не ка дру га ме ри ла, ко ја 
ми баш и не иду у при лог  

 У тре нут ку ка да са обли жњих сте пе ни ца на трем за ко
ра чи ви сок чо век пле ме ни тог и од луч ног ли ца, знам да 
је мом че ка њу до шао крај  Бо га ти ја за је дан сат ис ку ства, 
стр пљи во че кам да ис пра ти го сте  

– По ма же Бог, оче Сте фа не!
– По ма же Бог, се стро!
 Оче ки ва ни дуг раз го вор о су шти ни жи во та и слич

ним ства ри ма сво ди се на пар ми ну та нео ба ве зног ћа ска
ња  По сле то га, отац по зи ва сре до веч ног „ци ви ла“ ко ји 
ми по ма же да по не сем ства ри до ће ли је  

На кон пар раз ме ње них ре чи са ци мер ком ко ју за ти чем у 
ће ли ји, оста јем са ма  По ти ште но се дам на сто ли цу пи та
ју ћи се чи ме ћу по пу ни ти не ко ли ко пред сто је ћих са ти 
без уоби ча је них оба ве за и оних „див них“ ово зе маљ ских 
на пра ва ко је нам та ко ве ли ко ду шно омо гу ћа ва ју бег од 
соп стве не ре ал но сти  По том уста јем и шпар там по ма лој 
про сто ри ји  На крат ко се за у ста вљам по ред про зо ра  Са 
дру ге стра не ме, уме сто флу о ре сцент ног зе ле ног све тла 
бен зин ске пум пе, до че ку је пи то ма трав на та па ди на са 
по ко јим др ве том  „Ау, где сам ја до шла… Ово ми уоп ште 
ни је тре ба ло… Мо гла сам ле по да јед но по под не за ка
жем са ста нак са игу ма ном, ви дим има ли ту ма те ри ја ла 
или не ма, па он да да да ље пла ни рам… Бо га ми, по че так 
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еле мен та, или бар не ке од мно го број них оба ве за ко је сам 
оста ви ла са оне стра не ма на стир ских вра та  Цво ко та ње 
ме под се ћа да ми је гар де ро ба аде кват на по сти лу и бо ји, 
али не и по де бљи ни  

Не зна ју ћи шта бих дру го са со бом, при дру жу јем се 
оста ли ма у цр кви  У њој се си ту а ци ја по пра вља – ми рис 
та мја на и звук ко ји до пи ре из ол та ра и пев ни ца гре ју 
ми ду шу, а обли жњи мер мер ни ра ди ја тор те ло  На тре
нут ке осе ћам при лич но сми ре ње, ско ро сре ћу  Ипак, 
мо је не по слу шне ми сли и да ље сва ко ма ло бе же у спо
ља шњи свет  „Шта ли ра де де ца?… Да ли је сре ђе но за 
пот пи си ва ње на штан ду?… Да ли је Б  још увек љут? 
Мо жда бих одав де мо гла да по ша љем пар меј ло ва… 
Опет ни сам пи та ла за ин тер нет!… Мо ра ћу су тра ма ло 
да убр зам ства ри  Ако игу ман не ма вре ме на за при чу, 
мо же да ми по зај ми не ког од сво јих… Ми слим, ипак, 
ни сам ов де до шла да бих дан гу би ла… Ма да, мо жда ми 
баш то и тре ба “ Бр зо угу шив ши по след њу ми сао, кре ћем 
за оста ли ма у ку хи њу 

Уско ро се дим за сто лом са остат ком „по ро ди це“, на 
че лу са игу ма ном Сте фа ном ко ји по пут пра вог оца то ком 
му дрих и бо го у год них раз го во ра ту и та мо до да је сво
јој ду хов ној де ци по ко ју ја бу ку и ша ку пи ста ћа  Ти хо 
ко мен та ри шем се стри до ме не ка ко је до бро што су уве ли 
гре ја ње у цр кву  Уз сме шак, се стра ми од го ва ра: „Да, баш 
до бро  Али га да нас ни смо укљу чи ва ли “ 

Док не што ка сни је про ла зим ти хим ход ни ком у прав
цу сво је ће ли је, вра ћам се у ми сли ма на фе но мен гре ја ња  
На жа лост, са кре ве том ни је исти слу чај  Схва тив ши да од 
хлад но ће не ћу мо ћи да за спим, узи мам нај пре још јед но 
ће бе, па џем пер… Очи глед но, без енер ги је за јед нич ке 

По сти ђе но за кљу чу јем да сам из гле да је ди на ко ја не ма 
ни ка квих оба ве за  И је ди на ко јој се жу ри  

У же љи да са кри јем сво ју бес ко ри сност, од лу чу јем 
да скок нем до ће ли је и про ве рим да ли се у ме ђу вре ме
ну не што у њој про ме ни ло… да ни су, ре ци мо, уба ци ли 
ве ли ки пла зма телевизор, или бар не ки скром ни ји ра чу
нар… У не до стат ку по крет них сли ка, за до во ља вам се 
по сма тра њем ико на  Пре ла зим по гле дом с јед не на дру гу, 
у же љи да утвр дим сво ју „оп шту кул ту ру“… На жа лост, 
не раз ли ку јем ни Бо го ро ди цу од Све те Пет ке, ни ти Ису
са од Јо ва на Кр сти те ља  Мој по глед пре ла зи на оста ле 
еле мен те овог ми ни ма ли стич ког ен те ри је ра – два ста ра 
кре ве та, две фо те ље, окру гли сто чић, скром на ко мо ди ца 
и на њој пар ико на, кан ди ло, та мјан  А он да ми па да на 
па мет спа со но сна иде ја! Куц ка ње СМСова! На жа лост, 
са ве ли ким раз о ча ра њем утвр ђу јем да не ма до ме та  

Од сил не му ке, на кон кра ћег окле ва ња узи мам са рас
кли ма ног сто чи ћа књи жи цу зе ле не бо је на чи јим ко ри
ца ма сто ји сли ка све ца са ко пљем у јед ној и ма чем у 
дру гој ру ци  „Све ти ве ли ко му че ник Ди ми три је, ака тист 
и чу де са  Хм…“ Док у по ла гла са чи там ре чи чи је зна
че ње не схва там, али чи је ме ви бра ци је опу шта ју, усред 
ти ши не на ру ше не тек ту и та мо да ле ким бле ја њем ова ца, 
при ме ћу јем ин те ре сан тан фе но мен  Да ли због спе ци
фич ног об ли ка та ва ни це, или из не ког дру гог раз ло га, 
ша пат мо је мо ли тве као да се пе ње го ре, па се по том 
вра ћа на зад, све до мо јих уши ју, ства ра ју ћи осе ћај као 
да са ма се би ша пу ћем  

У су мрак, док зво но по зи ва на ве чер њу слу жбу, већ 
сам по при лич но об у зе та па ни ком од тог „не нор мал
ног“ све та у ко јем не ма ни јед ног уоби ча је ног за бав ног 
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дру штво у уби ја њу вре ме на, па чак и ако је на гра да за то 
де ље ње сла ве за још не на пи са ну књи гу  

По ми ре на са чи ње ни цом да на овом ме сту не ћу до би
ти „аде ква тан трет ман“, на кра ју се, што од сра мо те, што 
из же ље да пре кра тим вре ме, ну дим се стри Љу би ци да 
јој по мог нем  

– Је си ли пи та ла оца Сте фа на? – пи та ме бла го, док 
не жним по кре ти ма фи лу је тек ис пе чен ко лач  

– Не – од го ва рам смрк ну тог ли ца пред још јед ним 
не по зна тим пра ви лом  

– Он да мо раш да га пи таш – ка же ми стр пљи во  
– Ка ко? 
– Ле по, одеш и за мо лиш да ти да по слу ша ње 
– А то би би ло…? – је два про це дим, по ти ску ју ћи 

от пор ко ји се у ме ни ја вља сва ки пут ка да се по ме не 
би ло шта што ми ри ше на по слу шност  

– Ре ци мо, да не што чи стиш, спре маш, или по ма жеш 
у ку хи њи… 

„Охо, све бо ље од бо љег! Сад ћу још и да мо лим да 
ми до зво ле да ра дим оно за шта код ку ће пла ћам же ну… 
Где и упи тах…“ 

 На жа лост, не по ла зи ми за ру ком да спро ве дем чак 
ни ову гу бит нич ку иде ју  Ни ка ко не успе вам да ухва тим 
игу ма на на са мо, а би ло би за и ста пре ви ше да му ову 
ап сурд ну и по сти ђу ју ћу мол бу упу ћу јем пред све до ци ма 

Дан тре ћи

– Да, би ло би то до бро за те бе… – од го ва ра ми отац Сте
фан, ка да ко нач но успем да му у јед ном да ху не спрет ним 

мо ли тве а са зеб њом у ср цу, ово ме сто зна да бу де при
лич но хлад но  

Дан дру ги

Да нас ме сре ћа ма ло бо ље слу жи  Мо ја ци мер ка, на крат
ко сло бод на од оба ве за на ко ји ма јој све ви ше за ви дим, 
во ди ме у оби ла зак ма на стир ског ком плек са  Упо зна јем 
цр кву, ка пе лу и две чу до твор не ико не – Мај ке Бож је и 
Ису са Хри ста, ба шту, ма на стир ско гро бље, ма лу го сто
прим ни цу и про дав ни цу су ве ни ра… 

На кон вра ћа ња у со бу, у ме ни још увек ти ња на да да 
ће уско ро усле ди ти пр ви у ни зу ду гих раз го во ра са игу
ма ном  Кад год за чу јем у ход ни ку ко ра ке, по на дам се да 
ће се за у ста ви ти баш ис пред мо јих вра та 

Сатдва ка сни је за кљу чу јем да ме је игу ман за бо ра вио  
Од лу чу јем се за про ме ну так ти ке  Узи мам јед ну од књи га 
са сто ла и се лим са на клу пу ис пред ње го ве кан це ла ри је  
„Отац Сте фан да нас баш има на по ран дан“, за кљу чу јем 
ка да по че твр ти пут про ђе по ред ме не окру жен го сти ма  
Ре шив ши да још јед ном про ме ним стра те ги ју, од ла жем 
књи гу и по чи њем да ше там око цр кве, пр во бр зим а 
по том све ла га ни јим ко ра ком  Убр зо схва там да ми, и 
при нај спо ри јем хо ду, не тре ба ви ше од три ми ну та да 
оби ђем цео круг  Осим то га, са да већ очај но за кљу чу јем 
да се и да ље на ме не ни ко не освр ће 

Дан од ми че, али се ре ка љу ди ко ји до ла зе по по моћ и 
уте ху не сма њу је, за раз ли ку од мо је на де да ће чо век ко ји 
је не се бич но пру жа икад би ти рас по ло жен да ми пра ви 
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Док за јед но ис пи ја мо чај и гриц ка мо ме де ња ке, пи там 
ци мер ку ка ко је мо гу ће да је све што ов де про бам, упр кос 
сво јој јед но став но сти, то ли ко уку сно  Уме сто оче ки ва
ног об ја шње ња о ор ган ским на мир ни ца ма, не по зна тим 
са стој ци ма, кли ми или на чи ну при пре ме, са зна јем да се 
„та јан стве ни за чин“ зо ве – бла го слов  

Ове ве че ри спон та но од лу чу јем да све што ми се де ша
ва схва тим као јед ну ве ли ку аван ту ру, да се опу стим, пре
пу стим и до зво лим жи во ту да ми са оп шти све што има  

Дан че твр ти

Овог ју тра пр ви пут у Ка пе лу пре све те Бо го ро ди це од ла
зим са ма  Док сто јим пред фи гу ром Све тог Ди ми три ја, 
у ње го вом по гле ду пре по зна јем охра бре ње  Усу ђу јем се 
да му ка жем не ке ства ри ко је ми одав но ле же на ср цу  И 
да му по ста вим пар пи та ња на ко ја већ ду го не мо гу да 
на ђем од го вор  

Чи ни ми се да ми је искрен раз го вор са за штит ни ком 
овог ме ста ве о ма по мо гао да се ов де осе тим као код ку ће  
Шта ви ше, хва там се бе да за ви дим ње го вим ста нов ни ци
ма, не на мно го број ним ис ку ше њи ма пред ко је их ова
кав жи вот ста вља, већ на на гра да ма о ко ји ма ја, обич на 
мир јан ка, мо гу са мо да са њам 

И он да, за вре ме ве чер ње, док са књи жи цом у ру ци 
па жљи во пра тим слу жбу на сто је ћи да у њој уче ству јем, 
кре ћу ре чи… Иако у цр кви вла да ско ро пот пу ни мрак, 
из џе па по зајм ље ног џем пе ра ва дим увек спрем ну олов
ку и па пир и по чи њем да пи шем сло во пре ко сло ва, ред 
пре ко ре да… уве ре на да све то ве о ма има ве зе са тим 

ре чи ма из не сем сво ју мол бу  – Ви диш, се страОли ве ра, 
ти не маш свог чо ве ка и на ви кла си све са ма, да ни ко ме 
не по ла жеш ра чу не… До бро је за те бе да се учиш по слу
шно сти – на ста вља очин ски  – Ја ви се се стри Љу би ци  

И та ко до би јам сво је пр во по слу ша ње  Уско ро, уме сто 
ис пи ја ња ка фе и во ђе ња ум них раз го во ра са игу ма ном, 
пе рем та њи ре и ри бам сме де ре вац, и то све го лим ру ка ма, 
че жњи во се се ћа ју ћи сво је ма ши не за су до ве и ру ка ви ца 
ко је, у стра ху да не по ква рим френч ма ни кир, код ку ће 
ста вљам за сва ку сит ни цу  И та да, док скла њам остат ке 
хра не са ду гач ког тр пе за риј ског сто ла, за по чи њем је дан 
од нај зна чај ни јих раз го во ра са со бом  Он кул ми ни ра за 
вре ме ве чер ње слу жбе, то ком раз ми шља ња о на сло ву 
мо је по след ње књи ге 

„Свет во ли по бед ни ке… Ка ква глу пост! Бог нас во ли 
све  Уоста лом, уме сто што при чаш са ма са со бом, бо ље 
про бај да се опу стиш и по ште но уче ству јеш у ово ме… 
Е, дра га мо ја, ка ко ћеш се пре пу сти ти дру гом чо ве ку кад 
не маш пе тље ни Бо гу да се пре пу стиш? Хај де, про бај да 
бар на крат ко… Али не, го спо ђо ’Са вр ше но Срећ на’, 
ства ри се не сме ју отрг ну ти кон тро ли… Шта ако по пу сти 
Ђер дап ко јим си се за шти ти ла од се бе и свих бол них без
да на у ко је се го ди на ма не усу ђу јеш да за ви риш? Ви диш, 
де вој чи це, не мо же то тек та ко, ’пуј пи ке не ва жи ’ Све 
се ва жи  Знаш дру ги ма да по пу јеш ка ко у при бо ру за 
Шко лу жи во та не до би ја ју гу ми цу, да све оста је за бе ле
же но и има сво је по сле ди це  А ти…?“ Ко нач но, ства ра се 
кри тич на ма са ре чи ко ја по кре ће ре ку не мих су за, ко је 
тек не где пред крај ве чер ње усту па ју ме сто олак ша њу и 
не ка квој нео пи си вој ми ли ни  Она по но во под сти че су зе  
Али, за раз ли ку од пр вих, пу них бо ла и гор чи не, ове дру
ге су не ка ко слат ке  
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да сам до са да обо ри ла ре корд бар у две ди сци пли не 
– по ста вља њу глу пих пи та ња и да ва њу не при ме ре них 
ко мен та ра  Ипак, ни ко ми то ни јед ном ни је пре ба цио  
Стр пљи во су пу шта ли да се про ме на де си  Да се спо кој 
овог ме ста уву че у мо је ср це  

Док сам ју трос чи сти ла под го сто прим ни це, се ти ла 
сам се не чи јих ре чи да би се, ка да би сре ћа би ла у ма те
ри јал ним ства ри ма, рај на ла зио у сва ком тр жном цен тру  
На кон мно гих го ди на по све ће них ово зе маљ ским ужи
ва њи ма, мо гла бих ово ме до да ти још чи тав низ слич
них обје ка та  Ипак, од го вор но твр дим да сам овог ју тра, 
док сам, пе ву ше ћи тек на по ла на у че ну ду хов ну пе сми цу, 
ве се ло мла ти ла пор тви шем на предна зад, би ла бли зу ра ју 
ви ше не го ика да  

Пре пла вље на љу ба вљу ко ја се осе ћа са мо пре ма соп
стве ном до му, по гле дом ми лу јем трем и на ње му уред но 
на сла га на др ва, жи цу на ко јој се не жно ви јо ре ра зно бој
ни пе шки ри, ко је ће те ве че ри по ку пи ти не чи ја мир на 
ру ка, не жне ру жи ча сте бе го ни је ко је укра ша ва ју ма на
стир ску пор ту  Док у се би по на вљам Ису со ву мо ли тву не 
бих ли уми ри ла ус треп та ло ср це, по глед ми се за у ста вља 
на ви со ком бе лом зво ни ку  Пи там се ка да ћу опет чу ти 
ње гов по но сит звук  За ко ра чи ла сам ов де пре са мо пет 
да на са огром ном стреп њом и от по ром пре ма пре на гла
ше ном ми ру овог ме ста ко ји ме је, не на вик ну ту, за ма ло 
оте рао  А са да се пла шим шта ће би ти са мном ка да из 
овог ра сад ни ка љу ба ви за ко ра чим на град ски ас фалт  
У свет за ко јим сам пр вог да на очај нич ки че зну ла  У 
свет за ба ве  Свет ме ди ја  Свет стал них утак ми ца  Свет 
не ми ра  Свет у ко јем се то ли ко при ча о љу ба ви а ко ји се 
гу ши у мр жњи  Ка ко би ле по би ло ка да би чо век мо гао 

тре нут ком и ме стом, ње го вим за штит ни ком и мо јом 
од лу ком да пре ста нем да бле фи рам и поч нем да играм 
по ште но  Од мах по сле слу жбе, уз бу ђе но опи су јем оцу 
Сте фа ну до га ђај за вре ме ве чер ње   

По не се на сре ћом због до би је ног бла го сло ва за но ву 
књи гу, ве се лим ко ра ком ђа че та ко је је упра во до би ло 
пе ти цу из ма те ма ти ке, при дру жу јем се оста ли ма у ве ли
кој тр пе за ри ји у ко јој су ове ве че ри са на ма упра во при
сти гли го сти из Ру си је  

Вре dе ло је, за кљу чу јем ужи ва ју ћи у пре див ној ат мос
фе ри за јед нич ке тр пе зе љу ба ви  На кон ве че ре сле ди игу
ма но ва бе се да, му дра, хра бра, на тре нут ке по ма ло стро га, 
а ипак пу на љу ба ви и раз у ме ва ња за људ ске сла бо сти  И 
он да, са свим нео че ки ва но, по сле то пле и по уч не при че 
за ла ку ноћ, ве ли ком ма на стир ском тр пе за ри јом раз ле же 
се звук успа ван ке: „Ла ку ноћ, ла ку ноћ, Бог вам био упо
моћ…“ Од би ја ју ћи се од зи до ва, глас ма ти Ра фа и ле, ду бок, 
ус треп тао и мо ћан, вра ћа се про ди ру ћи пра во у сре ди ште 
ср ца, у ње гов нај крх ки ји део  Тај тре ну так и ту ра дост знам 
да ни ка да не ћу за бо ра ви ти  По сра мље на де те том у се би, 
спу штам по глед и по сма трам сво је су зе ка ко ка пљу на бе лу 
му ше му  По сле успа ван ке, усу ђу јем се да по диг нем по глед  
Упла ка но ли це де вој ке на спрам ме не по ру чу је ми да ни је 
то ли ка сра мо та пла ка ти пред дру ги ма  

Не се ћам се ка да сам та ко слат ко спа ва ла  

Дан пе ти

Тек са да схва там ко ли ко мо ра да сам овим до брим љу ди
ма до са ди ла сво јим не пре ста ним бр бља њем  Ве ру јем 



Оливера Птица28 Пронађи своg анђела чувара 29

лен ство ва ња и одем на ли тур ги ју  По сле ње ми се увек 
де си не што ле по  Бр бља ње у уму се сма њи ло а ти ши на 
по ла ко по ста је мој нај ве ћи при ја тељ  По бед нич ки дух је 
устук нуо пред спо зна јом да ни је стра шно и ако из гу биш  
Еуфо ри ја је усту пи ла ме сто истин ској ра до сти  Страх 
од бу дућ но сти за ме ни ла је спрем ност да све што ми она 
до не се при хва тим као из ру ке Бож је  Сва ког да на за хва
љу јем Твор цу на не ве ро ват ним, ни са ма не знам чи ме 
за слу же ним, да ро ви ма 

Да нас имам два до ма – је дан на Чу ка ри ци, дру ги у 
Ве ли кој Ре ме ти  Мо ја по ро ди ца се уве ћа ла  По ред На та
ше, Алек сан дра и ме не, њу са да чи не и: 

– мој ду хов ни отац Сте фан, ко јем сам са пу но љу ба ви 
и ра до сти до зво ли ла да до вр ши дав но за по чет, а ни ма ло 
лак по сао мог вас пи та ва ња (уз из ви ње ње ро ди те љи ма 
на та ко ка сној спо зна ји да од ина та не ма го рег за на та) 

По том: 
– отац Пла тон и отац Ге ра сим
– бра ћа Ми лан и Де јан
– ма ти Ра фа и ла, Је фи ми ја и Ан ге ли на
– се стре Љу би ца и Ан ђа 
– као и оста ла бра ћа и се стре ко је сам Бож јим про

ми слом сре ла у Ве ли кој Ре ме ти и ко ји ће за у век би ти у 
мом ср цу  

Њи хо ве вр ли не их чи не вред ним  да се о сва ко ме 
на пи ше бар по јед на књи га  

Њи ма по све ћу јем ову књи гу 

ову ат мос фе ру да пре се ли у сво је ср це, па да га се ни шта 
не до ти че  

На слу ћу јем да но ва књи га ни је глав ни раз лог мог 
до ла ска  Жи вот ми је још јед ном по ка зао да ни је увек 
до бро има ти са свим ја сне пла но ве  По не кад, ка да се гр че
ви то др жиш оно га што си на у мио, мо же ти се де си ти да 
про пу стиш не што да ле ко вред ни је  

Об у зе та жа ло пој ка ма због од су ства „бла го да ти ци ви
ли за ци је“, за ма ло да про пу стим су срет са де лом се бе ко ји 
се, по сле то ли ких го ди на роп ства, ко нач но осло бо дио  
Де лом ко ји пред ста вља су шти ну сва ког људ ског би ћа, 
оног ко ји ми је по мо гао да схва тим да па мет не зна чи 
ни шта без љу ба ви  Љу ба ви ко ја ди же ма глу стра хо ва и 
омо гу ћа ва да се бе и дру ге ви ди мо дру гим очи ма  Љу ба ви 
ко ја је су шти на сва ког људ ског би ћа, ко ја нам је је ди на 
ве за са Бо гом и ко ја ни кад не на пу шта на ше ср це, чак и 
ка да су на ши по ступ ци у пот пу ној су прот но сти са њом  
И ко ја стр пљи во че ка да бу де от кри ве на  

Дан три де сет тре ћи

За ових го ди ну и по да на, Он ме је не жно во дио и от кри
вао ми у сва ком тре нут ку оно ли ко ко ли ко сам би ла 
спрем на да са знам  Ми слим да сам се про ме ни ла и спо ља 
и из ну тра  Ср це ми је по ста ло мла ђе, али су се нај кра ће 
сук ње пре се ли ле у ор ман мо је ћер ке  Мно го ре ђе уби јам 
вре ме ис пред те ле ви зо ра, у тр жним цен три ма и ка фи
ћи ма  За глу шу ју ћу бу ку бе о град ских клу бо ва трам пи ла 
сам за му зи ку ко ја не од зва ња у уши ма, али ите ка ко од је
ку је у ду ши  Не де љом се че сто од рек нем ду гог ју тар њег 
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По след њи зра ци сеп тем бар ског сун ца па да ју на стра ни
це још не про чи та не књи ге  Ла га но уз дах нув ши, за до
вољ но је од ла жем на сто, уве ре на да ћу из ме ђу ње них 
ко ри ца про на ћи од го во ре  Та ко сам див но опу ште на  У 
же љи да про ду жим при јат ност, за тва рам очи и на ста
вљам сво ју уну тра шњу шет њу кроз га ле ри ју уми ру ју
ћих при зо ра  Чу до твор на ико на Све те Мај ке чи ја ме 
бес крај на љу бав шти ти од сва ког не ми ра… Пла ми чак 
кан ди ла ко ји ве се ло тре пе ри у мра ку ће ли је, док из ход
ни ка до пи ре ме ки бат мо на шких ко ра ка… Гу ста тра ва и 
на њој раз дра га но ска ку та ње бе ле јаг ња ди ко јој се при
дру жу ју Ча ђо и Је лен ко, пре тва ра ју ћи се из по но си тих 
чу вар ку ћа у бри жне па сти ре… 

Мој бо ра вак у при јат ном, ван вре мен ском ми ру пре
ки да бла го го ли ца ње по де сном обра зу  Ле њо отва рам 
очи  Пре да мном сто ји на сме ја но бли ста во ство ре ње у 
млеч нобе лој оде жди ко ја се на иви ца ма је два при мет но 
пре ли ва у пла ви ча сто  

1  О ЉУДИМА И АНЂЕЛИМА
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– Ех, па не мој та ко… Те шко би се за ум мо гло ре ћи 
да је бес ко ри стан  

– А не… мо же он би ти ве о ма ко ри стан… као и сва
ка дру га ма ши на  Али љу ди че сто пра ве гре шку јер му 
до зво ле да пре ко ра чи овла шће ња…  да им го во ри у шта 
да ве ру ју, шта да осе ћа ју… да се ме ша у над ле жно сти 
ср ца и ду ше  

– Ми слиш, де сне хе мис фе ре? 
– Е па, ле по… Оно што је за нас ду ша, за вас је та мо 

не ка хе мис фе ра  Че кај, да ли уоп ште при ча мо о ис тој 
ства ри?

По ку ша вам да оправ дам свој на уч ни при ступ 
– На у ка је утвр ди ла да мо зак има две хе мис фе ре  

Ле ва је, да та ко ка жем, у пот пу но сти ово зе маљ ска  Она 
је за ду же на за ра ци о нал но раз ми шља ње, ма те ма ти ку, 
ло ги ку… А де сна… У њој се кри ју на ша ма шта, кре
а тив ност, ин ту и ци ја, осе ћај за бо је, рит мо ве… На ша 
умет нич ка цр та… И, на рав но, ду хов ност  Ка жу да чо век, 
на жа лост, ка ко од ра ста све ма ње ко ри сти де сну хе мис
фе ру, па она код ве ћи не вре ме ном по при лич но за кр жља  
И жи вот по ста је не што по пут ска ку та ња на јед ној но зи  
Та кав чо век он да има по ло ви чан до жи вљај ствар но сти  
И би ва са мо по ло вич но успе шан, по ло вич но сре ћан, 
по ло вич но па ме тан…

– Ма мо же он би ти и ве о ма па ме тан, али не и му дар  
Ви диш, тво јим об ја шње њем сам са мо по ло вич но за до
во љан  Мо жда би и ти тре ба ло ма ло ви ше да ко ри стиш 
ту де сну хе мис фе ру  А о ср цу и да не го во ри мо…

– Е, ан ђе лак… 
– До бро, до бро  Ни је баш све та ко цр но  Људ ско ср це 

се не пре да је та ко ла ко  По не кад чо ве ку по ђе за ру ком да 

У стра ху за тва рам очи, а он да их по но во отва рам, бо ја
жљи во и опре зно… Збу ње но по сма трам ли це чи ја ле по та 
не мо же ста ти ни у оквир нај у зви ше ни је ово зе маљ ске ре чи  
Пре пла вљу је ме ус хи ће ње  На обра зи ма осе ћам то пло ту 
су за ра до сни ца  Пре див но би ће упу ћу је ми по глед, не вин 
и чист, а ипак бес крај но му дар и про ниц љив  

– Ни шта без на уч них до ка за, је ли ? – за пе ву ши зву ком 
нај не жни је успа ван ке 

– М…мм… мо лим…? Ка квих до ка за? Ко си ти? – 
про му цам 

– На у ка оt кри ва Бо gа  Ка ква бе сми ли ца – сле же кри
ли ма, по ка зу ју ћи гла вом на упра во од ло же ну књи гу  

  Ко нач но свом по гле ду до зво ља вам да се спо ји са 
ње го вим  Пре пла вљу је ме та лас љу ба ви у ко јем по ста
је мо јед но  

– Ко си ти? – по на вљам, овог пу та са ма ло ма ње стра ха  
– Твој ан ђео чу вар – чу јем од го вор  Или сам га са ма 

из го во ри ла  Или сам са мо по ми сли ла  
За ди вље но по сма трам сме шак ко ји ис пу ња ва мо ју 

со бу не бе ском све тло шћу, спрам ко је све ово зе маљ ске 
де лу ју као сен ка  

– Ка ко си леп… Бо же, ка ко си леп… Је ли ово ствар
ност или…? 

Мој глас и ду ша тре пе ре од не из ре ци ве сре ће 
– По ла ко… – уми ру је ме 
– Че кај… где си био до сад?! У мом гла су ме ша ју се 

за хвал ност и љут ња  
– Од у век сам био ту  До зи вао сам те… и до зи вао… али 

од бу ке у соп стве ној гла ви ни си ме чу ла  Ин те ре сант но је 
ко ли ко ва жних ства ри љу ди про пу сте због бес ко ри сног 
пра зно сло вља соп стве ног ума  
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– Не бри ни, ни ко ни је у опа сно сти  До шао сам да ти 
по мог нем  Бо ље ре ћи, да ти дам је дан за да так  Сад по што 
си про шла ис ку ше ње са ла жном При сно дје вом 

– Ми слиш на Бо го ро ди цу?… Не раз у мем  
– У по след њем тре нут ку от ка за ла си хо тел и вра ти ла 

кар те  И до шла пред но ге на шој Пре све тој мај ци… јед ној 
је ди ној Бо го ро ди ци 

– Аааа… раз у мем  Ин те ре сант на игра ре чи… Ма до
на… Бо го ро ди ца… Да, то ствар но је сте би ло чуд но  
Не ста шни ан ђе лак! – ве се ло му то бож пре тим ка жи пр
стом – Мо ра да си и ту уме шао сво је пр сти ће  Али ако 
си, баш фи но… – срећ но уз дах нем – Зна чи, та ко из гле да 
ан ђео чу вар?

– Да, за те бе… уко ли ко же лиш да га ви диш и чу јеш у 
тво јој ди мен зи ји  Још не ко пи та ње?

– Аха…при чај ми о ан ђе ли ма 
– Ан ђе ли има ју раз ли чи та име на, ти ту ле и за ду же ња, 

што не зна чи да су јед ни ва жни ји од дру гих  Мо гу би ти 
во ди чи, за штит ни ци, по ма га чи, ис це ли те љи и мо гу уче
ство ва ти у још мно го дру гих бо го у год них ак тив но сти  
Обич но су не ви дљи ви  Али, у из у зет ним си ту а ци ја ма, 
при ка зу ју се љу ди ма она ко ка ко би ови же ле ли да их 
ви де  Има до брих и злих ан ђе ла  

– При чај ми о „до брим мом ци ма“ 
– Њих има пу но вр ста  Љу ди ма су обич но нај по зна

ти ји ан ђе ли чу ва ри  
– Ко ји су ва ши за да ци?
– Ех, има их мно го ви ше не го што мо жеш за ми сли ти  

Као пр во, стал но тре ба да на пре ду је мо… али и да по ма
же мо чо ве ку да он на пре ду је  А он ма лома ло па кре не 
стран пу ти цом  Та да да је мо све од се бе да га вра ти мо  Ако 

се на не ко вре ме отрг не дик та ту ри хлад ног ума и по вра ти 
из гу бље ну ве зу са Све тим ду хом  Те би се то де си ло он да 
ка да те је та та та ко ре ћи пра во из твог кре ве та од нео на 
опе ра ци о ни сто 

– Зна ла сам, ан ђе лак! Тач но сам зна ла! Ти си, да кле, 
био тај ко ји је у мо ју гла ву уба цио ми сли о Бо гу?

– Та да је тво је ср це ди гло јед ну од нај ве ћих по бу на  Ја 
сам му са мо мал чи це по мо гао  

– На рав но… и те пр ве но ћи у шоксо би, ка да је же на 
у кре ве ту по ред мог умр ла  Још увек у мом се ћа њу од зва
ња ју ужур ба ни ко ра ци де жур не се стре… и ту жан му шки 
глас ко ји за кљу чу је да се ви ше ни шта не мо же учи ни ти  
По том су ме оста ви ли са му са њом  А ја сам не по мич
но ле жа ла и гр че ви то сти ска ла кап ке, пла ше ћи се да се 
про тив но мо јој во љи не отво ре и омо гу ће ми по глед на 
мр тво те ло на са мо ме тар од ме не  Хте ла сам да по бег
нем, али ни сам има ла сна ге да уста нем  Он да су до ву кли 
па ра ван и по ста ви ли га из ме ђу на ших кре ве та  Ипак, 
при су ство смр ти се и да ље осе ћа ло  И та да, баш у тре
нут ку ка да је по ста ло не из др жљи во… 

– …уми ри ла те је јед на успа ван ка… 
– …не ве ро ват но не жна и ме ло дич на  Пр во сам по ми

сли ла да ми пе ва не ка од се ста ра, а он да да сам мо жда и 
са ма умр ла и слу шам рај ске звон чи ће… Пе вао си ми да 
би оте рао страх, зар не? 

– Знао сам да че тр на е сто го ди шњој де вој чи ци не мо же 
би ти при јат но да бу де у мра ку са те лом ко је је ду ша на пу
сти ла  Још си би ла мла да да схва тиш да не маш че га да 
се пла шиш 

– А за што си се са да по ја вио? Ни сам ваљ да у не ка квој 
опа сно сти?! Или не ко мој?!
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– Као што ка же њен на слов, књи га се ба ви од но сом 
Бо га и на у ке  За пад на ма те ри ја ли стич ка на у ка, ко ја је јед
но вре ме би ла отво ре ни про тив ник ду хов но сти, до шла 
је на кра ју, до ду ше са свим дру гим пу тем, до исти не ко ју 
хри шћан ска ве ра про по ве да већ ви ше од две хи ља де 
го ди на  То ти до ђе не што као „њу ејџ“ ва ри јан та „ол дејџ“ 
исти не  От кри ва ње ру пе на сак си ји 

– То о че му при чаш мо гло би се на зва ти зна њем о 
Бо гу  Али по сто ји и по зна ње  Оно је да ле ко ва жни је  

– Ко ја је раз ли ка?
– Ре ци мо, зна ње сти чеш чи та њем књи га, раз го во ри ма 

са ду хов ни ком… Ње га, као и сва ко дру го зна ње, усва јаш 
умом и пам ће њем  А по зна ње Бо га је не што дру го… Бо га 
мо же мо истин ски спо зна ти са мо ду шом  

– На рав но, као и све дру ге су штин ске ства ри… Знаш, 
та да, по из ла ску из бол ни це по че ла сам да чи там ка ти хи
зис  Ипак, схва ти ла сам, иако сам тек та да умом спо зна ла 
не ке ства ри, да у ме ни от кад знам за се бе жи ви осе ћај 
Ње го вог при су ства  Тај осе ћај се обич но по ја ча вао ка да 
бих се на шла пред ико ном, или осе ти ла ми рис та мја на, 
или чу ла не ку ду хов ну пе сму… Али и ка да бих ше та ла 
шу мом, или уз ре ку… Ипак, нај ја чи би био ка да бих ушла 
у цр кву  Ми слим да сва ко ко на та квом ме сту до зво ли 
се би да отво ри ср це не мо же а да не осе ти Ње го во при
су ство  

– Не ве ру ју ћи че сто ка жу да не мо гу да ве ру ју у Бо га 
за то што га ни кад ни су ви де ли  

– Да  То је као ка да би се чо век од не куд вра тио ку ћи 
и за те као је ком плет но спре мље ну, чи сту, пу ну хра не… 
Али, по што ни је ви део свог тај ног по ма га ча, твр ди да се 

је не што за ње га ја ко ва жно, он да га по хо ди мо но ћу, ка да 
су му те ло и ум мир ни, па су ве ће шан се да до пре мо до 
ње га  По не кад, чо век по сле ка же ка ко му се у сну ја ви ло 
то и то… Па до бро, и је сте му ја вље но… 

– Зна чи, не ди же те ру ке од нас та ко ла ко? Ооо, за и ста 
охра бру ју ће  

– Пра ви ан ђео чу вар ни кад не од у ста је од бор бе  Он 
је твој нај и скре ни ји при ја тељ, за штит ник… Сто ји ти на 
де сном ра ме ну  Под сти че те на вр ли ну  И мно го, мно го 
пу та мо ли Бо га за те бе  Ипак, ма ло је љу ди ко ји су све сни 
сво јих ан ђе ла чу ва ра 

– Ка ко се то мо же по пра ви ти? 
– Нај пре, чо век тре ба да ис пу ни ср це љу ба вљу  И да 

бу де сми рен, без ми сли ко је ска чу  
– И он да, ка да се стек ну усло ви, до ђе не ки од вас и 

ја ви не ку вест, или ис пу ни не ки же љу 
– Да, уко ли ко она слу жи оп штој до бро би ти  Ако во ди 

спа се њу 
– Шта, ре ци мо, мо гу да тра жим од свог ан ђе ла чу ва ра?
– Мо жеш му се обра ти ти за вр ло јед но став не, али и 

вр ло ком пли ко ва не ства ри  За ре ше ње не ког про бле ма… 
За ис це ље ње… Или осо би ну ко ја ти не до ста је… Али 
нај леп ше и нај вред ни је што мо жеш за тра жи ти од свог 
ан ђе ла чу ва ра је сте да ис пу ни тво је ср це љу ба вљу  Пре ко 
ње до би јаш и све дру ге бла го сло ве  

– А ка ко да вас до зо ве мо ка да сте нам по треб ни? 
– Јед но став но нам се обра ти те мо ли твом… Оном из 

мо ли тве ни ка или сво јим ре чи ма  Ако чо век има ико ну 
ан ђе ла чу ва ра, он да ста не пред њу… Не го, ре ци ми, шта 
пи ше у тој књи зи?
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– Хај де  
– „Као чо век ко ји је по све тио цео свој жи вот нај тре

зве ни јој на у ци на све ту, про у ча ва њу ма те ри је, мо гу вам 
ре ћи, као ре зул тат про у ча ва ња ато ма, ово ли ко: не по сто
ји ма те ри ја као та ква  Сва ма те ри ја на ста је и по сто ји са мо 
за хва љу ју ћи си ли ко ја чи ни да че сти ца ато ма ви бри ра и 
ко ја др жи овај ми ни ја тур ни со лар ни си стем на оку пу  
Мо рам прет по ста ви ти да иза ове си ле сто ји све стан и 
ин те ли ген тан ум  Овај ум је ма три ца све га ма те ри јал ног “ 

– Ле по ре че но  Ма да ма ло чуд ним ре чи ма… 
– Та да је бра на ма те ри ја ли зма ко нач но сру ше на 

по пла вом на уч них чи ње ни ца ко је ука зу ју да иза овог 
ма те ри јал ног све та, та квог ка кав је, сто ји јед на ви ша 
ин те ли ген ци ја  Наш ум се че сто то ме про ти ви… 

– Да, баш он ко ји сво јим по сто ја њем та ко увер љи во 
до ка зу је по сто ја ње Бо га  Он ко ји има ка рак те ри сти ке 
та ко фи не и пре ци зне ма ши не ка кву људ ска ру ка ни ка да 
ни је ство ри ла, ни ти ће… 

– А ту је и на ша ДНК са три ми ли јар де ба за, ге нет
ским ко дом, спо соб но шћу да са ма се бе по но во ство ри… 
То ли ку пре ци зност и сло же ност јед но став но је не мо гу ће 
об ја сни ти слу чај ном игром при ро де  Фа сци нант но је да 
су све ва жне чи ње ни це о жи во ту и чо ве ку би ле по зна те 
пре нај ма ње две хи ља де го ди на, али је чо век, не спо со бан 
да их до кра ја про ту ма чи на свој огра ни чен, ма те ри ја
ли стич ки на чин, све те го ди не од би јао да их при хва ти  

– Ду хов ни за ко ни увек иду ис пред фи зич ких, јер је и 
са ма ма те ри ја са мо скром на ма ни фе ста ци ја ду ха  Љу ди 
не схва та ју да ни је је ди на ре ал ност она ко ју мо гу да ре ги
струју по мо ћу сво јих пет чу ла  Ипак, мно ги се њо ме за до
во ља ва ју  И ни ка да не оду да ље од пр ве лек ци је  

ку ћа спре ми ла са ма од се бе  Бар да ве ру је у до бре ви ле… 
Знаш, имам ути сак да је свет од ра слих у не ким ства ри ма 
да ле ко за о ста ли ји од де чи јег  

– Не ка же наш Го спод уза луд: „Ако се не по вра ти те и 
не бу де те као де ца не ће те ући у Цар ство не бе ско “ 

– Из гле да да истин ска му дрост по ти че или од ве о ма 
ма ло или од ве о ма мно го зна ња  Чо век од де тињ ства до 
зре ло сти че сто на пра ви цео круг да би на кра ју до шао до 
истих за бо ра вље них исти на  

– Че сто чо век ко ји пре тр па свој ум ра зним ово зе маљ
ским зна њи ма бу де слеп за не ке основ не чи ње ни це 

– До бро, има из у зе та ка  Ре ци мо, Исак Њутн ко ји је 
про у ча вао гра ви та ци ју, не бе ску ме ха ни ку, пла не те и 
ко ме те во дио је жи вот ис пу њен ми ло срд ним де ли ма 
и ду бо ким по што ва њем пре ма Бо гу  Га ли лео Га ли леј је 
уви ђао те сну ве зу из ме ђу Бо га и ма те ма ти ке при ро де  А 
ту је и Па скал, је дан од оче ва ма те ма тич ке ве ро ват но ће  
На жа лост, у не ком тре нут ку је на у ка, из соп стве не гор
до сти, пре тво ри ла Бо га из свог нај моћ ни јег са ве зни ка у 
нај ве ћег не при ја те ља  

– И та ко је об у ста ви ла сво је истин ско тра га ње за 
исти ном  

– Сре ћом, вре ме на се ме ња ју  Овај век је, по свој при
ли ци, век спа ја ња ег закт них и ду хов них на у ка  Да ли 
знаш да је не дав но об ја вље на књи га у ко јој пе де сет док
то ра на у ка об ја шња ва за што ве ру је у би блиј ски опис 
ства ра ња? По сто је и мно ге дру ге сту ди је на ту те му  Ипак, 
нај е фект ни ји су до ка зи ко је да је квант на фи зи ка, уто ли ко 
пре што, по мом ми шље њу, не ма ег закт ни је на у ке од ње  
Хо ћеш ли да ти про чи там шта је ре као њен отац, Макс 
Планк, при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де?


