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Предговор овом издању

Дарко Танасковић

СВЕ ДО ЧАН СТВО СА  
ДИПЛО МАТ СКОГ РАС ПЕ ЋА

У есе ју „На путу за Дамаск“, којим је насло вље на и цела књи га огле да 
Мио дра га Леки ћа из 2014, писац закљу чу је да је библиј ска мета фо ра пута 
апо сто ла Павла у Дамаск запра во суд бин ски знак људ ског, живот ног усу да 
кре та ња отво ре ним путем који је стал но пред нама. А „живот није што и 
пољем пре ћи“, песнич ки и фило зоф ски опо ми ње нас Пастер нак у чуде-
сној песми Хамлет. У Леки ће вом путо ва њу, спо ља шњем и уну тра шњем, 
има нечег хамле тов ског. Апо сто лу Павлу је пут у Дамаск донео катар зу и 
одсуд но духов но пре у мље ње, чиме су раз ре ше не све њего ве недо у ми це 
и коле ба ња о сми слу Исти не. На свом „путу за Дамаск“ Мио драг Лекић 
оста је усрд ни и истрај ни тра га лац за сми слом, неза до во љан при ви ди ма 
поја ва и дога ђа ја, неспре ман да се зарад душев ног мира или какве доби ти 
при кло ни заво дљи вој и олак ша ва ју ћој лини ји мањег отпо ра, било каквој 
зада тој исти ни, инте лек ту ал ној или поли тич кој корект но сти, наив ној 
или сра чу на тој јед но став но сти... Он у свој Дамаск веро ват но ника да неће 
сти ћи, али ће му то нести за ње бити, и јамач но већ јесте, ште дро надок-
на ђе но задо вољ ством про ду же не миса о не аван ту ре достој не оних умо ва 
на које се с пра вом одно си чуве на Декар то ва мак си ма Cogi to, ergo sum. То 
је несум њи во тежи и зах тев ни ји пут, али и поу зда но обо га ћу ју ћи, како 
сазнај но тако и осе ћај но. Они који одлу че да кроз ове густе и дина мич не 
днев нич ке запи се путу ју зајед но са амба са до ром Леки ћем, дипло ма том 
посеб ног кова, који није само то, биће награ ђе ни уви ди ма који ће им 
сва ка ко помо ћи да боље раз у ме ју сушти ну јед ног смут ног, тра гич ног и 
пре крет ног раз до бља наше нови је исто ри је, да га сагле да ју из по мно го 
чему осо бе ног угла, али и да доби ју сна жан под стрек на свом „путу за 
Дамаск“... 

Родом Бара нин, пле мен ски Црм ни ча нин, ностал ги јом Југо сло вен, 
поли тич ким скло но сти ма либе рал ни демо кра та, али не и либе рал, 
сен зи би ли те том Меди те ра нац, кул ту ром Евро пља нин, сен ти мен тал но 
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Бео гра ђа нин, пона ша њем циви ли зо ва ни свет ски, али не и бело свет ски 
човек отме них мани ра, желе ћи да буде и оста не све то што јесте, Мио драг 
Лекић се стал но суда рао са зах те ви ма вре ме нâ која су тра жи ла да се буде 
само јед но. И то не увек исто. Његов вред но сни и мен тал ни кале и до скоп ни 
у јед ном тре нут ку није био суштин ски при гу шен зада том јед но бој но шћу, 
што му ника ко није олак ша ва ло кре та ње поли тич ком и дипло мат ском 
ста зом. А ишао је обе ма. С про мен љи вим успе хом и увер љи во шћу, али 
вазда оста ју ћи на свом „путу за Дамаск“... Овај днев ник је доказ да је таква 
дослед ност инди ви ду ал но могу ћа, да крат ко роч но не награ ђу је, али да 
трај но доно си  бар дели мич ну сатис фак ци ју коју дару је тзв. накнад на 
памет, по Добри ци Ћоси ћу и једи на пра ва памет. Већ данас, Леки ће ва 
све до че ња са дипло мат ског рас пе ћа чита ју се и дожи вља ва ју дру га чи је 
него пре само десе так годи на. Делу ју као опо ме на да се тре ба кло ни ти 
јед но став них тума че ња сло же них фено ме на и да има ти пра во не зна чи 
увек и бити у пра ву, ма коли ко то морал но обес хра бру ју ће зву ча ло. 

Књи га Мој рат про тив рата. Рим ски днев ник југо сло вен ског амба
са до ра током рата за Косо во прво бит но се поја ви ла на ита ли јан ском 
јези ку (2006), да би уско ро била пре ве де на на срп ски. Ово је њено дру го 
срп ско изда ње, што све до чи о томе да је стре мље ње бив шег југо сло вен-
ског дипло ма те да што вер ни је пре до чи како је наша рат на реал ност 
изгле да ла сагле да ва на кроз њего ву лич ну при зму из Рима наи шло на 
заин те ре со ван и пово љан одзив код чита ла ца. Данас, са веће вре мен ске 
дис тан це, али и у доба новог запе тља ва ња косов ског чво ра, кад су мно га 
рани ја наслу ћи ва ња поста ла изве сност, а мно ге ста ре изве сно сти изгу би ле 
оре ол веро до стој но сти, сусрет са Леки ће вим ана ли тич ки про ду бље ним 
днев нич ким беле шка ма оди ше посеб ном све жи ном. Пот пи сник ових 
редо ва читао их је са наро чи том радо зна ло шћу и узбу ђе њем, јер је у узбур-
ка ним месе ци ма кад су днев ни ци коле ге и при ја те ља у Риму наста ја ли у 
јед ној, по мно го чему дру га чи јој сре ди ни, делио суд би ну која је тада била 
зајед нич ка свим југо сло вен ским дипло ма та ма. У Тур ској, где сам у исто 
вре ме слу жбо вао, упр кос изве сном нијан си ра њу ста ва у поје ди ним фаза-
ма кри зе, ни у јав но сти, ни у вла сти није било превеликe нео д луч но сти 
којој се стра ни у суко бу на Косо ву и Мето хи ји при кло ни ти, тако да сам 
са саго вор ни ци ма у дома ћој сре ди ни имао, како се узме, исто вре ме но 
и више и мање про бле ма и потре бе да дипло мат ски так ти зи рам, него 
Лекић у ита ли јан ској. Зато ми је било вео ма зани мљи во њего во све до чан-
ство, као сво је вр сни кон тра пункт, али и потвр да, одно сно илу стра ци ја 
моза ич ке ком плек сно сти и сло је ви то сти међу на род не ситу а ци је у вези 
са про бле мом „Косо ва“ и агре си је НАТО-а про тив Југо сла ви је. Више ова-
квих дипло мат ских све до че ња, иску стве но са разних стра на, сва ка ко би 
омо гу ћи ло додат не ком па ра тив не уви де и, на осно ву њих, изгра ђи ва ње 
пот пу ни је пред ста ве о поли тич ким и дру штве ним аспек ти ма јед ног 
про це са без пра вог пре се да на у међу на род ним одно си ма. Било би то 
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потен ци јал но кори сно и за пред ви ђа ње могу ћег раз во ја ана лог них или 
слич них ситу а ци ја, а нарав но и још увек нео кон ча не муч не косов ске саге. 
У пра ву је наш углед ни дипло ма та и плод ни писац Срећ ко Ђукић кад 
под сти че амба са до ре да после завр ше не миси је у некој држа ви, поред 
архи ви ра них слу жбе них депе ша и изве шта ја, уло же додат ни напор и за 
јав ност оста ве бар неки скром ни лич ни ји писа ни траг о свом слу жбо ва њу. 

Мио драг Лекић је, као инте лек ту а лац склон перу и аутор запа же них 
есе ји стич ких и исто ри о граф ских дела, сво ју духов ну радо зна лост и ана-
ли тич ку вока ци ју одлич но обра зо ва ног и широ ко оба ве ште ног соци о ло-
га и поли ти ко ло га, хар ти ји пове рио на изу зет но успе шан и при вла чан 
начин. Чита ње њего вог днев ни ка, поред инфор ма тив не и сазнај не кори-
сти, пру жа и аутен тич но лите рар но задо вољ ство. Прем да је текст, буду ћи 
днев ник, а не мемо а ри, све сно лишен амби ци о зни је „лите ра ри за ци је“, 
Мој рат про тив рата је при род но, живо и уме шно ком по но ва но, кул ти-
ви са но кази ва ње које се, уз сву одго вор ност, озбиљ ност и про ду бље ност 
при сту па, дожи вља ва као нека напе та репор та жа. Чита лац је нестр пљив 
и про сто не може да саче ка да види шта се зби ло наред ног дана и како 
су се у даљем току при че држа ли Леки ће ви „јуна ци“... Поврх тога, ауто-
ро ва обра зо ва ност, начи та ност и спо соб ност за систем ско сагле да ва ње 
сми сла дру штве них и поли тич ких поја ва, како у син хро ниј ској тако 
и у дија хро ниј ској рав ни, а и на услов но рече но, мета фи зич ком пла ну, 
обо га ћу ју његов дис курс уме сним и поуч ним реми ни сцен ци ја ма на 
дога ђа је, лич но сти и мисли из исто ри је, фило зо фи је и књи жев но сти, 
чиме се бле ско ви то ука зу је на све у куп ну пове за ност све та и чове ко вог 
хода кроз вре ме. Лекић, при томе, не иде пре ко гра ни це доброг уку са и 
не упа да у манир еру дист ког пара ди ра ња које би било само себи свр ха, 
а што је опа сност која нерет ко вре ба мање опре зне заго вор ни ке псе у до-
хо ли стич ког при сту па ства ри ма и инте лек ту ал но неса мо стал не сужње 
књи шке инспи ра ци је. 

За чове ка и дипло ма ту Леки ће вог идеј ног, вред но сног и морал ног 
хаби ту са слу жбо ва ње у Ита ли ји током косов ске кри зе и његов шири кон-
текст били су више стру ко иза зов ни. Стра ни це њего вог днев ни ка оди шу 
сим па ти ја ма, па и љуба вљу пре ма једин стве ној, фасци нант ној земљи у 
којој му је био пове рен тежак дипло мат ски зада так. Он ужи ва у њеној 
кул ту ри, јези ку, живот ном сти лу и рит мо ви ма пул си ра ња веч но га гра да 
у који, како се гово ри ло, воде сви путе ви. Оства ру је бога ту мре жу рад них, 
али и бли ских, при ја тељ ских одно са са чита вом гале ри јом зна чај них 
лич но сти из дипло мат ског, поли тич ког и кул тур ног живо та ита ли јан ске 
пре сто ни це која га бла го на кло но при ма, што је дра го це но пре и мућ ство 
за сва ког амба са до ра, посеб но у смут ним вре ме ни ма и при, нај бла же 
рече но, поре ме ће ним одно си ма соп стве не држа ве са ути цај ним делом 
међу на род не зајед ни це, а про бле ма тич ним са држа вом при је ма. Наро-
чи то при сне везе југо сло вен ски амба са дор изгра дио је међу нови на ри ма 



8

Миодраг Лекић, Мој рат против рата

и поли тич ким ана ли ти ча ри ма, што му је отва ра ло уви де у „инте лек ту-
ал ну лабо ра то ри ју“ иде ја и у поза ди ну јав не сце не на којој су се одви ја ле 
поли тич ке рас пра ве и зби ва ла поме ра ња. Нема ла при ви ле ги ја је била, 
реци мо, има ти поред себе, као аlter ego, таквог про ниц љи вог и мудрог 
тума ча дру штве не и поли тич ке ствар но сти као што је то уред ник гео по-
ли тич чког часо пи са Лимес – Лућо Кара ћо ло... Нема сум ње да су сазна ња 
из таквих нефор мал них, а редов них кон та ка та суштин ски допри но си ла 
ква ли те ту и ана ли тич кој про дор но сти Леки ће вог раз у ме ва ња при ли ка „у 
Лати ни ма“. У тој и таквој Ита ли ји, Лекић се на све начи не дови ја да увер-
љи во и досто јан стве но засту па Југо сла ви ју, сва ко днев но се суо ча ва ју ћи 
са све тежим задат ком да је одбра ни од опа сно сти вој не интер вен ци је 
која се над њу неу мит но над ви ја ла. Пошто сам неко ли ко годи на доц ни је 
сту пио на дужност југо сло вен ског амба са до ра при Све тој сто ли ци, осве-
до чио сам се да су чести Леки ће ви насту пи у ита ли јан ским меди ји ма, 
осо би то у дија ло шким и дебат ним теле ви зиј ским еми си ја ма, оста ли у 
пози тив ном сећа њу поли тич ке и шире јав но сти и да је његов начин обја-
шња ва ња и аргу мен то ва ња запам ћен као ујед но чврст, али неа гре си ван, 
одме рен и дипло мат ски при ме ре но арти ку ли сан. А ника ко му није било 
лако, јер се ста ње на Косо ву и Мето хи ји и око ове наше покра ји не из дана 
у дан ком пли ко ва ло и погор ша ва ло, анти срп ска про па ган да, са Сло бо-
да ном Мило ше ви ћем као глав ном рето рич ком метом, јача ла и бива ла 
све без оч ни ја, а тзв. међу на род на зајед ни ца тра жи ла и про из во ди ла 
моти ве и оправ да ња за буду ћу вој ну интер вен ци ју. У поли тич кој кла си и 
у инте лек ту ал ној зајед ни ци Ита ли је било је, више него у неким дру гим 
запад но е вроп ским земља ма, часних и раз бо ри тих људи, па и поли тич-
ких гру па ци ја, који су гаји ли озбиљ не резер ве пре ма начи ну на који је 
Запад ода брао да се поста ви пре ма про бле му Косо ва, што захвал ног одра за 
нала зи и на стра ни ца ма Лаки ће вог днев ни ка. Ипак, под расту ћим при ти-
ском, па и замер ка ма због недо вољ не одлуч но сти од стра не саве зни ка из 
НАТО-а, а и из потре бе да се одр жи рав но те жа уну тар вла да ју ће коа ли ци-
ја код куће, зва нич ни Рим је пола ко кли зио ка одлу ци о при дру жи ва њу 
казне ној опе ра ци ји про тив Југо сла ви је или „про тив Мило ше ви ћа“, како 
се цинич но гово ри ло. Амо рал ни, акро бат ски „праг ма ти зам“ пре ми је ра 
Д’Але ме, поли ти ча ра номи нал но са уме ре не леви це, пара диг ма је тог 
ускла ђи ва ња са поли тич ком корект но шћу и акту ал ном међу на род ном 
кон јунк ту ром, док неке изја ве мини стра ино стра них посло ва Лам бер та 
Дини ја зву че као тужни про плам са ји поште ња и немир не саве сти. Овај 
глај хшал тунг, укљу чу ју ћи њего ве спо ља неви дљи ве уну тра шње димен-
зи је, из меан да ра Леки ће вог све до че ња може се веро до стој но пра ти ти. 
У датим окол но сти ма, југо сло вен ски посла ник упор но ука зу је на неле-
гал ност и погре шност опре де љи ва ња за оруж је уме сто дија ло га. Он то 
чини неу мор но, зна лач ки, логич ки кон зи стент но и стр пљи во, она ко 
како и при ли чи дипло мат ском гово ру. И све је то за амба са до ра било 
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зах тев но, тешко и исцр пљу ју ће. Беше то муч на сва ко дне ви ца сва ког 
тада шњег југо сло вен ског амба са до ра и дипло мат ског пред став ни ка у 
држа ва ма које су се опре де ли ле за јед но стра ну подр шку сепа ра ти зму 
косов ско ме то хиј ских Алба на ца, а у бра зди већ уоб ли че не пред ста ве о 
срп ској одго вор но сти за сва зла која су пра ти ла раз би ја ње саве зне држа ве. 
Чита ње Леки ће вог днев ни ка сна жно ме је под се ти ло на рас тр за не дане 
и беса не ноћи које сам у исто вре ме гро зни ча во про жи вља вао у Тур ској... 
И ту слич ност пре ста је, јер је Леки ће ва дипло мат ска и људ ска ситу а ци ја 
била додат но опте ре ће на неу о би ча је ним међу од но сом са држа вом коју 
је пред ста вљао, а која је и сама ула зи ла у пре двор је конач не дисо лу ци је 
и дра ма тич ног поли тич ког пре о бра жа ја.

При род но је и неиз бе жно да амба са до ру не мора ју лич но и интим но 
бити по вољи и изгле да ти свр сис ход на сва ка одлу ка и сва ки потез вла-
де држа ве чији је висо ки чинов ник. Из ино стран ства, из дру штве ног и 
поли тич ког кон тек ста који вари ра од земље до земље, на осно ву пода-
та ка који ма амба са дор рас по ла же, али и оних који ма не рас по ла же, 
изло жен селек тив ном и често тен ден ци о зном инфор ми са њу, но у неким 
сег мен ти ма и пот пу ни јем од сазна ња рас по ло жи вих у пре сто ни ци, 
дипло мат ски пред став ник, који није само пуки извр ши лац нало га, већ 
и мисле ћи човек са лич ним досто јан ством, поне што може сагле да ва ти 
дру га чи је од доно си ла ца поли тич ких одлу ка који му дају инструк ци је 
за посту па ње. Ова кав рас ко рак, рет ко доду ше, може бити чак и про дук-
ти ван, уко ли ко дипло ма та аргу мен то ва но успе да убе ди над ле жне у 
земљи да је у пра ву и да би у неким поје ди но сти ма ваља ло кори го ва ти 
лини ју спољ но по ли тич ког и дипло мат ског поста вља ња и дело ва ња. 
Сва ки озбиљ ни и одго вор ни амба са дор има у иску ству такве ситу а ци је 
и у души носи тало ге неза до вољ ства неким поступ ци ма сво је вла де, за 
које држи да нису били нај це лис ход ни ји. У Леки ће вом слу ча ју, међу тим, 
рази ла же ње са соп стве ним мини стар ством, као ресо ром у вла ди којом 
је објек тив но упра вља ла поли тич ка логи ка уоб ли ча ва на у уском кру гу 
сарад ни ка оку пље них око пред сед ни ка Сло бо да на Мило ше ви ћа, било 
је начел но и дубо ко. Амба са дор је, јед но став но, сма трао да је Мило ше-
ви ће ва поли ти ка у вези са КиМ, а и у ширем сми слу, темељ но погре шна 
и штет на по Југо сла ви ју, чиме се при бли жа вао ста во ви ма већи не сво јих 
рим ских саго вор ни ка. Из њего вог днев ни ка се јасно види, и он то без 
око ли ша ња саоп шта ва, да је као лини ју сво га пред ста вља ња и засту па ња 
држа ве ода брао одбра ну Југо сла ви је од про па ганд них лажи и неле гал них, 
агре сив них наср та ја тзв. „међу на род не зајед ни це“, али не и оправ да ва ње 
и апо ло ги ју лини је којом се кре та ла „Мило ше ви ће ва наци о на ли стич ка 
поли ти ка“. Похва ле из ита ли јан ске сре ди не нису про пу шта ле да такво 
Леки ће во „диси дент ско“ пона ша ње истак ну као ква ли тет који допри но си 
увер љи во сти њего вих јав них исту па. Разу мљи во, нису то биле похва ле 
које су у Бео гра ду могле бити про ту ма че не као нешто пози тив но, па се 
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амба са до ру у Риму оспо ра ва ло и оно нео спо ри во, а то је истрај но зала га ње 
про тив дво стру ких арши на које је део међу на род не зајед ни це дослед но 
при ме њи вао пре ма Југо сла ви ји и уве ра ва ње ита ли јан ске и европ ске јав-
но сти да Запад у вези са погор ша ва њем ста ња на КиМ иде погре шним 
путем. Дру га чи је није ни могло бити, јер није свој стве но дипло мат ској 
прак си да амба са дор акре ди то ван у ино стран ству, без обзи ра на моти ве 
и раз ло ге, пого то во при тако тешком међу на род ном поло жа ју држа ве 
коју пред ста вља и на коју је конач но извр ше на и агре си ја, све вре ме отво-
ре но дово ди у пита ње исправ ност њене поли ти ке. А Лекић је, пома ло 
сво је гла во веран сво јим лич ним убе ђе њи ма, упра во то све вре ме чинио, 
до одби ја ња да у амба са дор ској кан це ла ри ји ока чи пор трет пред сед ни-
ка СРЈ, енер гич ног огра ђи ва ња од жесто ких анти за пад них фили пи ка 
Дра го ша Кала ји ћа на неким теле ви зиј ским кана ли ма и оглу ша ва ња о 
инструк ци је доби је не из земље. Лекић је изгу био пове ре ње Бео гра да, 
са свим после ди ца ма тога губит ка... Амба са дор без пове ре ња руко вод-
ства држа ве која га је акре ди то ва ла и инструк ци ја пре ма који ма би се 
упра вљао, чак и ако вред но и пре да но оба вља сво ју дужност, неми нов но 
оста је без дипло мат ског леги ти ми те та. Поста је сло бод ни стре лац, што 
је неспо ји во са при ро дом дипло мат ске миси је као такве. За раз ли ку од 
умет но сти, па и фило зо фи је, дипло ма ти ја не при зна је ста тус enfant ter ri
ble! А Лекић је сво ју миси ју наста вљао и у тим ван ред ним, рапо лу ће ним 
окол но сти ма. Бит на кому ни ка ци ја Бео гра да с Ита ли јом пре ме ште на је 
на помоћ ни, пара лел ни коло сек који је у мно го чему постао глав ни, на 
актив но сти амба са до ра при Све тој сто ли ци, који је у то вре ме био човек 
од пове ре ња врха југо сло вен ске, одно сно срп ске вла сти. За Леки ћа се 
поче ло рутин ски гово ри ти да није патри о та, да ништа не ради, већ само 
игра тенис и ужи ва у чари ма рим ског ноћ ног неба под пини ја ма... Нека 
чита о ци њего вог днев ни ка сами закљу че у чему је, запра во, био про блем, 
а про блем је реал но посто јао...

Леки ће ва људ ска и дипло мат ска раза пе тост није била, услов но рече-
но, „јед но крст на“, већ „дво крст на“. У Риму је упр кос суко бу са вла сти ма у 
Бео гра ду као амба са дор опста јао делом и зато што је био, како се гово ри ло, 
„црно гор ски кадар“. А у зва нич ној Под го ри ци, која се у вре ме нај же шће 
кри зе и бом бар до ва ња, отво ре но дис тан ци ра ла од Бео гра да, углед ном 
Црно гор цу у Риму, бив шем мини стру кул ту ре и ино стра них посло ва 
у вла ди Мила Ђука но ви ћа, заме ра но је да се он, супрот но зави чај ним 
инте ре си ма, пре кр цао на Мило ше ви ће ву лађу и да се свр стао уз њего ву 
„вели ко срп ску“ поли ти ку. Пара док сал но, а запра во логич но! Кри ти чар 
Мило ше ви ћа про гла ша ва се њего вим вер ним след бе ни ком, јер оста је 
на бра ни ку напад ну те зајед нич ке држа ве која се наме ра ва напу сти ти и 
на чијем се руше њу ради уз зву ке сире на за узбу њи ва ње и заглу шу ју ће 
екс пло зи је бом би. Леки ћа ће ова „про ми ло ше ви ћев ска“ стиг ма пра ти ти 
и кад се, као опо зи ци о нар, буде вра ћао на поли тич ку сце ну Црне Горе. 
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За дис ква ли фи ка тор ске медиј ске гла сно го вор ни ке режи ма он је остао 
човек који је у одсуд ним вре ме ни ма из раз ло га лич не кори сти иза брао 
погре шну, издај нич ку стра ну. Ништа му није помо гло ни то што је за 
поли тич ке сна ге које су 5. окто бра 2000. у Срби ји укло ни ле Мило ше ви ћа 
био савр ше но подо бан и, опет као номи нал но црно гор ски кадар, а запра-
во на осно ву лич ног угле да и добрих веза у бео град ској (демо крат ској) 
чар ши ји, поно во име но ван за југо сло вен ског амба са до ра у Ита ли ји. 

У вре ме ни ма вели ких суко ба и ломо ва ван си стем ско истра ја ва ње на 
пона ша њу у скла ду са свим сво јим лич ним уве ре њи ма и нави ка ма ску по 
се пла ћа. Пита ње је да ли је оно уоп ште соци јал но могу ће, па чак етич ки у 
сва кој пове сној кон сте ла ци ји и одбра њи во, али то је већ пита ње које сеже 
дале ко пре ко гра ни ца ове добро до шли це јед ном изу зет ном днев нич ком 
све до че њу са људ ског и дипло мат ског рас пе ћа. На стра ни ца ма Леки ће-
ве днев нич ке, али и ауто би о граф ске књи ге сва ки ће се чита лац сре сти, 
сасвим сигур но, и са неким сво јим упи та но сти ма и недо у ми ца ма, али 
и откри ти окре пљу ју ћи зде нац раз ли чи тих, дра го це них сазна ња о јед-
ном вре ме ну које, иако про шло, није завр ше но, о људи ма, полу љу ди ма 
и нељу ди ма у њему и о томе како се оно зрца ли у ита ли јан ском огле да лу 
које је пре ко мор ском сусе ду, али и сво јим две ма држа ва ма, и само ме себи, 
поште но пода стро један несва ки да шњи, незгод ни, али врсни покли сар.


