Тло под ногама

ПРОЛЕЋЕ У СРБИЈИ: ЧИЊЕНИЦЕ И КОМЕНТАРИ

Тло под ногама

Покренуле се планине, градови клизе у набујале реке, земља се отвара и гута
куће, друмове, села. Мапе преконоћ застаревају. Тло се тресе, потмуло, из
дубине, претеће. Спојиле се горње и доње воде. Небеске, земне и подземне.
Оне из облака, из снегова и ока човека. „Немаш се за шта ухватити до за молитву
и ближњег.”

Ово није испис из каквог древног пророчанства о крају света које испуњава
прастарим страхом модерне материјалистичке варваре. Није ни синопсис за
још један од посткатастрофичних филмова које америчка филмска индустрија и
даље непоколебљиво штанцује, у количинама довољним да обесмисле све,
чак и катастрофу. Није ни „новооткривени” спис Тарабића који у неком
предизборном штабу састављају један властољубиви глумац и један уморни
комедијант, чивијаши. Ради се о ударним странама дневних новина у Србији у
другој половини марта и почетком априла 2006. Фантастични реализам и
надреална стварност нашег живота, „једног јединог којег овде имамо, а ово није
генерална проба”.

Збиља, сви видимо, у Србији се за кратко време отворио незапамћено велики
број клизишта, незапамћено великих размера и дубине. Само у ваљевском
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крају их је преко 500, а скоро да нема дела Србије где су изостала. Доњем
Милановцу прети повратак у Дунав, пред чијим акумулираним водама је варош
седамдесетих година прошлог века узмакла на брдо, на нову обалу. Код
Трстеника, у Богдању, брдо у дужини од два километра напредује ка селу
речитог имена. Људи су исељени, влада убрзано гради нове куће, ново село.
Тешко је и сабрати колико хиљада кућа и хектара, колико насеља је под
водом, а главни водени налет на највећим токовима тек се очекује. Два
земљотреса, у околини Ваљева и Мионице, тамо где су „најслободније
планине Србије”, додала су своје на тешко бреме. Зналци упозоравају и на
опасност од заразних болести у поплављеним подручјима, пре свега жутице.

Под узбуном су становништво, влада, све државне службе, војска. Проглашена
је ванредна одбрана. Али од чега се најпре бранити, и којим редом, кад је
ударило одједном и са свих страна?

Стручњаци су похитали да све то научно објасне, али пук, склон да „испреда
предања”, као да не верује. „Обилне падавине и нагло отапање снега”, кажу
стручњаци. „А зар то немамо скоро сваке године, па нас овакав белај досад не
задеси?! Зар то немају и други у окружењу, па нигде оволике несреће?!”
одговара пук. „Наставак познатих геолошких процеса на нашим просторима”,
тврде стручњаци. „Какав процес! Ово је пошаст! Шест елементарних непогода
скупљених уједно!” не да се пук. Пук к’о пук:

„Почињено је безакоње, зато су се узнемириле силе, ускомешали светови.
Заточен и беспомоћан, усмрћен је један пред очима свих. Затим му је ускраћено
право на доличан гроб и такву сахрану. Сахрањен је у дворишту, као канаринац
. А,
какав год
, био је шеф државе и командант војске. Гурнули су нас на ону страну границе коју
сој никада не прелази.”
<

(Април 2006)
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