Све је ту топлина и Бог

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ: ОДБРАНА БЕОГРАДА

Све је ту топлина и Бог

„У многим градовима Европе биће није тако топло, непокварено и заносно као
у Београду. Топал је толико да су крај њега други смешни и надмени. У свету
његовом ничег бедног, љигавог. Живот се толико пута губио, мили и драги
толико пута растајали, да је све једна велика неизвесност и Бог. И кочијаш кад
се развесели стане, насред пута, и пева”

„Нигде на свету не говори се тако ружно о нама као код нас. Што је горе, нигде на
свету не дозвољава се тако олако другоме да то чини као код нас. Зато, какви
све нису излили свој гнев, мудрост и жуч над Београдом, колико нас има који
удишемо лепоту овог места, коју народ тек каткад, у лому свега што имамо,
наслути?”

„Најстарија лепота Београда нити се зна нити се слути, нити се тражи.
Београд, један од најстаријих градова на Дунаву и Сави уопште, не мари за
прошлости и потпуно је нов.
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Лепота његова најстарија која се може наслутити сва је деспотска и
дунавска. Камен кула огледа се у води, куд минуше богате, свилене турске
галије, са жутим и кривим мачевима као полумесеци, савијени преко голог
тела робиња.”

„... Отуда лак смех, благост нехаја и мудрост вина и разговора, што га у
пролећне вечери можете наћи, помешаног с мирисом духана и женском
јеврејском лепотом, и сад још на падинама према Дунаву.”

„Велика је друштвена лепота Михаиловог и Александровог Београда, крај
које друге вароши наше давно изгледају као паланке. Београд Михаилов,
Александров, Миланов бурна је и необична варош. У бићу свом она има толико
модерности, да јој је мало која друга равна.”

„Колико старог накита, питомости људске, прећутних жалости у тим светлим
одајама, са великим прозорима, пуним неба.”

„Кућа до куће, удадба до удадбе по вољи очевој, смрт до смрти по вољи Божјој и
ратови. Фанатична једна љубав према држави у коју су утицале све намере.”

„Зар треба да нестане тај Београд што је тресао Балкан, са својим породицама
чиновничким и официрским, које су своја имена изговарале с поносом иза
којег је била стварност, рат, подземни трус чак до грчких морских обала и
непрекидна патња. Која наша варош има у својој прошлости тај жар? Нису ли
њега гасили ти енглески, француски и руски конзули? Београд је куцао за
Балкан сто година већ. Он је срце свачије ко дише на Јадранском и Егејском
мору.”

„Уђем ли у снежне вечери Беча, зађем ли маглом Лондона, Париза, прочитам ли
историју Букурешта, сиђем ли до Цариграда, нити и конци, као паучина, сви ме
воде срцу Београда. Нема вароши у Европи која је толико била везана за све
друге и која је толико покретала марионете других као Београд. Сто година
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већ историја Београда ванредна је смена ликова и сцена, европских,
интересантнијих, финијих у својим саставима него ма где. (...) Ко ли је то што је
нас учио од наше драге браће?”

„Београд има праву отменост која се добија од незаслужених увреда. Никога у
његовом горком часу увредио није, ником се у свом горком часу улизао није.

Говори се о части. Варош у којој нема породице што није гледала деду, или оца,
брата или сина како се бледо смеши у оковима, само части ради, зар да се на то
не накашље? Нема ли свака породица некога ко је стао, на говорници, или на
улици, на бојишту, или у сукобу, право и непомично за реч, за име, за уверење?
Није ли се овде за време ратова Енглескињама чинило да су обични сељаци
господског профила? Срцу свих тих обичних људи, сељачког рода и чиста тела,
давно већ хрли сва наша љубав, из свих крајева!”

„Само је Београд у нашој држави (у Краљевини Југославији - пр. ЕНС) заиста
светски. Жар је он давно. Све су могућности пред њим. Све је већ видео и ничега
нема да се боји. У себи самом налази свој начин и своје законе, стоји и сунча се
изнад Саве.

„У многим градовима Европе биће није тако топло, непокварено и заносно као
у Београду. Топал је толико да су крај њега други смешни и надмени. У свету
његовом ничег бедног, љигавог. Живот се толико пута губио, мили и драги
толико пута растајали, да је све једна велика неизвесност и Бог. И кочијаш кад
се развесели стане, насред пута, и пева.” <
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