
Гаса, Србине брате!

Пише: Јована Папан
среда, 07 јануар 2009 19:41

Нек у ово Бадње вече,  

буде гаса да потече,   

  

нека наша земља цела  

  

има топла грејна тела!  

  

А мазута кад нестане  

  

и пресуше водне бране,  

  

кад заледе грејна тела  

  

и сан усни земља цела,  

  

тад викнимо сви у глас:  

  

„Браћо Руси, дајте гас!“  

  

Христос се роди!  
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Ово је SMS порука коју су многи добили овог божићног јутра. Иако није баш у „духу    православља“, и више представља духовиту и хитру реакцију на актуелни проблем са    снабдевањем гасом,  она  је истовремено и добар показатељ да Божић није некипразник     окамењен у прошлости, форма која се само церемонијално обележава, већврло жива     и динамична народна традиција која је подложна сталним променама.Уместо да, у духу     архаичних народних песама, једни другима желимо класје до крова,пуне торове и кошнице,     што је у прошлим временима представљало парадигму доброгживота, данас нам некако     ипак више значи да имамо топле радијаторе и струју. Истина, „гас да потече“ не     звучи ни близу тако романтично као  кад „теку“ вино, медили млеко,  али шта лепше     би човек уопште могао да пожели  својим сународницимаовог леденог Божићног јутра?  Слање стихованих SMS честитки  у осмерцу увелико је постало божићна традиција.Откако     су се појавили мобилни телефони, песнички дух просто се разбуктао у народу,подсећајући     нас на ону стару Меклуанову да „медијум јесте порука“. Анонимност којасе пружа     ауторима,  брзина и лакоћа преношења које далеко превазилазе могућностиуобичајене     савремене комуникације „лицем у лице“, све то је омогућило да божићнаSMS честитка     постане важан елемент модерног божићног ритуала.  За разлику од традиционалних, SMS  честитке врло често почињу са „Србине брате“,мада     су у великом броју случајева у питању сасвим шаблонске поруке са жељама засрећу, љубав, здравље: „Да вам мед     и млеко тече, срећан Божић и Бадње вече“ или „Увекове здрави били, с бадњаком се     веселили“. Неке су традиционалне православне,попут „Мир божји, Христос се роди!“, а неке     "новокомпоноване", попут „Звездано небоноћас блиста, и сви славимо Исуса Христа“.  Највише пажње обично привуку оне са актуелном политичком тематиком. Прошле године    хит су били Косово и Путин: „Бога моли за Косово и за здравље Путиново“ или „За    Косово бога моли и Путина увек воли“, као и хашки бегунци „Долазила сад ми вила,     сРадованом, вели, била, у пећину Божић слави, тако ради Србин прави“, а уследпредизборне     кампање могле су се наћи и оне лансиране из изборних штабова, каонпр.  „За Србију,     за све нас, 50% + твој глас!!!“ или „Из Хага ми Шешељ рече, дачеститам Бадње вече..“    Ове године избора нема, Радованова пећина на Новом Београду је опустела, а народ    брине о пуком преживљавању. Да  несташица гаса није пала баш на Бадњи дан, ипостала     главни лајтмотив божићног честитања, једна од најпопуларнијих божићнихжеља у Србији вероватно     би била и успешна отплата астрономских рачуна за гас.Ваистину!     
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