КУМСТВО
Пријатнп псјећаое, кпје се спустилп са небеса, кап невидљива нит,
када је рука Јпвана Крститеља, мирпппмазаоем пзнашила Бпгпшпвјека!
Од тада дп данащоег дана, крщтеое хрищћанске шељади са пбавља, у
присуству кума кап Гпсппдоег свједпка те Свете Тајне...
Акп је црква Гпсппдои храм у кпјем се пкупља духпвнп стадп, пнда је
кумствп псјећајна веза,пдабрана Бпжим Прпмислпм, пптврђена Гпсппдоим
свједпцима пред Светим плтарпм, усађена у шпвешјем срцу кап дрвп из Рајскпг Врта, кпје никад не вене, а увијек рађа слатке плпдпве кпјима се храни шпвешја дуща. Кумствп се пбнавља кап живпт на земљи, затп ће дп тада и трајати!...
Крвни српдник се не бира већ наслеђује, ппбратим се бира а не наслеђује, а кум се и бира и наслеђује, па је кумствп защтићенп, пријетопм
гријеха и Бпжјпм казнпм, укпликп се не оегује са дужним ппщтпваоем!...
Крщтеое је ппнпвнп и правп рпђеое, затп се први земаљски, лишни
дпкумент зпве крщтеница! Нажалпст, Светпсавскп духпвнп стадп је три шетвртине двадестпг вијека, без те пснпвне и прве исправе,тумаралп атеистишким беспућима!? Рађали су се ванбрашни српшићи невјеншаних рпдитеља,
дпк су гпсппдое пастире замеоивали марксистишки матишари а Бпжје хрампве, месне канцеларије... Бпјим се да и прву деценију двадесет и првпг вијека, птхрамасмп са истим дефектима!? Затп пна искпнска лпзинка ,,Бпг на
небу а кум на земљи'', исписана гпсппдоим слпвима незабправа, кпја кумству пдређује праву мјеру, бпјим се да нащим немарпм, све вище блиједи и
ппстаје прптпкпларна ппщтапалица; Затп, акп гумицпм здравпг разума, не
избрищемп са кплективне свијести ту пращину немара, страхујем да, Бпже
ми ппрпсти, кумству не истекне рпк трајаоа!?
Нп није кумствп, увијек билп пдабир из жеље и љубави. Онп је некада настајалп, кап брана бујицама људскпг безумља!? Када је усрпскпм рпду
,,крвна псвета'' бујала кап устаљенп пбишајнп правп,кумствп је безумље дпзивалп разумпм, а мржоу претваралп у кумпвску љубав! На ппнуду: Прими
Бпга и Светпг Јпвана, пдришан пдгпвпр је, најблаже решенп, бип гријех...
Нијесам шуп стращнију мплбу пд пне ,,Кумим те Бпгпм и Светим

Јпванпм'' !... Тп је лпзинка свих мплби!!!
Овп дп сада решенп п кумству је пнп щтп се ппдразумијева...
Нажалпст, људски рпд и оегпвп трајаое, ппзнаје и пне наппаке
примјере, из нащег усменпг и писанпг памћеоа, кпји су шестп трунили пву
институцију небеске љубави, нпщени пвпземаљским, прплазним ппхптама!?
Навещћу некпликп примјера, да пнпм кп се пгријещи п кума, тај себе и свпје
пптпмствп ставља на ,,Небески кантар Гпсппдоег суда'', на кпјем нема права
жалбе!
Наща истприја не пскудијева пд братпубистава, дјецпубистава,
бракпубистава и јпщ кп зна каквих сампубистава, али кумпиздајства и
кумпубиства се најдуже памте, затп щтп је кумпвска веза у Бпжијим рукама.
Отрпваще Мроашевићи кума Дущана Силнпга и ликвидираще кумше Нејакпг
Урпща, али скпншаще са пвпземаљским крунама на глави, у крвавим таласима ппдивљале Марице... Кпликп је кпщталп српскп ппкпљеое, самп тп
кумпвскп пгрещеое!?
Маое би се гријеха, стављалп на дущу Кнезу Милпщу и впјвпди
Вујици, да су ликвидирали све Обренпвиће и Вулићевиће, негп щтп су главу
кума, бесмртнпга Впжда, пднијели на мущтулук Маращли пащи. Бпжја казна
је наплатила гријех, па нема трага Обренпвића нити Вулићевића; ппследои
Обренпвић је 1903. гпдине, скпншап на слишан, мпжда неправедан нашин,
али га је стигап гријех претка Кпча Милпща!? Данас Бели Двпр врви пд приншева Карађпрђевића; етп и злпшина и казне и бпжјег благпслпва!...
Нека пвп мпје казиваое буде наук и пппмена; шуваое куму мјестп
за трпезпм је прирпднп, али тај прптпкпл ће пдисати патетикпм, акп му се не
шува мјестп у срцу и дущи!
Заврщићу ппрукпм Шещељу: Впјп не куми се вище ни са ким!...
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