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Ђорђе Кубурић

ОПАЖАМ И СВЕДОЧИМ

За што пи шем? За то што, ка да сам у тек сту, ни сам у све ту. Је сам, за пра -
во, у све ту, али у по све друкчијoj ње го вој по јав но сти – дериватноj, за -
си гур но помереноj, по свој при ли ци первертираноj, али неутралноj и
,,чистоj” у ње ном етич ком од ре ђе њу, да кле „моралноj”, или, бо ље,
аморалноj. Осло бо ђе ност од кон вен ци ја про пи са них ствар но шћу, ко -
ја, при вид но, хру па кад сед нем за рад ни сто, је сте за блу да. Оне – кон -
вен ци је – сме ста се ак ти ви ра ју (мо ра ју се ак ти ви ра ти) чим бу дем
пре нут би ло ко јим и ма ка квим, ма хом ба нал ним, раз ло гом. Оне ла -
тент но оп ста ја ва ју, ако ни чим дру гим, оно пре мет но шћу, ста бил ним
осе ћа јем за про стор, као и про из вољ ним зву ко ви ма, а да не при ча мо о
му зи ци, чи ја на зоч ност је та ко ре ћи кон стант на. Ипак, пи са ње (да ка ко:
и чи та ње – уко ли ко га раз у ме мо као не што бли ско пи са њу), ег зи сти ра -
ње у тек сту, омо гу ћу је ка кав-та кав су шта стве ни от клон од спо ља шњег
све та; иако се хра ни њи ме. То је, до ду ше ухва тљив, али ап со лут ни па -
ра докс, по до бан фло ску ла ма што ре фе ри шу да се не мо жеш са кри ти од
се бе, или о гра на ма ко је се чеш док на њи ма се диш.

Иако на сто јим да се, ма кар док пи шем, из оп штим из све та, мо ја ли -
те рар на ег зи стен ци ја ди рект но од ње га за ви си. За пра во, ја де скри бу јем
ствар ност. Ми слим да је мо ја ми си ја – ма пре вас ход но вре ме ном и про -
сто ром ко ји су ми до де ље ни. Не ра ди се ту, на рав но, о ми ме тич ком или
ствар но сном по ступ ку; на про тив, те ме ко је су за сту пље не у мо јим збир -
ка ма те шко да би се, ма кар на пр ви по глед, мо гле до ве сти у ди рект ну
ве зу са не ве се лом ствар но шћу овог под не бља, ма да, ту и та мо, оп ста ју
не дво сми сле не алу зи је на из ве сна де ша ва ња, као што је, ре ци мо, бом -
бар до ва ње на ше вир ту ел не зе мље (чи ње ни ца на ко ју те шко да је мо гу -
ће оста ти рав но ду шан – и због бом бар до ва ња, а још ви ше, ре кло би се,
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услед на ре че не ,,вир ту ел но сти”). Но, пи шу ћи о ствар ним или из ми шље -
ним гра до ви ма, о јед на ко ре ал ним и има ги нар ним пу то ва њи ма, о ве -
штач ким ра је ви ма, о ро кен ро лу, про јек то вао сам јед ну из о кре ну ту,
обр ну ту ствар ност, од ре ђе ну пре вас ход но оним че га не ма, а не оним че -
га има. Ре ци мо, ро кен рол. По чет ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка
(та да сам по чео ин тен зив ни је да пи шем и об ја вљу јем) рок бе ше – ма да
је већ та да ње го во злат но до ба про шло, а ви спре ни ји су слу ти ли по че -
так ње го вог кра ја – ите ка ко бит на ре фе рен ца, пр вен стве но за мла де, али
и  оне сре до веч не, по го то во ин те лек ту ал це, ко ји су од ра ста ли с њим. Са -
гла сно то ме, и мо је ра ни је збир ке би ле су кон та ми ни ра ни је њи ме. Исти -
на, не у то ли кој ме ри да од кри ти ча ра и дру гих ко ји су ме чи та ли
за слу жим епи тет не ка квог рок пе сни ка. Не же лим овим да ума њим  ни -
ма ло бе зна ча јан ути цај рок сен зи би ли те та на мо ју по е зи ју – то је по све -
ће ни део мо је ствар но сти, ко ји се, при род но, пре ли ва у оно што пи шем.
У ин тер вјуу ко ји сам, пре де се так го ди на, дао за зна ча јан књи жев ни лист
по ста вље но ми је пи та ње не ће ли ми јед ном по ста ти те сно у ро ку. Не -
дво сми сле но сам од ба цио та кву мо гућ ност; не из твр до гла вог ка при ца,
већ за то што ро кен рол, ма ко ли ко био при су тан у мом ства ра ла штву,
ни кад ни је био но се ћа те ма мо јих збир ки, већ њи хо во су шта стве но, и
ре као бих, дра го це но и бла го дар но тки во, ко је, што ви ше и ду же пи -
шем, би ва не ка ко под ра зу ме ва ју ће, „по за дин ско”, уз по не ку екс пли ка -
ци ју, ко ја је ту тек да иза зо ве не ку асо ци ја ци ју, као што би спо ми ња ње,
на при мер, Ба ха, узро ко ва ло да се пе смом раз ли је звук ка кве кан та те
или фу ге. Но, ово раз ми шља ње ко ре спон ди ра и са чи ње ни цом да је рок,
да нас, та ко ре ћи, део тра ди ци је и кла сич них вред но сти. Кад слу шам
Битлсе, то је, стро го узев, као да слу шам Ба ха. У том сми слу би ва ља ло
схва ти ти на ре че ну тврд њу да пи шем ви ше о оно ме че га не ма, а не о
оно ме че га има. То, би исто вре ме но, мо гло да зна чи да је ро кен рол, ма -
кар у есен ци јал ном об ли ку (у ви ду по бу не) ствар про шло сти. Ипак, он
оп ста је као јед на ре цент на, а са мим тим сна жна тра ди ци ја. Ни је не за -
не мар љи ва ни чи ње ни ца да је ите ка ко мо гу ће и пост ва ри ва ње ми та,
под усло вом да се оде на кон церт Ро линг стон са, ако су већ Це пе ли ни
или Битлси не до ступ ни.

Но, ро кен рол је тек је дан од ми то ва, је дан од све то ва, ко ји би ва ју ин -
те гри са ни у текст. А текст, иако не спор но кре а тив на чи ње ни ца, пре вас -
ход но на ста је по сма тра њем. Што ја, као пе сник, мо гу да ура дим, је сте да
опа жам и све до чим. Та до ко на ра бо та кат кад про ду ку је по не ки ва љан
стих – дар што га ни сам за слу жио. Ме ни до ста је тек обра зи на по е те, ви -
те за ту жног ли ка усре дре ђе ног на уло гу лир ског су бјек та (уз гред, ту већ
на ве ли ко ис тро ше ну и ли це мер ну фло ску лу тре ба пер со на ли зо ва ти),
што пе ва о из гу бље ном (и зна да је та из гу бље ност де фи ни тив на), сле де -
ћи ор фич ко за ве шта ње: окре ну ти се и из/бо ри ти се са нај го рим.
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THe Se FO O LISH THINGS/SmO Ke GeTS IN YOUr eYeS

Пре се ла ми је, пре се кла ме ле по та ло ква ња. (Леб де ћа лоп та,
Ла пи дар на ло па та). А љи ља ни су у цва ту. Спа ва чи  у до лу.
Па цо ви под ди ја фраг мом, оје ден јед њак. Крв. Ме со.  
(У ме су тра жим ме се чи ну, не све сно  сун ца у кр ви). Лу там још...  
Лежим, лип шем. Нек из ле пр ша вог ле ша про лип ти крв.
Нек трава на ра сте. Ле пр ша ви ле ши нар об ле ће оба лу. Ако. 
Нек црк не. Нек му ли це об лу чи лар пур лар ти стич ка лар фа.  
Па ти ни ра ни ко лапс. Али, шта вре ди крв опо га ње ног ло со са, 
Шта сви  глече ри Лу и зи ја не?! Ах, те луц ка сте  ства ри. 
Кô об ру ша ва ју ћи љи љак, па да мрак. За што си та ко 
Не по роч на и пла ва.Тир ки зни об зор об зна њу је бли зи ну 
Ло ква ња: Ис ко па на ило ва ча, ло па та,
Гра бље. Гро бље. По ме ри се. Дим ти ула зи у очи.

СТРЕ ЛАЦ

Ро ђен сам јед не хи пер бо реј ске зо ре
У зе мљи оба ви је ној сно ви ма
У зе мљи де тињ ства и ла ке ма ги је
У сну сам жи вео
У сну во лео две
Увек исте де вој ке
У сну пу то вао
Са дио ма сли ња ке и сви рао ли ру
Ви део кли ја ње и смрт
А по том се 
Оти снуо
Ути снуо у не бо
И жи вео срећ но и му дро
Као 
Стре лац
Ча роб њак.
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* * *

Сви де мо ни
све мач ке и на ка зе
сви пси и све зми је
сви су иза шли
но ћас
из књи га и ру ко пи са
ко је сам
су стао
оста вио отво ре не на сто лу
и сви они
све але
и сва та чу до ви шта
уми го љи ла 
су ми у сан
рас пр ши ла ко смос
ус по стви ла ха ос
тми ну
не по зна ти ар хе тип
ко јег ни кад не ћу схва ти ти

МО ЈА ЛУ ДА ГЛА ВА

Но ћу
Кад усним
Мо ја гла ва
Мо ја лу да гла ва
Пре тва ра се у ка ме ног пса
У ве ли ког ка ме ног псо гла ва
Што не мо ла је на Ме сец, окру гло не бе ско ја је.
Мо ја ка ме на гла ва
Но ћу
Бу де по све сâма у ва си о ни
И ја ко
Ја ко
Све тли.                                   
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БУ НАР

Из лу че ви на,
кли зим
низ слу за ве зи до ве
у там ни ви ла јет
ис пу њен пр ља вим ко шти ца ма 
и на ста њен аве ти ма.
То нем у Хад
у ис це љу ју ћу утро бу гра да
у му клу пра зни ну
ле де ну
и оба сја ну
цр ним сун цем но ћи.

ДЕ ЦЕМ БАР СКА НОЋ

Је зик је лак као облак.
Че сти це ве тра што ро мо ре кроз ро лет не.
Но ћас је Бог на по љу.
Бог је Ме сец без те жи не, за ча ран и про зи ран.
Из гу бљен у пра зном про сто ру, 
у хлад но ћи ко ја из би ја по пут до ла зе ће зо ре,
за луд ми, оне мео, ку ца у про зор,
За луд ме стра ши та јан ством но ћи.

РО ВИЊ

Мно штво ма ча ка, за це ло, и да ље оби та ва
Ка ре ром и окол ним ули чи ца ма.
Ви дим, ја сно, по зна ти, али као за ча ра ни пеј саж:
ша ре не ку ћи це што из ра ња ју из мо ра
и пла ви ча сту Ка та ри ну.
Све је та ко ти хо.
Ослу шку јем (а не чу јем) по зна ти ги тар ски риф
ема ни ран из обли жњег ка феа.
Зу рим у ти ши ну.
Мој по глед је по глед за не се ња ка.
Не ко у Ро ви њу жи ви је дан трен
ко ји би мо гао би ти мој.

Pesnikov izbor /  93



АМ СТЕР ДАМ

У пред ве чер је уокви ре но ки шом
дуж смр дљи вог ка на ла
са оба ла вље ним џо ин том у кре зу бим усти ма
про ми че оста ре ли Бог.
Ни уда ље ни крик де вој ке
ни ко тр ља ју ћи ме теж вер гла
ни му дрост ста ме них пла та на
не ће му од у зе ти сва ко днев ни дар:
рас кош мут ног не ба
спо кој ну апо ри ју ла ви рин та.

Ta TOO

по  Сло тер диј ку

По чет ник у не мо гу ћем, пи шем оно што ви дим;
што на пи шем, не ви дим. На мом че лу, ме ђу
мо јим пле ћи ма, ис пи са но је све до чан ство по е зи је:
пе ва ти о из гу бље ном. Као Ор феј, окре ну ћу се
и за пе ва ти. Као Ар то, по ку ша ћу да олов ком
ис пи шем соп стве на ле ђа. У мо је ме со бе ху
уре за не пра сли ке – пре не го ли на хру пи ше
ре чи и ре че ни це, а по том и књи ге, ко је, ми сле ћи
да су сâме се бе на пи са ле, не ће уме ти  да се про чи та ју.
Те то ви рам сам из ну тра. Мо је не мо ме со је
жи ви пер га мент, а зна ко ви ути сну ти у ње га,
бол но
из се кун де у се кун ду
про би ја ју ко жу
ис тра ја ва ју ћи у ни чем.
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AНЂЕЛИ

по Чесла ву Ми ло шу

Не ма кри ла, се ра фим ских, 
да за кло не ми ли це.

Не пот пун је мој го вор
да их, иза сла ни ке, из ми слим.

Ал’ на слу тих, ра за брах
њи хов крат ки за ста нак,
ту, крај уз гла вља усну лог де те та.

Ви дех их, не ви дљи ве,
у сну (а где дру где).

И чух глас – 
над зе маљ ски, са не ба небéса:

Про бу ди се, још је ноћ.
Та ко ма ло си ре као.

А бр зо ће дан.

СИ ЈА ПУН МЕ СЕЦ

За Ву ји цу

Не где ви со ко
си ја пун ме сец.
Об ле ћу га
бе смрт не ба бе и жа бе кра ста че.
Осе део је,
из гу био пам ће ње.
Ту жан је
и не ма где да се са кри је. 
Из бле део,
ис пран ко смич ким ве тро ви ма
ли чи на при ка зу.
У сви та њу
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би ће пр ви ко ји је икад умро.
Ко ви тла ће се 
гне здом па ра но је
окру жен упа ље ним све ћа ма.

На пи сан
соп стве ним ужа сом.
Соп стве ном ру ком у та ми.
Не ма тог Мун ко вог кри ка
ко ји би био до вољ но сам,
до вољ но нем!

НОК ТУР НО

На о штре ним ср пом
ме сец жа ње ноћ.
Од дрвéта ста до
па се сво је цве ће.
Ока ме ње ни пас
ла је на раз ба ца не ре чи.
Од зва ња ју, тми ном, пра пор ци злат не ко чи је.
И ви јо ри
кô пр ља ва кр па
не чи ја сен ка.

НЕ ЋУ СЕ ПРО БУ ДИ ТИ

Док не ис пе вам не што окру гло и са вр ше но. 
Бе ли ка мен облу так, ре ци мо.
Мо жда ми ка кав не у по ре ди ви тон:
ку ку рек пе тла или пу шча ни хи тац
осу је ти, на крат ко, сан.
Али, ако се про бу дим,
вра ти ћу се као ри ка је ле на, шум тра ве.
Пе сма без ре чи.
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ГЛА ДАН САМ ТВО ЈЕ КР ВИ

Гла дан сам тво је кр ви.
Про стр ла си по сте љу.
Бе ли чар шаф и астрал но ће бе.
Док че кам те, 
Низ усне цу ри ми мед.
Жуд ња, не до са ња на и фра гил на.
До ђи. 
Час је куцнô.
Хо ћу
Да ви дим ти ли це,
Млад ме сец у тво јим очи ма.
Бич тво је кр ви у мо јим ве на ма.

ЧО ВЕК ОД ЗЕ МЉЕ

Мо је те ло ство ре но је од ху му са.
Ко жа ми је об ра сла тра вом и ја го да ма.
Но ге су ми, ме ђу тим, не по крет не
јер са чи ње не су од ја ло ве ило ва че
и не во де ме ни куд.
А ру ке, ру ке су пра зне и чи сте
и тр пе љи во жу де
да до хва те
ма ло
ле ко ви тог му ља са дна.

ЗА ПЛИ ВА ЋУ ПУ СТИМ МО РЕМ

Ка жеш: до ђи ми у је сен. 
У мо ју ра ну, пред ми хољ ску је сен.
Ка да се пе че ра ки ја
и ше та, ују тро, бла гом ма глом,
кроз шу му и па прат;
или уз ре ку, крај до сто јан стве них вр ба
(где све оспо ко је но је бла гим шу мом ти хе во де). 

Не ћу ти до ћи. Не оста вљам ле то тек та ко.
За пли ва ћу пу стим мо рем.
Не где,  у ниг ди ну.
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НЕ УМА ЧИ ХЛЕБ У ВИ НО

Бу ди сам на ули ци!  

Је сен тек што ни је, а ти се ни си до вољ но на ше тао.
Кад осва не, ви де ћеш снег, угле да ћеш ду гу у свим ду ги ним бо ја ма.

Тре ба да знаш;  не по роч на сам и пла ва.

Пи јеш ра ки ју. А шта је са ви ски јем?
Шта че би ти са трав ња ком из ког из би ја ко ров?

До зо ви се.
Ма ни се Пер се и да и пу ног ме се ца.
Спа вај до по дне ва, ако мо жеш.
Не  хва тај ве тар.
Сна три по ма гли.
(Уско ро ће је сен па зи ма, ре кох ти)

И, не ума чи хлеб у ви но.
При се шће ти.

ПРО ЗОР У ДВО РИ ШТЕ 

Ви дим
је дан је ди ни ка дар,
по све ста ти чан.
Зе ле не че ти на ре.
оспо ко ју ћу жи ви цу.
Ша ре не гер бе ре и руј не му шка тле.
Пе то ни је што рој та ју се мер де ви на ма и љу би ча сти на сад ла ван де.
Зре ле кај си је у су сед ном ви ла је ту.
По спа ну мач ку.
Је ди но што се кре ће
је сте уз не ми ре ни пас, спре ман да за ла је те по тр чи ка ули ци.
И бла ги шум ли шћа. Тре пе ре ње за ми ру ју ће ме се чи не раз и гра ним 
са бла сним сен ка ма.
Зве зде ко је се га се. 
И сун це
што  – та мо не где – за па ли ће мор ску пу чи ну. 
Оба сја ти оли ја де ре и та јан стве не си лу е те уда ље них остр ва.
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ЛЕ ТО У ПРЕД ГРА ЂУ

Док гле че ри,  да не ка жем где,  ва ља ју сво је сно ве,
Ја ко сим по сну тра ву. 
Мач ке жмир ка ју & пре ду на ба штен ском сто лу, уме сто да ска чу по ње му.

Др ве та су  ста бил на, зе ле на и ли це мер на,
Ки ше  –  рет ке и до сад не  –  уз не ми ру ју ки шне љу де
Кад пук не гром, сви се ра ду ју, хи сте рич но.

Не где, над ка квим мо рем, ле ти га леб.
И пра ви сен ку дру гом га ле бу, ко ји плу та кô пат ка.

Под не је.

У су сед ном дво ри шту је вру ћи на. Ме ша ли ца за бе тон ста ме но бру ји.
А дру ги ком ши ја се раз го ли тио у ба зе ну, за кра бу љен слу ша ли ца ма.
Њи ште му ко њи у уши ма.
Знам то.

АЛ КО ХО ЛИ СА СЕ ВЕ РА

Ва ља би ти ус тра јан и кре пак
те не уто пи ти се у жи вом па нон ском бла ту.
А на са ла ши ма и убо гим се ли ма,
се цеј ским и се це о ни стич ким гра до ви ма
об ли ку ју се ру же ве тро ва:
ис точ них, за пад них, се вер них.
И ју жних. 
Ле по ка же Во ја: и ов де и ов де и ов де.
Где ду ва па ко сни се ве рац,
и лу да је по вра ћа ју с не ба.
А на се о ским сла ва ма
ђил ко ши, при пи ти и пи ја ни,
са вр то гла вог рин ги шпи ла
га ђа ју се бри са ма.
Ко ји ма ће, су тра дан, на њи ви,
док фру шту ку ју
се ћи де бе лу бе лу сла ни ну, па ра дајз
и ле ба фри шка.
Кô да ни шта би ло ни је.
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