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Саша Јеленковић

У ПОЕ ЗИ ЈИ ЈЕ НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ 
ОНО НАЈ ТЕ ЖЕ: ПРО ЗИР НОСТ

Сва ка је песма наиз глед дале ка. Када сам био млад песник, писао сам
„нови нар ски’’, директ но у писа ћу маши ну. То су осам де се те годи не. Па
онда, ори ги нал иде у фасци клу, а на инди гу радим изме не. Кори сти се
copy-paste мето да, ала ти ма: мака зе и село тејп. Онда се пре ку ца ва ју те
сец ка не и покр пље не вер зи је па се рас про сти ру по поду и кре ве ту.
Напра вио сам тако неко ли ко руко пи са, све су то биле моје прве књи -
ге, и све су редом биле одби ја не. Онда сам се посве тио позо ри шту. Био
сам дра ма тург у ама тер ским позо ри шти ма у Бео гра ду, озбиљ но раз -
ми шљао да одем на ФДУ. Пое зи ја не допу шта чове ку да седи мир но на
сто ли ци, тако сам поно во почео да пишем, запра во да копам по свим
оним вер зи ја ма раз ли чи тих руко пи са, да сец кам и лепим, а циклу се
шаљем на песнич ке фести ва ле. Први је био у Тито гра ду, дру ги у Тито -
вом Врба су, то је већ поче так деве де се тих. У Тито гра ду сам јед не годи -
не добио дру гу награ ду, а у Тито вом Врба су прву награ ду. Нов ча ну,
тада још нису лау ре а ти ма штам па ли књи ге. У јед ном од сво јих зано са
сец ка ња и лепље ња, за јед ну ноћ, скло пио сам од неко ли ко руко пи са
сво ју прву, запра во нул ту књи гу, Не�ри ја� на �ео ме �ри ја, штам пао у
Пега зу и добио награ ду „Мати ћев шал’’. И ево ме ту где јесам са чети -
ри деце ни је иску ства писа ња пое зи је.

Про ла зио сам кроз раз ли чи те фазе, имао раз ли чи те узо ре, Хел дер -
ли на, Рил кеа, Одна, Паун да, Руже ви ча, Хер бер та, Хола на, Ста не скуа,
Бери ме на, Павло ви ћа, Попу, Петро ви ћа, Лива ду, Радо ви ћа. Послед ња
тро ји ца били су моји бли ски при ја те љи. Жив је још једи но Бата. Од
њих тро ји це нау чио сам све што знам нај пре о живо ту, о  без гра нич -
ној сна зи пое зи је, о кли за вом тлу поли ти ке, о зам ка ма ташти не, о
жена ма, пићу, изла же њу на крај са сва ком врстом мани пу ла ци је, о
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вешти на ма узми ца ња али и узвра ћа ња уда ра ца. Еле гант но, џен тлмен -
ски, лежер но. Нау чио сам од све тро ји це да се сме јем а не под сме вам,
од Бате саже тост у иска зу, од Боре вешти ни хва та ња нео бич ног дета -
ља у наиз глед уоби ча је ним при зо ри ма, од Раше... То је била посеб на
шко ла. Раша је позна вао нео пи си во мно го људи раз ли чи тих нара ви,
посло ва, обра зо ва ња, било је ту толи ко разно ли ког све та да ми се тада
врте ло у гла ви. Глум ци, музи ча ри, земун ски, сада већ одав но покој ни,
жесто ки мом ци који би кад уђу у „Злат но весло’’, прво при шли њего -
вом сто лу да поздра ве: „Добар дан, пошто ва ње, чика Рашо’’, што је мене
оста вља ло забе зек ну тог, поли ти ча ри са обез бе ђе њем и они без обез -
бе ђе ња, кло ша ри, без бед ња ци цивил ни и вој ни, масо ни, про фе со ри
уни вер зи те та, нови на ри, ала си... Раша је при чао о све му зами сли вом и
неза ми сли вом, имао је изли ве нара ци је која је текла и рас про сти ра ла
се као дел та, у свим прав ци ма, спа ја ју ћи се, негде пред зору, у моћ ну,
огром ну реку. Нека ко ми се данас чини да смо нај ма ње при ча ли о пое -
зи ји, а да смо при ча ју ћи о све му оста лом, запра во нај ви ше при ча ли
упра во о пое зи ји. Тако и пам тим један од наших послед њих сусре та,
нарав но у Зему ну, јер Раша је нера до одла зио „пре ко’’, било је то у
„Лиду’’, ручак, на Рашин рођен дан. Тада ми је напи сао посве ту на књи -
зи њего вих иза бра них песа ма: „Дра ги Јелен че, у пое зи ји је нај ја сни је
оно нај те же: про зир ност. Твој Раша Лива да, Земун 17. 4. 07.’’

И то је место на којем се сада нала зим: про зир ност. Дошао сам
конач но до оне тач ке коју сам сма трао опа сном за пое зи ју: тамо где
ства ри поста ју јасне, чвр сте и пре по зна тљи ве. То не зна чи нужно да је
језик којим сада пишем про зи ран, али сли ке, оне поста ју бли ске оку,
поде сне уху и дра ге чули ма. Јесам ли постао „лак’’, „тран спа рен тан’’
песник након свих књи га које сам напи сао? Јесам ли то постао у Гибрал -
�а ру, или тек поста јем у песма ма које обја вљу јем на Феј сбу ку, из књи -
ге у наста ја њу Вери зен.

Вери Зен = вери зам = зен. Лир ска паро ди ја вери зма.
Пое зи ју сада пишем на раз ли чи те начи не: нешто у без број не ноте -

се које носим са собом, некад у мобил ни теле фон (песме из књи ге Вери -
зен), директ но у ком пју тер, а поне кад изго во рим сти хо ве у дик та фон.
Једи но не могу да их пам тим и изго ва рам напа мет.

У пое зи ји је, дакле, нај ва жни је оно нај те же, а то је про зир ност, али
шта ми је тада уисти ну рекао Раша овом посве том? Могу ће је да пра -
во пита ње гла си: а шта си до сада схва тио из ове посве те? Не тру дим се
више да „раз у мем’’ пое зи ју, нити да је „дожи вим’’.

Пое зи ја се може дожи ве ти, али да ли се може пре жи ве ти?
И на кра ју, морам да додам и рече ни цу коју сам испи сао на истом

овом месту, истом при ли ком, пре два де сет годи на: песник истра ја ва чак
и онда када нико од њега па ни он од само га себе не оче ку је више ништа.
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ПОД СТА НАР, У ГЛА ВИ

Вели ка је моја бри га,
очај нич ка моја тежња,
мани јач ка моја жуд ња: да дове дем у ред,
да ста вим под конац, да под ве дем
под један појам разно ли ка ова ста ња,
про су та као зрна гра шка из маху не,
на изди са ју.
Про ве ра вам да ли су мета фо ре пот ко ва не,
љубав нахра ње на,
а при сил не мисли веза не.
Огла ша вам нева же ћим: увре де, опро шта је,
изви ње ња, пита ња из обла сти
при год не пате ти ке, нацр те за уну тра шњост
Тро јан ског коња.
Напре ду јем: од мелан хо ли је до пре да је.

ПЕСМА ИЗ ПОШТАН СКОГ САН ДУ ЧЕ ТА

Нема више архи пе ла га, ни сми ру ју ћег пти чи јег цвр ку та,
Бого ви вино гра де не похо де, ни Дио ти ме нема.

Оче мој,
куда се сакри ти?
Да ли песнич ки ста но ва ти међу писми ма,
непла ће ним рачу ни ма, позив ни ца ма за књи жев не вече ри
и позо ри шне пред ста ве,
и тек поне кад се јави ти
хар ти јом опло ђе ном псов ка ма апсур да,
без адре се, без поштан ског бро ја.
Без пот пи са.

Оче!
Нок ти ма стру жем насла ге хипо хон дри је,
пал че ви ма при ти скам неса ни цу,
нави ка вам се на само ћу и глу по упор не радо знал це
који сати ма зво не оче ку ју ћи да се поја вим
блед и наду вен од сна.
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Оче мој,
не наве ди ме на иску ше ње
да пљу нем у чело они ма што вире
у поштан ско сан ду че.

Адам је сва кој живо ти њи наде нуо име,
али како да ја назо вем звер што пле те мре жу
изме ђу моје сен ке и мене,
изме ђу мене и зида,
изме ђу сен ке и зида.

Звер ми гово ри да ћу поста ти
чађа ва ико на на зга ри шту.

Нема више пти чи јег цвр ку та,
нема вино гра да,
Дио ти ме нема.

Нема архи пе ла га ода кле бих речи ма апо сто ла-воа је ра,
обја вио тач но вре ме апо ка лип се.

* * *

Са зид ног часов ни ка читам неу мо љи ву
логи ку бру тал но сти, стра те ги ју вре ба ња.
Ула жем у сигу ран посао: у шверц бодљи ка вих
спа ва ћи ца и сомо том поста вље них посу да
за при хва та ње одсе че них гла ва.
Орга ни зам тра жи под сти цај за руше ње,
за дрска пре ко ра че ња. Клат на висе
као ноге пара ли ти ча ра. Окре нут гиљо ти ни
зви ждим, поздра вљам.

* * *

У ранац ста вљам каши ку, виљу шку,
нож и пле ха ни тањир. Хра ну зара ђу јем
као глу мац, под маском, најам ник с крпе ним
лут ка ма на рука ма, мари о не та поки да них нити.
У подру му, пред нака зном дечи цом, под све тло шћу
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што допи ре кроз дрве не решет ке, кад се подиг не
заве са, анђео кад тру би цом озна чи поче так,
послед њи ката нац кад пад не с подрум ских вра та,
зна ћу:
тоне мо.

* * *

Тво је раме има укус без бри жно сти. Као бесми сао,
нара ста јутро. Све док не зга зиш соп стве ну сен ку,
нећеш изгу би ти осе ћај да си се уза луд тру ди ла
да избег неш рође ње. Чезнеш за све тло шћу.
Бри шеш ста кла на про зо ри ма, сто је ћи на сим су,
понад про ла зни ка кроз ово, лажном позла том
пре ву че но, Пери кло во вре ме. Тихо, као кад се опна
одва ја од јаје та, свла чиш дугу кошу љу.
Испод које си само ти, и тво је пре ћут ки ва ње
ностал ги је.

ПУСТА ЗЕМЉА

Већ дуго поку ша вам да напи шем песму
о пустој земљи: све сам уса мље ни ји,
гне зди се пустош у мени. Чини ми се
да ова земља није довољ но пуста

за потре бе песме: и поред тога нисам
оду стао: зурим у пату ља сте как ту се.
Кажеш: вежбај посма тра ње непо сто је ћег.
Гри зе ме осе ћај про ма ше но сти: рето рич ке

фигу ре не спа ша ва ју ме поми сли да морам
напра ви ти рас по ред вре ме на, лабав план,
који ћу напу сти ти кад се ука же могућ ност

губит ка. Кажеш: пољу би ове пло до ве
пусто ши, и лези: покри ћу те песком
и зали ва ти, јер овде дуго неће бити кише
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ОНО ШТО ОСТА ЈЕ

Was ble ibt aber
Stif ten die Dic hter

F. Hol der lin: „Anden ken”

Поно во тре ба про ћи поред истих ства ри:
откри ти кућу, риб њак, веран ду и трем.
Изми сли ти заго нет ке, бес крај не обли ке
пре о кре та. Зати сну ти кљу ча о ни це,

изно ва се сна ћи у речи ма. Не забо ра ви ти
да након поврат ка неиз бе жно сле ди забо рав.
Скра ти ти пут до исти не: кроз пре де ле сећа ња:
зау век се рас пр ши ти изван окви ра сли ке.

Кљу че ве носи ти о поја су. Пре па ри ра ну сову
држа ти на раме ну. Не нуди ти риме које учвр шћу ју
хлад но ћу и пустош све та. Бити пате ти чан.

Вре ме је да се тиши на спу сти на земљу:
мрви ца ма с трпе зе да напу ним шаке.
И да моја мелан хо ли ја буде веч на као песак.

ВАР ВА РИ

Вар ва ри су моја прет ход ни ца: јер кад пра штам,
љубим чело и напу штам зиди не од којих ће
сазда ти нужни ке и домо ве за губав це.
И каза ће: леп град ста ја ше овде, зар не?

Сва су пита ња поста вље на, сва ћута ња
иско ри шће на: ничег нема, осим гла ди за вазду хом,
за про сто ром, за пучи ном. Јер вар ва ри су моја
прет ход ни ца, а ја више од све до ка: одмет ник.

Ево охо лог наро да: не веру је скру ше ним
погле ди ма, гро зи се рас па да ња. Оду ста ни:
кажу пла ме ни жре ци пра шта ња: крв је суза

анђе о ска. Поврат ка нема, жед ни сине, заблу де ли
зато че ни че. Напиј се лепо те, и кре ни: сла ви ће се
повра так вар ва ра. Але лу ја! Бољи сам и гори.
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ИЗМЕ ЂУ РАТО ВА (2)

Спу стио сам тор бу на под. Вода се сли ва ла
низ зидо ве. Нисам имао ника квих наме ра.
Неко ли ко часо ва, неко ли ко дана, ослу шки вао сам
раст махо ви не и коро ва. Кален дар је

каскао за вре ме ном. Да гово рим, да пишем –
нисам могао. Било ми је суђе но да чистим
зар ђа ло посу ђе, да поди жем и спу штам рам пу.
(Забо ра вио сам на жене, музи ку и фил мо ве.)

Нисам трчао. Знао сам да, склуп чан, спа ваш
под смо ква ма. Да си зам ка наме ње на мени,
јама у пам ће њу пре кри ве на сном. За јед ну

ноћ све се дого ди ло: низ реку је допло ви ла
пра зна колев ка, све тлост је потро ши ла себе
и није остао ни зид пред којим бих пла као.

* * *

Нисам ни рав но ду шан, ни усхи ћен. То је
уоби ча је но пона ша ње. На зама гље ном
окну нацр тао сам једре њак рањен
јану ар ским ветром. И првих две ста годи на
под ледом. Папер јем сам укра ша вао
руко пис за обно вље ну библи о те ку.
У којој ће огле да ли ма умно жа ва ти књи ге.
У којој ћу седе ти с бра дом до поја са.
Тужан као опште место. Као цитат смр ти.
Не пла ши се. Нико не уми ре. Још не.
Иза тебе оста ју зву ци рав ни це.

* * *

Покриј ме тамом. Да се вра тим себи.
Залу та лом и рушном. Да обу хва тим
вре лим рука ма врат. Да саста вим пса лам.
Непри ја те ља не уби јај јер дру го га немаш.
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И њего ва писма из рата чувај на леду.
Дале ко, на Севе ру, тихо тап ци сања ју
ждра ло ве. Забо ра вље ни од уку ћа на,
још увек живе вете ра ни. Њихо ва лица
на реље фу нису избе гла осве ту пона вља ња.
Чита ћу ти о вул ка ни ма. А када се про бу диш,
свет ће бити само сећа ње на бит ку.

* * *

Ово је пра зни на. Ово је скок пре ко окви ра.
Као да сам пао, као да сам се сма њио,
као да сам послед њим кре си вом прву
ватру упа лио. Све је лако. Под но шљи во.
Чак и лек ци је тума ра ња кроз исто ри ју.
Успо ра вам, успо ра вам. Не знам шта бих
са овим јези ком. Ја, без дом ни. Кор ња ча
која тра жи нови оклоп. Ово је нечит ко
писмо, руко пис ветра по песку. Све је
непо зна то. А ипак истро ше но, недо вољ но.
Да се иску је прстен, да се довр ши круг.

AQUA PAS SA TA

Одба цио сам те, ни име ти не смем поме ну ти:
сабла сно срце моје док раз би ја диса ње.
Танан слој сне га по зво ни ма: кртим нок том мра за
испи са на моли тва. У доба лиша ва ња ни срдит
не надај се писму: пољу би чело Севе ра,
смрт рас ко шно дише. Оно што везу је,
то ме осло ба ђа: гла со ви, изну тра, не погре ше пут.
А ова кућа: ни бре ме, ни кошни ца:
само вар при ста вљен да таво ри.
Моји су посе ди крот ки: све тле на њима масли не,
смо кве сми ру ју сно ве и лоза грли стр мо сте пе ни ште.
Одба цио сам те, сада се игра мо скри ва ња:
чије око је лимун, која рука гне здо?
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ТВР ЂА ВА

Твр ђа ву сам сази дао, назвао је Пат мос
или Арма ге дон, да у њој будем сре ћан
и поти штен, бли же почет ку и бли же
рас ки ду, уче ник и мај стор, одба чен
како то могу бити само пожуд ни
и смер ни. Каква је ово болест, шта ми је
пону ђе но да бирам? Љубав ни ци су као
неро ђе ни: не маре за видљи ве гра ни це,
топлим очи ма пита ју хоће ли се вра ти ти
кра ље ви, хоће ли оста ви ти за собом
бла же но незна ње или чисту радост?
Откри ве ње се изли ва у тутањ уда ље них
про сто ра. Осе ћа ње пре пу ште но сти ома мљу је.
Мојим гла сом про го ва ра страх од доко ли це.
Сле дим овај лепи поре дак, сазвуч је жар ког
поја са и заве ја не доли не, одјек водо па да
и тала са ње жита. Оно што беше ого ље но,
сада је испу ње но и уса мље но.
Након сва ке смр ти Млеч ни пут нара сте
за јед ну кап. Изо ра на је земља око Твр ђа ве,
подиг нут мост и, у даљи ни, умо та на при ли ка,
као игла, уши ва хори зонт.

ЗА ОНЕ КОЈИ МЕ ГЛЕ ДА ЈУ

Да сам могао зна ти како се одви ја
Нешто већ опи са но као послед ње
и стид но, не бих сла вио обе ћа но
него нео че ки ва но и про пу ште но.
И не бих се без потре бе поме рао,
пате тич на, избе зу мље на играч ка
у потра зи за при ро дом, тесним
огле да лом. За оне који ме гле да ју,
а не виде: није важна срџ ба,
нити одсут ност. Оно што је бли ско,
посто ји само у сну. Неће мо бежа ти
у гла со ве радо зна ле, у гла со ве посу ста ле.
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ЛИБЕР ТАН ГО

При слу шки вао сам тво је пул си ра ње
насла ња ју ћи се, гла дан, на зидо ве таме.
Хлад на машта, негде изме ђу стра сног

језгра и оби ља обла ка, чува поди вља лу,
обр ну ту гра ви та ци ју. На небу се отва ра ју
про сто ри опсед ну то сти, тре пе ри без рој

нера зу мљи вих јези ка, на сва ком срце поста је
суви шно: јаго да у сне гу, изло мље ни тан го,
ритам зве чар ке. Дан је нео пи си ва, уми ве на,

искре на туга. И немо гу ће је мило шћу назва ти
трзај ствар но сти, оча ра ва ју ће пре пу шта ње.
А када кажем: почи ње пре о бра жај, раз ме ни се

кило грам зла та за мили грам ултра ма ри на.

ПИСМО ШЕСНА Е СТО

Она што задр жа ва, беше ли опа сни ја
од оне која чека? Док су се мно жи ли
чво ро ви у пле ти ву, дан је пру жао дока зе
сенил но сти све та, а у ноћи искри ло је
сау че сни штво у послу сво ђе ња запле та.
А неко је, ипак, остао забо ра вљен,
поне ко пре тво рен у нечи сту живо ти њу,
док мно ги пра зни ше пеха ре убе ђе ни
да лук и тети ва доко ни ће бити у углу,
крај маши ца, наков ња и ста рог пања
за кома да ње меса.
Делат не ноћи оне што задр жа ва
текле су у зна ку недо у ми ца –
сапет стра шћу намет ну том, може ли се
хитро плов ке лађе ока ну ти лута ли ца?
И шта да изу сти поврат ник
оној која чека, првог јутра,
осим да је вино мла до или ста ро
и да нема сред ње ста рог вина.
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ПИСМО ДВА ДЕ СЕТ ПРВО

... онај сам чије лута ње није про клет ство
лелу ја ње кроз сен ке само је при вид
непо гре бен нисам сасвим тамо
ишче ки ва ње са коп на и палу бе при зи ва
конач ни мир у који бих могао
да уто нем када би пре ло ми ли
моје весло успра ви ли га у песку на оба ли
залив ши место под се ћа ња медом и вином
али и тада би моја нехе рој ска смрт
ста ја ла на путу спо кој ства
ко сам ина че ако нисам херој или кука ви ца
срам на је слу чај на смрт јер није посве до че на
мене не чека ју не зами шља ју ме како се зами шља
нај ду же одсут ни нека ко су ме зане ма ри ли
још увек сам ту негде зату рен нико ме није видео
забо рав није пра ва реч нити опа зио стр мо гла ви пад
нај го ра је од све га рас пр ше ност која није казна
него иско ре ње ност лише на обра зло же ња
ника да ника да ника да нећу бити боле стан на смрт
у смр ти нала зим лута ње
про клет ство несми ре но сти
недо вољ но мртав за мртве
из живих одсу тан и расут
ово непре ста но изла же ње из себе раз ве ја ност
при су ство у све му али немо гућ ност уси дре ња
у смр ти макар у смр ти ако се не може зау ста ви ти
пои гра ва ње са упо ри штем душа губи
бит ку са телом тело вибри ра
... ја знам ко сам... ко зна ко сам ја...

БУЂЕ ЊЕ ОСМО

Отми ца је дело љуба ви, али то не пише
у књи га ма о сум њи, ако такве још посто је.
И није сасвим јасно откуд чита о цу нада
да ће, опре мљен за чита ње, сти ћи даље
од опи са. Јер, опи си тра ју док неста ју
ства ри, рече но је у без на де жно наив ној
песми о раном раси па њу у пре де лу туге.
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Отми ца је дело љуба ви, и то је при пре ма
за сила зак у сан, а сно ви јуна ка тума че ни
тако да узне ми ре и потре су, шта су могли
него да поста ну обе ћа ње све та уто ну лог
у мах ни та ње бро је ва, у губи так оштро ум но сти.

Дело љуба ви поста ла је отми ца, што више
сањаш то си буд ни ји у смр ти, и отпо ран
поста јеш на пре кра ја ње пеј за жа, јер ти спа ваш
и са тобом спа ва ју боје, док се зву ци буде
иза огле да ла што више ничи ји одраз не пока зу је.

А сан је оста вљен за крај, кад тело оста не
при ве зак што се кла ти на кљу че ви ма вре ме на,
полар ни црв под палу бом бро да око ва ног у леду

БУЂЕ ЊЕ ДВА ДЕ СЕТ ЧЕТВР ТО

Када те про бу де бићеш луд ко је овде луд
неко чита сле пи ма неко игра глу ви ма
послед ња песма пред ула зак уда рац чеки ћем
три пута црно бели под ултра ма рин оде ћа
злат на аура жен ски дух мушка рав но ду шност
када те про бу де бићеш сабран чврст а луд
нео про сти во пои гра ва ње са при ро дом
не додир ни не оку си а пове руј у тело без тела
сави тљи во подат но поре дак успо ста вљен
при вид потвр ђен само без ум ни тугу ју
када кажеш про бу дио сам се посум њај
испи тај првог до себе дозво ли да те подиг ну
леви уда рац десни уда рац чео ни уда рац
тело не може да мисли спа ва одлу чу је
себе види у дру гим тели ма ти свој сан
забо ра вљаш чека ју ћи без из глед но
одго вор ће сти ћи каже тело
када те про бу де када пове ру јеш да се неће
окон ча ти изда јом ово раси па ње заво ђе ње
сан је био луди ло разум не зна за себе
недо дир љив окло пљен одсу тан
нема раз го во ра само говор ко је овде луд
само тума че ња потвр ди при пре ми се
отво ре на су вра та срца вра та хра ма су отво ре на
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ЕЛЕ ГАНТ НИ ТРГОВ ЦИ И ДИС КРЕТ НИ ГРА ВЕ РИ

Про да ва ли су ме на сва кој рас кр сни ци,
као да тргу ју пер га мен том, шмин ком,
кави ја ром, жица ма за лау ту,
пра шком про тив свра ба –
сва ком су ме залуд ни ку пока за ли.
И живи онда пону ђен, а непла ћен,
отку пљен и непре у зет.
Тако је кад не знаш сво је место.

КИШО БРАН

Лаку ноћ, ништа није дале ко као лице
у огле да лу. Буди сигу ран у себе
кад те напад ну, кад не будеш могао
да сто јиш, под тере том доби је ним на поклон.

Шта чекаш? Неко га ко би гала мом пока зао
како свет посто ји? Био јед ном један човек,
вели при ча, кишо бра ном је поздра вљао анђе ле,
на ста рим јези ци ма пори цао и крај и поче так.

ЛЕДЕ НО ДОБА

Сећам се изда ја које су мора ле бити
почи ње не како би се свет пре о кре нуо.
Пра во је чудо да нас више није полу де ло.
У себи је сва ко чувао јед но мало ухо.
И на дну кофе ра лице које ће носи ти
када се буде рађао. Дав но смо забо ра ви ли
име на бро до ва и остр ва. Да сам мртав,
сла вио бих општа места као што су загр ља ји,
запит ки вао посе ти о це сећа ју ли се мог име на.
Прак тич не нау ке изгу би ле су сми сао.
Један за дру гим пре у зи ма мо кри ви цу.
То се зове вртлог, место му је у леду.
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СМРТ ИМПЕ РИ ЈА

Разно вр стан је језик љуба ви
и њего ве гре шке нису гре шке.
Када се пре ба циш на вели ке
бро је ве, тада си јак
и у густу пла ву боју обо јен.
И рачу наш да ћеш има ти
довољ но вазду ха да сру шиш
неко ли ко импе ри ја и мир но
издах неш. И јед ним покре том
поме риш заве су, и свет буде
уре ђен и свет буде леп,
и будеш као онај који напу шта
остр во и гле да у стра ну
као да је упра во осе тио земљо трес,
а рука му дрх ти непри мет но,
и с љуба вљу посма тра кро во ве.

ХОДАЈ

Ходај изме ђу дрве ћа, ходај изме ђу јаго да, 
ходај и хода ћу за тебе. Ходај кад није вре ме, 
кад пада ју људи, ходај изме ђу зидо ва и врто ва, 
међу малим зана тли ја ма, гро бљи ма и пешча ра ма. 
Ходај у себи, ходај међу забо ра вље ним ства ри ма, 
ходај у леде ној соби, прав цем пре ма бро до ви ма, 
зами шљен и умо ран, ходај, само ходај, иза каве за, 
под сво јим небом, под њеном водом, по стра ни 
али дубо ко уну тра, свет није ни воља ни пред ста ва, 
у свим боја ма, у кочи ја ма и ваго ни ма, пот кро вљи ма, 
међу меду за ма, зви жду ци ма, изгу бље ним кљу че ви ма, 
доба је опсе си ја, про ду жи, ходај међу скри ве ни ма.
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Крат ка напо ме на уз овај избор

Несклон да уоп ште читам сво ју пое зи ју сам, међу чети ри зида, и пот -
пу но неспре ман да радим избо ре из сво је пое зи је, посег нуо сам овом
при ли ком за књи гом иза бра не �есме, обја вље ном про шле годи не у
„Архи пе ла гу’’, за коју је песме иза бра ла и пого вор напи са ла Ката ри на
Пан то вић. Тако сам напра вио „избор из избо ра’’ држе ћи се чвр стог
кур са који је Каја успо ста ви ла иду ћи тра гом мојих песа ма. Њен ода -
бир изне ве рио сам послед њом песмом „Ходај’’, која се у књи зи не нала -
зи, а која ми се у кон тек сту послед њих неко ли ко месе ци учи ни ла
сасвим при год ном да се њоме окон ча пред ста вља ње моје пое зи је они -
ма који је ника да нису чита ли. 

Они ма који су чита ли, одав но је све већ виђе но.
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