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НЕВАЖНЕ МИСЛИ

ДО КАЗ

Они ко ји ма увек не до ста ју до ка зи о по сто ја њу
Бо га, или их не тра же с до вољ но па жње и искре -
но сти, или за тва ра ју очи кад се при ме ри са ми
на мет ну и по ка жу. Јед ном, на те ра си со ко бањ -
ског ре сто ра на, пе сни ки ња ко ја је час ра ни је чи -
та ла, на дах ну то и то пло, сво је ре ли ги о зне сти хо ве
не за ин те ре со ва ним про ла зни ци ма на бањ ском
ше та ли шту, по ка за ла  ми је ру ком џи нов ски пла -
тан чи је су жи ле из ди за ле и ки да ле ас фалт ну
ста зу. Ви ди, ре кла је, то др во ра сте! Зар тре ба
бо љи до каз да Бог по сто ји?  

НЕ ВА ЖНЕ МИ СЛИ

По не кад  се  ја ви  по тре ба  да  се  осло бо дим  оз-
биљних  раз ми шља ња.

Те шко ће су иона ко сва ко днев не, ми сли су
че сто на прег ну те, пре то ва ре не бри га ма, а бри -
ге не ма ју дру гу свр ху не го да му че чо ве ка. Али,
чак и те не ва жне ми сли вре ме ном се уз о хо ле,
узи ма ју не же ље ни пра вац, као да хо ће да по ка -
жу да се и на њих мо же озбиљ но ра чу на ти. На
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при мер, кроз со бу где пи шем, из до ње про сто -
ри је, про ла зи дим њак. Да би, пре ко та ва ни це,
из био кроз кров и ту, као осма трач, гле дао на се -
вер пре ма ши ро кој рав ни ци, на ју жну стра ну
пре ма пла нин ском вен цу Це ра. То „про ла зи“,
јед на је од мно гих за го нет ки ко је ме пра те, не да
ми ра и др жи ме у стал ној за пи та но сти. Дим њак
је са зи дан ци глом, омал те ри сан, за тим пре кре -
чен. Ако је при ли ком зи да ња, с пра вом, би ло ре -
чи о ње го вом ра сту и на пре до ва њу, са да би том
зи дар лу ку и по кре тљи во сти тре ба ло да је до шао
крај. Али дим њак на ста вља да про ла зи кроз мо -
ју со бу. Мо же ли не ко да ка же да не про ла зи? Та
за го нет ка ме стал но про га ња, не умем да је се би
об ја сним и јед ном за у век ре шим.

РУ ЖА

Кад хо ћу да се под се тим на шта све ли чи ру жин
цвет, поч нем да на бра јам: Као пре ви ше ру ме ни -
ла што се раз ли ло пре ко кра је ва уса на за љу бље -
не и ус пла хи ре не де вој ке; као све жа крв ко ја је,
не зна се уз чи ју по моћ и ка ко, обра зо ва ла об -
лик ру же; као пла ми чак ко ји се ус пу зао уз ста ба -
о це по су то тр њем; као пур пур ни ко ра ли, чи је
окру же ње ли чи на по то ну лу цвет ну ба шту на
дну мо ра. Али, ре ђа ју ћи при ме ре и на ста вља ју -
ћи да тра жим по ре ђе ња, све ви ше се уда љу јем
од сли ке ствар ног цве та и ви ше ни сам си гу ран
ка ко за и ста из гле да ру жа.

ОСЛУ ШКИ ВА ЊЕ

Док сам ле жао у хо тел ској со би ци, из су сед не
со бе, од ко је ме раз два јао са мо тро шан и ру жан
зид, за чуо сам про до ран му шки глас:

– Уве ди де цу!
Ако не ко та ко одсеч но ка же „Уве ди де цу“,

по ми слио сам, тај исти мо же да ка же и „Ни ко
да ни је пи снуо!“
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Тре ну так ка сни је, ско ро од ре чи до ре чи, не -
по зна ти чо век је пре те ћи по но вио:

– Да ни ко ни је пи снуо!
По том је крат ко вре ме за вла да ла ти ши на.

Он да, ма ло сми ре ни је и ти ше, огла си се не ки
пи ска ви жен ски глас:

– Ја ви ше не знам шта ћу са ва ма, све сам
про ба ла али не вре ди...

Тра жио сам ве зу из ме ђу тих муч них ис ка за
и ни сам је на шао. Ни је ни тре ба ло да по ку ша -
вам. Гре шка је што сам ослу шнуо ре чи из су сед -
не со бе ко је се не ти чу ме не, па по том по же лео
да чу јем на ста вак и са знам ка ко ће се та чуд на
при ча за вр ши ти. Нај пре па жњу тре ба по све ти -
ти осо ба ма ко је са на ма жи ве уну тар истих зи -
до ва, тек по сле то га, и тек ако се то од нас
оче ку је, из ван њих.

ЧИ ТА ЊЕ НА ЈАВ НОМ МЕ СТУ

Мо је нај ду бље осе ћа ње ми го во ри да су ме ста
пе снич ких су сре та, пе снич ке ма ни фе ста ци је,
па и књи жев не ве че ри на ко ј и ма се с по себ ним
раз ло зи ма го во ри или чи та по е зи ја, ма ње-ви -
ше, ме ста не ги ра ња по е зи је. Тач ни је, ме ста уда -
ља ва ња од су штин ског зна че ња и при ро де
по е зи је. Мо је би ће се то ме опи ре, сва ком јав -
ном чи та њу соп стве них сти хо ва при ла зим са
ус те за њем и чу ђе њем, осе ћам да сам из дао из -
го во ре не пе сме. Мо жда мој от пор по ти че од
уро ђе ног сти да, не ка у то ме има ма ло исти не,
али, бар јед ним де лом, муч ни на ко ју осе ћам
иза зва на је дру гим, ва жни јим раз ло зи ма. Пе -
сме до ла зе из са мо ће, из уда ље ног све та, ода -
зи ва ју се с пу но по ве ре ња на мој по зив. По што
сам их на го во рио, при ста ју да на ли сту па пи ра
за поч ну свој уса мље нич ки жи вот. По сле, ка да
је ме ђу соб ни тај ни спо ра зум скло пљен, за не -
ма ру јем њи хо ву ра њи вост и пре да јем их су ду
јав но сти. Свест да је реч о из да ји ја вља се ка -
сни је, по што сам пе сме на глас про чи тао у не кој
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би бли о теч кој са ли, ка да се не при јат ност и ште -
та ви ше не мо гу по пра ви ти ни ти из бе ћи.

ОЧИ

Кад бих се у са гле да ва њу све та ис кљу чи во осла -
њао на свој вид, ви део бих са мо оно што ви де
мо је очи, а то је ма ло. Свет тра жи про ду бље но
„гле да ње“, опа жај це лим би ћем и, на не ки на ро -
чит на чин, за ви ри ва ње у на лич је сва ке ства ри.
Пе сник се не мо же без трун ке сум ње по у зда ти у
свој вид, јер очи, на при мер, ви де чу до, иако чу -
до не по сто ји. Све што се на све ту до га ђа при -
род но је. Мо жда је чуд но је ди но то што очи
са мо де ли мич но опа жа ју свет.

СПО РЕД НА ЗА НИ МА ЊА

Док сам пре тра жи вао по ли це и фи о ке ван упо -
тре бе, од ба цу ју ћи ус пут не по треб не ствар чи це
ко је су, пра шња ве, го ди на ма ле жа ле за ту ре не,
про на шао сам ке су са јед ним клуп че том цр не
ву не. Мо ја мај ка га је, ко зна ка да, ту од ло жи ла,
ве ру ју ћи да ће га јед ном упо тре би ти. По ред
клуп че та, би ло је у ке си и не ких из ве зе них ко -
ма да тка ни на, не ко ли ко ка ле мо ва тан ког кон -
ца и смо ту љак све тлу ца вих сви ле них тра ка.
Мај ка је уме ла да пле те џем пе ре, ча ра пе, то пле
ву не не ка пе... Зна ла је да ши је на ши ва ћој ма -
ши ни, ко ју је по кре та ла при ти ском сто па ла на
пе да лу, као да на ор гу ља ма сви ра не ку ме ло ди -
ју са без број слич них и ду гих де о ни ца. Би ла се
из ве шти ла да бо ји ис пре де ну ву ну и да на раз -
бо ју тка ћи ли ме, ко ји ма су за сти ра ни кре ве ти
и клу пе о пра зни ци ма и ва жним по ро дич ним
да ту ми ма. Уме ла је да на зе мљи са зи да за о бље -
ну пећ од пар ча ди не у по тре бље не ци гле, по том
да је пре ма же и пре кри је ма сом од јеч ме не пле -
ве и гу стог бла та. У њој је пе кла ру ме не ле пи ње
са си ром ко је су у пе ћи до би ја ле на ро чи ти укус.



168 /  Повеља

Тек да нас раз у мем ве чи ту жур бу ко ја се у ку ћи
осе ћа ла од ра ног ју тра. И до ми шљам се да су,
тих дав них го ди на ко је по чи њу да ли че на ве -
ко ве, же на ма на се лу све те ле пе и ко ри сне рад -
ње би ле са мо спо ред на за ни ма ња.

ТРА ВА

Че сто од ла зим на гро бље. Та мо, на тој бла гој
уз ви ши ци, све ви ше је мо јих бли ских срод ни -
ка. Об ра ду јем се кад за тек нем подши ша ну тра -
ву око гроб ни ца, кад ви дим ка ко на пре ду ју
бо ко ри гу сто зби је них ру жи ча стих цве ти ћа.
На су прот сли ке го ми ли це сив ка стог пе пе ла,
ко ји се од ла же у ме тал ну по су ду по сле спа љи -
ва ња по кој ни ка, сли ка уре ђе не гроб ни це на не -
ком осун ча ном ме сту из гле да „жи вље“. При зор
се, бар пре ко сим бо ла, др жи још увек не ке ла -
ба ве ве зе са жи во том. У пе пе лу, ме ђу тим, не ма
ни чег осим на зна че не уза луд но сти по сто ја ња и
веч ног ни шта ви ла. Се де ћи на клу пи ци, ко ја је
по ста вље на на спрам спо ме ни ка та ко да се чо -
век у ми ру мо же за гле да ти у фо то гра фи је дра -
гих би ћа, се тио сам се сти хо ва пе сни ки ње Ане
Ри сто вић, ко ји по ру чу ју да је ле по, на тре ну так,
жи ве ти као тра ва. Сла жем се, чак и ако се тре -
ну так на ста ви на веч ност, пра ве ћи не ви дљи ви
на ве зак, ле по је.


