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�Песников избор

Ра де Та на си је вић

ПО Е ЗИ ЈА КАО ОСВЕ ТА СА МО ЋЕ*

Бе жи tе, ми чи tе се из ку ћа, иdиtе, бе gу ни, јер са мо tа ко ће tе се са чу -
ва tи оd лу ка воg ло вље ња и зам ки враж јих. Би ло ка ква оtво ре на биt-
ка с њим уна pреd је из gу бље на. Осtа ви tе сво је pо се dе, оdба ци tе зе мљу
и кре ћи tе на pуt. Јер све шtо има сво је сtал но ме сtо у овом све tу,
сва ка dр жа ва, цр ква, све ко ли ка љуdска вла dа ви на, све шtо је оdр жа ло
фор му у овом pа клу, ње му је на слу жби. Из ме шtај се dа ле ко, ван dо ме -
tа ње го вог dа шка, ван ње го вих ка бло ва и во dо ва, ан tе на и tа ла са, dа
tе не би ре ги сtро ва ли ње gо ви осе tљи ви ин сtру мен tи. Ко се за у сtа -
ви, ока ме ни ће се, ко за сtа не, би ће pро бо dен као ин секt, ср це ће му pро -
бо сtи dр ве на иgла... би ће pри ко ван за pраg. 

О, Бо же, по ми слио сам, чи та ју ћи овај текст Ол ге То кар чук (у пре во ду
Ми ли це Мар кић), ово зву чи као ма ни фест иза ко га сту па ју ми ли о ни. Па,
ни сам ли и ја по да ник ђа во лов, а мој има ги нар ни по сед ни је ли у вла сти
ствар не CI VI TAS DI A BO LI? И ја, a мој на ди мак je Пе сник, мо рао бих на -
по кон да на у чим да се на по вик тог име на ви ше не ода зи вам. Јер, за и ста,
52 го ди не жи вим у истом се лу, на истом бр ду, у ку ћи свог ро ђе ња.

У го ди на ма ка да сам још мо гао да одем одав де, пр ви пут сам се срео
са по е зи јом Ра до ва на Па влов ског. То су ха лу ци нант ни сти хо ви ко је
ни је мо гу ће опо на ша ти. А не ко ко је ро ђен у се лу Же ле зна Ре ка, на
пла ни ни Ко ра би ји, пред о дре ђен је за ду гу пло вид бу. Схва тио сам тад
да је мо гу ће сва ко за то че ни штво пре тво ри ти у лич ну сим бо ло ги ју.
Мно го го ди на ка сни је, по е зи ја је за ме не по ста ла је ди ни пре о ста ли на -
чин од ла ска.

*Ж. Па вло вић: „Есеј о од врат ном“



И та ко, ис пу нио сам са мо пр ви део за ве та све те Те ре зе Авил -
ске: „Сакриј се у самоћу, али сакриј и самоћу”..Те шко је са кри ти са мо ћу.
Јер по е зи ја је буч на и ша ре на, она ву че за ру ку: „Послушај ме! Имам
нешто важно да ти кажем!” И би ло би до бро ка да би смо има ли ту моћ
да у пра вом тре нут ку ка же мо ДО СТА. Као што је то у сли кар ству ура -
дио Мар сел Ди шан. На сли као је сво ју по след њу сли ку, спа ко вао шта -
фе лај, опрао чет ки це, сло жио ту бе. А не мо же мо би ти си гур ни да је
чак и ре као чу ве но AS SEZ.

Ра но сам до шао до са зна ња да је пи са ње пе са ма исто вре ме но и из ла га -
ње опа сно сти. Ка сни је сам сјај но ту ма че ње сво јих стра хо ва на шао у тек сту
Ми ше ла Ле ри са ,,О књижевности посматраној као борба с биковима”, ко -
ји се на ла зи на по чет ку ње го вог ро ма на Доба зрелосtи. Украт ко: у бор би
с би ком то ре а дор се из ла же смрт ној опа сно сти. Без тих смр то но сних
ро го ва у аре ни, чи тав ри ту ал био би са мо без о па сан ба лет. Ка квој се
опа сно сти из ла же пи сац, умет ник. Шта је улог? По сто ји ли тај би ков
рог у књи жев но сти? Зби ља, шта је то што по ве зу је умет ни ка са уби цом
би ко ва? Мо же ли икаd чи ње ни ца pи са ња, за оно gа ко ме је оно за ни ма -
ње, pо ву ћи за со бом не ку оpа сносt ко ја би, ако ни је смрtна, би ла бар
сtвар на? 

За др жа ва ју ћи ход и глас с по чет ка (пи там се за што сви ес ха то ло -
шки тек сто ви но се гр мља ви ну у се би? Зар то не би мо гло да се ка же
ма ло ти ше?) у јед ном из ну ђе ном од го во ру на пи сао сам: на мет ну та уло -
га мо дер ног пе сни ка по ста је слич на уло зи „ди вља ка” Џо на из Хак сли -
је вог де ла Врли нови свеt. То је уло га по бу ње ни ка про тив ти ра ни је
сре ће. По сле дич но, то је уло га из оп ште ни ка и па ри је. Под се ти мо се.
Ста нов ни ци у Хак сли је вом све ту ве ру ју у два бо га; у Фор да – про на ла -
за ча ма сов не про из вод ње, и у Фрој да – ко ји љу де осло ба ђа осе ћа ња
кри ви це. У све му по сто ји дик тат мла до сти, ле по те, за до вољ ства и здра -
вља. У та квом све ту не ма ме ста за пат њу. Уло га пе сни ка је по бу на кроз
обра ћа ње свим „gу биtни ци ма” од Бож јег по ве ре ња пу тем иро ни је или
ва па ја, све јед но. Та по ру ка тра је две хи ља де го ди на. По но во сtе ћи pра -
во на из бор, али и на ис ку pље ње. Мо је пе сме мо гле би би ти че сти це те
по бу не, у нај бо љем слу ча ју чак и то.

Одав де са бр да, у су мрак, тер мо е лек тра на „Ни ко ла Те сла” са сво јим
ма гле ним дим ња ци ма кре ће у ноћ ну пло вид бу. Све се по на вља. Град у
ко тли ни по чи ње да па ли сво ју све тло сну нер ва ту ру. Све ли чи на ком -
пул зив ну рад њу не ког злог де ми јур га. Не у рон ска мре жа по ја ча ва све -
тлу ца ње ша љу ћи им пул се стра ха у нај у да ље ни је де ло ве но ћи.

Дра же вац,
мај 2015.
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РАЗ ГО ВОР С МАЈ КОМ

Осло њен о др шку пи што ља
по сма трам не ду жне про ла зни ке:
хра бре му шкар це, и бли ста ве же не.

„Ле пим се по слом ба виш, си не!“
ка же ми мај ка. „Пи са њем пе са ма, раз бој ни че!“

„По гле дај, мај ко. Пе сма уме 
од јед не се де вла си 
да са гра ди сре бр ни мост 
из ме ђу го ди на.
А ко ли ко про сто ра за у зи ма?
Не ко ли ко ме ху ри ћа ва зду ха
ко ји се све тлу ца во рас пр ска ва ју,
на во ди, по над уто пље ни ка.
Ни то ли ко.“

ЗНА ЦИ ОПА СНО СТИ

Зар ни је мо гу ће
Као Мар сел Ди шан ре ћи
ДО СТА
ово је мо ја
pо слеdња сли ка
спа ко ва ти шта фе лај
опра ти чет ки це
сло жи ти ту бе

Зар ни је мо гу ће ре ћи
ДО СТА
ово је мо ја
pо слеdња pе сма
за тим раз гло би ти ре чи
свет пре пу сти ти вар љи вом ви ду
на ства ри ука зи ва ти пр стом

Лак ше је вра ти ти бо је у ту бе
(чу ва ти их за без бој не да не)
не го на пи са ти по след њу пе сму
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И лак ше је на го во ри ти пу жа
да пу сти ро го ве
не го на пу сти ти по е зи ју

Ни ко у то ме ни је ус пео
не по ку ша вај опа сно је
шта ако у то ме
је ди ни успеш ти

ПРЕ КИ ДАМ ЧИ ТА ЊЕ

Пе сник, ко ме Бал кан ли чи
на ко зји реп,
лу да је гла ва и мој брат.
Бал кан пре ли чи на ис пла жен је зик
над сла ном ме ди те ран ском ба ром.

Чи там пе сни ке Бал ка на.
За ро бље не у ма лом уни вер зу му
свог је зи ка, ви дим их
су ви ше ја сно.

Пр ви се до дво ра ва фру ли.
Дру ги по пут пиљ ка
ска ку ће са јед ног грч ког остр ва
на дру го, и та мо раз го ва ра са 
сво јим слав ним зе мља ци ма.
Тре ћи на Ко ра би ји пло ви
Же ле зном Ре ком.
Че твр ти и да ље не по знат.
Пе ти пот пу но за бо ра вљен.
Чи там пе сни ке.

Не при мет но, као ста ре ње,
жр тва се пре тво ри ла у џе ла та.
По ко зна ко ји пут 
пре ки дам чи та ње.
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БР ДА ШЦЕ МО ЈЕ

Бр да шце мо је, већ че тр де сет го ди на
се над но сиш над мој дом са
та квом бла го на кло но шћу ка ква
не по сто ји код љу ди. У про ле ће
тр гу јеш ве тро ви ма, у је сен – сен ка ма.
Бр да шце мо је, са сво јих 187 м ви си не
над мо рем (а мо ра ниг де) ку да да те
по не сем? Ме ђу бр ди ма би ло би обич но
бр до, у рав ни ци ни је ти ме сто.
Ме сто ти је баш ту, у мом де ти њем
те па њу. Бр да шце мо је.

БУ ЂЕ ЊЕ КУ ЋЕ 

Про бу диш ли се пре бу ђе ња
чу ћеш у те ме љу ку ће мра ве
ка ко про вла че цр ни ко нац,
ка ко раз но се трун по трун.
Њи хов то пот по не кад про тре се ку ћу.
По ми слиш да не ко
пре си па сип кав прах
из зво на у зво но.

Про бу диш ли се пре бу ђе ња
чу ћеш ме шко ље ње ве тра у олу ку.
Би шту се и ту ку
са мо у спа ва не пер на те гру две:
гу гу че кров.

Бу ди се ку ћа.
Бу де се ни кад уса хле во де не жи ле.
Буд ни су ни кад усну ли де мо ни ва тре.
Отво риш јед но око,
ку ћа отва ра јед но ок но.

И овог ју тра 
овла жи ће се со у сла ни ку,
у цр ве но обо ји ће ce кап.
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И овог ју тра
бу ди се ку ћа.
Де ша ва се чу до.

ИЗ ЛА ЗАК

Ку ћа је ве ли ка ушна шкољ ка
Скро ви ште зна них зву ко ва

Сва ког ју тра из ње из ла зим
Да по гле дом ис цр там 
Исти рас по ред пла ни на

Му чан је то по сао
Те жак и до са дан

Шта ће се де си ти
Ако јед ног ју тра
Не иза ђем

Страх ме је да по ми слим
Страх ме је да не по ми слим

ГЛАД У ОЧИ МА

Гле дам у ста ру ја бу ку пред ку ћом.
Њен глас слу шам го ди на ма.

Ту иза спу ште них оч них ка па ка
по чи ње рас ко шна по кра ји на.
Ви дим сун ча не гра до ве, ви дим ули це – 
за са де ку ћа. Кре ћем се 
по тач но упи са ним ко ор ди на та ма успе ха.
Уну тар де бе лих зи ди на чу је се ки кот.
Свој уну тра шњи ха рем сла дим ур ма ма
и хал вом – оту жним ђа ко ни ја ма ју га.
Не бо је, ов де, уло вље но у ку бе хра ма.
И мо же се ви де ти сва ког бож јег да на.

Отво рим ли очи

72 /  Повеља



Ви дим – то што ви дим:
ста ру ја бу ку пред ку ћом.
Њен глас слу шам го ди на ма.
Не кад ме бу дио.
Сад ме у сан за тва ра.

ДР ВО

Иза брао сам ово др во
да бу де гра ђа мо је пе сме.
Иза брао сам да бу дем
сам као др во, по но сит као др во.
Сва ко по ре ђе ње је као
ма гле но огле да ло
пред ли цем уми ру ћег.
Ипак. По гле дај ово др во –
Не зло би во је у сво јој ср жи.
Да ни му про ла зе
у опа да њу и ли ста њу,
а ме ни у лу до сти.

ВР ХО ВИ ДР ВЕ ЋА

Из гле да да ни је мо гу ће зу ри ти
У вр хо ве др ве ћа а не чу ва ти
У не ком за кут ку ви да сли ку
Кро шње де бла ко ре на и зе мље

По гле дај у ви си ну
По сма трај ра чва сти пла мен чем пре са
Ког рас пи ру је
Оза ре но ли це Ван Го га
Не мо гу ће је уга си ти тај пла мен

Пре ви ше да на сам про вео 
Гле да ју ћи у вр хо ве др ве ћа
Да бих тек та ко за тво рио
Про зор мог до ма
А њих пре пу стио по сва ђа ним
Го ди шњим до би ма
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Тек та ко
Као кад рав но ду шност до ђе
По сво је

СЛА ВУЈ

Ве ро вао сам, док те не ви дех,
Да твој глас опо на ша
Рас кош твог пер ја.
Они ко ји се ку ну у оче вид ност
Ме ња ли би те
За кре шта ву ле по ту.
Но ћу у па у за ма тво јих на пе ва
Спа ва ју умор не вој ске.
Не за си те су уши мра ка.
Зо веш и ода зи ваш се,
Од ла зиш и вра ћаш се,
А ми не на пу шта мо кр лет ку.
Га вра ни ма смо по да ри ли глас
Да би нам го во ри ли цр не ве сти;
Из да на у дан цр ње.

А ти пе вај, бул бу ле!
Пу ни ср це љу ба вљу.
Ни смо те ни зва ли.

ЧА СОВ НИ ЧАР

Се дим ис под мај стор ског пи сма
у рад њи не ве ћој од го лу бар ни ка.
Ди шем ва здух за си ћен тик та ка њем.
По не кад ми слим да хра ним ме ха нич ку
квоч ку ко ја лéже зво ца ве се кун де.
На по љу кра ћа ју и ду жа ју сен ке.
Ни ка да не ће мо ус пе ти да по ве же мо
уза стоп не де ли ће вре ме на. Ето,
за ме нио сам зуп ча ник ве ли чи не тру на
у сло же ном ме ха ни зму бе сми сла.
Сад ра ди тач но. То је то.



ДО БИ ТАК 

Иако без из ла за, pо сtо ја ла су вра tа, 
иако без pо gлеdа, pо сtо јао је pро зор. 

В. Шим бор ска „Са мо у би ци на со ба“

Мо гло би се го во ри ти да сам у до бит ку.
Кроз про зор гле дам увек исти, ни кад исти
пре део: две тре ћи не не ба, јед на тре ћи на
зе мље. Ве ру јем да сам у до бит ку. Сре ди ном
про зо ра про ле ће свра ка. У дну про зо ра
игра се пас – ма ли пти чар опи јен ми ри си ма.
У ду би ни не ба, ка ко то ра ни је ни сам при ме тио,
тре пе ри у ме сту ко зна ко ли ко ду го, ве тру шка.
Мо гло би се го во ри ти о обла ци ма. Мо гло би се
го во ри ти да сам у до бит ку. Ни шта од оног
што је мо је не пре ла зи оквир овог про зо ра.

ПУ ТО ПИС

Го ди на ма пи шем пу то пис
о пу то ва њу у су сед ни гра дић.
Тих 10км пу та пу ни су опа сно сти.
Уда ља ва ти се, опре зно, на до вољ но
ду гач кој пуп ча ној врп ци.
Све бр же сле ва и
зде сна ни жу се пло то ви,
се ри је ку ћа, за стра шу ју ћа по на вља ња.
У ми сло ђин ском клан цу тре ба пре жи ве ти
аго ра фо бич ни на пад. Слу ша ти, це лим пу тем,
исту ми сао ка ко из ну тра оп се да луб.
Сти ћи. Хо да ти гра дом.
Ба ци ти не ко ли ко ре чи на тас.
Вра ти ти се истим пу тем, кроз исти
кла нац, по ред истих ку ћа
но се ћи у гла ви мах ни то зво но
ко је не чу је ни ко.
Осим ме не.

Песников избор /  75



ВЕР НОСТ СТА РИМ СЛИ КА МА

Вер ност ста рим сли ка ма
у ми мо ход ним огле да ли ма.
Страх ко ји оки ва ва здух у не гве.
Тра ја ло је ду го.
Бљу та вост се уву кла
у хра ну, у ви но, у со.
Бљу тав је за гр љај, 
по љу бац и сан.
Ка кав на пор је по тре бан
да би се по кре ну ло клат но
из мр тви ла.
Ка кво уну тра шње бур ка ње тре ба 
да би се за њи хао ви сак
над ам би сом.
Бо же, по кре ни ме.
Не до зво ли да про пад нем.
Ве ли ка све тло сна хим на
ко јом се жи ви ка Те би пе њу
ни је та кла мо је ср це.

За љу љај ме.

НИ ТИ

Ки ша па да
Ки шне ка пи при ши вам
Не ви дљи вим кон цем за стре ху
Окре ћем гла ву
Гле дам у ли це
Ко је осве тља ва осмех
Ко је за мра чу је страх
Ки ша па да ки шне ка пи
У во де не кру не пре тва рам
Још ме за Свет ве жу
Мо ја мај ка и мо ја се стра
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КА КО ИЗ ГЛЕ ДА СВЕТ

Ка ко из гле да свет
ка да се укло ни ко пре на стра ха?
Тре шње, ве ро ват но, из гле да ју исто,
али под је зи ком мо жда ја по чи њем
да ру дим. Не бо ни је пла вље
али ми уз вра ћа по глед.
Ре чи се пре стро ја ва ју у вер се те.
И сâмо ћу та ње је дру га чи је.
Ти ши на у ко јој чу јем от ку ца је ср ца
не ког ко га с пра вом зо вем бли жњим.
Ко зна ка ко из гле да ју сно ви
ко ји на ср ћу из но ћи у ноћ.
Лу дач ка је то вој ска
ко ја не од сту па пред не са ни цом.
Ко зна ка ко из гле да свет? 
Во лео бих да знам.

СЕ ВЕР

Страх ко ји је го ди на ма за тва рао
мо је пу те ве пре ма све ту
укло нио се из не на да оста вља ју ћи
чи сто и пла вет но не бо.

По гле дао сам го ре.
Ждра ло ви су ство ри ли клик та ви клин
на не бу. Ле те ли су на се вер.
За де се так се кун ди из гу би ћу их из ви да.

За тво ри ћу се опет у сво ју ста ру ку ћу
у чи јим про зо ри ма тра ју
го ди шња до ба из мог де тињ ства.
Про на ћи ћу но ви без из лаз.

МОЈ НО ВИ ДОМ 

По ку ша вам да пре ва лим пут
од вра та до про зо ра.
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Та три ко ра ка умно же на
хи ља да ма пу та мо гла би ме 
од ве сти да ле ко одав де.
Ауре на ших те ла ни су ка за ма ти
већ не са гле ди ва про стран ства.
Не тре ба ни по ку ша ва ти.
Ни ка да их не ће мо на се ли ти.

Не при мет но, опет сам се
за чи тав не до зив уда љио.
Дру ги пут ићи ћу још да ље.
Че жња за по врат ком
по ста ће мој но ви дом.
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