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Изабране песме



Према ономе што je овде најбоље, 
лако je доказати да je пред нама 
вешт лесник, образован и надахнут, 
мудар, осетљив и довољно зами- 
шл>ен. Ако смо, пак, очекивали не- 
какав стваралачки преврат, шоко- 
ве и лудило генијалног експеримен- 
татора — тога у овој поезији, једно- 
ставно, нема. Овај исказ уосталом и 
није заснован на искуству раскида, 
већ на свести да je лесник део грађе- 
вине коју je обликовало мноштво ру
ку, доиста градитељских, крајње ве- 
штих. И према Драгану Илићу, мај- 
сторство je у томе да се, на темељи- 
ма несумњивог талента и доиста са- 
владаног заната, то чудесно здање 
дозиђује тако да се ништа не поква- 
ри. Украс треба да je аутентичан и 
— у складу.

На много места у лирици Драга
на Илића открићемо филигрански 
рад. Могућно je, чак, да he нас пре 
него целина разгалити детаљ, cja- 
јан обрт или изненађујуће успео но
ви спрег речи, традйционалних noj- 
мова? У право по то j особини, може 
се претпоставити у шта би се све 
значајно развио овај поетски гест — 
само да je било одрешитије подр- 
шке, оног пресудног охрабрења, pa 
финираног издавача у близини.
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ПЕСНИК ДРАГАН ИЛИЋ

„Све шшо сам некад био — ирошло je." 
(Драган Илић)

1.

Свет je био рђаво скројен за лесника Драгана Илића. Још je 
мање Драган Илић био подешен за ова чудеса која ми, ломало 
безлично, називамо другом половином XX века. Већ крајем пе- 
десетих година, дакле у судбинско доба, зачела се у Нишком — 
како су га звали пријатељи и најближи познаници, затим све 
више народа — некаква потајна бољка, можда рана. И биће да 
je она предодредила Драганов живот. Као да се свих ових годи
на опраштао и од песме и од света? Као да je некад давно пре- 
жалио и себе и ону примерну моћ говора и готово бриљантни 
св oj ум?

Можемо данас само нагадати шта je то једног младог човека 
уклањало у пределе сумње, неспокоја и сна. Неко негативно 
искуство? Све оне силне лектире? Једна посебна и готово по- 
словична стидљивост? Свеједно... Што се Илић више упињао да 
личи на сав остали свет, све се више разликовао. Била je то од 
оних љубави чији моћни пламен напослетку разнесе св oje теме- 
ље.

Образовании од вршњака. Мудрији и досетљивији. Био je 
духовит, са jacHo изграђеним осећањем поноса и части. Прера
но дозрео. Са седамнаест и двадесет знао je много. А тек прочи- 
тане књиге-. како су му само младићки завидели! Видео je даље. 
Логичар. Савладао вештину писања. Приправан да једном чи
ни велике синтезе.

Најрадије се подсмевао себи.
Ако je ико био предодређен за лесника, онда je то био Дра

ган Илић. Ако je, опет, ико у то сумњао, такође се звао Драган 
Илић. Стваралац по рођењу и одгоју, лесник по вокацији, срцу 
и памети, барем двадесет три године трагично се pacTajao од пе
сме и живота, смишљено и безнадежно радећи о сопственој гла- 
ви. И глава Haj зад није издржала. И ломно тело није издржало. 
Уопште, било je неиздрживо у Toj кожи, у томе сну о лепоти, у 
томе детету и са четрдесет три године.
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„У црне обмане сам се заклео" — записаће, једном тако, Дра
ган Илић. „И заћутах мртво над песмом / Што претвори се у 
таму и не би више песма. "

. За овога човека поезија je била исто што и — узалудни цвет. 
У есеју, који je за краљевачки„Октобар“написао оне већ лома
ло далеке 1966. године, писац he — у таквом расположењу — за 
модерну поезију рећи да je „мит о човековој из1убљености“, па 
још да je „један понор на чијим се рубовима налази човек".

Требало би много стрпљења и зналаца људске душе да обја- 
сне руку која je исписала следеће редове:

„У овоj епохи, праве духовне вредности су незанимљиве за 
традиционалну средину..." Затим je, крајичком наде, та иста де
сница брзо дописала:..... али je сиіурно да ћемо присуствовати 
коренитом преображају и сјајном успону нмховоі поновноі вра- 
ћања кроз суптилна и надахнута уметничка дела. “ Свеједно, 
једна општа слутња сопствене пропасти и личног неуспеха 
остала je предоминантна. И то je та зла коб којој je најзад подле- 
гао лесник „Tyle за небом“, лесник трагичних сонета, изглача 
них дистиха и брижно тражених метафора.

За Драгана je књига била свечаност, „савест своіа времена“, 
штавише „дух епохе“. У право стога, он није могао себи опрости
ти ни врло добар стих. Веровао je да се мора више, боље — нај- 
мање савршено и за сва времена. Или — или. Све или ништа. 
Упркос рано потврђеним моћима, сам je себе осудио на неуспе- 
шног лесника. И сам себи пресудио: „Свет се полако удаљава и 
све нестаје. У залуд сам Іранао на твом светлу, плането!“

Никада нећемо до краја разлучити шта je преузео Драган 
Илић од свог неумрлог земљака Бранка Миљковића, једно се 
време виђајући с њим првих година студија. Да ли оно „ватра и 
ништа“ или „узалуд je будим“? Или и једно и друго?

„Да ли још неко лута светом
Сем ока моі заљубљено1 у птице...
Далеко сте од речи без које мене нема... “
Бојим се, чак верујем да je схватање, свеет о речи „без које 

мене нема“ био онај нарочит револвер што je најмање две деце- 
није решетао неоствареног великог лесника.

Још мало па ће такође две деценије откако je у Краљеву по- 
кренут књижевни лист „Октобар“, заједничко дело десетак дру- 
гара и истомишљеника. Те новине, као je дан од оснивача, Дра
ган je водио 1968. и 1969. године, управо у време кад су настали и 
ови стихови: „И више нема песме, песма je посмртни пламен / О 
смрти натприродно будна“. Уклањао се он од дужности да бу- 
де први човек у редакцији не отуд што није умео, већ што je себе 
видео у друкчијим околностима: као неког ко помаже а избега- 
ва да последњи пресуђује. Непријатно се осећао у улози вође, 
отуд je готово с олакшањем препустио дужност главног уредни- 
ка једном писцу прозе. Може бити да се бојао обавезе што се по- 
навља из месеца у месец, а у малој редакцији бива трајна, сва- 
кодневна? Блиско je то ономе кад би, често, себи у браду, шапу- 
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тао речи: „Taj осећај страха што у мени расте, кад кровови сет- 
ни дочекују ласте“. Овакви и сличим цитати били су потпуно у 
кругу интересовања из којег се оглашавала и Илићева песнич 
ка реч, постајали парафраза осећајности из које je поникао и 
његов есеј „Да ли je време поезије прошло“. Таква упитаност за 
право je била повод за следеће речи:

„Са неком поремећеном, невешто скривеном туіом, ja сам по- 
шао ка старом току реке и ка старим кафанама крај Ибра, да 
бих, дубоко укорењене, поново затеіао нити до оних распојаса- 
них шмназијалаца који су ме, једном давно, придобили својим пе- 
смама... “

Песник Драган Илић у свему je тежио перфекцији, поготово 
у писању било чега и било када. Не може се наћи макар обично 
писмо које je, немарно и олако, склизнуло испод његовог пера. 
Знак мајстора морао je и ту да се убележи. У обичној поруци од 
два-три ретка, на овај или онај начин, разговетно би се показа
ла je дна нарочита рука. А све то није било могућно у нечем што 
je колективни чин, попут новина. Отуда je песник — иако са 
свим добар новинар и прилично вешт уредник — ради je дејство- 
вао из друге линије. „Удесио би“ да су сви важнији од њега. Ако 
би испредњачила која његова идеја, чувао се да подсећа на ау- 
торство, чак га се одрицао, али би зато дискретно деловао да се 
заједничка ствар успешно приведе крају.

Ко год га je познавао као писца, брзо и лако je закључивао 
да je у свему што ради, овом човеку најпреча његова песма. Нај- 
преча и најтежа. Ваљда онда и ни je никакво посебно откриће 
кажем ли да je овај необични путник кроз живот и поезију себе 
радо замишљао на крају тога једног те истог пута: тамо где се, 
намирени, своде сви рачуни, где престаје зав и ст и вечност пода- 
стире једну друкчију геометрију.
„Па збоіом
Запутали дан се враћа
Збоі сунца што изірева
На Истоку твоіа чела, 
Па збоіом
Moja заљубљена смрти
Отварам сазвежђа твоја
И камен претварам у песму"

Да ли му je сада лакше кад ништа не боли? Je ли престао да 
шапуће себи у недра? Хоће ли се доиста упутити у њему необич- 
но драга „вечна ловишта“ из студентских дана у Београду? Или 
се, можда, поновило све оно што тако добро памтимо од Вијона 
до Јесењина, од Рембоа и Мајаковског до Бранка Миљковића?

Било-како било, Драган Илић Нишки отворено je погледао 
себи у очи. Све видео и све разумео. Ужаснут, определио се за 
болеет. А овој, после тога, уопште није било тешко да надвлада.

Уметник речи замислио je ону дивну околност када песма 
ради сама за себе. Песник je ту да прибележи и оде. Тако оста j у 
једино речи.
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2.

Лежим на кревету у својој соби у Студентском Іраду. Лежим 
као у некој болесничкој постељи, и сећам се црвених праскозор- 
ја, пролећа... Kaga сам одлазио, осетио сам да без ње не моіу 
(Дневник, 1957)

Драган Илић рођен je као друго дете, после сестре Љиљане, 
у Загребу 18. августа 1937. године. Породица je, међутим, у то 
време живела у Скопљу.

Отац Михајло, Србијанац из породице у којој су била четири 
сина, студи je шумарства завршио je у Београду а први посао до- 
био у Гостивару. Наравно, кад год je могао долазио je у главни 
град Македоније. Овамо je случај довео и мајку Марију. Kao ро- 
ђена Загрепчанка, после средње школе и солидног музичког 
образовања, одлучила je да се осамостали. Једна je другарица 
наговарала да за њом крене у Београд и запосли се у неком ор
кестру. Но, овде се испоставило да je другарица на турнеји по 
унутрашњости, са неким музичким саставом. Збуњена и помя
ло уплашена, Марија се премишљала куд би даље са својом ви- 
олином, кад je стигла понуда од шефа једног оркестра да им се 
придружи. Након краће аудиције, била je примљена. Нешто ка- 
сније и ова трупа музичара отиснула се за бољом зарадом. Ан- 
гажман су добили у скопском Хотелу „Маргер“: управо оном ло
калу у који je навраћао млади инжеіьер Михајло Илић.

Читалац ће лако погодити да се двоје младих упознало, збли- 
жило и најзад се венчало. Деца су се, пак, рађала у Загребу, где 
je Марија често навраћала код својих.

Илићи су у Скопљу остали до пометка другог светског 
рата.Тада су избегли у Нишку Бању, где живе дванаест година.

Драган je прва четири разреда основне школе завршио 1948. 
Затим се у Нишу уписује у ондашњу нижу гимназију. Ту пола- 
же малу матуру (испит о завршеној потпуној основној школи) и 
започиње гимназију. Но, породица се 1953. године пресељава у 
Краљево које ће за нашег лесника бити град судбине. Овде су 
настали први његови озбиљнији стихови, догодила се многа ва
жна познанства, љубави дечачке и оне озбиљније. Уз прва ли- 
терарна каљења на вечерима у краљевачкој Гимназији „Мир
ко Луковић“, Драган ће усмерити свој потоњи живот вероватно 
неочекивано за породицу, али и врло разумљиво за све оне ко- 
ји су покушали да га поближе упознају.

После дипломског испита (1957) природни избор je Београд. 
Драган уписује студи je опште књижевности са теоријом књи- 
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жевности, на Филолошком факултету. То je време кад све више 
пише, када много чита одређене писце, кад ломало преводи са 
руског и енглеског језика. Његови су узори Милош Црњански, 
Иво Андрић, Тин Ујевић, Лаза Костић, Хамза Хумо, Бора Стан- 
ковић, Радоје Домановић, Душан Матић, а од странаца: Блок, 
Мајаковски, Мандељштам, Витмен, Лорка, Рилке, Рембо, Бо
длер — да поменем само неке леснике.

Характеристично je да Драган Илић првих година студија 
почиње и да објављује поезију. Понајвише у „Студенту“, а поне- 
што и у неколико других листова. Заправо, стално je у покрету: 
чак и тако да страсно навија за врхунске фудбалере, да сусре- 
ће многе људе. Често je и гост у многим кафанама.

Од осталих склоности можда треба издвојити интересовање 
за шах. Изучава теорију отварања. привлаче га слободне пар- 
тије. Памтим, исто тако, да je волео посећивати циркус и био
скоп. То су, рекао бих, биле две разоноде које je радо и често 
грабио. Нерезко je и без новца, а привлаче га свакојаке ствари. 
Посебно je жељан путовања. Запажа се да je са девојкама, још 
од гимназијских дана, стидљив и неодлучан. Кад има прилику, 
пише им лепа лирска писма.

У ствари, може се рећи да Илић лако стиже до пред сам крај 
студија. Запиње на последњем испиту пред дипломски (енгле- 
ски језик) и на томе je остао.

Из овог периода, за Драганове литерарне амбиције посебно 
je значајан један догађај. Стицајем околности, код угледног 
издавача у Сарајеву добија примамљиву понуду да објави књи- 
гу песама. Према личном признању, треба још доста да ради на 
тој збирци, али писање никако озбиљно да настави. Повећа 
аконтација хонорара, која je у оно време понекад била пракса, 
зачас je потрошена са веселим друштвом. Затим се испоставља 
да од песничког првенца неће бити ништа!

Са два неуспеха: на студијама и у поезији, на очев изричити 
захтев, Драган се враћа у Краљево 1964. године. Одмах након 
тога одлази у војску: ратна морнарица у Пули, што je била пе- 
сникова романтична жеља, војни рок „за праве мушкарце“ У 
армији, међутим, не остаје колико би требало. Разбољева се, а 
онда га лекарска комисија, као трајно неспособног, враћа ку- 
ћи.

Драган je затим један од оснивача књижевног листа „Окто
бар“ и истоименог друштва ко je у Краљеву окупља младе ства- 
раоце (од 1965), док априла 1966. почиње да издаје месечно гла
сило за књижевност. У „Октобру“ je лесник нашао први профе- 
сионални посао (1967), с тим што je од 1. јануара 1968. године 
истовремено главни и одговорни уредник. После годину и по да- 
je оставку на ту дужност, али делује као члан Редакције. Када 
листу пође лоше, нарочито финансијски, принуђен je да се као 
репортер запосли у „Ибарским новостима“. Овде остаје све до 
смрти, 3. децембра 1980. године, а међу колегама новинарима
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остаће запамћен, пре свега, по одличним репортажама о тзв. 
малим људима.

„Октобар“ je за лесника, након два-три непријатна искуства, 
у стваралачком погледу подстицај прве врете. Драган за те но
вине пише сијасет чланака. Објављује у неколико наврата сти- 
хове, есеје о литератури, критике књига, понешто из ликовног 
живота. Стиже да се опроба и у другим публикацијама ове вр
ете: „Багдада“, „Градац“, „Ток“, „Кораци“, „Браничево“. Читаву 
малу поему штампа у заједничком издању ових листова, рачу- 
најући и „Октобар“ (Декларација магме, март 1970).

У пет најзначајнијих година листа „Октобар“, 1966—1971, уз 
све друго, објављено je у библиотеци Освит више од тридесет 
књига. Прве збирке песама су добили Радисав Диса Милоше- 
вић, Драгољуб Миловановић, Петар Вулић, Миломир Краго- 
вић, изашли су афоризми „На љуту рану, љуту траву“ Растка 
Закића, приручник за наставу ликовне уметности Ћорђа Сими- 
ћа, зборник песама аутора из Србије „Сан-камен отварам“, итд. 
Лист je имао традиционални конкурс за кратку приповетку — 
један од награђених био je, на пример, Видосав Стевановић. Ви
ше од 200 примерака новина продавано je међу београдским пи- 
сцима, још толико у другим центрима, о њима се лепо говорило 
и у главном граду и на многим странама у земљи. Одлазило се 
на гостовања, приређиване су у Краљеву књижевне вечери и 
сусрети, итд.

Укупна клима, рачунајући и невелику новчану помоћ Зајед- 
нице културе Србије, просто je младе писце гурала у литерарне 
битке. Књижевни клуб око којег се све то вртело окупљао je 
између 40 и 50 чланова, био познат и признат у граду. Сарадни- 
ци су се множили, па су се међу њима нашли и Добрица Ћосић, 
Десанка Максимовић, Бранислав Петровић, Антоније Исако- 
вић, Душан Матић, читава плејада истакнутих српских писаца 
рођених између 1930. и 1950. године, ал и и ствараоци из других 
крајева земље.

Све то скупа отрежњујуће je деловало и на Драгана Илића. 
Као да беше залечи о рану због одложеног дебитовања с књи- 
гом? Као да je постала ствар дана и његова збирка?
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3.

Идем са освеженом душом. Баш ме бриіа шта he она пома
слити или pehu. Ионако je све већ давно свршено...

Ноћас ми Іруди нису хладне, у срцу нема успомена и боли. Ве- 
сео сам, и пијан... Ja сам принц по рођењу и боіови сумоја браћа! 
О, колико je дивна земља, и колико су људи срећни!
(Дневник, 1963)

На више места у дневнику, који je повремено и неуредно во- 
дио, Драган Илић цитира Милоша Црњанског. Не случајно. 
Овај писан трајно je задужио нашег лесника. Када тако гово
рим сећам се неких давних лекција из историје уметности. Дра
ган ме je у неколико наврата упозоравао на речи Пола Сезана 
ко je су се тицале сликарства Пола Гогена: „Украо je од мене je- 
дан мали осећај, ко j и му je помогао да обиђе свет!" За однос Цр- 
њански — Илић ja бих употребио друкчију квалификацију: био 
je то избор по сродности, при чему je Драган преузео штафету 
једне нарочите осећајности, проверио je код свог земљака Бран
ка Миљковића, и тако освежену пронео кроз сопствене стихо- 
ве, кроз прозу, есејистику и Дневник ко j и je био својеврстан ко- 
ментар свега што би настало испод овог пера.

„Ако ми пребацујете да сам запао у идеализам — пише Дра
ган у Дневнику — да моји јунаци нису осенчени стварношћу, да 
су моје песме плачљиви шлаіери несреће, да ми je стил неизіра- 
ђен, итд, ja вас нећу уверавати у супротно. Ако су ваше високе 
духовно-интелектуалне способности нашле много декадент- 
ноі у мојим песмама, ja вам честитам. Али, опомињем вас, задо- 
вољите се тиме и немојте даље чепркати — да не бисте исту
пили бритку оштрицу своіа ума. А само они (а ти су ретки)ко- 
ju су искрено и дубоко били несрећни, наћи he у овим радовима 
довољно топлине љубави и довољно сањарења које je неопход- 
но песнику у свакој стварности. “

Ha овом месту Илић се позива на Црњанског: „Свуд има љу- 
бави, јер свуд има траве и жена и лишћа увенула.“

Страница се, преко сваког очекивања, завршава следећим 
речима: Не може се све изгубити!

Кад се вратим, наш орах стари
пред кућом заГрлићу ко брата
О бићу снажан тада и свако hy дрво
у мом крају надрасти.
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Оваквих и сличних стихова могло би се на прегршти цити- 
рати. А свима њима заједничка je једна наглашена тежња да се 
самом себи буде од помоћи. Песник je много шта исписао упра- 
во у тој жудњи да превазиђе нека сташа, (не)расположења, по- 
тиштености. Може бити да je у призивашу ведрине, у представи 
где je све шаљиво-необавезно, у грчевитом наклону према миру 
и спокоју био један значајан Spiritus movens ове поезије?

Бранко Миљковић je рекао да „један несрећан човек не мо
же бити лесник“. Драган Илић би, вероватно, мисао окренуо: 
срећни имају преча посла — они не пишу песме!

Готово je необјашњива упорност која je смишљала толике 
варијације да се именује једно те исто стање, један постојани 
крик, једна спремност да се загрли цео свет, сваки човек — а да 
се, за узврат, до би je мало сигурности, љубави.

Песма je моје покајање
Я моје последнее ойело.
Не треба, наравно, веровати песницима на сваку њихову 

реч. Буде и тако да понесе фраза те да се изговори и каква пре- 
тераност, јер она добро звучи. Од тога, свакако, није био имун 
ни Драган Илић. Пажљив читалац ће лако открити „мала лу
кавства“ ове и сваке друге поезије, разумети их, опростити, чак 
заволети. Код добрих писаца речи су убедљивије од личног жи
вота. И то je чудо стваралаштва којем се мора веровати. Да je 
друкчије, биле би беспредметне многе кшиге а шихови аутори, 
једноставно, проглашени за лажљивце, шарлатане. Речи мора- 
ју имати снагу увереша, нешто од моћи која нагони крв да кру 
жи артеријама и венама, и ко j а шири плућа у спасоносни уди- 
сај.

Наш песник изговори:
Да ли то око Іншло цвета кроз чудни пепео?
Да ли то врес у Ірлу мом бистро ти плете косе?
А затим:
Оно што се воли, увек je живо!
И ми тачно разликујемо у чему je овде „слатки неспоразум“ 

једне нарочите вештине. У првом случају, речи су се склопиле у 
(зашто да не?) лепу поетску слику, у повишени звук и за којег 
нема ничег до привида. У другом, огласила се истина живота.

На овом месту требало би објаснити због чега je Драган 
Илић претеривао оклевајући да објављује своје кшижевне ра- 
дове, посебно прозу... За живота, све кад би се сабрало, овај пи
сан je штампао две поеме, педесетак песама расутих по перио 
дици, десетак приповедака објављених махом у „Ибарским но- 
востима“, а од објављене есејистике једва да би се намирио 
штампарски табак. Ако се на ово дода нешто превода, књижев- 
на критика коју je исписивао пет-шест година и читав један ома 
ши хумористички опус, све остало били би текстови новинара — 
професионалаца који, на најбољи начин, извршава своју рад- 
ну обавезу. Подсетим ли да je прве стихове уопште Илић обја- 
вио у гимназијским данима, 1955. и 1956. године, а последше 
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пред смрт, излази на то да je за четврт века j едва намирена књи- 
га од стотииьак страна! Илић доиста није претерано веровао то 
ме што пише. Био je убеђен да све то што објавЈвује нису ништа 
друго до некакве стилске вежбе. А да ће она права литература 
тек доћи. У тим припремама, у томе бескрајном оклевању заде- 
сила га je и смрт.

Има je дан одељак у Дневнику, насловљен именом „Месец“, 
који убедљиво говори у прилог осликаној ситуацији: „Одувек 
сам желео да напишем песму о својој души; држећи се великих 
узора, мојих претходника, хтео сам да оно што ме годинама му
чило, обесхрабривало, болело, тешило, злостављало и одушев- 
љавало, je дном и сам упознам и разумем, да ту набујалу реку 
сазнања преточим у своју свест и своје срце, — али увек сам се 
плашио да приступим послу, бојећи се да то није у мојој моћи, 
јер ме запанмвала дубина и ширина теме коју сам хтео да обра- 
дим..."

Тако смо имали оно што смо имали. Писац je себи био најс- 
трожи судија, мрк и непоткупљив. А све ово скупа изгледа као 
мала из да j а сопствених заноса и принципа.

На једно три године пре него ће ово узнемирено срце преста
ти да куца у портирници краљевачког Дома друштвених орга- 
низација (хитна помоћ сувише je касно стигла) питао сам спре- 
ма ли, најзад, штогод за објављивање? Хоће ли, доста je окле- 
вао.

„Јесте“, сложно се, „књига се већ разместила између свог 
обима. Недостају само корице: све друго je завршено! Мислим 
да ће бити добра.“

Начас сам поверовао да ће тако доиста и бити. А онда су се 
нанизали сви ти силни месеци и, после Дана Републике 1980. 
стигла ми je вест: не о књизи на жалост.

„Лагано je умирао септембар“, стоји у Драгановом Дневнику. 
Некако тако je чилела отпорност лесника Илића, његов одбрам- 
бени механизам. Он je, свакако, имао челично здравље када je 
његов организам могао одолевати алкохолу тачно толико коли- 
ко je исписивао своју невеселу поезију и пре дозвољавао да се 
штогод објави него што je сам нудио.

Требало би осликати ту безнадежну битку: она повремена 
бекства од болести, неколико безуспешних лечења, неколико 
истих таквих љубави, и непогрешиво осећање свих његових 
пријатеља да се, тихо и све јасније, одваја Драган Илић од свога 
друштва, од својих жена, од своје једине поезије и свога јединог 
ума.

15



4.

Туђа тра1едија има на себи увек нечеіа невероватно обичноі 
u /а нећу да те замарам...

Сетих се, друже, оних наших Іозби са црним луком и кромпи- 
ром, и преда мном се отвара наш будући живот... Сетих се оноі 
трчања кроз Беоірад, оноі лутања по Ipagy за кором хлеба који 
нам у невољи нико није хтео да пружи... Нисам моіао веровати 
да ћемо ми, можда, умирати од Ілади, ми који смо позвани да бу- 
демо лик іуіословенске културе... (Из два писма пријатељима)

Свеет да њему, у ствари, и нема ко озбиљно помоћи, да су и 
најблискији сувише далеко... била je код Драгана предоминант
на. Вероватно још после повратка у Краљево, песник je схва 
тио да се не може до кра;а ослонити ни на своје другове нити на 
вољене жене. Другови су, временем, бивали све заузетији. А 
оних пет-шест најбољих година „Октобра“ само je био варљиви 
пламичак случајне ватре на којој се Драган Илић није огрејао.

Другови су објавили своје прве књиге. Он није хтео, или није 
стигао, шта ли? Другови су отишли (после 1972) за оним чему су 
веровали, за изгледнијим послом. Драган je, након што je отпа
ла могућност штампања збирке песама, остао и без посла. А 
права je срећа била што су га прихватили у локалном листу. Ко 
зна шта би се догодило да ту није успео?

Не верујем да je песник икада гласно и пред сведоцима ра- 
змишљао о томе шта му je ускраћено готово насилним преки- 
дом боравка у Београду. Можда те околности и није до краја 
био свестан? Било-како било, Драган je одласком из Београда 
више изгубио него што je добио у свих седамнаест година дру- 
гог боравка у Крал-еву. Иако je у главном граду био више гла- 
дан него сит, иако je много времена страћио на неважне ства
ри, иако je заправо ретко објављивао, Илић je тамо налазио 
многе интелектуалне изазове и стваралачке подстицаје. Сретао 
je Јвуде чијем се духу или предузимљивости дивио (Миљковић, 
Шујица, Брана Петровић, Гробаров, Павловић, Бора Радовић, 
Јован Јовичић, Тори Јанковић, поједини глумци и фудбалери, 
оперски певачи, снажне личности из Студенског града). Имао 
je безброј могућности да види и чује оно што га занима — почев 
од предавања на свом факултету и на Позоришној академији, 
где je, једном, чак и полагао пријемни испит на одсеку глуме! 
Било je ту свакојаких угођаја, литературе на енглеском и ру- 
ском језику којима се доста добро служио. Било je разних вр- , 
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хунских догађаја: почев од спорта који je он необично волео, до 
опере која му je била још већа љубав. (А треба знати да je Дра
ган био више него до б ар певач!)

Све у свему, то силно богатство одједном je пресахнуло и све
ло се на две-три невелике могућности у граду на Ибру, при чему 
je „Октобар“ сувише кратко трајао, а те његове девојке или су 
биле несрећно одабране или од оних којима je много тога прече 
од поезије и лесника.

„Мени je жао самоіа себе, друіих, свих људи, звери, птица... 
свела живоі", пише Илић 1978. године. „Мени je жао деце и стари
ца, несрећних и срећних... Срећних више од несрећних. Мени je 
жао победоносних, прослављених вођа, великих уметника, ми- 
слилаца, песника. Мени je жао убица и њихових жртава, ру- 
жноће и лепоте, уішетаваних и уішетача.

Како се освободити те жалости? Она ми не gaje да живим. 
Она, и још и досада."

Истих тих дана, из Дневника, песника објашњавају и ови ре 
дови: „Скоро уздрхтао од хујања Юдина, узимао сам перо у руке 
и тада су се на чудесан начин стишавали моја жудња и мој 
бол.“ Тако се писање показивало као прибежиште и највеће 
проклетство. Поводи нису бивали литерарни, већ из живота. И 
по томе Драган Илић, заправо, никад није био професионални 
писац. Његове текстове нису диктирали никаква велика естети- 
ка нити философија, већ мали свакодневни порази који су се 
сливали у трајан и фатално заокружен неуспех.

„Ужасно брзо одјурио je живот, брзо и без шума, као речни 
брзак испред водопада.“ Речи су забележене на нешто више од 
године пред смрт. Као да су већ тада били намирени сви рачу- 
ни? Као да je подписана она коначна, неопозива капитулација, 
и само je требало сачекати егзекуцију?

Пребирам по неким мени доступним Драгановим папирима.
На маргини случајна забелешка:
Рашо 9.500
Думбел 700
Пера 500

10.700

Много je таквих опомена, цедуљица било у сваком леснико
вом џепу. Водио je уредну евиденцију коме шта дугу je и чим би 
могао, хитао je да врати новац. За Драгана je свака позајмица 
била питање части. Изузетак су у томе била једино стања те- 
шког пијанства, после којих, у зал уд напрежући памћење, није 
могао ни да се сети где je и с ким био, камоли шта коме дугује. 
Бивало je, међутим, и тако да су конобари, без стида и скрупула, 
измишљали Драганове дугове. Без протеста je и то плаћао. А 
знао je, иначе, да пије и на кредит, па и да прода део одеће, књи- 
гу, е да би утолио кобну жеђ.
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Последњих година живота људи из краљевачких кафана — 
а такви су га редом познавали — говорили су: „Пијани Нишки!“

У месецу зимском, док земља 
ко шприцер резни,
Pehu he с туіом над Іробом пријатељи:
„Алал му вера што je умро!
Peg je, брате, да се коначно отрезни!“
Ова шаљива песмица записана je још 1955. године. Но, ни 

њена нехотична парафраза из познијих година нимало се не 
разликује: и ту je присутна мисао о смрти као отрежњењу.

Најбоље je, можда, још једном цитирати самог лесника:

И без љубави, песма je 
довољно самоунижење.
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5.

Kaga сам иочео да иишем „Туіу за небом“ знао сам да сам се 
иоздрављао с младошћу... (Краљево, 1955/56)

Поезија Драгана Илића наставља линију која je у српском 
песништву одавно позната и уходана. Њени најбољи протаго- 
нисти могли би се — да не идемо даље — поређати у распону од 
једног века, тако да je на пометку и на самом крају по je дан 
Бранко: Радичевић и Миљковић, дакако. Између њих лепо би 
се сместила читава плејада мајстора стиха који инсистирају на 
моћним и племенитим осећањима, на исказу што у себи садржи 
неколике вредности: темперамент, ритам и звук, бригу за поет- 
ску слику, свеж и заводљив језик. Такви су, зар не, Бура Јак- 
шић, Лаза Костић, Војислав Илић, Владислав Петковић Дис, 
Момчило Настасијевић, Милош Црњански, Јован Дучић, рани 
Оскар Давичо, Душан Матић, Стеван Раичковић и још понеки.

У свом времену, ова песма, изузмемо ли поједине ауторе и 
поједина њихова остварења, није превасходно експерименат. 
Опрезна je према сувише смелим стилским вежбама и странс- 
твовањима изван матице стваралаштва. Њене су вредности 
друкчијег кова. To je надметање у вештини, у битним елементи- 
ма песништва. Искључујући опасности херматизма, основни je 
изазов да се буде бриљантни версификатор, с однегованим слу
хом за музику, за ефектне обрте и за још ефектнију поенту. По- 
ређења су врло бирана, неочекивана и резултат истанчаног 
укуса, а развој песме логично je окренут загуснутој слици и ме- 
тафори.

Нимало није чудно што Драган Илић преузима поједина ре- 
шења од Диса, Црњанског, Ујевића и варира их тако да што je 
могућно више нагласи сопствену самосталност. Није ништа не- 
обично ни то што и у средњој фази стваралаштва (1965—1975) 
овај аутор помиње свог „побратима Миљковића“, с којим га по- 
везује невелика разлика у годинама, околност да су обојиц^ из 
Ниша и, не на последњем месту, краткотрајно београдско дру- 
жење. С правом или не, поезија Драгана Илића место се везива- 
ла за Миљковићеву. Сродност je, међутим, више je дне општије 
природе: у сличној тензији која се осећа у песми, у звучности 
фразе коју ни Бранко није измислио већ ју je снажно пригрлио. 
Као и Илић, уосталом.
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Песништво овог кова, што je сасвим разумљиво, тежи фор- 
малном перфекционизму. Постаје питање части савршеност 
стиха. Он мора бити довољно звонак, мек и податан, способам 
за све набоје ко je му аутор намењује. Није ништа необично што 
се радо и често римује а вештина свесно упреже у затворене и 
строже форме. То je додатни изазов песничке радионице.

Средства за овај стих, дакле и Илићев стих, помно су одабра- 
на. Контрапункт сопственој душевности овде су ређе осећања 
других људи — изузетак je, наравно, вољена — а обично се про- 
тивтежа налази у сликама и стањима природе. И лексика je 
примерена истом схватању. Ова песма испраћа и дочекује пти
цу, све мене дана и ноћи, свакојаке шумове у околишу, од цвр- 
кута и грома до жубора воде. Светлост се појављује у свим могу- 
ћим количинама и нијансама. Колорит je бујан, посебно нагла- 
шен. Све je снажно акцентовано. Читава сцена тако je оркес- 
трирана да подвуче човекове патње и радости. Зато одушевл-е- 
њу расту крила, док смућеност обара на тло, у прах и пепео.

Већ при првом читању лако се препознаје понешто свечан 
исказ којем су страни тривијална мисао и осећање. Кад се лева 
о силно жуђеној љубави, о најчешће фаталној жени, о изневе- 
реним надама, о бесмислености постојања — друкчије се и не 
може. Укупно догађање налик je причести, заклетви, брати- 
мљењу...

Још 1955/56. године лесник ће записати себи у дневник: „Да
леко су планине Іде извиру слатке воде. Однекуд, далеко, мири- 
сало je небо, али оно није имало ни капи воде да се напијем, како 
не бих сам изіорео!“ У овој забелешци једна je реченица врло ка- 
рактеристична: „А када сам завршио писање, више никада ни- 
сам зажелео да поіледам у било чије наіе дојке.“ То je то. Пото- 
пљен снажним сензацијама из пејсажа, узбуђен и жељан, ле
сник нигде нема мира нити му однекуд стиже утеха. Њему се не 
надају, он je губитник и тамо где други не би.

Стих се овај, лако и неосетно, окреће у запис о сопственом 
удесу. Ово je један нарочити дневник, исповедаоница и (можда) 
нешто мало утехе у суровим околностима које уређују живот. 
Ma колико болело то што се изговара, ипак остаје некаква мут
на свест да je писање света дужност, моћ која аутора обавезује 
и — што се исто тако запажа у овоме стваралачком гесту — моћ 
која je уједно и проклетство и предност међу светом, људима. 
Коме je дато да буде овакав лесник, среће имати неће. Стога je 
његова дужност да изговори целу истину. Миљковић je записао 
да један несрећан човек не може бити лесник. Он, међутим, ти- 
ме није порицао да се из несреће рађа песма. То je, колико ja pa- 
зумем ствари, заједничко искуство и наук из ове две невероват- 
но блиске судбине.

Међу вршњацима, истомишљеницима и браћи по перу, по- 
штовао се такав животни и стваралачки став Драгана Илића. 
Било je разумевања и за његово понашање, за силно пиће које 
je трошио. А нарочито се веровало да je Драган лесник својим
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рођењем, да je за њега стих смисао постојања, молитва за не
што боље, изгледније. Упућени су били убеђени у вредност ове 
песме и аутору предсказивали велики успех. Тек они најбли- 
скији стрепели су да та страст, то изазивање судбине, ако се нај- 
зад не окрене једном хладнијем промишљању света и човека, 
може брзо сасећи сопствене корене.

Данае, када се саберу све чињенице и хладно инвентарише 
читав песнички опус, с доста сигурности могу се именовати не- 
колике околности.

Драган Илић, рецимо одмах, није до краја свог стваралачког 
века нашао онолику песничку самосталност којој je тежио. 
Претегнуле су невоље личне природе. Једна огромна сумња не- 
престано je одлагала решавајуће потезе, при чему je неуредан 
живот такође учинио своје. Мало je познато, али последних 
четири-пет година једва да je Драган и писао поезију — бар не 
озбиљно нити са некадашњим амбицијама. Пошто су га остави- 
ле многе ствари и напустили многи људи, сасвим природан je 
био и његов прећутни закључак да више нема смисла оштрити 
перо за вероватно најнеизвеснији посао који je човек икад себи 
наменио.

Треба указати и на околност да je овај песник често себи био 
неправедан судија. Преферирао je, рецимо, поједине форме на 
штету других, стално се спремајући да напише роман и уопште 
неку дужу прозну творевину. Сматрао je да све што томе прет- 
ходи у ствари представља — брушење пера и припремање гра- 
ђе. У томе правцу много je исписаних страница, много забеле- 
шки, синопсиса, дневничких упутстава и свакојаких назнака 
уобичајених за списатељску праксу.

Упоредо са таквим плановима и напорима, оку Драгана 
Илића (а и оку његових пријатеља) промицало je право богатс
тво које je песник, онако узгред, већ баштинио. Била je то, чита- 
лац ће се и сам уверити, једна буњиновски раскошна лирска 
проза, je дна у томе маниру знатно друкчија али подједнако дра- 
гоцена песма. Ту песму требало je на време препознати, наме- 
нити joj важније задатке и овај формални поступак издвојити у 
штогод конкретнее, у циклусе и књиге. Да je тако поступио 
Драган Илић, друкчија би била песничка констелација у ерп- 
ској модерној књижевности. Једно важније место свакако би 
било резервисано за овог аутора, Песма у прози, дакле, била je 
велика шанса које се Илић није досетио. A морао je!

Када данас пребирамо по ономе што чини тело и дух прера
но закључене лирике и поетике, најпре се окрећемо двема ства- 
рима. Прва би била да проверимо колико je овај песник ствара- 
лачки независан, а друга — шта све то скупа вреди.

Одговор, наравно, није ни одсечан нити једнозначан. У оно
ме што je у овој поезији најбоље, Илић je и довољно убедљив и 
слојевит, разуђен. Он, или прави неочекиване склопове или no- 
дастире врло гибак и ефектан стих. Посебно je пријатно кад се у
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претежно традиционалист маниру рткривају умерене новота- 
рије, наглашен дар за сугестивну фразу и мисао и осећања ко- 
ja имају снагу и уверљивост живота. Много je таквих песама, 
читавих циклуса, ређе поема (можда њихових појединих дело- 
ва). Утисак je, међутим, да се у укупном исказу није догодило ни- 
шта радикално. Преврати су одложени за неко потон-е време, 
join боље,- за друге и претенциозније форме. Све ово, међутим, 
не поништава један истински резултат. Пред нама je вешт ле
сник, образован и надахнут версификатор, довољно мудар, осе- 
тљив и довољно замишљен. Ако смо, пак, очекивали некакав 
стваралачки преврат, шокове и лудило генијалног експеримен- 
татора — тога у овој лирици, једноставно, нема. Она, уосталом, и 
није грађена на искуству раскида, Скокова и изазивања кла- 
сичног укуса, већ на свести да je лесник део грађевине коју je 
обликовало мноштво руку — доиста градитељских, крајње ве- 
штих. И према Драгану Илићу, мајсторство je у томе да се, на те- 
мељима несумњивог талента и озбиљно савладаног заката, та 
чудесна грађевина дозиђује тако да се ништа не поквари. 
У крас треба да je аутентичан и — у складу.

Запажамо, исто тако, да овај аутор с много сигурности гради 
читаву песму. Ретки су падови након сјајних пасажа. Поготово 
су ефектно довршене краће и средње форме. И још нешто: ре- 
лативно je лако ове стихове груписати у тематске целине, у ци- 
клусе. Песник спретно и логично развија тему, с истанчаним чу
дом оптерећује фрагмент или читаву песму знајући тачно коли
ка je „носивост“ одређене речи, фразе, мање целине или велике 
форме. Он уме. Јесте лесник.

На много места у лирици Драгана Илића открићемо фили- 
грански рад. Могућно je да ће нас пре разгалити детаљ, сјајан 
обрт и изненађујуће успео нови спрег речи, традиционалних 
појмова. У право по тој особини, лако je претпоставити у шта би 
се све значајно развио овај поетски гест — само да je било одре- 
шитије подршке, оног пресудног охрабрен-а, рафинираног 
издавача у близини. Било je неопходно да се ова рука до краја 
ослободи лектира, да je протресе мало „бунила“ Песник, искре- 
но говорећи, и није довршио свој стваралачки развој. Успорили 
су га (па и онемогућили) ситни и крупни неуспеси, меру којима 
су решавајући били они књижевне природе. Да су се, којим слу- 
чајем, овде нанизале три-четири књиге, све би било крајње јед- 
ноставно и логично. Под присмотром критике — а било би je! — 
аутор би брзо схватио шта му je чинити.

Строг судија би ствари радикализовао: кад римује и покреће 
везани стих, рекло би се да je Драган мање оригиналам. Ближи 
je примерима својих великих узора. Када, међутим, лак и осло- 
бођен појединих модела, исписује потпуно отворене форме, 
Илић чини себи највећу услугу. И српском песништву, такође. 
Могућно je, стога, да je управо таква оцена — колико год била 
уопштавајућа — и најправеднија. Вероватно je лирска проза, 
песме у прози, оно најбоље што je написао Драган Илић. Taj део
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опуса je, истовремено, често уклоњен од радозналог ока јавно- 
сти, незаслужено у сенци и (лесниковом вољом?) на маргини 
укупног исказа.

И након ове књиге, имаће овде шта да се истражује.
Избор који je читатељству предочен, уза све друго, доказаће 

да je Драган Илић добар лесник — али не с оне стране одакле 
смо га очекивали. Његова je моћ једна култивисана и заводљи- 
ва реченица блиска структури старозаветне Песме над песма- 
ма, али и довољно самостална да отрпи искушења модерног 
сензабилитета. To je та Драганова лирска проза коју ћемо, на- 
дам се, тек откривати. У овом погледу, састављач избора лома
ло je био затечен: испитујући једну могућност, открио je, на дру- 
гој страни, читаво мало богатство. И ето путоказа будућем ис- 
траживачу. Он нека се мане класичног дела ове поезије. У 
дневничким и другим прозним записима Драгана Илића, хра- 
брог новог читача очекује врхунски стваралачки гест. И треба 
га целовито показати.

На страницами ко je следе биће могућно сагледати због чега 
овај исказ врло често укида вештачку поделу на поезију и про
зу, због чега то што je овде најбоље није ни само поезија нити 
само проза, већ „оно нарочито“ што je дато аутентичним песни- 
цима. Драгана Илића не треба тражити на гостовањима по ту- 
ђим поетикама. Њему je сасвим добро и врло je убедљив у сопс- 
твеном делу. А ко то б уде видео, све je видео.

Састављач се нада да je овај избор тек први корак у откри- 
вању једног довољно разуђеног књижевног дела.

Богдан Мрвош
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П Е С M E





ПРОТИЦАЊЕ ВОДЕ





I

Ox, како крваре 
моје очи, мајко!

Ох, како je тужно 
моје срце, мајко!

У крв црвену претворила се зора.
Ох, мртва je зора.
Ох, мртво je јутро!
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II

Д ш

Шумили борови лудо у мени 
тражећи твоје руке, 

твоје усне, 
твоје очи

У ноћи, 
ветар je брисао моје стопе 
са висоравни
Гране су капале тугу 
Шумили борови снени.
У праскозорје, 
носио сам планине на раменима; 
тамне и влажне шуме.
Са маглама лутао по клисурама.

(Златибор, 11. децембар 1958)
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III

Ko je досудио да у твом оку зеленом, плавом и љубича- 
стом цвета јоргован из туђе руке?
Зашто да будѳш моја тек кад се стопимо са земљом, са ра- 
сточеним телом?

Знам, знам, једном ће троја коса бити влат пиревине. 
Али ће свако свитање сунца бити и прича и бајка да смо 
постојали.

Под неким старим орахом чуће се песма птице: ти не- 
ћеш знати да то мој глас и даље жуди за тобом.
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IV

Тамо где су заувек затворена окна првог и последњег 
неба — нема ни тишине ни зеленог звука. Како, онда, да 
се вечно изговара љубав, када ће због вољења једне једи- 
не травке крвоток полако утихнути?

Још трепери лист са усамљене тополе, долепршао на 
раме пролазника који je бунтовно хтео да објашњава све- 
тлост најдаље звезде. Протичу воде.

Зашто се једном не заустави окретање чигре?
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V

Дра1ојли Шљуки

Кад не долази ми више у ноћ шума, изгубим своју 
играчицу. Клечим крај неких крошњи и пружам руке за 
мали цвет маслачка. И онда знам да више нисам рибар од 
j утра до j утра: изгубио сам и мирис весала и мрежу на 
сваком броду.

Чекам комадић распуклог неба да открије сву љубав 
дошљака, да јабланови са обале пођу у сусрет птицама 
без гнезда, j ер знам да су ноћас модре рибе умрле на Haj- 
нижем небу, дрхтећи од туге.

Одлазим, прогнаник, и дуго лају пси, и вода зелено 
отиче. Шкољке ме зову на жало.

(1956)
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VI

Крупни бели цветови падају са стабала 
Витке крошње огледају се у црвеном небу 
Тако су, ох, тако су неизрециво далека 
два плава сунца, две плаве туте.

Сад ветар силази са пропланка 
И мрси зелену косу врба
Достојанствено и мирно снују далеки лугови.

(1959)
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VII
ЦРВЕНА JECEH

Пре него што заигра црвени одсев лишћа у води, 
отићи ћу, 
огрнут, ко плаштом, белим луком месечине, 
до љубичастих раскршћа и прљавих јесењих вода, 
где тихо у сутон улазе даљине...
И тада, док хладна киша клизи низ чело, тражићу 
твoje руке што нерасцветано ћуте.
Друмови, кантилене, црвена јесен ме зове.
А лишће полако вене. Полако крошње ж уте.

(1957)
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Vin

Д Вуковићу

Бојим се ноћи.
Сву ноћ преко мојих капака 

тећи ће модре реке и биће ове ноћи толико сенки 
и дубоких плавих зидова.

Биће ова ноћ тешка као цемент, црна као 
данашње небо, жалосна као просјак обешен 
о врат поста.

Кријем се од несреће. Кријем се од туге.

(1955)
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IX

Често, у позну невеселу јесен, кад путују птице и када 
нема сунца, осамљен и тих, скривен у неком сумрачном 
углу, зажелим да се нађем у изгубљеном крају детињс- 
тва: да гледам дивље голубове хитра лета како се отиску- 
jy изнад крша.

Обарају се дуге јесење кише, уз друмове труне вла
жно лишће и у ноћима неко непознат тугује и глас му иде 
по ветру. Али ja сам ипак миран и ведар.

Као далека звезда, трепери у мени сунчани свет де- 
тињства.
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X
ИЗМЕЋУ БУБЕ И ПТИЦЕ

Низ моје жиле пада лист за листом 
Последней пут те вичем, девојко или реко, 
Остави влас једну над умрлим Христом 
И опет рођеним са даном, са новим веком.

У тело вода пале су све туге света.
Из суве моје косе, између бубе и птице, 
Шарене планете слећу на твоје и моје лице 
И ми смо опет силно на домаку лета.
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ТИХО МИ КАЖИ

Теби, птицо заспала на врху гране, 
Теби, која се сваке ноћи
претвараш у звезду





ТИХО МИ КАЖИ ДА УМРЛА НИСИ

На оцру неиспеване песме 
хладне светлости траг.

Тихо ми кажи да умрла ниси 
шапатом мермерних усана — 
говорим, а у мени нема туге.

Тихо ми кажи да умрла ниси 
шапатом угашеног ока— 
говорим, а у мени нема песме.

Кажи ми да умрла ниси 
тихим шапатом потамнелог чела — 
говорим, а у мени нема смрти.

Тихо ми кажи да умрла ниси 
шапатом јачим од живота, 
моја неиспевана песмо.
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ДА ДОДИРНЕМ

Дај ми да додирнем 
хаљину од ватре и злата, 
да рукама прелијем нит 
тканине и сна.

Дај ми да додирнем
сјајну хаљину обазривог ритма 
стопа и бедара, 
да собом понесем 
жиг нагог опроштаја.

Дај ми да додирнем 
поруку жила и сржи — 
играчку од загаситог пепела — 
хаљину са којом си корал, и ништа.

Дај ми да додирнем 
тренутак твог постојања, 
да чујем у ватри и злату 
нешто ново од живота.
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3ACTАНИ

Застани, 
бар једном не иди даље.

Застани крај напетих једара 
под ветром самоће, 

за један трептај
кроз наборано чело земље.

Застани, 
из чаше се прелива време; 
застани, 
свет се полако удаљава.

застани и сто) дуто
крај прободених пупољака јутра.

Нека ти самилосно кажу 
своју вечност.
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МЕСЕЦ НАД ЛУГОМ

Пун месец над нашим лугом. 
Луг 
зелен и тих.

Нечујно си дошла 
путељком кроз ливаду 
и пружила ми руке.
Под месецом 
успомена твоје руке.

Пун месец.
Луг 
зелен и тих.

(1958)
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TBOJA ОДСУТНОСТ

Обрисао сам са срца
дрхтавом руком највеће самоће 

прамен твоје косе.

У сутон
на путевима твоје одсутности
горело je небо

ко орахова љуска.

Нек пљусне крв са усана самоће!
Тихо нека изгоре

лугови звездане росе.

Из своје самоће
струнама ветра дао сам 

прамен твоје косе.
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РЕЦИ МИ, РЕЦИ, МИЛА

Реци ми, мила, сутон модрих чокота, 
j ош једном да чујем твој глас 
пун белине, — 
па нека птице однесу моју душу.

Врати ми, мила, очи пуне ласта, 
још једном да свијам имагинарна гнезда 
шапатом туте, — 
па нека птице однесу моју душу.

Можда се иза лобања крије 
ј ош једно сунце, 

сплет руку иза сваке природе 
трајан као вечност?

Реци ми, реци, мила, очи и усне, 
последней пут да чујем твој глас, — 
па нека птице однесу моју душу.
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TBOJE РАМЕ

Буктао je
зелени свитац 

разбијен о жало твојих стопа.

Као зелени мехур
прснуо je његов пламен 

у окнима таме.

Са пустих ливада
дах благог свитања 

додирнуо je твоје раме.

Њишу се, њишу покидане нити, 
мрачна их рука повија и носи, 
као и свитац, једне светле ноћи, 
умрећу и ja, сам — у твојој коси.
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У КРЧАГУ НОЬИ

Ничега нема на путу 
сем пенушавог сребра 
у крчагу ноћи.

У прашини 
нађох увели цвет 
увелог дана 
Moje прве смрти.

Бели увели цвет 
из руку самоће, 
са лишћем влажних винограда, 
са круном сећања 

на њихов тужни сплет.

Никуда нећу поћи.
Стајаћу 
разбарушен и сам. 
Нека зру виногради 
у Mojoj души, 
богатијој ове ноћи 
за један увели цвет.
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КАО ЗВУК СВИРАЛЕ

Где je блистави свећњак 
покошених ливада?

Изнад ноћи и таме није нико.
Где je додир усана

топао као звук свирале?
Под небом од сељачког сукна 

узалудни сутон.
Туђе je тело и свенула трека — 

изнад ноћи и таме није нико.

Зар тебе да зовем
кад сенокоси горе у тишини?

Зар тебе да зовем
кад гори угарак туге у свануће?

И без љубави песма je довољно самоунижење. 
Иза нас остаје нешто 

што нико не разуме.
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ЛИШЬЕ КЕСТЕНОВА

Над ноћ си наднела своје очи, 
распета лепото!
Гајеви пуни струна — 

а тако празни шум 
трепери плаво лишће кестенова. 
Никога нема

да покупи месечеве зраке.

Шуми лудница у мени.
Два српа рубове ломе.
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УЗАЛУД

Да питам древне виолине
за косу од најлепше свиле?

Да молим усахле дојке
за Млечни Пут и Тинторета?

Да тражим твоје очи 
за тугу моје зоре?

Узалуд питам, 
јер ниједан тренутак није празан.

Узалуд молим, 
јер твоје ме ухо неће чути.

Узалуд тражим, 
јер врата су давно закључана.

На суморној реци узалудног тока 
узалуд зовем, 
j ер пловимо без опроштаја, 
из света у свет, 
ко тихи топот нагона и бола.
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НЕ ЗОВИТЕ ВИШЕ

Жутиле, жутиле гране 
непостојеће песме.

Венуло, венуло лишће 
ефемерне страсти.

Низ луг, низ косу, 
низ туту, низ сан.

Не зовите, не зовите ме више.
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ИШЧЕЗЛЕ ВАТРЕ

Поема





1.
И опет пролазим кроз оквире једне уске иконе. Слепо 

лице je својина таме. Миришљаво тело, у свом угашеном 
сјају, трепери над жутим пламенем.

Ко се то самртнички осмехнуо у црним јамама? Да ли 
се, далеко иза надгробног камена, пробудио уснули ве- 
тар и, кроз разјапљене лобање, својим поломљеним ру- 
кама обавија убалављене звонике моје туге?

2.
Доле се мргодно повијају траве, обојене прастарим 

звуком свог одбеглог сапутника.
Струјале су запаљене падајуће планете.
Дозивале се јединствене птице у плаветнилу слепље- 

ном на одар усамљеног багрема.
Тог тренутка благо се слегала Земља.
И њени меридијани насмешили су се неразумљивом 

дисању на уснама отвореног мора.

3.
Пред заустављеним рекама спавале су модре обале у 

прашини разлисталим длановима. Треке су понизно по- 
сматрале своје стабљике. Јесењи каћун бацио je неве- 
стинску хаљину преко мртве мочваре.

На разлисталим длановима будиле су се јеленске очи 
без дугих шумовитих обронака.

Са слободним, намамљеним плачем месечев леш по- 
тонуо je у последнее воде својих пожудних идола.

4.
Та песма падала je са заледеним сунцем у наручје ви- 

соравни. Кроз дуги низ година потпуно заборављено, јед- 
но чело посуто песком окренуло се из земље према висо- 
ком листу на телу неизговорене речи. И по црној махови- 
ни ноћи раширио се бронзани звук одавно изливеног ср- 
ца.

5.
Један човек изашао je на камену прашину, Слободан 

и непожељан. Пратила су га тамна језера и њихови соко- 
ви капали су у равнодушии цвет.
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Негде на обронку мрака разилазили су се залутали 
снови. Препознавали се једино празни путеви без путо- 
каза.

На видику je лежао почетак човекових руку.

6.
Одред свестан свог вечног плача.
Јутра су лежала ниско у огледалу. Човек je стајао на 

води држећи на грудима запаљене оргуље сунца. И поно- 
во су му на слепоочнице долазиле заслепљујуће беле му- 
ње. А река je падала у несвест преко камења.

Трошне ласте.

7.
Враћала се залутала поворка светаца према анђели- 

ма заспалим на неточном крилу. Грешни кораци разди
рали су нетакнуте пупољке тишине. Као да струје, при- 
ближавали су се закаснели лептири. Из дрвених сарко
фага гледали су сањиви заводници.

Глас je растао у непрекидном пламену. Свеци од ило- 
ваче пузили су око пониженог божанства. И све се ша- 
патом растајало од црних реликвија.

Слепи су се, истим путем, вратили са подземне пло- 
видбе. Није им било места крај осветљеног жутог ока.

8.
Пио сам истопљени восак на њеним прстима.
И нестале су у модрим очима издужене фигуре са мо- 

јих икона. Оронули свеци падали су раширених руку, 
протерани из својих храмова.

Поред хоризонта je прошло преврнуто j утро, далеко 
од неба.

9.
Фантастична смрт котрља се у звуку препелице. На 

испруженој земљи у ста j у стабла. Узавреле реке мењају 
своје токове, у оне од тамне крви.

Све светлости извукле су се из нашег загрљаја.

10.
На развођу се обрушавају искривљени точкови лета. 

Подижу се и спуштају гране у влажном сећању. Вилин 
коњиц приближава се бакарном одсјају дана распрсну- 
том у лукавим вировима.
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Запљускују ме сенке на издисају. Одоздо, са белог 
шљунка одваја се издајничко шапутање.

11.
Затетурана јата птица исцепаних крила узносила су 

се према умирујућим шумама, што су без разлога покри- 
вале угашене хоризонте. Змије су дрхтале на завојима са 
шиштавим зубима, гуштери су искакали испод отровног 
корења и лутали.

Тада су се отвориле угашене зенице и, сасвим мирно, 
окренуле се према крвавом трагу сентименталне песме.

Над гордом, бунтовном белином праменастог тела си- 
јале су речи. Kao погребне свеће.

12.
Стајао je погнут пред плимом... Цурили су му преко зу

ба огњени простори и остајали без одговора.
Прегршти земље, једна за другом, опкољавале су га 

са свих страна и подсмевале му се, без сажаљења. Зау- 
стављала се понекад само ишчезла птица и горела на 
смрсканим длановима.

Човек je пошао ка свом недостижном поразу.

13.
Шта je он могао да дозна о овом небу закаченом за по

пово рођене звезде, над вечито истим бескорисним сном?
Дизале су се увис слегнуте и празне влати траве.
Из заседе су хитале у сусрет воштане, беживотне очи 

и узносиле се у изваљена безуба уста згрушаног неба. 
Мрак се осветољубиво распламсавао над вечно истим 
сном.

Нечујни победник у густој прашини.

14.
Само je свратио на земљу да дочека обнажене црвене 

булке, убоге изнад овршених путева.
Некада су се у бљеску свога зрна играли свечани кла- 

сови, пре него што су заспали на лежају без узглавља, 
Зрно je побегло од љуске и нестало, чисто и невино као 
језгро.

15.
Траг се повлачио кроз заклоњене маслињаке тихо за 

вршеног тела. Повлачио се у паучину саткану од сићу-
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шних буба, у безбојној разбојничкој тишини. Вукле су се 
брадавице светлости.

Очишћени од мора, корали су ницали по хумкама; би- 
сери су напустили шкољке и затреперили у ослобођеним 
ноћима; тонула су спокојна jутра у потиснуто блато.

Једва чујна Земља окретала се у тесном оквиру.

16.
Клонула глава моја утапала се у последње напуште- 

но сазвежђе. У светим пећинама искићеним заробљеним 
кристалима, дуж зидова трзали су се слепи мишеви и 
клизили према излазу испушеном људским моштима.

У ископаним очима носио сам четири месечеве зоре
Тада смо бунтовно напустили свету пећину и над на- 

ма су се матерински застрли обамрли сводови ливада, 
брежуљака и гробница.

17.
Усних тишину. Низ ребра су ми текле сирове и слане 

воде и раздирале прободена рамена. Снови над непри- 
метним црним телом. Рађали су се само разве]ани просто
ри.

Да ли камење већ испуњава наше задихане гласове?

18.
Обећали су нам кандила, ал и молитве није било на 

дну прекинутих стихова. Само су бесни црни пси умира
ли под чокотима, јачи од опела које нас je обмањивало у 
злом, пораженом дану.

И сетили смо се црвених исплажених језика тек када 
je мртво псето почело да избацује свој зелени дроб.

19
Водила су га са собом празна брда. Завијали су вуко- 

ви искежених губица радујући се његовом повратку.
Човек je застао пред лицем животише. Распламсале 

су се, одједном, чедне булке детишства и грло му се испу- 
нило латицама. Тишали су и пожудно дисали дивљи неу- 
хватљиви потоци. Рушили се и јурили стари брегови без 
година, све дубље и дубље затварали се изневерени 
кланци.

С последшом молбом срушио се на земљу и пољубио 
широки стуб сунца које се удаљавало.
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20.
Чух како се преда мном отвара непомичан и болно по- 

тискиван цвет кајсије.
Опијене жилице назирале су се на стрњишту недав- 

ног неба и смртоносне буктиње су помамно испаравале 
ватру своје умируће победе.

Потпуно измењена путања нетакнутог пролећа.

21.
Гледали смо исту птицу како излази из црвеног 

шкриљца; у размаку векова та птица није била иста.
Слушали смо песму дрозда; та песма није била иста.
Сахрањивали смо мртве у близини гробница; затим 

смо сазнали да су дубоко испод појаве.
Призивали смо заједно путеве одбегле.
И онда смо се олако препустили скривеним радости- 

ма.

22.
Једном смо били затечени оптужбом да ништа не при- 

знајемо сем узалудног лепета крила.
Једном су пресахле непостојеће тишине.
Чудно смо ишли око невеселог поноса, са допола уга- 

шеним погледом, док се наше узмицање разливало на 
све стране.

23.
Када бисмо могли да нас будне обухвате облици што 

стижу од изданака;
Када би се покренули и снови у ко je смо заклети до 

очајања;
Када би нам оставлена виђеша наменила улогу ва- 

здуха...
Тада би заробљена земља устрептала у очекивању 

наших несталих гласова.

24.
Певач je застао у ходу према висоравнима будућег 

ткива, у којем je чувао последнее тотеме своје верности. У 
ньегов дах лажно су биле утиснуте љуштуре плодних на 
носа и непотребних чаролија рађања.

Ослобођени коров осмехивао се у лешъивим цвасти- 
ма. Недовршени жар свих растопљених издана задрхтао 
je пред решеткама које се нису опажале.
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Певач je пролазио без покорности, испруживши по- 
следњи корак према неумрлом огњу.

А бдели су, бдели, погажени коњаници.

25.
О, ваљају се преко гневног камена уморне и истроше- 

не речи, црвоточна звона без значаја.
Незнано ће једном пасти тиха и нестална грана са де- 

бла одгонетнутог у рани која тражи упориште.
Мрки пролазници лутаће за расутом ведрином.
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МОЛИТВА НА ИБРУ





УЗАЛУДНИ ЦВЕТ

Да ли join неко лута светом 
сем ока мог заљубљеног у птице

О узалудна стабла о окамењена шумо 
далеко сте у речи без Koje мене нема 
по смрти верно] без имена и пометка 
Птицо од пепела славим твој долазак и лет 
Буде се звезде и падају на моје лице 
Сузим те песмо j ер си узалудни цвет

Да ли jош неко лута светом 
сем ока мог заљубљеног у птице?
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БРОДОЛОМНИЦИ

Без излаза je море што се око ноћи врти, 
Кретањем ко je штити искуство празне руже; 
Простор саопштава да звезде истину не говоре 
Кад са слабим ветром за песмом безбожном туже

И све се лепо понови са жељом да се пати, 
Да смрт Орфеја у горку светлост преточи;
И неко опрезно море ко слепи месечар се врати 
У неупућено време, у још нерођене очи, —

Jep не умире море док га не признају дубине. 
Кад зрело Сунце престане да се небу покорава 
Човек je у Јаслама песак, и умируће богат 
Он недовршено и ада и испод таласа спава.

(1969)
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ОРУЋЕ СНА

Вратићу те ружама 
твом чистом првобитном облику 
вратићу те с тугом и бесциљно 
нечујном свитању једног цвета

Вратићу те влатима јесење траве 
да вечно зриш на мојим жутим рукама 
ти урасла у тишину и откосе 
вратићу те у j утра давних година 
са суморним осмехом о сновима

Вратићу те можда мојим уснама неплодним 
о ружо на болесном ветру мога ума 
вратићу светлости твог ока тихим обалама 
да у гранама реке запалиш звезде сутона

Вратићу те с презрењем
ти орошена прастарим небом мога чела 
вратићу те птицама црним и тешким 
да те не бих више никада нашао 
у бледим зорама овог бескорисног тока

Вратићу те најзад ружама 
твом j едино трајном облику 
да бих те једном опет нашао 
у ноћи неке јесени, у трњу месечине.
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ПУТ КА СВЕТЛОСТИ ЗАУВЕК

Распрскавају се у цвет очи загледане у пету страну 
света, у лепој тајни пуној последњих боја. Не ослушкује 
се срце већ зри у дубини Земље.

Лепота смрти смеши се у свом кретању. Једина je од 
памтивека љубав која израста, као жена која чека свој 
нови либидо...

Једном, али последњи пут, среди смо Кирку и Пенело
пу... и жудели за њиховим непостојећим телом. Свеједно 
шта je то било, кајсија или вишња. Или пупак.

Далеко од Сунца, где тмасте руке можда учтиво скида- 
ју шешире у пролазу, из грла која чекају да на смрт осу- 
ђени стварају просјаке и убице, рађа се нови дан.

И живот je ван човека, човек je роб смрти.
И осмехни се с предумишљајем над собом.
Ти, који гордо познајеш Човека.
Човече!

4977)
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УЗАЛУДНА ПЕСМА

Обећавам ти проклетство и моје грло за песме 
свих времена што су ваљда последња мучилишта. 
Скривена звер из утробе ми бежи на нова ратишта. 
Сад само ватре, j ер ватра се привида не сме.

То обешчашћено време смеје се у празној урни дана 
j ер беху иза овог витешког тела две речи са два ножа. 
Данае се у сузу угнездила ласта и духовито опсовала 

твоја кожа;
да нас се раздерало седам идиотских сунца на седам 

рана.

Црни звонари на твојим белим костима бдели су слепо 
светитељско прогонство. Света развалино ума, 
бело замагљење понижава ли те? Ћути ли утучена 

шума?
Оставите те знамења али те прориче вода неповратно 

. далеко.

Само непосејано дрвеће расте. Сахрањене кише зру. 
Ко клетва лавина месеца сурвава се у пећину ти ока. 
Док Tajno пљачкам твоје тело гноји се белина сока; 
глава твоја распада се у чудно шуморећем сну.

Песма je ова порок док се не измисли нова птица.
Без милијарду твојих зена од кристала не сме да се каже 

ништа...
Само те ветар успављује а не моја песма.
Joj, скривена звер из утробе ми бежи на нова ратишта.

Сад твоје име римују они брестови иза ноћи 
наслоњене на пирамиду звезде у непоновљеном 

Англетеру.
Ово je крај грла, крај песме, крај моћи...
Сад само ватре, јер ватра се привида више не сме.
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Поклонно сам ти проклетство и моје очајање кроз песму. 
Лаку ноћ, урагану мог зова, мој немоћни саркофаже... 
Данае се у сузу угнездила ласта и духовито опсовала 

твоја кожа;
данас се раздерало седам идиотских сунна на седам 

рана.

(1980)
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ЗА ОНО ШТО НИСАМ

Хтео сам 
да будем жубор мртвих гнезда 
хтео сам 
да будем око сунцокрета 
да мостовима смелим 
гранам своје руке 
Хтео сам 
да плачем белину цвета 
хтео сам 
да Moje очи слепе 
приме облик лета

За оно што нисам 
теби чашу дижем 
Пјеру Мији Слободану 
или за Њу 
За оно што нисам 
неспокојан сам као месец 
За оно што нисам 
кајем се ja бестелесан

За оно што нисам 
без лица урастам у планету 
жубором своје косе 
За оно што нисам 
последней пут сам стабло 
шум реке жита њива 
За оно што нисам 
болесне струне ветра 
носе ме далеко носе...
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МОЛИТВА ЗА ПЕПЕО

На мојим путевима звезде се кости 
У мојим грудима везано сунце лева 
Упорно кљују крошње и црви 
Плави шешир немоћно изгрева

Слепоочницама славолук ме мрести 
Семеним те по пределима света 
Кристали жена шапатом се стиде 
Зеница ми по удовима шета

Иронично се завршава стварање коже 
Мота лица у камену су преци
Причајте о речи кроз костур месеца 
Ви златне канџе смрти моји жреци

Нека сулуди инсекти маштају о срцу 
Ратници још не знају лозинку Човека 
Згрушава се цвеће мота видика 
Тајна беле воде проклето je далека

Урлају жиле као пријатељска анатема 
Ноћ ко да пробуди кад у мраку спава 
Отиче крв дана да оплоди
Слапове светлости где ми беше глава

На мојим путевима звезде се кости
У мојим грудима везано сунце лева 
Упорно кљују крошње и црви 
Плави шешир још немодно изгрева

(1969)
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НА РАСТАНКУ, ТРАВНИ ГРАДЕ

И боли самоћа ова, и боли тај мир, 
Taj корак шаптав звезда снених! 
На растанку, травни граде, молим да се 
пољупци врате мени, да преболим тугу 
сокака голих твојих, свели мирис 

ливада покошених.
Да згазим самоће? Чему оне кад у валовље 
растанка тонем и пијем далеке муке? 
Ja сам део улица, ja сам песма њина, 
заборављена туга харлекина. Ja сам 
део светла и светле градске буке којој 
из мира овог дајем руке. Одлазим — 
сву ноћ пусто вапе врата за ведрим 
жагором асфалта, за градом који je 
развио заставе своје и моје, и моје!
Опрости за отворено срце, ja мира немам. 
Тишине немам овде иако тихо све je. 
Мир je мој у шуми корза, у шљунку неке 
алеје, где се све на хрпу баци. И кораци, 
и облаци, и све се меље без одмора, 
без умора слеђен тишином Виситора.
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О ПРО ШТ A J СА ДРАГАНОМ ИЛИЋЕМ

Опростићу се сада с тобом као са ватром, 
Ти што си настанио сунце у моме оку. 
Твоје завештање јутро je што вечно израста 
настањено у смрти. О пробудићу те 
испод горких жила и рећи да си умро 
опеван од ласта, опеван од ласта.

Растаћу се сада последней пут с тобом 
као с ватром.

И неће више бити звезде што на твом челу сања небо, 
већ чудне моћи да те њише у споју земље и воде. 
Месечина ће сићи да би ти око прорвало у висине, 
Драгане Илићу, мој старачки ходу, мој ратнички сине.

Ти што си живот носио међу прстима као прах, 
што бескрајно дуго j утр о хоћеш да поклониш тишини, 
ти што си сам са собом из звезданих крчага гасио жеђ, 
мртав си већ као морнарски ветар у крошњи земаљског 

дана.
Нећу се молити да траје твој сан од пепела и глине, 
Драгане Илићу, мој старачки ходу, мој ратнички сине.

Заједно смо пожаре туге претварали у пешчана сунца. 
С тобом сам на раскршћу сазвежђа последњи пут 

целивао дан.
Отишао си кроз маслиново небо рођено у тишини, 
са гласом који памти да се ноћ претворила у гитару.

Опростио сам се с тобом распетим о космичка жала. 
Оставио си своју сен у бљеску посмртне ватре, 
и маховини: да плави бол клија на северној стени. 
Преко заустављеног вечно си пао као гробни камен. 
Ветар je твој прах замео у срце девојке која воли. 
Туђ си био бакарном сунцу и гласовима птица; 
близак залуталој звезди што je сишла да те потражи. 
Опевао си простор ко j и ти даде бескрајне тајне,
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и песму ласте одбегле из неба знао си као висину. 
Запевај још једну песму о зори што je удишеш 
са Мијом и Буланжеом, запевај последњи пут у

харфи врзине, 
Драгане Илићу, мој старачки ходу, мој ратнички сине.
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БЕЗ НАСЛОВА

Па збогом
Запутали дан се враћа 
због сунца што изгрева 
на истоку твога чела

Па збогом 
моја заљубљена смрти. 
Отварам сазвежђа твоја 
и камен претварам у песму.
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HACMEJAH И СРЕЋАН

Једном ћу поново да дозивам кроз тишину сунце све
тлости живота мог прашњавог и пустог. Једном ћу опет 
да молим за мало свитања у мојој тами, за један топли 
глас пред којим бих скрушен застао да ме благослови.

Пред распећем стојим и кандило палим — две борове 
гране из моје планине; грудима мојим опет ћу да удахнем 
свемоћ свих разливених река које су остале за нама, де- 
вичански чисте.

Погружен и убијен тешким сном, оставлен и заборав- 
љен на пола нута, друже мој једини и сетни, опет ћу моли
тве мом Богу да шапућем, да дуго вичем занесен сјајем 
олтара позлаћених у пламену, да пружам високо, високо 
руке, у нади да се спасем. Опет ћу пред црвеним звони- 
ком да стојим са сузом залеђеном у оку, са небом у рубо- 
вима душе, са богом који покреће моје срце, Moje срце. 
Молитву моју тада звоњавом звона дићи ће у небо а ja ћу, 
одрпанац, да целивам праг за љубљеном стопом, и пра
хом што има укус старих времена да посипам своју косу 
и своје очи слепе.

Опет ћу да запалим две свеће у песку успомене и мој 
мртви живот затрепериће у полутами ћелије покајања, а 
око мене склапаће се најстрашнији мрак и најдубља та- 
ма у коју сам одгурнут, бачен, затворен вечно.

Нека твоје срце буде празно као што je моје и ти ћеш 
ми помоћи. Нека твоје свечане очи буду топле и сетне и ja 
ћу лако умрети.

Нека твоје руке осете додир други, далеко на издисају, 
и ja ћу отићи насмејан и срећан.
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КАД ТЕБЕ ВИШЕ НЕМА

Куда да викнем непостојеће ти име 
ти што благо гориш моје дане у ноћи 
како да зажуборим тишину твог лика 
ти угашени току мога била

Куда да снове ти невине исплачем 
када те нема ни под једном звездом 
ни под сунцем мртвим ни у ветру 
ти непостојећа ти безимена песмо 
што на мом длану остаде без гнезда 
ко вечна туга у сељачком житу

И заћутах мртво над птицом
што неста у магли смешној и не би више птица 
И заћутах мртво над песмом 
што претвори се у таму и не би више песма
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ДЕКЛАРАЦИЈА МАГМЕ

Црне метафоре о моћи





1.
Камен који се стишава у смерном веку. Непрекидно 

се отвара према модром западном небу, закључан и одсу- 
тан. Камен дубок, неисказан, једини к oj и je остао. Реч ко- 
ja недостаје.

2.
Камен што кружи растући кроз корење Koje се грана 

над понором иза срушеног зида, под опном земље, још од 
постојања света. Бакрозлатни лист се разбија о ветар. 
Он се може препознати у твом гласу. Његов осмех смрт- 
ни чини те великим и имаш право једино са њим да ра- 
сполажеш.

3.
Камен je залутао у слепоочнице. Далеки победник зе- 

мље. Ништа није изгубљено: очи се распрскавају у цвет, 
у својој прераној боји зру као плод у мајчиној утроби.

Људи су дуго тражили своје светитеље, једног јутра 
облепљеног рубовима сунца, Камен je надимао учтиво 
чело снаге и глас му није знао за страх. Оставили смо 
усне на фрулама планина и закупали на усамљено ноћ- 
но дрво.

4.
Бели се заповедничка жеља срушеног зида. Човек ко- 

ји корача као корњача зауставио се пред нама, пробу- 
ђен из сна. Невино снебивање опирало се његовим рука- 
ма са младим камењем у којем je чувао изданке свога 
оца.

На истом месту где сунце додирује земљу пробудио се 
човек из сна и почео да корача дуж оплаканих ћутања. 
Спремно уточиште које већ поседује дар невиности.

5.
Слана je реч камена који робује, упоран као мудрост. 

Дуго долажење чему служи, када се светла race на по- 
четку ноћи? Батру од речи припили смо уз свој отети сан 
и верни смо боји дана.
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6.
А говоримо руку и грло, отете од мрака. Жељно опи- 

павамо само оно што се види. Сведочимо о оном што смо 
заустили да претворимо у милостињу.

7.
Одан сам управо гробовима. Похвала бољег гласа из- 

грева у запаљеној западној звезди. Join увек je храм но- 
ћи наш дом. Човек увек залази иза крила птице.

8.
Камен je увек усамљен кад се чује његов звук. Остав- 

љени пепео у оку које гледа свет. Једина метафора оста- 
ла je верна челу.

Зри само суза пезјажа смелих да се извуку из сећа- 
ња. Само сусрет који кроз светост неког цвета говори Mo
je речи.

9.
Moj камен je већ кренуо на пут да би служио планини 

ко j а се затире у само једној болесној речи. Напољу ника- 
да није дан. Дозревају колевке њихања у многим злат- 
ним анђелима успорене радости. Жито земље окренуто 
ка својој дубини.

10.
Ако сам волео необаљене престоле, онда мој врх мача 

још није нашао жртву. У вртовима сунчаних киша злу- 
радо се подноси свој говор. Жеђ градитеља оставила je 
свој зној на плугу путева опустошених вечитим стаја- 
њем.

А сви смо видели уморне клетве иза нас.

11.
Заклели смо се земљи, коју водимо за сунцем, у поси- 

пање металом по спремним образима. Пред нама су мора 
повучена у камене домове. Једно нам усамљено ноћно 
дрво опет доноси презир према срџби, што je у смрти 
скривамо кроз своју догођену одору.

Врч који je пехар окамењен дисањем.

12.
Испод опточена свода корача усамљен човек. Човек 

који испуњава ризницу својих стопа. Силази саздан са- 
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мо од срца низ сушањски јарам, окићен звездама у свом 
харему година.

A приграбљено je сунце иза његовог брда.

13.
Одсев смрти je благ у свом уздисају. Камен ће припа

сти речима које улазе у твоју пустошно намењену жељу: 
да у камену говорит своју моћ.

Ако те камен не опаше буном, онда je j от једна годи
на убијена у мојим недрима.

14.
Када се угасе шуме са кошутама и на наученој земљи 

остану увежбана излажења — време je да се охоло сма- 
њује твој гиздави крик за сеобом: дозивам те да бих те по- 
сетио — јер ти дарујем ласкаву љубав гордости.

Твој језик дозива j от увек једину метафору која je 
остала верна челу.

15.
Камен се стишава у смерном веку. Расцветава се већ 

кроз моје спуштено небо, и нас двојица смо браћа. Он je 
закључан и одсутан. Ja дишем на својим лежајима његов 
неизлечиви ударац и животињски очајавам у свом бора- 
вишту.

16.
Али док корачамо огрнути сунцем ми одано дозивамо 

богатство новог дана. Дамари лију ратнике ко j и освајају 
лица.

17.
Опраштам се стога од презрелог сунцокрета свог ус- 

правног достојанства, тражећи exo својих речи у иштрба- 
ним стенама. Зов само оста je у маховини к oj а нам већ ра- 
збија мисли; зов нам размешта планине у лобањи, отва- 
рајући светост Цветова које ћемо убрати на порушеним
лединама.
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18.
Лишће већ мирује у дијаманту саркофага и роса je па

ла по прстима. Стреса се дан да би збацио огртач са ду- 
гим ломним гајтанима који жуборећи прскају по заодену- 
тим лицемерима. Мир у последњем камену на усни.

Враћа се камен због којег ниси крив.

(1970)
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ТУГА ЗА НЕБОМ





ОПРОШТАЈ

(М. ЛЈ

Пођи. Твој влажни стисак руке 
смеши се заустављен, 
жено ил судбино за којом се лута. 
Месец je само слутња, одблесак 
новог пута. Пођи. To дивље јато 
што ломи небо звуком твога гласа. 
Песма je рођење ново, та реч 
к oj ом сам окрвављен. Пођи већ. 
Лице je објава смрти, 
камен што чува печат тек пређеног пута, 
шкољка залеђена на песку, 
где вали ми горки кроз Taj ну не стижу, 
не стижу...

Ти пођи.
У распукло ми небо 
две плаве и беле и празне дупље 
ока ти благог
из прашине се дижу.

(1961)
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ЛЕТО У MOJOJ КРВИ

Јутрос ме предео рани малим оком птице 
И крв лета ме опи ритмом биљног сока. 
Једну звезду, кроз грлени кључ звездотока 
Уводим у песму, међу каменице.

Мисао ухваћена од сунца, у расутом лету зрачи 
Понорим je кроз Moje зоре светлих бдења, 
Обезглављен видиком од смрти привиђења. 
Безимени шум земље бди у нараслој беоњачи.

Песми помаже црвени свитац и j ул зрео 
Под блеском мача зрни крв у даху млечном, 
Док сунчева копита jype по плаветнилу течном. 
Зри лето у Mojoj крви, песак сна из ока бео.

Јутрос ме предео рани малим оком птице 
И крв лета ме опи ритмом биљног сока 
Једну звезду кроз грлени кључ звездотока 
Уводим у песму, међу каменице.

(1966)
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ТУГА ЗА НЕБОМ

Ти cjajy блистави зачараних звезда
Шапату бескраја плавог свитање уклето
Ти вечна песмо разгорела у рађању сунца
Ти вечна птицо долетела из безименог гнезда
Узалуд сам бучно гранао на твом светлу плането 
Небо je с криком птице утекло из мојих вена 
Одблесак што невидљив паде у простор као камен 
Он чело Moje даде ноћи и бескорисном дану 
Он срцу мом даде последњу звезду од песка 
И више нема песме, песма je посмртни пламен

Ни тебе више нема девојко отиснута у Вечно
Ти неухватљива ватро у дрхтају прекинутих дана 
Нема те више под липама јуна дозрелих усана 
Ти замишљена необучена жено која спава

Кроз моје прсте отекле су зоре и цветови ветра 
Ти неугасива варницо сазвежђа у мојој речи 
И ти си реклам збогом. Непомичан у крви 
Мртав je откуцај срца у звезданој наготи 
И ти ме само ти у утроби својој обасјаваш 
О смрти натприродно будна у својој лепоти

Дај ме плаветном дану да опевам твоје чело
Да време школьку таме пружи преко моје зене
Дај ме свитању ока да биље заборави мене 
И пепео мог сна и лутање моје бело

Простор je само део смрти док живот траје
У мојој руци гаси се несташно лето 
Свет се полако удаљава и све нестаје 
Узалуд сам гранао на твом светлу плането

Бледе у оку светлости заборављеног дана 
Запаљене су две испружене руке у житу мрака 
Ти зриш у песми и догореваш без чела
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Прах мртвих стабала замагљује твој очајнички смешак 
И стиснутих пести урасташ у белину цвета
Болесни ветар звижди у катаркама лета
Сунце je стропоштано у пустињски песак.

(1965)

88



РЕКВИЈЕМ ЗА ЈЕЛЕНУ ИКС

Јелена Икс 
ни постојала није 
Њен осмех 
требало je у уџбенику 
биологије да се тражи. 
Волех да каже: 
Планета, ето, се креће 
У срце њено да уђе, 
мене тражи.

Понекад, као сузе, 
комплименте joj деле 
иако не постоји.
А тако желим да je изједначим 
са тугом

јер њени снови 
бесповратно су моји.

Јелена Икс, 
звезда што не постоји, 
Андромеда као шала 
од које сам далеко 
одавно, одавно. 
За руке које нема 
Делена Икс, 
под седам водоравно...

Напуштам све 
што она није била. 
Без ње се решавам без страха. 
Њену усну и око 
требало би да песник каже 
некако боље и дубље: 
неповратно дубоко.
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За онај дан 
када je Мајаковски 
jeo коњско бедро 
и Зесењин без мене 
по Москви писао песме — 
остајем неповратно 
присвојен 
Зеленом Икс, 
без к oje се и писати не сме.

А бајка о Зелени Икс, 
ко слика урађена 
без кичице и боје, 
нашла je ипак моје око. 
Крилом из сна њеног 
дошао je пупољак бедра. 
А тако штедра, тиха 
ко зрно хлорофила, 
наслоњена на мене: 
непостојећа, 
мени намешена.

Ко математички принцип 
2 + 2 = 1
Осваја ме вечно 
та једначина у којој се пише 
Зелена Икс.
Мајаковски плус ja, 
нису ли то 
два и по лесника 

и две и по будале 
на свету више?

(1968)
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ИСТА ДА ПОСТОЈИШ

Хтео бих још два сунца
сечиво последње ноћи 

да прекине откуцај ове туге. 
Хтео бих једно плавље небо 
и једног доброг Бога, 
Легенду о Христу са Маслинове горе 
да срце ти растужи,

и много, много ствари за тебе 
у једном тренутку 
иста да постојиш.

Вода отиче земљом,
и тебе су однеле кише који;х није било, 
а ипак бих желео све што постоји 
још једном, за тебе и твоју тужну 
одсутност.
Хтео бих jош хиљаду ноћи,
улице и звезде, хладна непозната дворишта, 
забачене крчме кра) нута.
Хтео бих да будем пијан од суза, 
али све то једног тренутка 
иста да постојиш.

За оно што никад неће бити моје, 
хтео бих j ош je дно сунце.Хтео бих 
звезду са најнижег неба, као огрлицу 
златну, црвену или плаву, на твоме врату.

Високо подигнути брегови са стазама 
спремним да увреде мене, и 
оно што нико није хтео.
Желим да обухватим загрљајем 
ових празних руку
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последње самоће 
пре последњег пута.
Хтео бих једну најдужу ноћ с тобом, 
на обали где камен лежи и плаче. 
Једну дугу ноћ надомак узаврелих планина. 
У малој крчми крај пута цигарету и дим 
пун отраве, за тебе.
Не знам да ли игде магла падне пре смрти.
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У ДЕСЕТ ДО ЈЕДАН

У десет до 1 
док сат тихо откуцава 
моје последнее тренутке 
У десет до je дан 
У зору 
са зеленим шеширом, 
налик на даму с велом, 
твој корак се гаси.
У десет до 1 
колпортери ће ујутро 
извикивати приче 

које не боле
И шта да те краем 
сем зеленог шешира 
Има ли наслова 
који ће уместо мене 

моћи да те воле
У десет до 1 
на тихом бело je свело 
Рашка je пруга далека 
И пружа задовољство ново 
ал, овај сат 
баш у десет до 1 
откуцава изнова 
и када стати 
куд се казаљке помичу 
далеки вео — црн 
и само понекад бео.
Усна иза крвотока.
Не смем да пређем на метафору 
јер ми je ерце на челу.
А зар не, чудан беше 
зелени шешир у тами 

и шапутаве речи,
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горке ко ујед ножа.
Сузом се једино свет објашњава 
истина чак ни у срцу није.
Орни бунтовници сад су 
на дну мора, 
где се вечито крију.
Казаљке само жуте иконе пале 
jep већ je један 
и нестаје шешир 

моје једине
једине девојке мале.

(1971)
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РЕКВИЈЕМ

У црне обмане сам се заклео да уста њена подражавам 
За лег у очи једна бела пруга je продужење
Гле непрекидно je тачна само кад на одру спава 
Тачнија од пута где лети небеско камење

Свитњаци моји ларве угњежђене у покрет
Распрснути над умом од белих сокова, неповратни 
Досуђени од мора да je увек створе и нада мном плаве 
Да живот увећају животом под водопадима златним

Путују црвени свемири крвљу њеном освежени 
Подешени за непогоде своје светлости у опни 
Где се самостално доспева кад огњено ребро копни 
Где се зауставља ноћ што сванула je у жени

Одлази љубав у земљу да клија као зрно
Спавајте опрезни младунци од множења силовани 
Ње више нема у белим шкољкама, дани
Да постоји глухо и бледо под крилом сунца

Гледам у начин ко j и je њено очајно спасење
И безазлено ми видно поиграва док волим
Смрт у њој неиспитану да од негде измолим 
Престаје пустош даха у сусрет лету без ње

У црне обмане сам се заклео да уста њена подражавам 
За црну слободу смрти једна бела пруга je продужење 
Гле непрекидно je тачна само кад на одру спава 
Гледам у начин који je њено очајно спасење.

(1968)
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MEMEHTO

Muju Сарићу

Нема те... ал као да ти се 
корак слути.

Jep отишао ниси у јуну 
и доћи ћеш у јесен 
до чаше, Благоја и Плавка, 
где су без тебе стали минути — 
Доћи ћеш ведар ко небо 
и песнички занесен.

Доћи ћеш... jep маскараде 
на путу твоме више не постоје. 
Бићеш са нама: овде се и даље 

весели и пије.
Речи се твоје никада више 
погрешно не могу да броје. 
Редитељ je отишао, 
ал представа завршена није.
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ВЕЧНИ ОКТОБАР





РЕПУБЛИКО

Ти што сјаш под разбукталим сунцем 
Ти израсла из ноћи попут оггьеног цвета 
Ти устрептала црвена струно ветра 
Ти звездо земље никла у зрневљу лета 
Ти што говорит речи заљубљене и благе 
Ти што шапућеш тутањ и сјај офанзива 
Ти буктињо славе Ти бела од бола и снаге 
жено са вода разливених о туго сељачких њива 
Ти ружо никла из крви покољења 
што сад на челу нашем гориш неизречно 
израсти високо до последнее планете 
и цветај вечно вечно вечно

Ти уснули хероју са Сутјеске и Кадињаче 
што глас ти се мртав у шуму крошњи буди 
са незнаних крајпуташа све јаче и јаче 
Ти земљо топла наших исконских груди 
Ти што нам срце горко претвараш у птицу 
Ти што си плавило неба вратила у наше очи 
Ти што си ожиљак и понос на ратников ом лицу 
Ти што те жар наших руку безмерно точи 
црвена ружо никла из крви покољења 
што сад на челу нашем гориш неизречно 
израсти високо до последнее планете 
и цветај вечно вечно вечно
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ВЕЧНИ ОКТОБАР

Као напуштени осмех то дрво изнад чела
Спаваш у сјају ноћи у киши у последњој сузи лета
У зрну што умире и у плаветнило те врати...
И опет у лист претвара октобар твоје око
Горки заточениче трава и злокобне белине цвета

Можда она још чека док долазиш са ал гама
Са нежношћу ca raj ним оком без жене
Док као рањена реч пролазит кроз њене усне
И постајеш стваран као мала звездана нит
У пределима ветра у пределима твоје крви

Знаш: та птица није иста птица
Између два лепета ухваћена у твојој мисли
Видиш: на свом месту je гнездо а птице нема
Сањаш: у луде мостове те претвара вода
И јесења стабла чувају твој поглед
Твој одлазак, и долазак у белом камену

И опет у лист претвара октобар твоје око
И руже се отварају на твом камену од битва
И два жедна корена на твојим прстима се срећу
И твоја отиче река и не враћа се више

Твој сан бескрајан као дан твоје смрти.
Доста je пепел а у теби за хиљаду некропола 
И много вечности за један тренутак света.

Ко окруњени цвет твоја рука у недрима Земље 
Последња твоја песма.

(1974)
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С Р Б И J A

Тамо негде 
где je порекло жита 
где куцају наша срца 
тамо негде 
где те нико не пита 
скита ли се 
или не скита

Тамо негде 
где храстови тону у ноћ 
и стогови знају своіу таму 
тамо 
где се уместо срца 
простиру ливаде 
и где звезда 
понекад заспи 
над сељачком тугом 
за плугом

Тамо
где Морава жубором каже 
да и љубав отиче

Тамо
где и птица свака 
трепери испод облака 
јутро ти све каже 
Тамо 
ах тамо 
где потоци бистри 
преплићу Taj не планета 
тамо je кристал Сунца 
и једини почетак света
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Далеко тамо 
а блиско 
даље од туге 
реке су многе 
и све говоре љубав

Тамо негде 
где утрну звезда 
и и аде Млечни пут 
на сељачке њиве 
узалудан и жут

Негде тамо 
где се модри небо 
шљивових грана 
тамо негде 
где нам je 
први пут 
светлошћу ока 
земља обасјана

Тамо негде 
ласте не питају: кад сте дошли 
воћњак je у цвету 
и крајпуташи 
за оне који су прошли

Србија 
суза за сузом 
украденом из ока 
невестински чиста 
огрнута знојем 
дубока дубока дубока

Србија 
ноћ и бисерно jутро 
Србија 
камен у свако чело 
Србија 
где остаје човек 
а иза њега све бело
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Проклињу те многи 
Србијо
и кажу горко 
у сузи и зноју 
земљу ову ко мајку 
признајем за своју.
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БЕЛА ПТИЦА





ЛАСТЕ У МОМ СЕЛУ

Врбе шуме твоју косу 
А ливаде и забрани 
Шапућу ми твоје име. 
Тако болно иду дани.

Шетали смо некад лугом 
Где ђурђевак бели расте 
Китио сам твоју косу 
Кад у село дођу ласте.

Сад усамљен пољем лутам 
Бело цвеће где не расте. 
Флашу носим, пијем, пијем. 
Не долазе више ласте.

(пре 1954)
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ВЕТРИ

Однели су ветри 
Што je било благо 
И све што сам руком 
Ко светињу дирно.

(1954)
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НИКАДА

Никада те више неће будити моје руке 
Нити ће ти моја коса шума неспокоја бити. 
Тако ми je жао што те сузом својом 
Нисам стигао опити.
(...)
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ВРБЕ

Влажни децембар у души.
У срцу
пеленогорка зима.
Ко некад
ja киснем кроз распећа сива 
смешећи се тужно
на дуге
зеленозлатасте
плетенице ива.

(1960)
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БЕЛА ПТИЦА

Полети неизрецива птицо 
У тихо безбојнс небо 
Полети суморна птицо 
У дубоки зенит ватре.

Одлети неизрецива птицо 
Даље од најдаљег сунца 
Даље од последнее звезде 
У свет теби посвећен: 
Мртав ко твоје гнездо.

Ох, твoje натегнуто перје 
У свилу разапинье ветар.

Одлети неизрецива птицо 
Изнад j утра без смрти 
У таму сна без песме.
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JECEH

(Два записа)

1.
Опустеле дрвореде без лишћа 
рубином сутон злати.
Корачам тихо кроз маглу месечине 
и чекам.
Чекам да се врати.

2.
Сећам се: кроз прозор буја 
далеки мирис сена, 
и звона негде звоне...
Мирно се обле мале девојачке груди, 
док изнад штале Месец 
латано тоне.

(1956)

112



писмо

Отићи ћу у празне пољане, 
са криком рањеног орла 
са бесним гневом живота 
што кључа у болесној крви.

(1955)
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БУЋЕЊЕ

Бићу у тами
док се сунце не претвори у птицу 
док не пролистају траве
из мојих прстију.

Онда ћу се пробудити
урастао у тишину.

(Пула, 1963)
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НА РАСТ АНКУ

Мици Бошковић

Када у даљини уморно одјекну 
вечерња звона 
Кад звезде затрепере 
као птица сломљених крила 
А месечева свила разастре плаве нити 
над твојим кровом, 
Одлазим да будем с тобом — без тебе.

Ниси ме чула кад сам те звао 
гласом сломљене свирале. 
Жудео сам за модрим рубовима неба 
у твојој зени, 
за вечито тихим осмехом 
последње зелене ливаде: 
пусте од мојих стопа, од мојих 
дрхтавих ногу.

(1956)
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ДО ПОСЛЕДЊЕ ЗВЕЗДЕ

До последнее звезде 
Текла je моја суза 
За Тобом
Koje нема
Шлагерски данас знам
За улице пусте
И за оно нешто
Што се вечно припрема 
И у заседи дрема...

До последнее звезде 
Залутало je моје око 
Без светлости
Да трага за твојим телом 
И с тугом се вратило Теби 
И мени невеселом...

И када си ми већ
Задала рану
Звездо, кроз коју патим, 
Врати ми песму самохрану, 
И вечно са Милом покопану, 
покопану...
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ГРЕШНО И СТРАСНО

Волим те
као земља што je велела твоје прсте 
волим те лудачки неизмерно 
неизрециво дубоко и верно верно

Волим те
ти слепа жено без посмртне маске
волим те белом који те pada
волим те грешно и страсно

Волим те
ти обелиску од сунца сјају без сјаја 
волим те ти што не постојиш 
нигде у бескрајном болу 
нигде у бескрају бескраја

Волим те
ти дивљи цвете из ноћи јула 
волим те као смртник и као бог 
вечно вечно вечно

Волим те
мој бели цвете дуга
без тебе што више нисам ни човек ни бог 
изнад свега вечно
и верно верно верно

(1961)
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ЗАВЕШТАЊЕ

А када умрем, 
мој бескрајно далеки друже, 
опет ћу живети
у благом струјању песме.
Из мо)их груди пролистаће траве 
Из мога празног и охлађеног срца 
израшће жути цвет туге.
И тихо, тихо ће шумити на ветру 
Moje заборављене песме.

(1956)
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БЕЛЕШКЕ О УМЕТНОСТИ





ДА ЛИ JE ВРЕМЕ ПОЕЗИЈЕ ПРОШЛО

Има у једној песми мађарског лесника Ћуле Иљеша неколи- 
ко носталгичних стихова, према чијем позиву не могу да оста- 
нем равнодушан; који тачно и суштински изражавају пораз мо- 
јих хтења, мојих намера:

„Сад шапућем себи: О, тихо
корачај...

боли и боли свака лепота 
што се руши...“

(...) И нека ми Зуде допуштено да изразим незадовољство и 
интелектуалну патњу малог броја оних који су „оптужени“ за 
духовну тензију.

(...) У средини Koja je све мање и матье доказивала интересо- 
вање за доживљавање његовог света, млади je лесник почео да 
се осећа стран; према његовом делу све су више били равноду
шии, иако je он прижељкивао сусрете, добродошлицу, охрабре- 
ње... Он није имао свој лист, којем би поверио судбину својег де
ла, власници дворана већ су почели да постављају немогуће 
захтеве. Они који су били дужни да премосте јаз што je почео да 
се шири између лесника и његових слушалаца, поседовали су 
уверење да се растущем злу разних вашарских приредби не тре
ба супротставити; да млади лесник, ако хоће, мора сам да избе
ри своју афирмацију, без помоћи са стране. Али за тако нешто 
ми нисмо имали креативног елана, заснованог на било какво) 
традиции. Омладина je брзо изгубила интерес за леснике и њи- 
хове песме, и оно што нас испуњава горчином то je да се данас 
краљевачка млада генерација препустила разним бесадржај- 
ним, заглупљујућим спектаклима који ничег заједничког са 
уметношћу немају.

Хтео бих овде да цитирам један пасус из Тургењевљеве ле 
сме у прози „Две строфе“, да бих нагласио како треба примити 
отуђеност од символа лепоте, отуђеност која je код нас почела у 
светлу сложених односа узрока и последила једног одређеног 
тренутка:

„Беше једном je дан град чији су становници страствено воле- 
ли песништво да — уколико би протекло неколико седмица без 
нових стихова — сматрали су овакву сушу у поезији општом не- 
срећом. Обукли би тада најгоре рухо, посули се пепелом по гла 
вама и, окупљени по трговима, проливали сузе, горко прекоре- 
вајући музу што их je напустила.“

Болно и бесмислено одбачена и заборављена, песма je лага- 
но умирала, добила приватни карактер и одбегла — уместо да 
буде нужно присутна у нашем трагању. (...)

121



Али, време поезије није прошло, иако je то писцу ових редо
ва више пута наглашавано. „Поезија je вечна, исто као и 
човек“, рекао je Гаетан Пикон. „Њено доба je увек данашње до- 
ба.“

(Лист „Октобар“, 1966, 1)

СУДБИНА И ВРЕДНОВАЊЕ СЛИКАРСКОГ 
ДЕЛА

Уметничка слика представља континуитет једног посебног 
доживљаја, сусрет са једним дубоким светом без обала: данас 
са фигуративним и апстрактним, чије разумевање нуди реше- 
ње његове загонетности. Модерно сликарство све више напу- 
шта друштвену или идејну ангажованост и залази у облает тео- 
рије о лепом, у којој je све теже одредити вредност ликовних еле- 
мената, пошто се они губе. „Нема више волумена као таквог, не
ма више простора, димензија и материје као такве. Перспекти
ва постаје апстрактна, чиста боја he заменили форму, или ће 
чиста форма заменили боју, а у први (и једини) план ступа ели- 
карска материја“. Данас још нису сасвим докучиви циљеви мо
дерне уметности, њени простори и продори у непознато, али he 
време, као најпоузданији судија, дати њену тачну дефиницију, 
одредити њено место и улогу у друштвеном животу човёка. (...)

Ми смо, пре света, склони да брзо и ингерентно доносимо ра
зличите судове о једној истој вредности, да лишени основног 
знања и не осећајући ништа пред једним модерним делом, које 
морамо примите in. extenso, идемо далеко у својим „експеримен- 
талним истраживањима“, стављајући на пробу своју доброна- 
мерност и своја морална начела. Када с осећањем сигурности 
дајемо критичке оцене сликарског дела, ми заборавльамо на 
оне који сликају оно у шта верују и онако како то и верују; на
ша критичарска креативност у ствари je импликација кафан- 
ског дивљења или уличне доколице у je дан поштен напор и рад, 
иза којих сто j и читаво једно стваралаштво, један живот занесен 
лепотом уметности. Наше интересовање за сликарство препу- 
штено je пословное™, критичком суду који одговара датам тре- 
нутку: ми показујемо да смо господари свих логика и да с по- 
дједнаком доследношћу умемо и смемо да оцењујемо и позори- 
шну представу и сликарско дело, на пример (не схватајући да 
тиме грубо нарушавамо вредност уметничког дела, па и читав 
луцидно организован ред сликарске уметности). Срећом, споро 
али у корист стваралаца, време he срушити сваки имплаузи- 
билни суд о вредновању и даће константну и потпуну оцену 
света што егзистира у бескрајном свету уметности. (...)

(„Октобар“, 1966, 4—5)
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ПИСЦИ И КЊИГЕ

Славко Михалић: „Језеро"
Најновија невелика збирка песама Славка Михалића, „Je- 

зеро", иначе његова осма збирка стихова, ако не значи један 
нов, снажнији и поетски свет — не значи, исто тако, ни песни- 
ков пад. У „Језеру“, поеми од шест певања, по Kojoj je Михалић 
дао име својој збирци — преовладава осећај отуђености од све
та, тежња ка разјашњењу „вечних истина“ („како и льубав мо- 
же бити прашина“) које песник опева имплаузибилно, негира- 
јући законитости поезије.

Михалић се веома често служи метафором, али je веома че- 
сто и злоупотребљава. Ипак, његов однос према свету и поезији 
je чист и веома често изузетно дубоко надахнут. Иако по уну- 
трашњем звуку који пружа може понекад да изгледа декадент- 
на, ова поезија je пуна искрених, топлих и модерних песничких 
струна. У „Језеру“ има стихова који спадају у нешто најбоље 
испевано последњих година у нас (сонет „Увијек грешнији“ и 
др)

(„Просвета“, Београд 1966)

Мома Димић: „Живео живот Тола Манојловић“
Млади песник Мома Димић објавио je своју прву књигу про

зе, за коју се не би могло тврдити да je роман у пуном значењу 
те речи. То би пре био дневник о сећању на тужни живот шума- 
дијског сељака Толе Манојловића, на његово скитање и поту- 
цање по животу, заборављеном и празном. Иако писан није 
успео да дубоко оживотвори лик о коме пише, иако му замисао 
често — уместо да буде реалност, јава — прелази у неки далеки 
сан сећања, он je језиком свог приповедања неприкосновено 
устрептао, он свесно свом јунаку даје речи антиграматичке, 
исковане, архаичне, неправилне. Тежећи више литерарној 
форми него унутрашњој суштини свог дела, Димић je по свом 
техничком поступку инвентиван, али je до једне поетске веродо 
стојности и животне истинитости његов пут још веома дуг.

(„Просвета“, Београд 1966)

Владимир Предић: „На челу воде“
Ако се трага за суштином Предићевог стваралачког чина, 

намеће се мисао — уколико je та суштина заиста „суштинско“ 
објашњење — да je песник на ефикасан начин решио свој про- 
дор у свет стиха, да je његов широки замах донео једну дестили- 
сану лирику, уметничку вредност чији импулси задиру у вечне 
тајне људске егзистенције, у биће-небиће, живот и смрт. У Пре- 
дићевим сонетима открива се једна заљубљена побуна против 
времена, побуна из које се рађа песма као оружје победе над
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самим собом, али и над „звезданим понором“, „развалинама не
ба“, „тишином гладном“, „безгласјем“.

У свом трагању за истином, Предић се колеба између наде и 
очајања, измену страха од животне трагике и радости животне. 
Иако немоп остаје, песник je сав концентрисан на лепоту све
тлости о чијој неповратности лева. Песма je једино спасење ко- 
јим се побеђује апсурд смрти, јер „рука што не пише у заборав 
се пење“. Та испуњеност пустоши која вечно опомиње, захтева 
дубоко самопотврђивање; песник je налази у својој поетској 
авантури, која објашњава биће, изгубљено а ипак озарено ма- 
гијом стиха.

„На челу воде“ je књига која представља један од најзначај- 
нијих подухвата крушевачког издавачког предузећа. И поред 
тога што je ова збирка песама неуједначене вредности, може се 
несметано тврдити да je певање Владимира Предића већ данас 
залажено у савременој српској поезији. Поверује ли се песни- 
ковој инерцији, ускоро ће се експлицитније говорили о стихови- 
ма који наилазе.

(„Багдада“, Крушевац, 1966)

Антолошја новије француске лирике

У избору и преводу Ивана В. Лалића појавила се једна зна- 
чајна антологија која обухвата један век француске поезије, од 
Бодлера до данас... Заступљена су највећа имена новије фран
цуске лирике -- Верлен, Маларме, Валери, Превер, Кено, Аполи- 
нер, Мишо, Клодел, Жув, Перс, Бретон, Елијар, Шар и друга. Са- 
стављач се трудио да изврши непристрасан избор, али преводи 
појединих песама нису увек најуспелији, адекватни оригиналу. 
Jep „вратоломно je прелазити са терена неког метафизичког 
лесника на терен надреалисте, са научне поезије Валерија на 
шансоњера Превера“. Али, исто тако, има превода који одража- 
вају специфичан склад и ритам оригинала, мисаону дубину, 
уметничку — ако се сме рећи — првобитност песме.

Лалићева антологија je једна од најбољих које су се током 
последњих година појавиле, и несумњиво представља значајан 
културни догађај.

(„Просвета“, Београд 1966)
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У ОДБРАНУ СЛОБОДЕ

У нашој данашњој епохи сведоци смо дубоких, есенцијалних 
промена у читавој модерној уметности, што значи да смо сведо
ци измене духовних вредности, њених разбијања на мноштво 
естетских и неестетских феномена које je тешко потпуно обја- 
снити. Разумљиво, модерној уметности, чије су границе тако ре- 
ћи безграничне, најближи су апстрактни принципи и, чини се, 
надреалистички наговештаји су све снажнији. То не значи да je 
савремена уметност потпуно раскинула са реализмом и својим 
другим симболима, да у њима још увек не тражи средство свог 
израза, афирмацију свог става према човековом свету. Модер
на уметност углавном представља апстрактну анализу облика, 
ко j у доследно спроводи у стваралачку концепцију.

Међутим, ако je уметност одбрана слободе, он да у духовним 
вредностима модерне уметности постоји je дна трагична нота, je 
дан мит о човековој изгубљености, je дан понор на чијим се ру- 
бовима налази човек — сам и обесправљен, за кога je неизве- 
сно да ли ће се вратити својим правим духовним изворима.

2.
Све мање и мање чудесни одсеви лепоте — који пролазе кроз 

наше снове — остављају за собом магију узвишене уметности, 
све мање се оваплоћују у носталгичну реч, у дирљиву сликар- 
ску материју, у племенити звук...

У модерној уметности постоји велик број праваца, постоје 
нови токови и продори у време који су животни и актуелни — 
али, исто тако, још je већи број фиктивних и ефемерних, помо- 
дарских манира и навика у покушају да се по сваку цену буде 
нов и оригиналам. To je трагика данашње модерне уметности, 
трагика која синтетизује ово раздобље, захуктано и индустриа
лизовано, — и она наговештава слутњу због које смо забрину- 
ти. У свом покушају да се узнесе, а наилази и константно на ло
те расположенье према свом стваралаштву, уметник je изгубио 
свој свет и повео се за механичком силом саморекламера који 
су се са малим реализаторским способностима али великом бу
ком попели на пиједестал.

(...) Стваралац je дошао до апсурдне несразмерности, изгу
био je свој добар укус.

3.
Аристотел je тврдио да je „поезија истинитија од историје“, 

али данас она мало кога инспирише, мало кога може да дозове 
у своје недосегнуто окриље — и средина која je не прима несве- 
сно постаје њен гробар. У свом материјалном облику песма мо 
же бити највеличанственија и најприроднија, али неће бити до
чекана одобравањем и аплаузом, већ лотом вољом.
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Данае се вредности мере на сасвим другачији начин. Кон- 
формизам je узео маха у вртоглавом темпу цивилизације — ва
жно je пријатно провести свој викенд, имати телевизор или ау
томобил, или ма шта друго. Болно je што je то превасходно, нај 
важније. Осећајне и мисаоне побуде уметности су анатемисане 
по диктату времена које je човек условие. Духовна вредност, ко- 
ja je нашла св oj израз кроз уметничко дело, нестаје или je па
тентна у горкој али узвишеној усамљености. Она je на неки на
чин постала. епско враћање самој себи...

Духовые вредности, кроз које треба остварити слободу, нису 
потпуно угашене стандардним нормативима савременог света. 
Оне су потиснуте, али je сигурно да ћемо присуствовати коре- 
нитом преображају и сјајноме успону њиховог поновног враћа- 
ња кроз суптилна и надахнута уметничка дела. Њихова тренут- 
на отуђеност од уметности само je израз дубоке туте (и да ли са
мо туте?) стваралаца који кроз уметност долазе до своје катар- 
зе, до потпуног ослобађања од животне неумитности, до једног 
бескрајног хуманизма и дубоког поимања суштине човека.

(„Октобар“, 1967, 10)

У ЧЕМУ JE НЕСПОРАЗУМ

(...) Напустила ме ослобађајућа ведрина и претворила се у 
меланхоличну самоодбрану. Данае сам зажелео да се питам: 
шта je естетски вредно? Веома моћни инструменти доводе ме у 
дилему да ли сам у праву. Да ли сам у праву ако браним онога 
који није вашарски забављач, онога који представља један рас- 
цветани хуманизам — у име победничке среће над људским сла- 
бостима, у узалудном очекивању да ra неће сматрати изгубље- 
ним интелектуалцем (и не само таквим). To je фундаментални 
проблем који покушавам да решим.

Исувише често се мењају наши, критеријуми, исувише смо 
побуђени разнородним интересима, у којима нема спокојства. 
Ни много истине. Наше се тежње често пребацују на терен су- 
бјективног, и за којег постоји глас пун горчине. И поноса.

Овога пута желим да кажем своје мишљење о књизи афо 
ризама Растка Закића „На л-уту рану — љуту траву“. Иако je, 
кажу, касно (а због тога што je претходни број „Октобра“ иза- 
шао пре усвојених закључака Идеолошке комисије Општинске 
конференције Савеза комуниста Краљева), сматрам да овај 
лист, у ствари шегов уредник, дугује читаоцима и сарадницима
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своје јавно мишљење о писцу који je био дуго присутан на стра- 
ницама „Октобра“, као што je и данас.

У закључцима који су усвојени, читам један пасус: „Дрскост 
овог сатиричара, његова крајња нетолерантност према овом 
друштву и његовом руководству, посебно je наглашена у афо- 
ризмима који се односе на личност, на појединца као сублима- 
цију врховне власти и насиља. Чак његова сатира, на овом по- 
дручју, превазилази све што je до сада у историји овог литерар- 
ног жанра изречено о најцрњим аутократима и деспотским 
владавинама...“

Мислим да je и данас Закићев свет афоризма многима остао 
загонетка, те се стога тумачи на више начина (или на начин ко 
ји не одговара). Стојим на становишту да у књизи „На љуту ра
ну — љуту траву“ има афоризама који су морали да буду избег- 
нути, али, исто тако, браним je од императивне критике која jy je 
насликала тако жалосним бојама. Очигледно, у оцени Закиће- 
вог дела постоји много површности и нестудиозности, као да се 
по сваку цену хтела да жигоше његова „немарна будност“.

Чудно je да се нико није сетио детаља да се Закић са својим 
афоризмима појавио још септембра 1966. године у листу „Окто
бар“ и да je гро афоризама који су публиковани у књизи објав- 
љен у листу а да се нико, до пре извесног времена, није нашао 
побуђеним нити погођеним да у стане против његовог неверс- 
тва у морално, у друштвено-политичке основе овог друштва ко- 
je je он, тобоже, желео да карикира. Такође, колико знам, овај 
Клуб нити je ико позвао нити га обавестио да да свој суд и своје 
мишљење о Закићевом делу, мада je он био и остао есенцијално 
заинтересован за вредновање његове књиге. (...)

Желим да потврдим своје мишљење да су жалопојке изрече- 
не на рачун издавача и аутора, врсног сатиричара замашног 
даха да УКАЖЕ на појаве које треба открити и самим тим укло
нити, — преоравање једног искреног стваралачког чина, једне 
способности да се б уде будно присутан у друштву коме се жели 
његов крајњи циљ, велики циљ — комунистичко друштво.

(Уводник, „Октобар“, 1968, 24)
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ГЛАС ЗАБОРАВЉЕНОГ МИТА

Још у библијским легендама, тим древним и моћним лите- 
рарним текстовима, казана je дубока мудрост да „на пометку 
свих почетака, ипак, беше реч“. Трагајући за смислом и сушти- 
ном свог битисања човек je кроз реч долазио до многих сазна- 
ња, његов мисаони свет je евулуирао до неисказаних висина. 
Имајући у себи реч, у једном тренутку он je почео да осећа по
требу за стварањем, за откривањем новог, за тумачен-ем још 
недефинисаних феномена... И један по један, из таме су почели 
да израњају животни парадокси, да нестају примитивна иску- 
шења...

Историја светске књижевности — пошто je овде реч о Ктьизи 
— потврђује какав je огроман пут човек превалио у свом стре- 
мљењу ка савршенству.

У многобројним историјским епохама, писана реч, књижев- 
но дело, Књига, представљала je друштвени идеал, врхунац ле
поте у стваралаштву, естетску вредност пред којом je живот до- 
бијао нове димензије... Данае, међутим, о култури као и о умет- 
ности, о Књизи, често се говори с ниподаштавањем. Књига je 
све више непозната и у интелектуалној средини и прети joj опа 
сност да потоне у кошмарне апсурде које joj средина нуди и на- 
меће.

Прихватити Књигу значи на неки начин и сам участвовати 
у стваралачком чину. Дубока оданост књизи неизбежно дока- 
зује интелектуалну зрелост која дрхти и пулсира над писаном 
речју, изражава дубоко поимање вредности у људском животу, 
истине осмишљено схватање суштине у уметности... Реч Књига 
за некога има опори звук, драматичан, хладан или отуђени тон; 
за некога je то носталгична реч, истинитија од детињства, леп- 
ша и дубља од светлости, од маште или сна, уверљивија од инте- 
лекта, јача од истине...

У овом опскурном и суморном свету, у којем све више прео- 
владава сумрачје логике, Књига постаје инструмент који откри- 
ва je дан посебан простор, ризница која пружа лепоту трајања. 
Нудећи своја пространства, она постаје савест свог времена. У 
свом деловању на разум и осећање, на контемплацију, на 
искуство, она остварује један пунији, супериорнији став према 
животу и смрти, одређује реалне вредности, озрачава располо- 
жења свакидашњице. Својим доживљеним експанзивним не 
мирима, она je дух епохе, њено богатство, чаролија, ослобађа- 
ње од животне немоћи, сазнање о радостима егзистенције, ду
ховна силина, снажна вера у будућност. (...)

(„Октобар“ 1968, 22)

128



ФОТОГРАФЫ  JE





Песник са сестром Љиљаном, мајком Маријом и оцем Михајлом

Београд, јун 1958, на Калемегда- 
ну. У друштву лесника Душана 

Вуковића

Песникова Мајка. Снимак из 
Скопља, 30-их година

131



Ca непознатим другом. Нишка Бања 3. септембра 1954.

На Јадрану, са сестром Љиљаном
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Ca сестрама и браћом школског друга Стевана Ћаковића. 
Десно: Драган Дробњак
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У соби 1216 Студентског града у Новом Београду, Maj 1961. године. 
Карикатуре на зиду івиди се аутопортрет) дело су лесника.

Пред Хотелом „Турист , у Краљеву 1969. Слева на десно: Милан 
Дачовић, Стеван Даниловић, Светислав Вуксановић, Драган Илић 

и Василије Туцаковић
134



Два карактеристична снимка из шездесетих.

Зима I960: М. Рунић, А. Лековић, Д. Илић, Д. Дробњак и Б. Мрвош
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Илић je сам потписао слику: На свечаном отварању бифеа „Златно 
Буренце“, септембар 1972.
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Једна шетња улицама КраљеваУ парку изнад Ибра, 1963.

У Редакцији „Октобра“ 1967. године. Драган Илић са Михајлом 
Жутићем (лево) и аутором избора ове поезије.
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Ca мајком, 1973. године

ПОСЛЕДЊА ПОРУКА. - На само 
два дана пред смрт, песник се из 
Врњачке Ван>е јавља пријатељу 
Милану Дачовићу: „ Брате по кр
ай, Веома ми je жао што за Пра 
зник нисам могао да останем у 
Краљеву, односно да свратим до 
Адрана. Дошао сам овде да са не
ком лудачком ужурбаношћу pa 
дим на редиговању рукописа; ка- 
да ту збирку песама будем обја- 
вио сви Бе, најзад, рећи да сам 
потпуно полудео (и неће бити да
леко од истине). Твој све до среди 
шта Земље, онај који (засад) ва 
жи само за будалу у природној 
величини.“

Нишки
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О ОВОМ ИЗБОРУ

У књизи која се појављује на пету годишњицу песникове смрти за
ступлено je све најважније из поетског опуса Драгана Илића. Прире- 
ђивач се руководио мишљу да треба што потпуније представити аутора 
у поезији, а да je за неку другу прилику упутније оставити Илићеву 
прозу, хумористику, репортаже и оно што би се могло подвести под по- 
јам журналистике. Пре осталог, свакако би требало објавити избор тек- 
стова Koje je Драган Илић годинама писао за новине, понајвише за 
„Пбарске новости“.

Заступљени су стихови из свих периода живота и стварања, осим 
првих покушаја који овде свакако не спадају. Да je време за један кри- 
тички избор, књига би била неупоредиво тања и битно друкчије компо
нована. Овако, дело je у највећој мери „уредио“ сам песник, при чему су 
једино тзв. рани радови дати на крају избора.

Приређивач се клонио интервенција, сем у случају кад je песник, на 
овај или онај начин, наговестио да целином или деловима песме није 
задовољан. То je брижљиво одмеравано и, након прегледа сличних ос- 
тварења или идентичних поступака, понешто je изостављано. Нису 
објављена ни четири последња певања из поеме Ишчезле ватре, јер их 
je песник употребио на другом месту: Декларацией маіме (1, 2, 4. и 7. пе- 
вање).

Ова поезија je прибрана из заоставштине, од песникове породице и 
пријатеља, из периодике (понајвише „Октобар“). Драган Илић није обја- 
вио ни једну збирку песама, ал и je имао приређен рукопис за барем 
две. Стицајем непознатих околности (вероватно док су преписивани 
стихови?) тај избор je помешан са осталом грађом. Тако je отпала мо- 
гућност поређења и анализе.

Овде су увршћени, махом у фрагментима, и текстови критичко- 
есејистичког карактера који убедљиво илуструју песниково схватање 
поезије и његов однос према њој.

Приређивач je у раду имао свесрдну подршку песникове породице и 
пријатеља, другова, поготово мајке Марије. Уочио je и велико повере- 
ње издавача. Свима који су на било који начин помогли, приређивач се 
топло захваљује.

Б. М.
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