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ПРЕДГОВОР





ЗА НОВУ НАИВНОСТ

Лирски говор Саше Радојчића обликован je од ис- 
каза мирних, без снажнијих стилогених нагласака. 
Опет, испод те површине, осећа се сасвим брижан је- 
зичко-стилски рад и старање. Клонећи се интензивни- 
је лирске музике, ова пенаметљива језичка брижност 
производи честе, благе таласе еуфоније које упућује 
према читаочевом унутарњем слуху. А да бисмо боље 
разумели духовни обзор песника Саше Радојчића, ко- 
ји исказују збирке Камерна музыка (1991) и Америка и 
друге песме (1994), као и потоње песме, чини нам се 
корисним осветлити га помоћу становишта које му je 
супротстављено, али тако што стоји као претходница 
коју Радојчић својом поезијом, no неумитној логици 
поетичке еволутивне промене, из темеља превазила- 
зи. У ту сврху je готово неизбежно гюсегнути за син- 
тагмом којом се, својевремено, оперисало када je реч 
о низу песникових генерацијских сродника, а чији je 
пропагатор био и Радојчић, за склопом — поезија ти
шине. Ако за почетак претпоставимо да поменута 
синтагма подразумева отклон од поетске „бучности”, 
афирмативно раздрагане или бунтовне, нисмо погре
шили, мада нисмо рекли оно претежније у њеном зна- 
чењу. Природу Радојчићеве тишине појашњава при- 
личан број његових песничких места, а полаз joj je 
основно неповерење у стварност и дејственост гово
ра, односно изгубљени — или самоукинути — иденти- 
тет у језику. Откидамо један стих из контекста на- 
словне поеме у збирци Америка', ja немам свога јези- 
ка. С језичким општењем смо дошли — докле смо до-
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шли, а то су простори у којима се све теже можемо и 
оријентисати и препознати, те Радојчић, још на по- 
влашћеном месту Камерне музыке, у пролошкој пе- 
сми, сугерише враћање ономе од чета je језик пошао 
— стварима, пуноћи конкретног. До крајњих консе- 
квенци проблематизован однос између језика и ства- 
ри, као опсесиван, није могао остати неуочен и неис- 
такнут, а лесник je, зачудо, на страни ствари. Међу- 
тим, ако прихватимо песникову аргументацију свога 
опредељења, чуђењу нема места. Тишина je, у овоме 
духовном окриљу, стање по поразу језика, који je на- 
ступао у улози смислодавца.

А сада, моменат je да изложимо становиште које 
смо при почетку означили као оно које Радојчићева 
поетика оповргава. Опет je вишезначни појам тишине 
у питању. Свако ко je дотакао Малармеове eceje мо- 
рао се сусрести са овом речју. Исто тако, један од ути- 
цајних српских лесника ове половине наш era столећа, 
на једном свом есејистичком месту, полазећи од пре- 
узетог става да су речи само део онога што значе, за- 
кључује да „њихову истину треба тражити тамо где 
оне постају, где je ћутање и мир”. Бранко Миљковић 
притом наставл>а да за песму тишина није одсуство 
већ „чиста могућност песме, тј. одсуство света дру- 
гог”. Миљковић, значи, изражава веру у посебан он
толошки статус песме, коју треба очистити од непри- 
падајуће joj стварности ствари, док се Радојчић при
хвата једне прилично опречне приче. Саша Радојчић 
прихвата управо оно што Миљковић ради пуноће 
бивства песме одбацује. Миљковић je био првак и 
промотер j ед не теорије песништва, и j ед нога правда 
(неосимболизам) од прворазредног значаја за еволу- 
тивну слику српске поезије неколико последних де- 
ценија. „Стварносна” димензија, потискивана у овој 
утицајној поетици, побуђује противна, веристичка 
стремљења, а екстатично поуздање у стварност чи- 
стог поетског ентитета преобраћа се у скепсу, што 
бучнију што тишу. Радојчић je изабрао ону тиху. За-
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право, лесник Радојчић затиче језик кобно одвојен од 
стварности, језик стога замукао, свестан ваљда обез- 
начености коју носи, па се, надаље, све више враћа, из 
језика и кроз језик, свету.

Jep ми смо оно изгубљено
и наш Йе бити повратак

поентира пролошка песма Камерне музыке. Повратак, 
који je сугсрисан, има као одредиште прижељкивани 
амбијент некакве новоархајске, идилски безазлене, 
првотне чистоте и непосредности сусрета са светом и 
сопством у њему. Скинути, за песничког субјекта 
претежак, оков културом посредованог смисла, мно
гим посредовањима добрано ишчилелог, намеће ова 
поезија као круцијални задатак и пут разрешења.

У књизи Америка и друге песме наречени темат- 
ски комплекс наставља се и дуби у изабраном смеру. 
Неке истакнуте песме из претходне збирке, у предо- 
ченом предапокалиптичком или предпотопском глу- 
вилу (тишини), зазивају референце космогонијских 
митова и митова поновног ствараша. Да не сметнемо 
и то: и поновног именовања. Надаље се исказује ат
мосфера изгубљене (или затурене) могућности језика 
да посредује између света (смисла) и човека. Ипак, je- 
дан од исказа који бацају светло на запостављени ни- 
во ове теме нал азимо у завршници песме „Знам шта 
радим” (Камерна музыка)'.

знам шта радим.
и тако све док ме не ухвати страх да су ово речи 
које се не порычу, које постају истіина, 
које постају.

С другог краја неповерења у језик, ево, појављује се 
бојазан да сила речи јесте, или може бити, делатна си
ла, те ако кажемо: празно, и поверујемо у празно, он- 
да нам тако и буде. Кривица, рекли бисмо, није само
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у ономе што језик чини нама, већ долази једнако, мо- 
жда и више, из обратног смера. Радојчићев песнички 
субјект — не можемо да одолимо овој слици — тихо 
јечи на распећу своје ироније и порицања. Уводна пе- 
сма збирке Америка, нимало узгредне „Маргиналије”, 
обнавља питање за које се чинило да je у песнику већ 
дефинитивно (неповољно) решено:

над светом нашим да ли бди 
реч, и разлози, и слово?

Питање je од пресудног значаја, јер тиче се утемеље- 
ности језика и света у једном вишем, односно најви- 
шем — трансценденталном ступњу стварности и сми- 
сла, и буди уздање да поменута гаранција може из но
ва дати легитимност речима, јep онда je кроз њих све 
постало, и постало je с разлогом, од чијег гонетања 
све више одустајемо.

Наслоена поема збирке Америка сабира све одлу- 
чујуће особине Радојчићеве поезије, тако да ћемо се 
на њу и у средсредити. Поему „Америка” видимо као 
ауторов окушај у послу састављања неког могућег 
(постмодерног) слева. Обим и захват слева, знамо, ре- 
зервисан je за темељна питања, што захтевају исцрп- 
нију песничку елаборадију, а таква су нам питања, у 
Радојчићевом случају, већ донекле позната. Уз основ- 
ну тематску линију „изгубљеног језика”, текст „Аме
рике”, у дифузном протоку слика и објава, доноси по- 
доста по нарави интимистичких мотивских рукаваца. 
Радојчићево певање тихе дискомуникације са светом, 
и стожерима света, изведено je из Доминантно испо- 
ведне позиције песничког субјекта. Субјект има по
требу да се интимно и духовно декларише, а семан- 
тичка стабилност тих декларација сразмерна je њего- 
вом поверењу у стабилност језичког „дискурзивног 
инструмента”. Језгро овога лирског говора јесте у 
иманентно лирским тежњама ка непосредности доди
ра са окружением, жељом за присношћу, коју прече
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могиле цивилизацијског искуства. Ако су у претход- 
ној Радојчићевој збирци песама била присутнија обе- 
лежја опште симболичке и културне подлоге, чији ба- 
ласт (испражњеност) бива пропраћен иронијским то
ном, у „Америци” се опажа знатније одвајање од те 
подлоге (која je, разуме ее, неуклоњива), за рачун на
пора да се оствари та нова непосредност језика, кон
такта са светом. „Америка” још отвореније сведочи 
умор од спекулативног, али исто тако показује и не- 
припадање емпирији, до које je песничком субјекту 
толико стало. Напокон, може ли и бити другачије ка- 
да je оглашен непоузданим — језик, средство дотица- 
ja са светом и другима: без њега сигурног ни оно ви- 
дљиво, ни научено, ни живљено, не може да стекне 
квалитет поузданости.

Наслов ове поеме реферише о самом тексту тек 
као фантомски симбол епохалног стања, увлачећи у 
свој значењски oncer толике референце које дословно 
и симболички садржи реч „Америка”. Бирамо за 
кључ, који je полусакривен али ипак видљив, следеће: 
нека читалац и тумач прихвате да je поема „Америка” 
заправо исповедно обраћање саговорнику који je на 
позицији детета, односно безрезервности у пријему 
света:

— ти никад не правши поређења, 
за тебе je свако постојање 
попово нађени лик суштине. (I)

требало би да прођу године 
па да наслутиш
важност ћутања, одустанка, 
храброспш потребне за постојање 
у непостојању. (II)

хоћу да говорим једноставно, 
мимо свих захвата и кључева 
на које смо наговорени: (III)
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У том редукованом дијалогу, где „детиње” станови- 
ште без речи, само собом, представља аргументацију 
довољно убедљиву, песнички субјект пред тако су- 
периорним „саговорником” бива испровоциран да се 
правда, да убеђује онога који, опет, не тражи обја- 
шњења ни од другог нити од себе. Иронични став 
спрам цивилизацијских „оптерећења” у језику и видо
кругу сазнања, што јесте сама култура, здушно сауче- 
ствује у вољном напору да се изворно чуђење обнови, 
да се говору поново прибави свежина и истинитост 
почетка. Један убедљив третман теме сложеног одно- 
са књижевност—свет, које се непрестано провлачи 
кроз Радојчићеве стихове, налазимо у новијој песми 
„Moj син чита”. Син, траг душе песникове, ушавши у 
оделити свет књиге и не примећује / метеж, не види 
никога, ништа не види. Отац, поносан и неспокојан, 
препознаје код сина полазну тачку путање сопственог 
искуства, онога који je проживео више књига но дана.

У завршним „Маргиналијама” збирке Америка и 
друге песме, у поентном реторичком питању исказује 
се могући излаз из стања неутаживе скепсе коју ове 
песме изричу. После многих неверица што подривају, 
треба смоћи довољно снаге (и убеђења) и нечему од- 
судном рећи да, и то да учинити песнички делатним: 
„Открити нову наивност у приступању животу и све
ту, открити начин говора који ће памтити своју исто- 
рију али му она неће бити оков, зар се то заиста не мо- 
же?” И заиста, нови пут афирмације може решити и 
питања муклог неповерења у празнином отежали је- 
зик. Нови се императив већ може спознати и срочити: 
певати са неопходном мером поверења у своје сред
ство општења и у извесност света.

Зар се то заиста не може?
Драган Хамовић
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натраг. онима које су кренуле . 
својим током и за чије поштење 
више нико не присеже. просипати 
соли, из ока, главе, по њиховим

траговима — постоје ли завели 
узвишенији од тога? натраг. j ер 
њиве су поново заоране. jep има 
светлости у ваз духу, недодирнуте

алаткама. никада не престаше 
да буду наше, ствари, што смо 
их знали само по мирисима и

краљевским бојама одора. на 
траг. jep ми смо оно изгубљено 
и наш ће бити повратак.



ПОСЛЕ ПОТОПА

опет ће тигар махнувши репом . 
поравнати планине. велика мајка 
ће се поново окренути на бок 
пошло из њене утробе изађу народи, 
пашће киша и сунце ће гранути. 
изнова ће трговци и морнари 
испричати приче. тебе неће бити 
а ja ћу се прометнута у сумњивца. 
нова ће бити само имена ствари.
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ЕЛЕМЕНТИ

облаци беху превелики па ипак 
их јашемо. по тврдој земљи 
не топоћу наши боси табани, 
превучена je још тврђом стеном.

воде са неба, дубоке реке, 
мирне реке, кривине река које 
плаве у миру и рату подједнако 
(да не набрајам дал>е): токови

преграђени самим длановима. 
нови мириси по врбацима.
не газимо више кроз ову воду.

огњишта престала да буду блата 
и приче које смо причали ватри 
нашем уху звуче другачије.
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МЕСЕЧИНА

месецје сладолед од кајсије 
непојамног укуса, идеалан круг, 
насилниче. твоје копље не може 
да наруши замишљени склад

цртежа сазданог од таме и 
сјајних облутака. твоје стопе 
нису погодне за мерење ових 
раздаљина. очи зачуђеног дива

мењају ноћас боју узглавља, 
размичу стиснуте обрве. тако je 
лако испрести причу око песме

месецу. шта треба да значи зебња 
коју ліетач наслућује у топлој 
летњој вечери? шта сећање?
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очи

поглед уоквирен месом: слепи лимунови. која ли се 
чежња иза њих крије, светачка и блага, или она 
што би за собом да оставља помен и трагове. у чије

ли заграђено двориште води корак кроз ова врата 
од леда и неба, у којима не видим себе нити пре 
познајем другог. ту где je cjaj али не сјаји одатле.

да ли их досежу они чије су речи већ утихле.
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АПРИЛ, ЧУЛО ВИДА, ПРЕДЛОЗИ

сазвежђе носи мач. тоциља се низ небо и уноси
пометњу у твоју судбину. пужевим трком, 
по мокром тлу, цветовима — да побегнеш од 

погледа?

под манастирским зидовима чекају девојчице 
успаљене мирисом и тамом. још сричу слова првих 
песама. памтиш ли, само с једног прозора светли

и оне скривају лица кад гледају на ту страну. 
мачоносацЈе доушник снегова, леп je и сувишан. 
кроз песму звоне речи чији смисао познаје тело.

побогу, ти трчиш преко трга, стижеш пред кућу 
и звецкаш кључевима.
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ОВО ВРЕМЕ!

уместо да лажем како ништа није 
сигурно, бел ежим налик заточнику 
спокојном због древности свога завета, 
овде je тако, све мање je онога

што 6их заузврат могао да жртвујем, 
кад би само дани што иду носили 
собом лепша обећања. нема места 
радовању. нема разлога за бригу.

негдашњи облик ствари изгубио сам 
бирајући овај. тренутак промене je 
остао скривен, дубоко. ослонци
које проналазим, само су утехе,

изговорене, потом заборављене: 
поподнева нису гора од јутара.
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КАМЕРНА МУЗИКА

стари су знали знање. у њиховим 
падовима, више но придизању, 
одзвањало je мноштво. што je било 
за славу, славило се без обзира 
на жртве. понекад су и жртве 
слављене. понекад je музика 
досезала до бога, није се могло 
истеки затајно, да не види нико 
(кап по кап), а ми, говорим без убеђења 
да ме следе, нећемо свирати 
у великом оркестру, нашем звуку 
су потребне границе, зидови ове собе, 
кожа овог тела, речи једног језика.
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КЕНИГСБЕРШКИ ШЕТАЧ

можда нема разлога и корен 
али има нокте и зубе 
време. униформу носи изнутра 
и ордење шкрипи као гладан стомак. 
растегљива врећа у којој нестају 
годишња доба. шљаштећа бројаница 
која се врти сама и премеће 
скоро у ритму корака. одступања су 

пожељна. једном ћу збунити 
суседе. закаснити заборавити итд.
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РЕКВИЈЕМ

тло je жељно, лепљиво као тегла са медом.
као сватовски ручак. хладна земља зачас посрче 
срж из костију. ту нема збора, ни бога, могао бих, 
додуше, из другог угла гледати на ствари. рецимо 
одоздо. рецимо изнутра и са стране, као она 
митска птица, која једну главу држи у лешу и копа 
а другом стражари. па почети редом. о сећању 
пореклом с пупка света и концем у овој иловачи. 
о сину у коме су једно камеи и сунце. о томе 
како прикован за туђу земљу састављам причу.
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JA САМ ТУРБИНА

ja сам турбина, воденични камен 
одређен епохом, који прелази пут 
од зрна до праха а не мења место, 
ja сам друм прав као стрела, 
реченица сам и делам како год 
и како где. ja сам ћуп. ja сам 
празнина у ћупу и вино уснуло у бачви. 
па да посведочим. ja сам прозор 
окренут ка врту. j утро, поглед 
који пуца са прозора, ja сам грана 
са које ветар управо отрже 
последњи лист обрће га и носи.
ja сам тај ветар. реченица. турбина.
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ПЕСМА КЊИШКОГ МОЉЦА

рекла си да волиш ломне 
жутим превучене барске кринове 
и да би их се набрала

откидам велик цвет
подсећа ме на тебе
и стављам га међу листове речника

говорим то je књига
као створена
да те сакријем од света

и сачувам
глаголи ће те ваљда нечем научити 
или ће ти ако ништа друго

коса замирисати учевним мемлама 
а то je мени бар
више него довољно
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О!

о! прекасно je пукло јутрос 
јутро. прегласно je цикнула зора. 
шта сада да рекну певачи, 
девице, сломљене душе: 
зеленога ja више или мален je 
смртника број, 
како да не.

у ствари, можда невољан 
касним у предузеће, 
умивам крмељ и зној.
можда тишина пада по столу, 
љушти се као крљушт, 
језик врео од болести.
можда ћу ускоро опет 
држати нож у руци, 
виљушку. трагати по цепу, 
листати другу књигу.

у подне ће рећи: распродаја, 
неко je умро, састанак 
на врху. језика.
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иди

кажем иди. за трагом, пратећи нит, давно 
наложен задатак. за животињом што око себе 
сејаше ствари. кажем иди, за трагом који једном

остављаху и твоје стопе, научи да следиш мирис 
и отиске корака на тлу. буди ловац, јер ловац 
добро разликује ваздух и ваздух, шуму и шуму,

звер и звер. кажем иди и лови једнорога 
несталог у тексту, вука што доноси снег, 
голему рибу. иди. овамо стажу столетне кише.

боја свучена са градских зидова
све трагове ће запрети и неће више бити 
потрага. кажем иди, док je могуће, за трагом.
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АМЕРИКА

i

ништа ново, ствари ћуте
и не питају
за здравље. али не говори
ни твоја одсутност
гласније од равнодушних предмета.
данима се гомилају странице 
преко којих једва претрчи буба 
да би оставила знак, измишљам послове: 
премештам намештај, ку вам горку кафу, 
пењем се на кров.
оданде боље видим ту ha дворишта, 
туђа стабла с којих отпада презрео плод, 
стазе од шљунка којима нисам корачао, 
тајне, тако блиске.

запевао бих с крова
као докони петао, најављујући госте.
запевао бих
као раіьени љубавник, 
гласно, као преварен грк.
— ти никад не правиш поређења, 
за тебе je свако постојање 
попово нађени лик суштине.

гледао си острвља и океан, 
усамљен и велик, 
језеро што пада у језеро
са сигурношћу чињенице. научно бих те 
да заменит извесност
за дане у којима се остаје без гласа,
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у којима филм није довољно осветљен, 
слика изоштрена,
да заменит поглед коме je све 
како треба да буде
за поглед који одустаје од света.
и тада бих запевао са крова
као да сам нешто велико и важно 
најзад дочекао.
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II

гіричао бих ти о тишини, о томе 
како се ништа збивало није.
ти ме не би разумео, 
требало би да прођу године 
па да наслутиш
важност ћутања, одустанка, 
храбрости потребне за постојање 
у непостојању.
памћење ће нас обојицу 
надићи. да си ту, 
причао бих ти приче. 
ти би ми певао.

можда бисмо се свађали, 
то je добар начин 
да се прескоче 
конвенције.
замишљао бих да ширим руке 
и узлећем, претварам се у комету, 
а ти би повратио нестале шумове. 
дом бисмо испунили звуком.
са разних страна би стизали путници 
да виде, да чују то чудо.

тишина би,
неповратно изгубивши друштво, 
паучином смекшала углове 
и ћутала 
сама за себе.
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III

(ситну књигу пишеш)

1.

хоћу да говорим једноставно,
да ме разумеш
мимо свих захвата и кључева
на које смо наговорени:
плоча je дошла до краја
и ручица грамофона се вратила
у своју хладну лежаљку.
у соби се могло опипати
одсуство звука.
метафизика се
само примирила.

2.

овај филм понавља стару причу
и порука изнета на послужавнику
стара je: све je
таштина и грех, важно je само вреМе 
које хоћемо да шчепамо за реп.

(овде читајмо
презрене навике,
говоримо о пропустима форме
и не рецимо ништа
о ускраћености искуства.)

узимам књигу и седам на под. ти ми, 
из далека, не пишеш ситним словима.
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3.

због временске разлике, 
сањамо одвојене снове. 
писанье не гради мостове, 
не затвара промајне излазе, 
није лек. и то je пеки, 
не баш добар, али посао. 
кожни наслогьач je био 
много бољи посао, добра je била 
вечера, вечерњи програм je лош, 
жена која тихо говори 
у емисији о театру 
ружна je као знојна летња ноћ, 
ухолажа je гадна, 
адутje 
жир.
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IV

не, то je
нека друга врста растанка, 
бдења, пуко кушање самоће. 
дани без искушеі-ьа, удишем 
мирно боје и куцкам о под, 
преградио сам тајне ходнике.

равница je прах,
где крочим,
крпаста паучина, без улова, 
јалова, без избора.
дом подноси године:
из старих капута куља нафталин, 
из окана светло, када дођеш, 
отићи ћу на реку, из мохача 
донећу ти сир, испразнићу ормане, 
рачуне нећу платити.

пожелим да причамо о васпитању, 
о правим начинима
да се начине ствари.
америке ми je преко главе, 
телефон je постао клатно, 
осећања су ужарени ваздух 
који гутамо,
прождиремо.
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(летњи облаци. две године потом)

звездано небо надамном, 
морални закон у мени: 
бар једно више не вреди, 
облачност je притисла 
моју низину, крњи универзум. 
ти не знаш, не мораш знати: 
на углу певају, језиком 
који разумем али није мој.
ja немам свога језика.
немам треперава светла 
која би ми показала пут. 
загледан у лишаје и траву, 
трагове опасности, враћам се 
као ствари на своја места.
премећем у глави ове пузеће речи, 
знојим се: лето мојих напора.
другачије од оног
чији сам прах и боје славио 
као луда ластавица.
разумем, знојим се, летали облаци. 
ти не мораш знати ништа
о мојој самоћи, да би препознала 
рад ост повратка. ти не мораш знати 
да je то радост због разлике, 
неповратно изгубљеног језика.
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ПОЕЗИЈА СЕ ВРАТИЛА

1.

поезија je зајебала ствар 
и овде je опет кркљанац.
вратила се теглећи биографије и антологије, 
критичке студије. поезија ее лињала 
и за њом су отпадале речи.
као иверје, плева, тражим добро поређење, 
као зобене пахуљице кад се пробуши кеса 
и здрава храпа развеје по поду.

2.

сачинићу полис промена
које сам скривио,
промена за које су одговорни други 
и оних које су се просто десиле.
носићу тај речник свуда са собом, 
листати га и учити наизуст 
као јуродив књиге пророка.
поезија се вратила
тезика везаног у чвор (тако везујем 
бунован пертле). ето, рекох, 
више се нећеш лудирати, 
причати глупости.
постоје бољи начини уништавања ствари 
и добре старе љуштуре тела
од оних којима се у самоћи предајемо.

3.

на дну шоље фосил. у соби 
светлост и звук, вратила се
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и села сучелице. све више je 
наших тајни, лозинки, забрањених имена., 
граница којима уређујемо свет.
прошлост прећуткујемо, утапамо 
у заборав или у потпуну таму, 
будућа дела Немо заташкати, 
претворити збивање у недогођеност, 
како би рекао један познати песник 
чије име овде, поенте ради, 
нећу изрећи.
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ШУМСКИ ЉУДИ

божанска видеотека je неисцрпна. сваког дана 
два нова филма. једноставност призора 
у којима се пуца превазилазе једноставности 
живота, о томе су писали успешнији писци.

они су годинама обилазили забачене крајеве 
у којима није било часописа ни критичара 
на застанцима се учећи певању. с хаџилука 
су се враћали оседели и препуни прича.

истресали би своје бисаге и прашна одела 
ситним рукописом бележили сећања. на трг би 
излазили и беседили. око њих би се скупљала 
деца и новинари с телевизије. рекавши речи

слегли би раменима и отишли из града поново 
на пут. у шуме свог народа зарасле у легенде 
и јубилеје. тамо ће добити наук о скромности 
а најесен ће изаћи њихова нова издања.
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КЛАСИЧНА КОМПОЗИЦИЈА

дишемо заједно, темена 
скоро приљубљених. различит 
темпе наших удисаја и

издисаја ствара пријатну, 
складну мелодију. класична 
композиција, лаокоон

и синови. змијурина сан 
стеже нас загрљајем хладним 
и сувим, неупоредивим.
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ДВОРИШТЕ

дечак трчи. ако се озноји, коса му воња 
на панонију, препознам тај мирис у шетњи, 
кад се изненада спусти с липа или навали 
из отвореног прозора, његова свест

не познаје песму али je пева покретима.
оно што нисам, можда би он могао бити: 
стварност једне жеље. ако помилује травку, 
израшће кајсија. ако баци лопту увис,

никада се нећу спустити, хоће ли моћи 
да ми опрости ову доколицу, песму 
у дворишту? свет je велик и призива, 
узалуд чека, купићу огледало и ставити га

на врата, с оне стране све je 
болно исто, раз лика je прогнана.
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ЛАСТАВИЦО

над градом ведрина, птицо ластавицо.
прошао je кишни облак и конопац 
за веш je мокар. мој син пева баш као 
ти. моја кћи се сакрила и још сања

платонске идеје, маглу и хронике, 
пробудиће je сећања. планине се 
тање, језера пресушују, године 
су широки пут ка пропасти, срећна си

у мом дворишту, птицо. твоје потомство 
не разуме светлеће шаре које ме
свет обузеше. кожа тастатуре je 
глатка и сјајна као девојачки хор.

екран понекад пуцкета, налик малој 
грмљавини. машина се разболела 
и слова луде, али то није твоја 
брига, ластавицо. ни грех, ни кајање.
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ИЗЛАЗАК, РАТНЕ ГОДИНЕ

најпре ће облаци
и киша ће
засенити варљиву јасноћу,
сунце, истину, затим ће
пасти снег, заборав
преко светске правде.
биће хладно
и мирисно.
и тада бу изаћи.

видим: над једном страном дворишта 
раскриљени лабуд. над другом
мачоносац и пас.
уздржано, савршенство слика 
слободних од нашег говора, 
пахуља тераних ветром.
дивно савршенство! — а мења се 
распоред и лик који творе,
очи света, 
равнодушие.
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ПОХВАЛА (ПРАВЕ СТВАРИ)

и ево, закорачујем у мрак, 
као у језик, брзопотезни би рекли, 
као у вечност. у ствари, 
то je сасвим обичан, прави мрак, 
опипљив, мрак народа мог,

свагдашњи, мрак оних који су посрнули, 
безнадни мрак, прави je мрак, 
дакле, у који закорачујем, и хук 
над главой прави je. не долази 
од авети, нити духа, тај хук

бића с кљуном и перјем, 
залуталог у град, све je стварно, 
мрак и хук, и кораци којима ступам, 
прави je мрак, и киша која почне 
биће права киша, падаће истинским

капима и сливати се низ мрак, 
низ векове који различите трају. 
сиираће, у мраку, та истинска киша, 
уз хук, трагове наших нестварних живота, 
и прави талог ће се слити под кораке.
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ALL YOU NEED IS LOVE

ноћ je пала на град и не пролазы, 
звездице бућкају као аласи 
заробљени у сопственим причама. 
лето je, и густ ваз дух разблажује 
господ дахом лакшим од реченице.

описа доста, вели моја драга 
и затвара окна с улице, речи 
помажу и не помажу, велик je 
свет који знамо и још већи онај 
непознат. заборави, дођи: вели.

кротак као облак троми прилазим. 
напољу, чујем, померио се лист, 
из далека зову цврчци. мириси, 
лавеж, тресак вагона на станицы — 
све оста са оне стране прозора,

пуко могуће, никаква сигурност. 
ван границе собе, језика, тела, 
тај страхотан скок у ту he и страно 
што га свагда чинимо, опсенари 
који св oj ум и чула опчињују.

— алы дођи, лековит je заборав. 
сумња je само један, а ты можеш 
пожелети други вид поуздања.
не темеље, већ скелу што у празном 
опстоји. љубав je све што ти треба.
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ФИЛИПУ

прети, којима будан додирујеш 
уморап свет, покрећу се вођени 
другом вољом. можда у сну носиш још 
топло кокошије jaje и спушташ 
га мајци у руку, можда клечећи 
чупаш травке, према светлу окрећеш 
зелени лист, или управо нешто 
скриваш, на тајно место гурајући, 
којс ћеш први заборавити. сан 
твој ми je, по навици, недоступан. 
слутња; ни толико. сан тврд као ствар, 
уосталом: као јава, која нас 
овија и обмањује, нас ватре 
две, које се не знају, не дотичу.
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ТРИ СЕЋАЊА НА ЛЕТО

(земља)

тамо, далеко, село се претворило у злато.
топла прашина под стопалима. срне су малочас 
истрчале из шуме и моји синови чекају их опет.

док гледам ка супротној обали, тамо где, уморно, 
одлази сунце, дечаци мисле да тражим што и они: 
риђ покрет у шипражју, корак мекши од листа.

како да схвате, како да сазнају — мој поглед 
види изгубљено, обалу на коју нећу крочити, 
предео који ми се неће отворити, ниједном.

(вода)

непоновљиво, неизрециво:
месечева трачица, 
тек повијена, над водом.

танак зрак кајсијастог
што се огледа Meh треком, 
затим облак, па мрак.

(ваздух)

из албума, кути) а,
из дубоких фиока
моја жена извлачи ожиљке у боји

и peha их по поду.
нису то само године,
време кад били смо нешто мл ahn,
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та сећања на лето!
на свет који немамо, 
свет који нас више неће имати.

(ватра)

за ватру надлежна je душа.
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РАСТРГНУТИ ДИОНИС

више пута сам умирао до сада 
и оживљавао друкчији и тврђи. 
сваки пут сам губио понешто важно

од природе човека и бога и стицао 
одличја стене, вековима се претварам 
у кип, у симбол у храму, украс

будућих нараштаја, скамењујем се,
полако, као што планине зру и 
троше се, као што море стари и,

губећи златан сјај, постаје плаво.
златна су само још села на морским обалама 
и деца на жалу која ће ми одбити нос

и уши, поломити удове, у име једног 
другог бога, који сваки пут кад умре 
све више постаје камен а све маше жртва.

сместиће нас Бедном заједно, два тужна 
и уморна мраморна лика, у блиске одаје, 
где ћемо се без иједног звука дозивати

и гледати како нови бог и нови човек 
сваког тренутка умиру и оживљавају, 
све док не почну да се рађају мртви

и стегнути у хлад ан камен. тада ћемо 
последњи пут изаћи из преостале труни 
живота и смрт више неће бити потребна.
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АПОКАЛИПТИЧКИ ЦИТАТ 
(КАО НА ХАРФИ)

ново доба тражи нове песме. зар 
није лирика излив душе, одјек 
срца, огледало живота? песме 
су испеване у облику старом,

као на харфи. сачувала нам се
мала збирка: плесачице без којих 
нема гозби, младићи у новцатој 
кошуљи. све оно, што je на срцу

народу који je дошао, градска
врата скидао и рушио градски 
зид — нема наследника, што je било 
пре рата, богињаје наткрилила.

у њену луку, трговачке nahe
хрле одасвуд. имена лесника 
повлаче се тамо-амо. вечне су 
мисли замишљене, мртав се језик

учи, још се глуме драме, такмиче 
хорови. мртвим се језиком пише, 
свет пада пред њим ничице. вечна су 
дела отврдла, реке стегле у лед.
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ТРАКТАТ О СУЗИ

јутро je јутро, град je град.
ствари су оно што jecy. говорим 
о звуку сирене ватрогасних кола.

о cjajy челичних делова.
о мирису руже у вази на столу.
и кажем „ружа”, и кажем „сто”,

не мислећи па име нити на суштине 
скривене иза ствари. посматрам сузу 
која се суши на образу дечака.

камичак у башти. дрворед. jутро, како 
прекорачује кућу с дворишне стране 
и ћутке одлази низ улицу.
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ПАРАБОЛА

и негде je нестала, изгубила се, 
једна линија, описана у пресецима купе, 
давно, грчким маниром, линија 
коју сам тако добро знао да цртам 
не дижући оловку са невине белине 
хартије. само понекад, ноћу, мислим, 
чини ми се, као да њена сигурност 
улази кроз прозор собе и увлачи се, 
пожудна, вешти лопов, у наборе светла, 
али, кад подигнем поглед са ствари, 
ништа, ничега нема, само се траг, 
знак присуства давне комете, види, 
за завесом, на небу без дна.
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ИЗНУТРА НЕШТО

град je шкољка: 
вечерима с кишом 
воња на празну љуштуру. 
у врело поподне je гњио 
и мек. зором, 
док je jош раван и гладак 
као пучина или жало, 
приђеш ли сасвим близу — 
чућеш како изнутра нешто 
дозива, клопара.
час налик таласу, 
час великој бродској турбини 
која гура витак облик
и сече те исте таласе.

53



ГЕОМЕТРИЈА

као и увек, почињсм 
оним у шта се не сумња: 
углови собе су белези 
несналажења. линије су 
гласне. екран je топлији 
од звезда, ствари 
немају тежину, оне су 
дубоке и миришу на моћ.

геометрију поново вежбам: 
елементи, приче са морское 
острва, нове основе, додирујем 
музику, звук који je једном 
постао далек, као линија 
повучена због разграничена, 
као мрвљење језика, заборав. 
завршићу оним у шта сумњам.



ПЕСМА ЗА 31. РОЂЕНДАН

по Терамену

зашто ли си ме до сад сачувао? 
за које ме то велико и страшно 
дело спремаш? другим речима: да ли

да хвалим твој наум, гест провиђења, 
премудру реч, или да плачем, jao, 
тек што нису провалила небеса.

j ер можда je ово мало твог гнева 
што на нас се изли, само благ увод 
у језу постојања, и вечности?
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ДРЖЕЋИ СЕ ОНОГА ШТО НИЈЕ

овде се уздизала трешња јаких грана 
на које су се нейтрале девојке, не сасвим лепе, 
без стида се смејући својим глатким коленима.

стабло посекосмо зимус, у ведар дан, бучни 
и црвени у лицу од мраза и пијанства, 
грубо се шалећи, из хладне земље ишчупасмо пан>.

знам да ти, док с новим летом друга стабла зру, 
тешко одвраћаш поглед од књига, не даш тај 
спорни мир, али прени се и ипак смотри —

птицу која кружи над оном бившом крошњом 
и свија у њој своје имагинарно гнездо, 
као и нас што се башкаримо у замишљеном хладу

и као да чујемо лаком смех девојака.
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MOJ СИН ЧИТА

и не примећује
како сунце смењује вишедневну кишу, 
како ваз дух постаје топао и тежак,

како пролеће узмиче пред летом,

мој син чита и не примећује
метеж, не види никога, ништа не в иди, 
ни пчелу која му je слетела на колено,

ни оца мог к oj и седи крај унука,
замишљен у неку своју мисао,
загледан у неку своју непостојећу тачку,

мој син, траг моје душе, чита,
и не примећује ни звуке ни мирнее, 
ни промене боја на обичним стварима,

не види ни мене, поносног и неспокојног, 
j ер знам: он чита и живот ће проћи крај њега 
као што ево пролази крај мене,

који сам проживео више књига но дана,

мој син чита и не тичу га се годишња доба, 
мршти се, задубљен у путовање,
и каже ми, не сасвим тамо, не сасвим овде,

каже ми као да одговара на моје питање, 
каже ми гласним и мирним гласом,
и не дижући поглед са слова, жедан сам, тата,

тако сам жедан.
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ДУНАВСКА ЕЛЕГИЈА

већ дуго нисам ишао на реку.
другде, крај њених обала 
шетају заљубљени, последњи пут, 
држе се за руке, и плачу.
небески свод се спустио и стиска: 
више никада неће сванути.

да ми je њихове туге!
да нам je њиховог безнађа!
тамо, матица носи сузе, овде — 
невольно напуштене одоре душа, 
прах испод одигнутог прага, 
комађе креда и костију.

поларна светлост се овде указала, 
и поларни туташ од ког се тресу 
стакло и кичма. јечи песма 
коју разумем, граница светова. 
река прихвата, без кривице, 
вољу наших мртвих дана.

већ дуго нисам ишао на реку, 
њен муљ мирише на изгубљено, 
j ед ан језик и j ед ан свет, другде, 
мешају се таласи реке и таласи мора, 
у гетској земљи, пралику прогонства, 
где je широк поглед на еонски мир.

потиру ли наноси старине 
горак талог нашег доба?
Hohe ли река каткад унатраг, 
равнодушно посети благо 
у дом свој, у извориште, 
у подземље старије од прича?
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већ дуго нисам ишао на реку, 
јер страже су тамо, за мене 
непрелазне. j ер ништа не могу 
да осетим својим. јер још су 
дубоки трагови, бол чије ивице 
кваси и можда заобљава, река.
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МИЛЕНИЈУМ

можда су сви задремали у одсудном часу 
и творчеве речи није чуо нико. једни 
устврдише, разумни, да je сабор отказан,

божји дан минуо, и да смо чисти и сами, 
други, умисливши у сну, делатни, 
нова су јеванђеља писали и у други

звук су речи извртали. разочарани и 
помамљени, који одустају јep je касно, 
и који би да ужасно почне ново време.
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ЈЕДНА ПЛАТОНИСТИЧКА TEMA

не сељакају се, душе, не сећају се,

јер откуда толика испуњеност телеса, 
прекобројних, непотребних, али са смислом, 
из којег би ђавољег магацина, на реверс,

за скупу станарину, високи чиновници ужаса 
издавали душама одоре, станишта, назувке?
не сељакају се, душе, сироте и голе,

од усуда до усуда, по квартовима горшим 
и квартовима дошим, не сељакају се, 
душе: све je то сарадша чуда и хемије.
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КАД КРАЉ ПОЂЕ У ВОЈНУ

Херодот, VII, 39—40

седам су дана и шест ноћи 
кроз мене пролаз иле војске 
слазећи доле, бродовима.

пребројах све народе и племена, 
завирих у срце сваком пешаку, 
свим коњаницима.

располућеног, због глупе грешке,
чак не кривице, 
седам ме дана и шест ноћи

сушио ветар, топли, с мора.

седме ноћи дођоше краљеви гласници 
и моје половине однеше
на супротне стране.

месо спалите, кости самлеше 
и расуше их над оба мора, 
од коже скројише каише,

за узде можда, или украс 
глежњу на;лепте девојке.
о мени толико,

ето то je прича моја.
ето тако се спасох, 
j едини међу хиљадама.
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ДВЕ ПЛОВИДБЕ

ПРВА

и аутобуси су, зар не, некакве лађе, 
пуне поспаних морнара, које се љуљају 
изровашеним друмовима и које у сигурну луку 
води какав подебео, бркат крманош.

над главой му светац заштитник,
примерено, спас помораца, усправан старац, 
светачки укрућен, уосталом, супротност 
лику што стоји поред, младом ратнику.

Taj што с пропетог коња пробада аждају, 
заштитник je кондуктера и торбара, 
не баш сасвим непримерено, j ер треба знати 
да укротиш бесне путнике, наплатиш, начиниш реда.

има ли ко да чува и мене, да брине, 
док туђа једра наводе туђе прамце, 
док свој сам само у потпалубљу, 
или ни тамо, дубље, међу алама и битьем,

дубоко, дубоко, неки заштитник, на дну?
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ДРУГА

пре но што je истекло море, 
бежећи кроз један једини кланац, 
тамо где сад дивовске турбине 
мељу душу времена и простора,

дивовски су гуштери водили битке, 
j един другима гризли вратове, 
сиктали или урлали да су од звука 
самог израњала и тонула острвља.

њихова телеса сада су нафта, 
топли земни гас, или земља сама.
из које израста смиље и ковиље, 
то je поука коју прича мора да има,

све je у једном и све се у je дно враћа, 
говорим потомству што позади 
неуморно врпољи се, али као да слуша.

мој анђео, чврсто, држи волан на правду 
и лагано, лагано, додаје гас.
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ЕЛЕГИЈА О МАЛИМ ПЕСНИЦИМА

мали песници сањају велике стихове 
по читаве дуге ноћи. ходају у сну, 
јече у сну, овај шкргуће зубима, 
онај скичи као прасе: то неизрециво 
утискује белег у њихове дане.

мали песници буде се као из смрти. 
у магновењу, на врху језика, 
док још су са обе стране, велики стих 
им пољупцем печати разум
и нестаје, свакако, без иједног трага.

док се умивају, мали песници 
секу прете жилетима и сводом крвљу 
бележе успомене на снове
по хладним плочицама, које he потом 
орибати њихове стршьиве музе.

излазећи у јутро, у поздраву суседа 
препознају кључну реч песме
и после причалу о томе, мали песници, 
у редакцијама, малим критичарима 
и још маььим писцима романа.

мали песници имају мале пороке 
и љуто се кају због несавршенства.
вежбају јогу, технике памћења, 
окрећу шољу, по црквама пале свеће 
заборављеним, великим, стиховима.

за вечером, они не вечерају.
док шетају, нису у шетњи.
не воде љубав него вребају чудо
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у чијем ће погледу велика песма 
преокренути і-ьихове мале животе.

уморни, на починак одлазе 
мали песници, проверивши замке, 
под јастук метнувши бележнице. 
тако тужне и лепе, заслужено, 
у сну их походе велике песме.
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ЈУТРО НА САВИ

Душку Јовановићу

Пажљивим ходом спуштам се до реке, 
синоћ сам говорио о поезији.
Знам да ни мештани не скрећу у нестар

где за следећи корак нико није сигуран, 
нико уверен у своју непогрешивост.
Коранам по добро утабаној стази,

али ипак сам опрезан: густиш 
дотичем погледом, гљива великог клобука 
отровна je. Не без страха, силазим,

хладно je и тихо на обали.
Неки људи ћутке петљају око чамаца.

У шта ли се уздају, ако се уздају, 
изложени j утру и небу? Зар je заиста 
j ош уснула и пуста супротна обала?

Дан je лишен разлога: с једне стране 
силуете кранов а и недовољно порушен мост. 
Али са друге, осим здепасте барке —

свет какав je могао бити, да није 
наших надања. Дрхтим, хладно je, 
синоћ сам говорио о поезији.

Учини ми се да чујем воз. С полеђине 
опасности, можда пабирак сећања.
Свет какав je могао бити, да није.
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О ПЕСМАМА
И ЊИХОВОМ АУТОРУ

Збирку Елегије, ноктурна, етиде чине два обимом ско
ро једнака дела: у првом je избор песама из ауторових књи- 
га Камерна музика (1991) и Америка и друге песме (1994), а 
у другом делу, уз један изузетак („Парабола”), песме напи- 
сане после 1995. године.

Саша Радојчић (рођен 1963) пише поезију, критику и 
есеје.
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