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сигнатура

Успавајте се где сте затечени 7
Кад сте у живот коракнули бољи.
Пожуристе бодри, нечим усхићени, 
А да л то беше по божијој вољи?

Свако je нешто хтео, а сви свашта, 
Ко год je хтео, мнио je да може 
И да се имао родити рашта, 
Да ће смисао и крв да се сложе.

Нисте знали да ваше страшне снове 
Други већ с новцем мешају и броје, 
Да закони су за вас донесени.

Ко лађе које изгубљено плове, 
Нисте знали да више не постоје 
По свету добри, горки, занесени.





9II По свету добри, горки, занесени, 
О, ваши снови миришу пре)ако 
Ко цвеће када, склоњено у сени, 
Жуди за сунцем, жељно а не)ако.

А када изађе међу ствари дана, 
Када та светлост почне да га меље, 
Цвеће постане мали украс стана, 
Снови постану краљевске повеље.

Све ваше чежње, заноси говора, 
Сва ваша здања, прављена да трају, 
После слављења, шта буду на крају?

Тишина. Ветар. Сув венац ловора. 
Ви, жељни, где сте, у шта претворени, 
Ви руке по трави, ви уста у сени?





Ви руке по трави, ВИ уста у сени 11
Када ничег нема, страхови се јаве 
Пошаљу абере тешкој успомени 
Пробуде се звери, аждаје и страве.

Сви турци и немци, одјекну ратови, 
Зајаучу песме, запуцају праге.
Једнима се чини: витешки атови.
Други ко да виде шверцере и pare.

Док јесте вол ели, вол ели сте лудо 
А када мрзите, мрзите још луђе. 
Неста)ете с криком да живот je чудо.

Кад себе немате, све вам буде туђе.
Што више повести, све сте више неми.
Ви закрвављени и ви заљубљени.





23.9 4 si 5

iv Ви закрвављени и ви заљубљени КЗ
Баш Bac једва чека бог без људског лица 
Коме ни обриси нису измишљени: 
Сунце није око, месец трепавица.

Али je за људе, на њих мисли само 
Препуна je бриге компјутерска глава: 
Овде их прогони, а милује тамо 
Уместо Моцарта, свира људска права.

Није љут, нити прек, као они бивши.
Чак je и батина његова смирена.
(Мада то не тврде сви ваши почивши.)

И кад нуди снове, више склон намени, 
Тад прошапће тихо тонове сирена: 
Зарастите у плав сан камени.





15V Зарастите у плав сан камени, 
Тако, коректни, j ер нисте више 
Закрвављени и заљубљени, 
Гледајте ниже, зборите тише.

Зашто да с надом умишљате нешто 
На страшном месту зашто ста) ати? 
Своју причицу везите вешто 
Кад постојите, зашто трајати?

Нека буде што пре било није, 
Успорите откуцаје крви, 
Нек се смире живци историке.

Ви мртви, по свету повијени 
Хода)те, браћо, снујте у мрви 
Ви живи, ви сутра убијени.





VI Ви живи, ви сутра убијени V
Сатови вам нису навијени.
У речима снови похрањени 
Делима су давним намењени.

Ви из песама нисте пробуђени, 
И блесак бомби сјаји вам у зени 
Ко казна јер сте били узбуђени. 
Зато сањајте и живите снени.

Дике очевима, мајкама невени, 
Топови већ стоје за вас изливени, 
Ножеви су спремни, споменик на стени,

Сви славни датуми у замаклом веку. 
И зато спавајте, нека без вас теку 
Те црне воде у беличасто) пени.





VII Ви црне воде у беличастој пени 19
Дадосте земљи у којој затворени
Ко месечари тапкате, опијени
Мраком што ври у ново) врховној зени.

Спавате у тами, снивате невени 
Да ће заискрити у вечно) копрени. 
Ваш je приковани на високој стени, 
Ваше су песме ваши стари рефрени,

Ваш je младенац на крсту уморени, 
Ваш je поштењак под звездом поражени, 
Ваши су сунцем летачи оборени,

Ваше непостојеће у васељени, 
Ваше je ништа у сну и успомени 
И мостови над празно извијени.





21ѴІІІ^ И мостови над празно извијени, 
Моћни градови лако порушени, 
У древном дому жишци угашени, 
Златни пехари давно испијени.

А ти некуда, главо, хајде, крени, 
Из тешких нада трептајем се прени, 
Нису дамари сви поремећени, 
Ни сви судови крвни зачепљени.

Мораћеш, душо, обрни-окрени, 
Да у дубоко) тој прогледаш сени, 
Осмотривши се да кажеш: промени!

Они ко)и су на те наоштрени 
Од труљења су лакши што те плени. 
Заустави се биљко и rte вени!





23IX Заустави ce. Биљко. И не вени.
Чиста казаљко. Крени. Век замени.
Слушајте стварност. Грми. Из даљине.
То су joj речи. Од муње хаљине.

Шапћу мотори. Дискурси модерне.
Мрмљају власти. Јаке. И дводелне.
Галами папир. Екрани. Сијају.
Ено. Судбине. Већ се одвијају.

Стегните. Себе. Уши. Зачепите.
Селотејпима. Душу. Облепите.
Болани. Човек. Дојчин. Самлевени.

Ходајте. Тако. Усправни. Без кости. 
Као. Слабости. У моћној. Стварности. 
Успавајте се. Ко камен. Невени.





Наспавајте се, ко камен, невени, 25
Па на посао, у канцеларије, 
На врат кравату, јасно одевени 
Међ компјутере и којештарије.

Еспресо кафу, не руске чајеве 
И кока колу, не српске кабезе 
Па да уђете у лаке рајеве, 
Зује европске све пословне везе.

Кликните бићем, онлайн поручите, 
Долари, еври, и декларације, 
Нацрт je спреман, само одлучите.

Када свршите све операције, 
Мада сте млади за развој створени, 
Ви заспаћете, тужни, уморени.





27XI Успавајте се тужни, уморени
У механизму. Ви сте тај део 
Што га уморе. Ви сте уморени 
Машина није. Jep свет je сад цео.

У фином ткању, како год се зове, 
Пакт заједница чежња милиона, 
Живот се сјаји и смислови плове 
Преко јахуа гугла телефона.

Мрежа живаца сваког живог створа 
Компатибилно трепери у духу.
По том се знању пропињу и мора.

И лав умире и урлик на стени.
Сенке нестају ко шапат у уху.
Последња птицо мом лику се окрени.





XII Последња птицо: мом лику се окрени, 29 
Нађи причу у цртама лица, 
Не како je везу по шару рефрени: 
То није лик - доказ потерница.

Како да пронађем оно чега нема?
Има неба ал ти птица ниси.
Из песама то je само бивша тема.
Како ваздух са тог неба виси?

Нема ни ваз духа то су измислице.
Како онда свуда лете птице?
По коридорима, радари их воде.

Велиш значи да нема слободе. 
Ja реално, а ти како? Утеши ме 
Изговори тихо ово име.





хш^ Изговори тихо ово име 
Бранко Иво Десанка Змајова 
Сава Милош Његош и Стерија 
Перун Страор Вид и Хранивоје

Изговарај по реду имена 
Сричи муцај све слово по слово 
Па ћеш доћи до свог презимена 
Као старо оно биће ново

Па ћеш наћи воду сан и бо)у 
Нешто мало у свему велико 
Наћи себе наћи земљу своју

3i

Тада главом можеш крв да заменит 
Да се дигнеш чипом и челиком 
Может да се у ваздуху скамениш.





33XIV И онда се у ваздуху скамени, 
Не питај зашто, не питај по чему, 
Jep су высоко остали знамени 
Моћног песника што сто j и у свему.

Наступила je новог века суша, 
Не пева живот у светским чудима 
Нема љубави, не постоји душа, 
И да ли има нечет у људима.

Мали разговор, пасуљ, вино, пита, 
Слике предака а будуће мисли, 
Око вољених рука обавита.

Будите добри, горки, занесени. 
Ви сте се, кажу, око ничег стисли. 
Успавајте се где сте затечени.





35XV Успавајте се где сте затечени 
По свету добры горки занесены 
Ви руке по трави, ви уста у сени, 
Ви закрвављени и ви заљубљени.

Зарастите у плав сан камени 
Ви живи, ви сутра убијени, 
Ви црне воде у беличастој пени 
И мостови над празно извијени.

Заустави се бшъко и не вени: 
Успавајте се, ко камен, невени 
Успавајте се тужни, уморени.

Последња птицо: мом лику се окрени 
Изговори тихо ово име 
И онда се у ваздуху скамени.





37НАПОМЕНА На идеју да напишем сонетни венац 
по Раичковићевој „Каменој успаванци” дошао сам у 
време, деведесетих година двадесетог века, када je Сава 
Бабић наговорио четрнаесторицу лесника да остваре 
исту идеју, али четрнаесторучно. Мениде тада допао 
шести по реду сонет. Пишући га, уочио сам две ствари. 
Прво, мада je написан пре педесетак година, 
Раичковићев сонет je, у ствари, песма о данашњем 
времену, актуелним околностима нашег живота и 
судбине. И друго, сонет у себи носи својеврсне 
митотворне елементе, баш онакве какви одговарају 
миту о свакодневици у Сонетима о животным 
радостима и тешкоћама. И тада сам осетио да ћу, 
ако икада дође тренутак за то, једног дана написати 
властити сонетни венац по стиховима „Камене 
успаванке”.

Када сам, после неколико година, одао Стевану 
Раичковићу тај „тајни” план и упитао га да ли ми даје 
дозволу и ауторска права да његов сонет искористим 
у свом тексту, одговорио je, отприлике, овим речима: 
Узимај шта хоћеш, ко join пита икота за икаква права? 
И та његова изјава као да je наговестила атмосферу 
ових стихова.





39БЕЛЕШКА О ПИСЦУ Мирослав Максимовић je рођен 
1946. у Његошеву, у Бачкој, од оца Мила, из Цвилина, 
на Дрини, и мајке Стоје, рођене Узелац, из Мијестре, 
на Уни. Прве две године живота провео je у Његошеву 
и Цвилину, а од 1948. године стално живи у Београду 
(изузев девет година, од новембра 1956. до септембра 
1965, које je провео у Сарајеву, Загребу и Книну).

Објавио je следеће књиге: Спавач под упијачем, песме, 
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при САНУ); Спавач под упијачем (потпуна верзија), 
песме, Београд, 1997; Изабране песме, Београд, 2000 
(Змајева награда Матице српске у Новом Саду, 
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једном тому енциклопедијског формата који ће изаћи 
2006. године.

Био je у оснивачкој редакцији листа „Књижевна реч”, 
као и у редакцији часописа „Књижевност”. Различите 
послове (менаџерске, пропагандне, уредничке) радио je 
у Књижевној омладини Србије, Удружењу књижевника 
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