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ЊУЈОРК НЕМА ПАШЕ,
А ЦРВЕНИ ТРГ ПРИМА ПАРАДЕ

Доселили смо се с венериних брегова 
на којима су трсови лозе плакали 
посечени пољупцима задовољног пролећа 
шло je сишло из плавог сечива снега 
умотаног у кап росе и положеног 
на травку која се њихала 
на седлу ветра расплетене гриве 
изнад сингидунума и паноније 
имали смо намеру да ловимо птице 
да raj имо стада златних руна 
да лијемо трубе и сазивамо на збор 
обележен црвеном заставом и зеленим 
горењем трагова која смо оставляли 
на тргу М и Е заузетих 
лименим кутијама БИП пива и ПИК сокова 
исцеђених из пешчаника моравске долине 
да корачаЈу на важну седницу савета 
куда потерати овце кад њујорк нема паше 
а црвени трг прима параде и одиже балоне 
за осам векова града 
а ништа нам се не остварује 
тако лепо као ружне намере и снови 
понети на зубљи луча претвореној 
у боју ТВ екрана са берзанским извештајем 
о паду цене бакра који смо тек извадили 
из утробе наших дланова којима милујем 
твоју хаљином избељену дојку 
смештену између два телефонска позива: 
да сил азе авари са азијске плоче 
и да тесла хвата гласове из жица.
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КРВНА ЗРНЦА ОСМИШЉЕНИХ ЋЕЛИЈА 
KOJE СУ АРХИМЕД KOJE СУ ШУМАН

Никада нисам тамо био а тако ми je лепо 
у плавичастој сенци тјеншана док 
грејем руке на огњеној земљи 
упаљеној трењем атлантика и тихог 
океана који разгони континенте 
no чијим стазама мале покретне лутке 
траже свој смисао стављајући 
циглу по циглу за храм сунца 
да нам врховно божанство прими жртву 
најбољег међу нама ако јесмо добри 
међу биљкама и семењем са кошуљицама 
уским за простор који нам je потребан 
да дедал искаже свој циљ а икар 
провери шта се то догађа у висинама 
кад нас тако туши колонија омега 
разарајући крвна зрнца осмишљених ћелија 
које су архимед које су шуман 
берач дудовог лишћа под осенкама тјеншана 
за шуштање свиле на постељи императора.
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ПЛАВА ШЉИВА ЉУБИ НАШЕ УСНЕ
И ДОДИРОМ ВРАЋА СНАГУ НАШЕМ ТЕЛУ

Испод зелених грана зеленом травом миловани 
седели смо за белим кругом тањира 
у тањиру су плаве шљиве подсећале 
на неиспитане звезде пред очима 
тек уведеног магистра астрономии е 
у тајне сила које нас држе на окупу 
међусобним укрштањем линија 
из дубина свемира или дубина тла 
па уприличени као шљива на белини 
тањира и у суженим зеницама 
наших очију пред балетском игром светлости 
док нам се рука меша за овај плод лета 
а мисли лутају прашумом наших односа 
да ли смо пријатељи да ли љубавници 
или у сваком случају жаримо на ватри гвожђе 
да нам разреши некакав бесмисао а 
плава шљива љуби наше уснс и додиром 
враћа снагу нашем телу.
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САХАРА ПРОДИРЕ У MOJ ВРТ 
JEP МИ ВРТЛАРА УЈЕО ПАС

Ћутим као лист коме кошава прича 
лепоте и вукове карпата наднетих 
над дунавом који овидију носи 
прстенове венецианских златара 
растопљених у диму баварског аушвица 
чијим питоминама зеленим краве 
служе шоље топлог млека разбуђеној деци 
а сахара продире у мој врт 
j ер ми вртлара yjeo пас од сламе 
тек одложеног на полицу библиотеке 
приватно основане да пламен рајхстага 
не отопи слова стихова изречених 
у бунилу крви запреченој крвотоком 
риге од фере у калемегданској тврђави 
чија пловидба од сингидунума до београда 
улива поверење да ћу ти одговорити кошаво 
кад се утишаш на мојој мишици 
сломљеној батином твога неверства.
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ПРЕКО ЧИПА
У НЕКОНАЧНОСТ БИОЛОГИЈЕ

Листићи гранитне блокове међу њима 
исцртавају се црвена линија вулканске масе 
на чијој енергији осамостаљује се невен 
искрцан из дубине вилајета гена 
да буде јасно шта се дешава ако се 
упућујемо у микронска поља 
да прикупимо летину за зимски период мржње 
који ће доћи без обзира на климатска подручја 
а само сам опседнут да проговорим 
колико je део тебе у свим исписивањима 
да се дивим одлажењу материје која 
механичку нит мисли изроњених из можданих 

расцветања 
наставља преко чипа у неконачност биологије.
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СЛАБАШНА НИТ СВИЛЕ 
ЗА БАЛСКУ ХАЉИНУ 
НАТАШЕ РОСТОВЕ

У излазећем сунцу човек боје лимуна 
припрема револуцију гена учешћем 
лептира и моцартове музике 
у јабуци где бошко буха штили живот 
прилажући своју црвену птицу 
тек пропевалу у преплетима торакса 
у међувремену нико још не слути 
каква се хирошима спрема 
за доручак и осам часова када исклизнуће 
жуте реке из својих корака обала 
припрема занимљиве податке за археологии у 
одушевљену доказивањем да смо кореном 
у магми повремено просутој по Камчатки 
просутој у жару вођења љубави 
тектонских сила континенталних плоча 
међу којима je цвркут врапца 
слабашна нит свиле за балску хаљину 
наташе ростове у рату и миру.
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ЛЕДЕНЕ РЕКЕ СЕ СЛИВАЈУ НИЗ ЛИТИЦЕ 
СЛЕПООЧНИЦА КИБЕРНЕТИЧАРА

Сећања на најмилије остављамо 
на крајпуташима чије записе слова 
зобају грлице поплавеле у пешчанику 
са гроздом љубичастих зрна 
под нежним канџама својим 
запарајући ваздух сивкаст од јула 
у грлу ожеглог над пшеницама 
пуцкетавим од електрицитета 
набијеним са порукама невремена из далеких 

крајева 
гренланда чије ледене реке се сливају 
низ литице слепоочница кибернетичара 
заосталог над долином чипова 
заузетих рачунским операцијама 
да одреде место животу 
узгред се сахрањујући на асфалтним пољима 
и већ беласају редови гробља 
становницима предграђа XXI века 
у коме треће време очекује седокосе 
да се претворе у узгајивача ораха 
за лом зуба на прилазима у мир.
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ИЗНАД ТЛА ЧИЈЕ СУ ЧЕСТИТ ТЕ 
ПУНЕ МОЈИХ ПРЕДАКА

Нема мој врт много детаља осим траве 
жбуна ружа залуталог маслачка и усправљене 

воћке 
остало je простор кисеоника и других смеса 
па бронза из блата банатске паноније 
исказује ми ел ику изгубљеног времена 
када су његове честице говориле 
j ахали коње потрзали оружја узимали жене 
и грејали се на ватри која нам се преноси 
угљеном пшенице што није успела 
да се претвори у клас и продужи 
поруку гена у век када чип успоставља нити 
са просторима којима пауци не могу ништа 
а настоје да мој врт остане без мојих шетњи 
кроз шум лишћа у септембру к oj и ме затиче 
да сам изнад тла чије су честице пуне 
мојих предака и очекују будућност.
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ПРЕД НАЈЕЗДОМ СУМРАКА 
ИЗ ОБОЛЕЛЕ ДУШЕ

Жубор извора са зида коритника 
подсећа на виолину хајфеца у одеси 
и тај кад упућује на сан о конопљама 
перед моравских брзака који шуме 
крилима жрвња за пшеницу што се издиже 
капима на месечини кад девојке 
излазе на купање с белим коњима у вировима 
чије чаше носе омаму вина са жупских

сунчаница
у којима грлице укрштају две сламке 
наредба мнемомина да обезбеде лет белутка 
према стаклу ваздуха огрејаног даном 
да би оку било ближе у напору 
да препозна лепоту Mehy стубовима 
припремљеним за вешање родољуба 
у одбрани сигнала светлости 
пред најездом сумрака из оболеле душе 
пребеглом из сунчанице у хлад
на зелену траву неделе у Kojoj се ништа не

пред оком које само тебе зна.
догађа
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КРАТАК ЖИВОТ СВЕТА ШТО TPAJE

Потребно je оправдати шему постојања 
кад смо већ ту у загрљају априлских листара 
j ер кад крене да лишће опада 
и пахуље заиграју на северцима несталне

нежности
како ће нас читати с мртвих усана 
ушараних у мермер диоклецијанових мозаика 
или на фресци блажене госпе у студеници 
затворене ризнице немају богатства 
док око не продре у њихову раскош 
као што je мртво тело жена без 
руке човека на чијим плећима je ожиљак 
бича метеора који пада усијањем 
да наговести кратак живот света што траје.
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ДО ДИР СПОСОБАН ДА ОД РУЗМАРИНА 
И МАЈКИНЕ ДУШИЦЕ 
ОСМИСЛИ ЧАЈ ЗА ДВОЈЕ

Неговање рузмарина и мајкине душице 
у белој огради из чамових летвица 
немају додирних тачки са мочварама 
дњепра у којима и данас јашу 
давно у рат отпремљени улани 
али су ту нежне руке 
са однегованим ноктима коронарних хирурга 
који je данас отварао артерије 
пацијента угроженог талогом живота 
силазак у бучни шум крвотока 
са теретом грашки зноја капи 
чудесно окачених за боре чела 
из кога се оцртава линија продужетка 
ономе чије срце стоји на длану 
у прекинутом раду према осећајима 
да ће се дуж тела успоставити додир 
способан да од рузмарина и мајкине душице 
осмисли чај за двоје у предвечерје суботе.
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ДАЈЕМ ТИ ЦВЕТ НАРАНЏИН 
ИЗ ВРТА ЧИПОВА

Разголићени пред истином сунца упорно 
девицама нудимо хамлета из вероне 
са мојом бојом очију мојим осмехом 
пред рачунском операцијом шта ће бити 
кад непознаницу узмем за основу и алгоритам 
за талас новог примитивизма у бенду 
који нежно пара уши са волтажом блока Б 

обреновац 
а хтели би да смо свесно присутни 
у свим Бременима од питомљења пса 
до беснила на хитроу и укроћених потреса у 

сибиру 
ако дозвољаваш да сам твој сапутник 
дајем ти цвет наранцин из врта чипова 
али ћу те лишити златне неранцине коре 
и сока за твоју жеђ усана које траже моје.
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СТО ЈЕДАНАЕСТ 
ДАНА





ПОРЕД ТОПЛИХ
ПРЕДАЈНИКА НЕЖНОСТИ

Родићемо се када невени 
процветају бојама липа 
сада спојени љубављу у бетону 
помимо огледалом сунце 
које би да уђе у наш ход 
саткан од црвених вода 
и пробуди птице откуцаја 
на билу ручног сата 
за показивање времена за које 
наше речи обележавају присутност 
поред топлих предај ника нежности 
с прстеном слоном верности 
да ћемо до костију трајати а онда 
измешати се у пепелу што сузе 
зове да нам олакшају 
трагање за повраћајем које ће 
открити невене у бојама липа

тако доћићемо до лета до дугих дана 
и зрелих свитаца звезда сишлих 
на земљу да нам се оствари сан 
путовања према бесконачном одласку 
на честици која нам светли 
твојим оком завољена.

29. јуни 1989.
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ЧИТЉИВИМ СЛОВИМА ДА СУ СТАЗЕ

Дечји цртежи прелећу између два сунца 
у сваком зелене гране шљива носе ластавицу 
да замирише југ и пролеће у самаилима 
која нал азе простор међу фениксима церовине 
запаљене озеблим рукама мајке у црнини 
са својом источницом под сивим гранитом 
са још читљивим словима да су стазе 
биле некад богате њеним веселим ходом 
а сада дечји цртежи прелећу између сунца 
на парчићима хартије од сто динара 
и нестају у ватри чији пламен расипа 
семе жита спремног за срп и купу 
вина у зеленим листовима лозе винове 
што плаче сузом девочке што joj бол стала 
између сна и љубави догођене у наручју 
нежне снаге која je милује на јутарњој 

светлости.

4. јули
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У ГОЛУ БИ JEM ЮЬУНУ КАЈСИЈЕ

Великим праском кајсије семе 
космоса исказује пролеће чији долазак 
трешње бележе цветом за лето 
које у зрну пшенице носи јато феникса 
према мом будућем плачу што метак 
завршава у потиљку Трга небеског мира 
j ер нисам друго до слуга радости 
у чашама са знацима сувог пелена 
из запуштених башта чије руке 
давно су отцветале загрљаје и заносе 
љубави исписаних на хладном граниту 
преко кога северци ломе кости 
и уздижу се према црном отвору бола 
који нас чека после великог праска 
радости у голубијем кљуну кајсије.

7. јули
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ПОД КИШОБРАНОМ ЈЕСЕНИ 
KOJOJ СМО СКЛОНИ

Наизменично живимо као пси као срне 
као голубови као копци као цвет као три 
па са осмехом растварамо срце па сољу 
речи посипамо рез па тражимо траве 
да нас уведу у суштину технологије 
што нам крути руке рањави очи 
високим пећима заокружених редовима 
деце пред обдаништем за случај да 
с висина долети j аз раздора између 
мајских ружа и хризантема под кишобраном 
јесени којој смо склони чим супце 
отресе клас ражи над пољима која нам 
чупају срце да га лече твојом белом руком 
снега у вејавици када се помешају 
стране света у цепу у ком звецка десетица 
за телефонски број коме се надам 
да си будна и да ме сањаш наизменично 
отпоран на болести и слаб према леку 
који ми доносе разграничена између пса и срне 
између голуба и копца као и цвета и трна.

10. јули
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ЛЕТЊЕ ПЛАМЕЊЕ 
ПОД НЕПОГОДАМ А

Замрзнуте сенке позивам да уђу 
у топли дом мога срца да понудим миру 
ивањданских трава и сунце зашло 
у лишће у цветнице у стабаоца плава 
па да им отоплим лик и да изисскрим 
летње пламење под непогодама 
што силазе међу разговоре 
људи и биља на припекама између 
недеља и субота у којима се врсте 
слажу у путеве с трњем и 
цветањем кринова поред вечерњих шетњи 
улицом што неће никада задржати 
корак према звезданим знацима 
код којих се вода и мисао претварају 
у прах фосфора главних линија сенки 
смрзнутих на пролазу поред дома 
мога срца са шумом зелене мораве.

20. јули
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РЕЧ ЧОВЕКА
ЗАПУЋЕНОГ У БУДУЋНОСТ

Негде у коштаној сржи дом мој анђеле 
црвени кров жути зидови и на темељу 
пламен стварања да размакне 
звезде у космичкој паучини сила 
које дадоше родителе да им 
одржи се реч човека запућеног 
у будућност коју увек други оживе 
и ору њиве сеју семење биља 
што ће их својим Семеном хранити 
негде у коштаној сржи мој анђеле 
док се играш на песку реке 
испод сунца опремљеног листом 
перунике и оком сокола 
на путу до плена што крила ојачава 
птицама из гнезда високо у брдима 
плавопепељастих боја и говоре 
о лету анђеле мој негде 
у коштаној сржи дана.

24 . јули
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ТИХЕ ХРАБРОСТИ ПРОСТОРА

Освојити светлост сан je сваког војсковође 
и чинити с њом непрегледна поља 
за ружина цветања ако je ружа у срцу 
jep се плаши затвора за њене латице 
за зелени узлет листова на киши 
што ће долазити јунским јутрима 
да проговори реч успеха пропева 
мелодију одрастања из ластара 
у стабла на чијим гранама славуји 
свој склад украсују сребрним нитима 
тихе храбрости простора да се 
спусти на сто претрпан књигама 
и главом уснулог певача засутог азбуком 
песама које чекају своје речи 
да освоји светлост сан војсковође 
са детињством у срцу и птицама 
у очима које гледају географију 
ратног сукоба реалних сила 
догађаја јачих од наших руку и мисли.

24 . јули

27



СТО ЈЕДАНАЕСТ ДАНА

То су неки датуми неки сусрети неки људи 
потребна непотребна познанства драги 
осмеси виђења на путу под сунцобранима 
под кишобранима под сенкама облака ноћи 
бреза липа у дрворедима прекинутим 
каменом у ткиву пута што носи миље 
за мора за поља за висоравни 
где поветарци вежбају олујне игре 
за прасак муња у срце плодова љубави 
природе и људи за сто једанаест дана 
звезде су помериле се из својих непомичности 
ка мом крају њиховом трајању 
већ престалом мада шаљу светлост 
сигнале да су некад учествовале 
у грађењу смисла као што ja чиним 
већ омеђен на оквире датума 
кад сам рођен и кад ће ме пријатељи 
испратити у одблесак памћења.

10 . септембар
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ОТЕЖАНИ ХОД

Л човек, уоишше, има ошежан ход.





НОЋ КАД СЕ У ГРУДИМА РАЗВИЛА 
РУЖА ЧЕЖЊЕ ДА ТУ ОСТАНЕ 
ЗА СВЕ ДАНЕ КОЈИ СУ МИ ДАТИ 
ДА САМ ОДГУРНУТ ОД РАЂАЊА 
ПРЕМА НЕПОЗНАТИМ СВЕТОВИМА

Расути сан објави пуну месечину 
далеко самотно звиждање човека.

Изгубио сам прилику да било шта стигнем.

Био сам спреман за отежан ход.
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УСКРС У ШКОЛИ КАД СУ ЏЕПОВИ ЂАКА 
БИЛИ ПУНИ ШАРЕНИХ JAJA А КРОЗ 
НЕРВЕ ШИРИЛИ СЕ ПРОСТОРИ 
НЕУХВАТЉИВОГ КРЕТАЊА

Троуглом сам разбио другу jaje 
и није се појавило савршенство.

Носили смо у то време 
разбијене носеве радозналости.
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ПЛАЧ ГРИГОРИЈА МЕЛЕХОВА И MOJA 
СЛАНА КИША ЗБОГ ЗЛЕ СУДБИНЕ 
KOJA МУ СЕ ДЕСИ У СВЕМИРУ 
ДВОРИШТА ОЧЕВЕ КУЋЕ

Мека копита сумрака газе
круницу видика кроз коју обалама од креде 
тече тихи дон
чију задњу страницу склапам.

Прочитану.
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ТРАГ ТИШИНЕ КАДА СЕ РЕЧИ 
СУКОБЉАВАЈУ У МИСЛИМА НА НУТУ 
КРОЗ ЈУЖНИ СНЕГ КРУПАН КАО 
ЦВЕТОВИ БЕЛЕ РАДЕ

Јужни снег у крупным пахуљицама 
чини невиним све стазе 
обезбеђујући тишину да се чује њен траг.

Пролазак тим стазама извесност je пролећа.
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ИЗГЛЕДАЛИ СМО КАО СИШЛИ С ФРЕСАКА 
А БИЛИ СВЕ ВРЕМЕ ТУ У ГО ДИНИ ГЛАДИ 
ЗАСЛУЖЕНО! СУНЧЕВИМ ПЕГАМА

Јели смо те године качамак скуван с великим 
апетитом 

на врелом сунцу које je сагоревало клице.

Дани су пролазили споро 
до јесени
кад смо променили лик.
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И МИ СМО ОЧЕКИВАЛИ ВАНЗЕМАЉЦЕ 
АЛИ ОНИ СУ ПОСЕЛИВ АЛИ 
ДРУГЕ KPAJEBE ПА СМО ЧИТАЛИ 
УЗБУДЉИВА ШТИВА О ТОМЕ

Увек смо најдужег летњег дана очекивали 
њихово слетање 

међутим сем свитаца и пуцкетања класова 
пшенице 

ништа се није догађало што подсећа на космос.
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ОД ДРВЦАДИ ДО ЧИПОВА ДОВОДИЛО СЕ 
ТОЛИКО ТОГА ДА НИЈЕ ЧУДО ШТО СЕ 
ВЕЛИКИ ПРАСАК НЕВИДЉИВО ПРОШИРИО 
И ИЗА ПОГЛЕДА

Секли смо младаре врбе над протицањем реке 
да зауставимо реченице на снопове десетица 
чудећи се старцима како све знају не слутећи 
да откривамо у ствари тајну нашег незнања 
о чему ће нам откуцати чипови силицијумском 

памећу.
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KAKO JE ДАЛЕКИ СВЕТ ДОШАО 
КРОЗ КРИСТАЛ
МУЗИКОМ КОЈУ ЋУ РАЗУМЕЛИ 
ТЕК КАСНИЈЕ КАД ОДРАСТЕМ

Брат од тетке учио je занатске вештине у граду 
доносио жице и светлуцаве предмете 
њима смо слушали небеске поруке 
да нисмо сами како се чинило 
у врелим гроздовима летњих дана.
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ИМАЛА JE ТАКВУ КОЖУ KOJA JE СВЕТЛЕЛА 
ВИШЕ ОД СВЕТЛОСТИ ДАНА У КОМЕ СУ СЕ 
ДОГАЂАЛЕ ИСТОРИЈСКЕ ПОЈАВЕ И СА- 
СВИМ ОБИЛИЕ ПТИЦЕ ПУНИЛЕ ВИДИК

Баш тога дана смо завршили школску годину 
и ja у високој температури подносио болесно 

тело 
одбачен од детињства у неко време 
у ком никог од нас неће бити 
ни ње
овакве у хаљини којој благи ветрови 
додају латице цвећа.

Тог дана je човек стигао међу звезде 
али се није звао као ja.
Ништа ми није ишло тог дана.
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ТАДА СТАЗЕ НИСУ НИ НАЛИКОВАЛЕ 
НА КРУГ И СВЕТ JE ИЗГЛЕДАО КАО ВРТ 
У КОМЕ СУ БИЉКЕ ЧИТАЛЕ ДАНЕ
КАО ВЕЧИТОСТ ОДАКЛЕ JE ДОЛАЗИО ЗОВ

Суровост геометрије открила ми кругове
и искуство пустиЕьских путника без оријентације 
али моја путовања и ломна и с циљем и

одмичућа
до звезда и иза 

своде ме на тачку где све je било почетком.
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РЕЧИ ПОРЕЂАНЕ 
ПО НЕРЕДУ ДОГАЂАЊА





CA БРДОМ СТАЛНИМ ПОД НОГАМА

Вечерас се због нечега сећам охридског језера 
охрида града струге биљаниних извора ока 
чија зеница je диск сунца силазећег у златном 
праху низ зелене влати гране жалосне врбе 
видим професора психијатрије радојичића како 
j езди преко узнемирених грива језера из треке 
изашао као сатир пун ветрових свирала 
што мелодију неку ми тугу на уво тамо и 
овде дају док ми се помаља самуилова тврђава 
између неба и земље смештена којој прилазе 
слепи војници с премии за подземља 
која гргоље својим токовима и жилама 
из којих Климент и наум умоболним 
истерују приказе паклена догађања рајских 
насеља рушећи да се болесни врате у 
време чијим линијама иду оштрице и ловци 
наоружаних крила покоравају простор на 
коме завађени ништа не могу да учине 
како би остали на часу пребројавања дана 
година и болова смештених по свим пределима 
душе осрамоћене што нам je дат такав живот 
са брдом сталним под ногама на коме 
расту задњи цветови средње јесени а заиста 
највише по тлу цветају жути листови 
које дуго путовање утисака да се сложе 
у слику да поништи зид пред којим се очи 
моје умарају и све више склопљени капци 
у полусну рађају дане што су носили ружноћу 
тренутка да би тек много треша само 
оставили сјај старих мај стора платана
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или златарска вештина ако je злато 
нешто што треба помињати уз охридско 
језеро и биљанине изворе и самуилову кулу 
и наума и Климента охридског који су пешачили 
белом прашином нечијим давним постојањем 
како то управо ћу бити чим прође овај дан 
као и сваки други али и не баш.

31. децембар 1993.
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СУСРЕТ ДРУГЕ ВРЕДНОСТИ

Изненадни предбожићни пљусак млак 
у својој раскоши кваси нити до голе коже 
младића који ее јави на врата уреда 
зар немаш кишобран питам као да се зими 
може носити кишобран испод небеских белешки 
снежних пахуљица које су сада топле капи 
сузе сунчевог осмеха или кикота широм 
звезданог простора услед завладале ноћи 
након Великог праска у коме гамижу 
бронзани тенкотаури и жути авиосауруси 
крстаре испод лустера који светлуцају 
у кристалима вина пред здравицама 
што ће се догодити након потписивања 
новог примирја у коме ће се губити животи 
дошли овде да воле и да буду вољени 
мада та оптимистичка варијанта не пали 
и општински ватрогасци са нервног 
кренули су да плех музиком угасе везув 
избио у тренутку када je мој пољубац покупио 
заостале капи на јагодицама у сну 
одсањаном међу решеткама распоређеним 
између хтети и тог што јесте у тренутку 
када je j едино могуће да мислим на тебе и 
добре ствари док се догађа све што се догађа 
на пределима вести од петнаест и петнаест и 

тридесет 
и сад тај дечак расцветай као мајска ружа 
са белим осмехом у тмурном порнићу 
који иде ка дну а само je поподне најобичнијег
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дана у коме сам очекивао љубав али се није 
доводила само се догодио сусрет који има 
другу вредност.

5.јануар 1994.
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РЕЧИ СЛОЖЕНЕ ПО ПЕРЕДУ ДОГАЂАЊА

Препознавање људи je игра која се изводи
речима

може и осмех може и поглед може и гест 
све je у том процесу само да се пронађе 
минерал на који се ослања конструкција човек 
који седи преко нута и говори о магији 
црној магији и белој магији о анђами 
његовом силаску у човекове амбисе
одакле потиче васељена и свакакво кретање 
веровање у бројеве знаке и графеме 
из којих се читају поруке пресветлог бога 
будући да нас сачини са два лица и много 
простора између и много материје 
од које јесмо и у коју се разлажемо 
препознавањем себе у другима као ово сада 
ja ћу са суседом већ вечерас отићи 
на копаоник седам дана на скијање 
а већ сам отишао са пријатељицом
њеној кући да расправљамо о њеним бригама 
мада у исто време исписујем можда 
најгоре стихове j ер сам тако назвао речи 
сложене по нереду догађања док чекам 
да наиђе пријатељ с којим ћу да завршим 
радни дан и пођем кући где ме чека 
моја туга ј ер никада се неће јавити она 
у чијем присуству помаљају се смисли живљења 
а њен осмех распарчава се на зраке сунца 
који пробијају магле и траже место 
да дођу до зеница и разиграју срце 
оптерећено препознавањем људи и њиховим
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смислом да буду присутни кад предео 
не емитује ништа друго до пустош 
зрневља песка на коме се заснива све.

6. јануар 1994.
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CBE JE МАЊЕ РОКОВА ДА ЋЕМО СТИЋИ

Шта се то догађа са човеком на прелазу 
из доба младости у зрело доба кад време учења 
замени временем одлучивања и тада 
каже да je одрастао бесповратно напуштајући 
снове улазећи у ломове реалног кад осови 
силазе с литица готово после сваке речи 
гласно изговореној и join ненавикнутој 
на неповерење јер свака je песма само песма 
и није мамац није претварање није плашење 
оних који су поред скривени у лишћу 
још размишљајући да ли да буду 
цвет или су већ 
то што je забележено на цртежима 
крајпуташа са којих опадају бела зрна грожђа 
испод чијих сенки голубови се плави одмарају 
на лету у једно читање историје кад искушења 
зрелог доба доведу нас у прашину библиотеке 
где би да нађемо одговор на загонетку са 

почетна 
стихова у којима разматрамо куда нас то гурају 
слабашне енергије наших емоција 
и намера да учинимо више него што коњ 
може да претрчи под седлом александра 

македонског 
коме коров и наноси прашине освајачки поход 
зауставише за будућност у којој се понашамо 
као родитељи углавном забринути осеком 
времена и са све маше рокова да ћемо стићи 
било шта паметно да учинимо и само ће стварно 
бол бити присутност што толико тога нисмо 

нисмо
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или нам се отвори поглед погрешака са 
пирамиде

под којом већ почивамо уништени над ом да 
ћемо дечаци

бити исто блесави и кад деценије уђу
с калцијумом у кости и срчане коморе а ми
јесмо остали блесави али озбиљно до

катастрофа
укључив и свирање на виолини док рим гори

или
венчавајући се док берлин постаје слика 

београда
од шестог априла и још му се надимале заставе 
на исток на исток а тамо je хирошима 
купала се у сунцу и дечаци сањали сањали.

10 . јануар 1994.
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СТРУЧАК НАДЕ ИЗ УЗБУРКАНОГ ГВОЖЂА

Календар у корпи за отпатке хиљаду 
деветстотина деведесет трећа заустављен маркер 

на тридесет првом децембру 
упозоравајући црвен са знацима ограниченна 
датуми прецртаних радних дана викенди 
суботе и недеље и празници 
недирнути у својој издвојености 
њихова посебност скоро да онеспокојава 
као што je читава година само неспокојство 

нудила 
рат и наду наду и рат претње страх 
страх страх и стручак наде из узбурканог гвожђа 
гвожђа и температура ватре 
у чијим искрама нестају кровови нестају 
добре атмосфере добра расположена љубави 
љубичице пријатељства снови мржње 
свађе свађе свађе 
експлозије смеха тишина ћутања сузе 
здравице сусрети путовања шетње трагања 
луталице и картографи песници, филозофи 
математичари физичари и сточари 
са ковачима доброг духа потковица 
матере сестре браћа у искрама крштавања 
наклони здравља и болести и болести 
у тим данима из дана у дан трпљења 
хлебови са хлебовима зелене салате 
млека и пирови и гозбе 
са златним чашама кристалом и вучје 
све у том календару шареном свадбе рецке 
уздаха одласка повратака чекања
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на перонима без возова са возним редом 
истакнутим на видном месту да се в иди 
колико сати каснимо куд смо пошли 
а једно ђубриште већ чека нашу карту и пепео 
спрема се да учини свој домаћи рад 
као што ласта учи своје мале јачању крила 
за лет према идућем пролећу календара 
кота join нисмо потпрашили неизвесно шареног.

4 . јануар 1994.
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НАПОРНО БДЕЊЕ

Рајко Кнежевић цео свет, од постања до овога ча
са, види као водопад узвитланих слика које се судара- 
ју, и у сударању повезују, или, за часак, откривају оно 
што их повезује. Његове слике долазе из ништавила, 
и одлазе у ништавило, и пре него што се сруше у по- 
нор, за часак заиграју у песниковој свести, засењеној 
кратковекошћу. Песма се своди на радост бесконач- 
ног низа тренутачних опажања, на регистровање му- 
њевитих призора у чију дубљу сврховитост песник 
нема времена ни воље да се упушта. У оваквом одно- 
су према свету тешко je видети ишта друго сем дубо- 
ког, смиреног очајања. Крхотине и отпаци живог и 
мртвог, садашњег и некадашњег, виђеног и прочита- 
ног, врте се кроз свеет као безавичајна обавештења 
убачена у компјутер, и она, свеет, стиже j едино да их 
уочи и именује. Свет je зло

(ништа нам се остварује
тако лепо као ружне номере и снови)

али песник није ту да би негодовао, или, не дај Боже, 
поправљао оно што je давно, и једном заувек, крену- 
ло наопако; он je себи дао задатак да будно мотри и да 
региструје. Загледан у екран своје електронске играч- 
ке, у шему постојања, он не прави битну разлику из- 
међу априлских листара, Хајфецове виолине, долине 
чипова заузете рачунским операцијама, пшенице пуц- 
кетаве као електрицитет и зида који, ту, покрај куће, 
ћути као изумрла цивилизација. На махове, у овој 
игри са сликама има и уживања, али се ни тада не 
ужива у отварном и видљивом, него у ономе што се 
замишља и призива:
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Никада нисам тамо био а тако ми je лепо 
у плавичастој сенци тјеншана док 
грејем руке на огњеној земљи 
упа/ьеног треѣем атлантика и тихог 
океана који разгони континенте 
по чијим стазама мале покретне лутке 
траже свој смисао стављајући 
циглу на циглу за храм сунца.

Песнички свет Рајка Кнежевића je свет у метаста- 
зи: слике извиру из слика, додирују се у неразмрси- 
вом сплету релација, правци умножавања су произ- 
вољни и непредвидљиви, а првобитни покретач про- 
цеса одсутан и невидљив. Између конкретног и за- 
памћеног, материјалног и духовног, историје и култу- 
ре влада сурова равноправност.

Бдење Рајка Кнежевића je једно од напорнијих 
бдења у савременој српској поезији.

Милован Данојлић
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БЕЛЕШКА О КЊИЗИ

Из оног дела заоставштине који нам je пружио на 
увид песников брат, г. Владимир Кнежевић, начини
ли смо одабир песама за ову збирку. Цвет наранце из 
врта чипова je циклус који нам je био полазиште, за
то што je извесно да га je сам лесник био наменио 
објављивању, и у ту сврху затражио и добио рецензи- 
ју од Милована Данојлића (који je, као уредник у Бор
би, давних година објавио прве Кнежевићеве стихо- 
ве). Придодали смо и неке друге лирске кругове који 
по стилској и тематској сродности могу са насловним 
циклусом да чине кохерентну целину.

Напорима које чини песникова породица да нема
ла заоставштина Рајка Кнежевића буде доступна чи- 
таоцима и књижевној јавности, придружује се, овом 
невеликом али књигом пробраних лирских остваре- 
ња, и књижевна средина у којој je тихо и стрпљиво де- 
ловао.

Уредник
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О ЛЕСНИКУ

Рајко Кнежевић (рођен 15. маја 1941. у Самаили- 
ма, умро 30. јануара 1998) писао je поезију, прозу, са
тиру (псеудоним сатиричара: Рајко Опори). У родном 
селу похађао je основну, a средњу школу у Краљеву, 
где je до краја живео и радио. Још у детињству оболео 
од мишићне дистрофије, век je провес радећи у удру- 
жењу дистрофичара.

Добио je више награда учествујући на књижевним 
конкурсима. Објавио je збирку песама Распори лета 
(Београд, 1972), а досад су посмртно штампане књига 
прозе Седам мудраца (Крагујевац, 1998) и песничке 
Кад падне звезда и Пркос и завештање (Београд, 
1999).
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