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После више од деценије песничког присуства на на- 
шој књижевној сцени и после пет објављених књига, 
Живорад Недељковић je, добивши „Змајеву награду” 
Матице српске, довршио своју афирмацију и сврстао 
се међу леснике које више нико не доводи у сумњу. 
Када се погледају Недељковићеве књиге, види се да je 
он песник који нагиње слободном стиху и сасвим 
отвореној песничкој форми, будући да je само иегова 
књига Мајка сачињена од песама у сонетном облику. 
Мада сам песник још није био у прилици да говори о 
свом кругу песничких сродника, посебно он их из на- 
ционалне песничке традиције, може се, са много раз
лога, претпоставити да би се међу њима од наших са- 
временика нашли пре свега Јован Христић и Борислав 
Радовић.

Иако je реч о песницима који се у много чему раз- 
ликују (Христић je наклоњен слободном стиху, нео- 
класицистичком тону, његова песма врло често има 
поенту, а у њено тематско средиште je поставлена 
или нека културно-историј ска noj единост или неки 
детаљ из свакодневице, на композиционом плану 
Христићева песма je развијени силогизам, док je Ра- 
довић песник типичне неосимболистичке оријентаци- 
је, мајстор у коришћењу свих типова песничког гово
ра, све чешће склон духовитој поенти и хуморном то
ну, али и он склон културно-историјским ремини- 
сценцијама које му омогућавају да повеже оно што je 
сада са оним што je било да би у песми дошло до по- 
везивања временских планова и различитих искустве- 
них равни, једнако као што je овај песник склон и гра- 
ђењу песме са више семантичких слојева које ће чита- 
лац постелено моћи да одгонета), нема сумње да по-
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стоји и низ особина које повезују њихове песничке 
светове. Управо те особине су и омогућиле Живораду 
Недељковићу да изгради један образац лирског гово
ра који се, барем на први поглед, заснива на противу - 
речним својствима.

Kao и Јован Христић, и Живорад Недељковић je 
склон да песму претвори у „тумачење” неког призора, 
у настојање да се у том призору види нешто што пре- 
вазилази његову ефемерност и повезује га са неким 
универзалнијим облицима људског искуства. Исто та
ко, и он je склон да песму прошара културно-историј- 
ским и књижевним реминисценцијама, једноставно 
зато што пристаје на ону претпоставку коју je Хри- 
стић формулисао у есеју о Стеријиној поезији („Књи- 
жевност зависи од свега што je написано”), будући да 
добро зна да нам се и књижевне и искуствене чиње- 
нице и сама стварност кроз коју пролазимо указују 
као низови, као ланци у којима и ми сами постајемо 
само једна карика. Околност да Христић воли да оно 
што каже у песми зазвучи као беспризивно, као облик 
коначно освојеног искуства, такође зближава Недељ- 
ковића са нашим модерним неокласицистом.

Нема суміье да Недељковића и Борислава Радови- 
ћа повезује настојање да песма не буде одвећ прозир- 
на, да читалац не „уђе” тако лако у све њене слојеве, 
као што их, очигледно, повезује и потреба да се изгра
ди мост између онога што je искуство које се облику- 
je у оквиру свакодневице и оних сфера и у које се сме- 
штају искуства која долазе изван свакодневице, из 
сфера људске духовне активности. Захваљујући томе 
Борислав Радовић може да пева и о тривијалном али 
он може у своју песму да уводи и лирску расправу о 
врло замршеним питањима, од којих нека имају и ми- 
толошке обрисе и подлогу. Кад се још узме у обзир и 
чињеница да Радовић уме на посебно ефектан начин 
да користи ироничне обрте и парадокс, стиче се пот- 
пунија слика о врло разуђеној морфологији песничког 
говора који и читаоца ставља у нову позицију. Чита
лац, найме, није више неко ко нешто „прима”, већ не-
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ко ко суделује у једној сложеној духовној игри откри- 
вања и постепеног разлагања песничког текста у на- 
moj перцепцији.

Иако елементи сродности са Христићем и Радови- 
ћем нису нешто што je само по себи очигледно, нити 
се могу узети као она особина поезије Живорада Не- 
дељковића по којој би та поезија била препознатљива, 
може се рећи да Недељковићева потреба да своје пе- 
вагве веже за сасвим конкретно животне ситуације 
(свадба, прослава рођендана у комшилуку, справља- 
ње сока, садња кромпира, резање дрва моторном те
стером, разговор са пријатељем и сл.) чини ону одли- 
ку његове поезије која се постојано може пратити од 
кі-ьиге Погрешна прогноза до песама из целине „Као 
други” које се први пут појављују у овој књизи. Та по
треба да се песма повеже са догађајем има двоструку 
функцију. Она, с једне стране, омогућава песнику да 
читаоцу исприча неку причу, да га уведе у један вре- 
ме-простор и да га упозна са онима који нешто чине, 
једнако као што она, с друге стране, саму песму шти- 
ти од нападне херметичности, од приговора који пра- 
те модерну поезију да je апстрактна, остављена без 
везе са тзв. животом.

Мада не говори о неком догађају и мада нема ју- 
наке, песма „Тутин” по којој je добила наслов трећа 
књига песама Живорада Недељковића јако добро илу- 
струје неке од облика његовог песничког поступка. 
Песма се отвара поетичким питањима („Схватљиво je 
да се песма зове / ’Београд, жеља за увећањем’, или / 
’Кишни дани у Белфасту’, али Тутин у наслову — / То 
je ређе, ако не и сасвим ретко”), да би се потом пре
шло на опис простора који није познат лирском ja у 
песми: „Никада нисам био у овом градићу, / Урамље- 
ном у котлини, где клима je оштра, / А људи поноси
ти”. Иако каже да му je градић о коме говори непо- 
знат, лирски субјект даје читаоцу могућност да кроз 
noj единости до којих je дошао кроз разговоре са фуд- 
балерима и девојком из КУД-а стекне доста поуздану 
слику и о овом градићу и о томе каква би му судбина
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била да се којим случајем налази у некој другој зе- 
мљи. Потом лирски субјект прелази на питања етимо- 
логије саме речи тутин („Прича се да je с краја про- 
шлог века на месту / Данашњег града било тек неко- 
лико кућа. / Недалеко, био je логор. Азијатске су хор
де / Даноноћно увежбавале повратак кући. / Од несно- 
сне тутњаве настала je касније нова реч”), да би потом 
уследила питања везана за чиіьеницу да на другим 
просторима не постоји место са тим именом, мада и 
на тим просторима „хорде упорно тренирају”. То што 
хорде „упорно тренирају” није само по себи необидно 
ако се има у виду историја наших простора, али то 
што оне' тренирају „прецизно померајући се / У потра- 
зи за нерођенима” показује да се у епилогу песме пре
лази на историјско-емпиријског плана на onaj план на 
коме се појединачно претапа у опште. Из тог угла гле- 
дана, песма „Тутин” нам се и указује као песма о де- 
ловању оних историјских сила које нису видљиве у 
ономе што нам je непосредно дато, што je видљиво из 
угла оних чињеница које песник предочава у опису 
градића и у ламенту над његовом судбином.

Песма „Тутин” се стога може посматрати и као 
илустрација за начин на који Живорад Недељковић 
гради смисаони план својих песама. Мада се песма 
„Тутин” неком читаоцу може указати и као песма ко- 
jy je лако схватити, нема сумње да je она семантички 
врло сложена. Уводна поетичка расправа о речи у на- 
слову треба да покаже да поезија не иде само за оним 
што je привидно важно већ да песник трага за оним 
што није на први поглед видљиво. Околност да после 
тога долази још неколико смисаоних планова само 
показује да Недељковић настоји да песму гради тако 
што повезује различите смисаони равни и то треба ви- 
дети као нешто што песму „Тутин” повезује са вели
ким бројем песама овог песника. Оне песме у којима 
je реч о непосредном животном окружењу лирског ja 
омогућавају читаоцу да упозна један сеоски амбијент 
и да виде начин живота коме једнако важне димензи- 
је обезбеђују и немаштина, тачније позиција марги-
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налца, и проблесци нечег оностраног садржани у при- 
зорима као што су сађење кромпира или пека друга 
радња (спремање јела, нпр.).

Али, Живорад Недељковић свом лирском ja врло 
често намењује сасвим одређеиу улогу. То ja репрс- 
зентује тачку гледишта онога ко je песник, ко зна да 
„речи домет мали имају” али не престаје да их кори- 
сти за тумачење призора кроз које пролази. Раскорак 
између домета речи и стварности о којој one сведоче 
Живорад Недељковић испуњава двојако. С једне 
стране, он то чини користећи велики број цитата и ре- 
минисценција, а, с друге стране, он често уводи иро- 
нију у свој лирски опис, да би помоћу ње указао на 
спсцифичност тачке гледишта коју користи лирски 
субјект у песми. Кад je реч о цитатима (и реминисцен- 
цијама), мора се имати у виду да они имају различиту 
функцију. Тако, примера ради, користећи Витген- 
штајнову мисао у песми „Поводом Витгенштајна", 
Недељковић смисаону неодређеност филозофовог ис- 
каза употребљава као подлогу на коју поставка уве- 
реше лирског субјекта да су и све ситуације у животу 
смисаоно неодређеие и да само примицање смрти (од- 
носно час кад људско биће почиње да „сувише наги- 
ње ништавилу и предаји”) има одређено значење, об
лик нечега што je дефинитивно.

У неким другим случајевима цитати имају друга- 
чију улогу. У песми „Ломача” већ у првом стиху сре- 
ћемо цитат-парафразу („Заплео се месец у разговоре 
доконих људи”) који Недељковићу омогућава да Ду- 
чићев стих „распе” у неколико својих (пошто за оним 
који je наведен следи стих: „Они други сад читају по
езду све вадећи из грања / Танке књиге стихова”). 
Пошто je у песми реч и о томе како лирски субјект, 
као члан трупе „доконих људи”, „корача пустим ули- 
цама, / Тихо и смерно, тражећи бољи декор за месечи- 
ну”, сасвим je очигледно да се стихови из песме Јова- 
на Дучића и посебно сам лирски опис из песме овог 
нашег песника претварају у пеку врсту тематске осно
ве песме „Ломача”. Узимајући из Дучићеве песме низ
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елемената (време-простор, идеализацију лепоте и 
сл.), Недељковић своју песму гради као целину којој 
суштинско обележје даје контраст између оних у чи- 
јим се разговорима заплиће месец, оних који, лутају- 
ћи, траже „бољи декор за месечину” и оних „што обе- 
дују иза спуштених завеса / Никада, ни због чета опо- 
менути”, који „гледају наједном скрапу нас... на дру
гом танушне књиге”. Сасвим je очигледно да песма 
„Ломача”, поред свих других, садржи и компоненту 
коју срећемо и у другим песмама Живорада Недељко- 
вића — покушај да се поезија постав и у контекст ре- 
алних животних ситуација да би joj се тако (у иронич
ном контексту, наравне) одмерио смисао.

Није редак случај да Живорад Недељковић посег- 
не и за посебним обликом цитираіьа. Њега ћемо, при
мера ради, срести у песми „Лов” у којој je прва стро
фа преузета из песме „Лов о поноћи” Десимира Бла- 
roj евића, а остали део песме je у знаку цитата и реми- 
нисценција из „Суматре” Милоша Црњанског. И ако 
су из Благојевићевих стихова преузети сви важни еле- 
менти (птице, паук, понор, лов, душа), ако су, другим 
речима, преко Благојевићевих стихова наговештени 
тематски обриси песме, онда су цитати из „Суматре” 
средство којим се Благојевићева сугестивна и лелуја- 
ва атмосфера конкретизује, своди на амбијент у коме 
je што-шта другачије (зато део песме који чине Не- 
дељковићеви стихови започиње полемиком са Благо- 
јевићем: „Нетачно je...” каже се за призор из његове 
песме и потом тај исти призор бива преведен у друга- 
чији облик), односно такво да се силе које су неприја- 
тељски настројене према људском бићу прикажу као 
склоне да сатру „и корале и трешње и Урал, све твоје 
призоре”. У песми „Лов” не само што су контрастира- 
на два обрасца лирског говора, од којих један свет ви- 
ди као позорницу на којој делују неке тамне силе ко- 
je све воде ка понору, а други свет такође види као по
зорницу на којој те силе делују, само што je он склон 
да те силе види далеко конкретнее, да их веже за je- 
дан социјално-историјски амбијент. Понекад je, као у
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случају песме „Никад више”, цитат основна тематска 
компонента, мада су много чешћи случајеви кад Не- 
дељковић цитатима жели да постигне нешто друго — 
да своју песму укључи у неки контекст или да читао- 
чеве асоцијације усмери ка неком ефектном лирском 
опису.

Градећи своје песме на свести да „речи домет Ма
ли имају”, Живорад Недељковић je у nojединим пе- 
смама настојао да читаоцу покаже како се речима мо
гу постићи врло различите ствари. Поред оног основ- 
ног, а то je описивање најразличитијих призора и њи- 
хових садржаја, речи служе и да се і-ьима, кроз специ- 
фичну семантичку нијансу, искаже сасвим особен од- 
нос према стварности („Лекар не мари за узвратну чо- 
коладну дијагнозу / За боцу с лековитим сеђањем, али 
прихвата дар”), или да се њима каже нешто у истом 
таквом тону о самој поезији („Журећи да захватим 
оно о чему / Знања не постоје, уверен да песништво 
има / Безгранична права — вечити престолонаслед
ник”). Речи могу да послуже и да се успостави сасвим 
особен однос између онога што je материјално и оно- 
га што није, будући да оне граде једну посебну ствар- 
ност која je семантички пуна а предметно празна 
(„Неко, ослоњен на досаду, пред кафаном / Може по- 
мислити да свод je још рашивен”), а речима се могу 
(кроз поређење) доводити у непосредну везу ствари и 
noj аве које никако нису истоврсне („Са узвишице, из 
аутобуса осмотрен, / Град je животиња”) или оне мо
гу послужити да се кроз персонификацију („Да, жи
вот. Он се смешка у углу шатре, / Сличай пијаном 
бубњару, спремајући смицалице”) на нов начин сагле- 
да све оно што ее дешава на свадбеном весељу. Речи
ма се, исто тако, ствари и појаве могу приказивати као 
нешто што добија нова својства, што мења сферу свог 
постојања, као у песми „У славу прастарих речи”: „У 
некој од оних кућа већ je славље: / Сечивом од праста
рих речи биће пресечен / Славски колач. И вино ће 
подсећати госте / На дане кад je свака душа нараста
ла”.
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Ако се „сечивом од прастарих речи” може пресе- 
ћи колач, ако, другим речима, колективна меморија 
има велику снагу, онда je логично и то што се троп 
може искористити као средство којим се не само оне- 
обичава књижевни опис већ се њиме успоставља и 
својеврсна једнакост различитих сфера предметной 
света. Најбољи пример за то ћемо наћи у песми „Лоп- 
та. Дамирова. Moja. Голови”. Ова песма je заснована 
на особеном приказу фудбалске игре. Особеном уто
лико што у његов склон улази и језик дечјих игара али 
и настојање да се између појава успоставе, како би 
Црњански рекао, „везе досад непосматране”. Захва- 
љујући активирању тих веза у исту раван су поста- 
вљене три лопте: сунце („Изнад наше две лопте добро 
укопана лопта”), фудбалска лопта („Између наших 
ногу провлачи се лопта”, земља („стопалима газимо 
велику лопту”). Читалац који пажљиво прати сликов- 
ну подлогу у овој песми лако запажа да у првом сти
ху сусрећемо опис још једне лопте (људска глава), 
што значи да je читава песма изграђена на полисемич- 
ности значења речи лопта и на могућности да се њена 
значеша остварују у неколико равни. Мада тиме доне- 
кле негира да речи „домет мали имају”, Живорад Не- 
дељковић нам се указује као лесник који чешће него 
што би се, барем на први поглед, могло очекивати по- 
сеже за сликовним (тропичним) описом.

Склоност да се посегне за тропичним описом би 
морала бити у извесном нескладу са једном другом 
склоношћу овог лесника, са његовом потребом да у 
лирски опис уводи конкретне noj единости из врио 
различитих сфера (историјска: „И крал, je био хра- 
бар, шепурећи се / На пристаништу у отвореном ауто
мобилу. / Безумно сажет, краљевски дише / Не обзна- 
њујући сазнања” ; поетичка: „Не уме простор у опис. 
Сурово бео, / Шта да тражи у њему. / Ни стало ми ни- 
je. Али треба / Пренети нешто на ову страну, / Где бе- 
лине понајмање има” ; свакодневица: „Преспавао сам 
вести. / Омиљени тим борио се синоћ / На ћилиму од 
банкнота” ; „Месо je noj едено на парастосу, / Заливе-
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но обилним говорима” ; радње u поступци: „Узимам 
лист хартије, оловку, спреман / Да прецртам постоје- 
ћи распоред”, „После кише, дуго призиване, одем у 
башту / Да проверим спремност биља”, „Као камера 
да позовем пријатеље / Да седнемо на пањеве у дво- 
ришту” и сл.) а све у жељи да читаоцу гюкаже како се 
лирско ja покушај у његовим песмама увек налази у 
некој стварној животној ситуацији и да je сама песма, 
врло често да се та ситуација уведе у неки шире за- 
сновани контекст у коме може добити општије значе- 
ње.

Да je уистину тако потврђују бројне песме Живо
рада Недељковића. Примера ради у песми „Продавци 
бензина” срећемо слику једне појаве која je обележи- 
ла деведесете године прошлог века у нашој земљи — 
уличну продају бензина и оних који се тиме баве. 
Али, песма je далеко од тога да буде, просто речено, 
сведочанство о j едком тренутку, будући да она о мла- 
дићима који се баве уличном продајом бензина гово
ри из j ед ног сасвим посебног угла. Наиме, лирски су- 
бјект (који у овој песми има улогу коју у уметности 
приповедаі-ьа има тзв. објективни приповедач, припо- 
ведач који нас обавештава о нечему у чему сам не 
учествује) најпре говори о томе како животне околно- 
сти обликују људске судбине и занимања (зато и каже 
да младићи који у нашој земљи препродају бензин мо
гу да постоје било где и могу, да су околности друга- 
чије, да раде било шта („Могли би писати поезију и 
говорите je”), што само сведочи нечему до чега je 
лирском субјекту посебно стало — о разноликости ви- 
дова живота и о њиховој суштинској j еднаковредко
сти. Истичући, пак, да су младићи „жустри”, да они „у 
ишчекивању жедних аутомобила говоре запаљиво”, 
лирски субјект користи могућност да оствари и један 
облик карактеризације самих младића али и да реали- 
зује језичку игру (оно што младићи продају je запаљи- 
во можда и у већој мери него њихов говор).

То што младићи „говоре запаљиво, / Као да тума
не најважнију ствар на свету”, треба видети као наго-



вештај онога што ће уследити, а то je активирање јед- 
ног културно-историјског плана у песми. Наиме, слу- 
жећи се алузијом на љубавничке склоности лесника 
Константина Кавафија, лирски субјект најпре каже да 
би тела тих младића „излудела Кавафија” а потом се 
указује и на то да баш ти младићи „скраћују рок Не
рону” (баратајући нечим што може да изазове пожар 
једнако страшан као onaj који je изазвао римски вла- 
дар) и питајући се (или се то ипак пита лирски су- 
бјект?) „хоће ли дочекати варваре”. Алузија на још 
j ед ну Кавафијеву тему (важну и на конкретној соци- 
јално-политичкој подлози деведесстих година про- 
шлог века у нашој земљи) само, показује да je ова пе- 
сма прожета елементима који je чврсто везују за један 
културно-историјски контекст у истој оној мери у ко- 
joj je она „уграђена” у један социјално-политички тре- 
нутак.

Чињеница да бројне песме Живорада Недељкови- 
ћа имају по неколико тематских равни никако се не 
може занемарити ни приликом анализе песме „Про- 
давци бензина”. Наиме, док се у првој нелини песме 
развија тема из свакодневног живота у деведесетим 
годинама прошлог века и док се у другој целини акти- 
вирају извесне књижевне чињенице које образују je- 
дан културно-историјски текст у који се смешта при
зор са трга на коме младићи продају боце са бензи
ном, дотле се у трећој и завршној целини песме поја- 
вљује нова тематска раван и која би се могла означи
ти као покушај да се и призор на тргу и све што он 
подразумева сагледа као део онога што се зове логика 
живота, логика света и свих процеса у њему. Jep то 
што „младићи знају да je најважнија ствар на свету 
сам свет” и то што „свет постоји тек на овом тргу / 
Што шири се испред стихова о стварима бившим”, 
није ништа друго до призивање једне посебне фило- 
зофије поимања смисла свега што се дешава у свету а 
што непосредно проистиче из потребе да се у свим 
околностима и свим временима ствари организују та
ко да не буде доведено у питање само постојање, са-
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ма логика живота и његових садржаја, од оних који су 
смештени у оквире свакодневице до оних који се ти- 
чу различитих облика тумачења света.

Преплитање различитих тематских равни у једној 
песми, као и употреба два типа језичког описа (оног 
који je миметички заснован и оног који je остварен 
употребом тропа) треба да допринесу увећању сложе- 
ности саме песме, сложености семантичких компоне- 
ната. Томе, нема сумње, треба да послужи и увођење 
појединих тема као што je тема опажања тока време
на коју срећемо у песми „Мислио си да бићеш зау- 
век”. Градећи ову песму на контрасту између два тре- 
нутка у животу лирског субјекта, тренутка кад je он 
мислио „да живот биће перце шарене птице, семейка 
маслачка”, што je и тренутак кад je он, „лак као дашак 
подневног ветра”, мислио да биће „заувек” и да ће мо- 
ћи да „расипа смех по пахуљама и око срдаца”. Насу- 
прот томе стоји тренутак кад он „о невидљивом ми- 
сли” и поставка питања „на која одговора нема” и кад 
се у његовом осмеху упућеном некој девојци појављу- 
је „иње” а он сам слуги да ће се све окончати онда кад 
он буде морао да срче „ништавило уместо чаја”. Пе- 
сма „Мислио си да бићеш заувек” показује да Живо
рад Недељковић своје песме отвара и за оне садржаје 
који, сами по себи, подразумевав активирање барем 
двају временских планова да би се могла показати ра
зноликост призора кроз које лирско ja у његовим пе- 
смама пролази.

Активирање различитих временских планова je 
овом леснику потребно и да би могао да стигне до 
једне за његову поезију јако важне теме — теме губи- 
така са којима се људско биће суочава. Читава књига 
Мајка je посвећена теми једног судбински важног гу- 
битка. У noj единим песмама се однос између видљи- 
вог и невидљивог света (света живих и света мртвих) 
тематски реализује и кроз приказ радњи којима син 
настоји да имитира мајку (спремање храпе, успоста- 
вл>ање одређене атмосфере у кући), дубоко свестан да 
je крајњи циљ тих имитација обнављање мајчиног
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присуства, успостављање некакве утварне ситуације 
у којој привид има већу снагу од онога што реално по- 
стоји. И у низу песама у другим књигама овог песни- 
ка срећемо песме и стихове у корима се пред унутар- 
шим оком лирског субјекта обнављају призори у чи- 
јем je средишту мајчино присуство. Једна од таквих 
песама je и песма „Садња кромпира”. Мада започиіье 
готово веристичким приказом садше кромпира, пе
сма, из стиха у стих, постаје све сложенија на темат- 
ском плану, захваљујући чињеници што се активира- 
ју све суитилиије тематске компоненте. Једна од тих 
компонента je и доживљај протицаша времена и по- 
следица које ток времена изазива, почев од оних које 
се очитују на телу лирског субјекта (он се све болни- 
је сагише, опажа да шегово тело трин промене) до 
оних које подразумевају могућност да се из сећања 
„врате” неки прошли тренуци.

Песнички je посебно ефектна слика једног таквог 
тренутка: „Питам, видећи себе, десетогодиппьака, / 
Са мајчином руком у руци, на причешћу, / Видећи, за- 
увек жељног рибе из тек отворсне / Конзерве, ту, уз 
неокречено памбеше цркве”. Из сећања je, дакле, из- 
ронио детал, у коме je спојено неколико елемената 
(сећање на мајку, детиња чежња за „рибом из тек 
отворене конзерве”, иска празнична атмосфера која 
образује подлогу за давни доживљај). Живорад Не- 
дељковић се од доброг дела савремених лесника раз- 
ликује и по томе што се не либи да у песму уведе опис 
животних прилика који има готово социјалну мотива- 
цију, будући да говори о оскудици о тешким живот- 
ним приликама, свеједно да ли je казиваше о томе по- 
везано са сећањем на школског друга који je постао 
бизнисмен и богаташ који презире сваку духовну 
вредност или je казиваше о томе повезано са призо
ром куповине хлеба и млека, призором који се издва- 
ја из равни свакодневице и постаје симбол једног по- 
себног облика присности са оним што je елементарно, 
што je сама основа живота. Понекад незадовољство 
светом и приликама у њему није интонирано као лич-
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но незадовољство, пошто je у песму уклучен један 
општији план, као што je случај са песмом „Логор” 
која показује да Живорад Неделковић има потребу да 
посебне и за оним призорима који несавршенство све
та оваплоћују у најтрагичнијим обрисима.

Нема сумње да посебну лирску вредност имају де
тали попут оних које срећемо у песми „Судар”, у ко- 
joj je реч о потреби да се прикаже и „чаробна смете- 
ност луди у закаснелој јесењој пени” која „поуздани- 
је од књига сведочи о затечености” човековој у сусре- 
ту за животном реалношћу. Зато и није чудно што ће 
лирски субјект рећи „пека су юьиге” и што ће сматра- 
ти да je потребно да „снимак обухвати све: и отпало 
дугме / И подерани ђон, прах у ноздрвама и хлеб у 
торбама”. Укључујући у свој лирски опис noj едино
сти које сведоче о снази којом животне неволе при- 
тискају луде (о томе говоре „отпало дугме” и „поде
рани ђон”), Живорад Неделковић припрема подлогу 
за onaj облик казивања о животним неволама к oj и je 
непосредно повезан са личним искуством лирског ja. 
А оскудност животних прилика води до пеке врете 
аскезе, до потребе да се пристане на једноставност, на 
мале ствари. О томе свакако говори и песма „Та пое
зда” у којој ће читалац срести један врло леп призор: 
„Дуња у прозору већ трули — вала улици окренути 
іьену другу страну, здраву још који дан”. Говорећи о 
својој потреби за привидом („Још који дан могу уре- 
ђивати оно видливо и уживати у напору обликова- 
ња”), лирски субјект зна да ће то проћи (јер ће га 
„снег” окренути нечем „другом”, тражењу других об
лика илузије да je све онакво какво ми желимо да бу- 
де) јep постоји нешто што не трпи никакву илузију 
(„А оно процветало у нама — траје, / И упркос напору 
да спустимо речи што дубле, / Гњили су и квргави 
плодови иза стакла”). Долазећи на раван оног Стери- 
јиног да „у прсима свак’ трулежа усев носи”, Живорад 
Неделковић истине да je то удес свега што je везано 
за време („А пролазници, пролазе ли пролазе”). Тако 
се и у овој песми јавла нешто од тематског материја-
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ла укљученог у песму „Године потрошене унапред”, у 
којој лирско ja тражи нешто што ће да учини „подно- 
шлшвим овај простор”. Тако се тема онажаша време
на и његовог дејства на све што постоји у свету и те
ма људске јединке која, пролазећи кроз тај свет, мора 
на своја плећа да прими многе невоље спајају у број- 
ним песмама Живорада Недељковића.

Мада га многи елементи у његовим песмама при- 
казују и као песника који воли да говори о самој пое- 
зији, њеној моћи и немоћи, песника који у своје песме 
укључује бројне цитате и реминисценције приближа- 
вајући се тако тзв. песницима културе, мада je, исто 
тако, реч о леснику који уме да користи различите ти- 
пове лирског описа, чини се да je за поезију Живора
да Недељковића и снагу којом она делује на читаоца 
посебно важна потреба овог песника да песму при- 
макне конкретним животним призорима и њиховим 
садржајима и да присуство тих призора и садржаја 
мотивише личим искуством и односом према свету. 
То поезију Живорада Недељковића не само да удал-а- 
ва од чисто ерудитске, у много чему апстрактне пое
зде, већ joj, у исто време, даје нешто што поезији да- 
нас врло често недостаје — снагу непосредне везе са 
светом и животом. Отуда ми се и чини да разноликост 
тематских компонената у поезији Живорада Недел>- 
ковића и несумњиви докази његовог песничког мај- 
сторства, видљиви не само у коришћењу сонетног об
лика у књизи Мајка већ и у низу других елемената 
(сложености увођења иронично копципиране тачке 
гледишта, нпр.), уједнакој мери сведоче о једној осо- 
беној појави, појави која на нашу књижевну сцену 
уводи песника који зна да „речи домет мали имају” 
али да тај домет треба умети користити. Живорад Не- 
дељковић га користи тако што поезији изнова тражи 
место у кругу онога што нам помаже да разумемо 
свет и своје место у њему.

Радивоје Микић
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Могу join понешто, у песми, у опису, 
Рекао да бих сушто, ja, смерни становник, 
Каткад пренасељен, чешће вапијућа прозирност.

Као створено je било јутро
За суште послове (...)



■



ПОГРЕШНА ПРОГНОЗА





КУТИЈА У ДВОРИШТУ

Ветар je у двориште донео картонску 
Кутију. Не знам коме да je вратим, 
Да ли je треба вратити. Руком следећег 
Ветра могу je хитнути у случајну 
Љубопитљивост. Пре тога свакако ваља 
Ставити невидљиву мисао у њу.

Кутија je празна. Једноставна коцка 
Ваздуха, бачена. Њен картон проучава моје 
Порозне слојеве. Да, можда
Уображавам, али: пажљиво избегавам додир 
Дижући зидове од других догађаја 
Око коже. Дотле: мисао се суд ара
У кутији са нечим непробојним, неприметним.
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СЛАДОЛЕД

за Дамира

Лепљиво летње поподне. Мирней 
Сувог цвећа. Ауспух. Ослобођена крила.

Чешљам triticum sp. durum
На глави мог сестрића
(Пет година, екваторско небо у виду, 
Малтер на нашој фрески 
Још ее не суши. Анђео.) 
Нестрпљиво, хајно.

Идемо у центар да поједемо 
Сладолед. Сешћемо под сунцобран.

Срећемо пријатеље. Причам
Понешто с њима. Додолски. Смеје се 
Анђео. Чаврља. Све изазове прихвата 
Не мислећи о далекосежности слова. 
Докле: у свему тражим непознато, 
Изван првог смисла.

Сестрић запиткује, хлади ме љубављу, 
Смислом.
Видим: полегла хранљива трава 
Вапи чешаљ.
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СМЕХ ДЕТЕТА

Ноћ je смех детета. Не знам како ће бити 
У пројектованој будуђности, 
За два дана како ће бити. Кад будем 
Послушан и лоше обучен и миран 
Пред силама које ее успостављају 
Ради борања коже, заштитника крви, 
Не знам како ће бити. Како ћу превладати 
Лепоту пред којом клечим, молим да остане 
Паралелна крв, искричаво тамна, лепа 
И лепљива, не знам. Како ћу ако неко 
Пробије ову кожу која дрхтури под налетима 
Мисли не желим да предвиђам у ноћи 
Koja je смех детета, лепљив, дозвољен.
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ЛОПТА. ДАМИРОВА. 
MOJA. ГОЛОВИ

Изнад наше две лопте добро укопана 
Лопта.
Између наших ногу провлачи се 
Лопта.
Стопалима газимо велику 
Лопту.

Трчимо по њој, газимо je
Намерно. Падамо на њену загнојену 
Падину. Штитимо je од трновитих 
Ноктију, од шиљатих речи. Нудимо joj 
Све лопте да се игра. Да буде 
Склониште катетама.
Не гласи се лопта: неће наше лопте.
Неће. Не(уништива).
Има у њој довољно времена за игру. 
Има.

Руга нам се металним орлом.
Од крила се одбија лопта-цар.
Руга се, руга се, руга. Дугачак joj 
Језик.
Ко
Се
Руга
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ПОГРЕШНА ПРОГНОЗА

Склањајући се од кише долазим најпре 
До дрвета које нема где да се склони. Не уме 
Дрво, коже непропустљиве. Сасвим je пријатно 
Под крошњом, тек покоја кап пробије кров 
Од лишћа. Да не губим време залуд, читам новине, 
Најновије вести о убиствима, подметнутим 
Експлозивним направама, олисталим пушкама у 

главама 
Јесењим, о бомбама у рукама-пупољцима, те кратку: 
„Данае сунчано и топло”, над којом се рафално 
Откиде пет капљица-убица, пре него успех 
Да подместим длан и заштитим погрешну прогнозу. 
Чело за ту упропаштену, мртву воду постојаће 
И сутра и прекосутра и како изгледа увек, 
Све док буде стабала нештедимице претварапих 
У промочиву хартију.
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BABEK

Границе се вавек померају у овој држави. Мобилне 
Линије руше планине, поткопавају градове, реке 
Затрпавају, посне поља. Људи немоћају, као метар 
Кројачки издељени. Укопавајући линије људи 

укопавају
Своје кости, у овој држави. Тако вавек.
Границе овог дворишта старе недирнуте. У њему 
Све je као онда кад сам први пут схватио зидове, 
Улогу темеља наше топлс куће, значај крова 
И тавана где илегално борави ТВ антена. Старе 
Свеске без линија (предмет: геометрија) уредно су 
Сложене на тавапу. У кружницама и ромбоидима 
Пауци с успехом завршавају основну школу. Кроз 
Отвор на сломљеном црепу врапци их понекад

песете
Тек да установе како je све у реду. Вавек тако.
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ИСПИВШИ МЛЕКО, 
ЧИТАЈУЋИ КИША

Млеко се као никад сагласило са обликом овог тела, 
Таму je распорило дугам гутљајима, откоси траве 
Обложите и прихватите желудац, јстру, бубреге, 
Црева и плућа. Башкари се утроба у слаткастом 
Раствору дуто већ ноћас. Бубе у живој трави 
Ревносно бележе секунде, убацују сате у собу.

Одлажем књигу, госпођу Нину Рот-Свансон 
покривам

Њеним заблудама, устајем из кревета и одлазим 
У купатило. Мокрим и мислим како je сасвим мала 
Мистерија то што се не зна где je сахрањен 
Мендел Осипович, то што се М. О. преврће у гробу, 
Мала спрам свега што се дешава у свету.
Топла жута течност понире у шега без бојазни.
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ПРВИ ПУТ У ЖИВОТУ

Данае сам (28. април 1990) убио пчелу 
Први пут у животу. Мом или њеном.
Хтела je да ме воли, присвојила моју собу, 
Можда сам био, можда сам увек лепљив, 
Можда мед.

Дуто се нудила, зујала, летела од кгьиге 
До књиге, хтела на главу, на руку. А читах 
Новине, страсно читах, вести слушах, брижно 
Слушах. А хтела je да се игра, да ме воли, 
Био сам лешьив, био. Није нимало ћутала.

Данае помислих: како волети пчелу, како кад 
Зуји, кад око главе. На сто je слетела.
Убих je часописом. Мрљу сам уредно уклонио. 
Похраних je у пепељари, дигарету запалих 
Потом. Потом je све било мирно као 
Пре отварања прозора: топао дан, 
Ненаметљиви цируси, лепљиво цвеће у дворишту, 
Сав тај зуј, сав тај бруј.
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НЕПОДНОШЉИВО

Иначе, вече не подсећа ни на шта. Кад 6их и
измислио

Поређење не верујем да би икога такло.
Свако има свој доживљај вечери, свако свој сумрак 
Са славујем у средишту, ипак. Шта ли сада ради 
Алфред Пруфрок.

И кажем, рецимо: вече je славуј. Тврдим то. 
Онда реч славуј употребим у множини, смело. 
Славуји, славуји, славуји=вече. А вече не подсећа 
Ни на шта, заиста ни на шта. Неподиошл-иво полако 
Се отима од сопствене меланхолије, од мржње 
Према себи. Не бих га ни приметно да нисам 
Услед болести зуба принуђен да останем у соби, 
Да каткад шетам по дворишту. Шетам, шетам, 
Шетам, неподношљиво полако се отимајући болу.
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У СЛАВУ И ПОЧАСТ 
АНИ ДАЛАСИН

Постојало je време када су снови били другачији:
Kao кад врапчић прхне, разоткрије се
У презаузетом слуху пре него обави 
Доручак на гранчици трешњице.

Удаљени, лаки снови. Нечији јастуци су тим перјем 
Сада напуіьсни, нечије главе не ишту оловну мисао. 
Како се лако будих некад, како успевах
Све да буде моје, иако знадох
Да Ана Даласин „никад није рекла
MOJE или TBOJE, никад ту ледену реч.”
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ШТАП

Ослоњен о, готово видљив, чворноват штап, 
Сачињен од прашине, лењих гласова и jape, 
Посматрам ненасељено небо и сеновите, старе 
Шуме у брдима: чекамо сви да слан

Хлорофила груне, макар доспео тек до ђонова 
Тврдих у које су ексери пободени криво.
Начас вршим издају штапа — узимам са стола пиво. 
Непозната пчела се у флаши paha изнова

И слави тај чин љубећи дуго моју усну.
Место уједа одмах отиче, бол се размножава
Брзо, гласно. Уморна се, штеђена слова гусну

У коцки леда. Оток се шири, далеки борови
Отичу, с лицем се надмећу, отиче трава
Под ексерима, само се штап смањује, нестају чворови.

33



ЗАКЛОН

Ноћ се скупила у себе, збила, након
Проласка последњег аутобуса. Чује се још
Понеки глас из суседства. Тумач сам лош
Тих касних мириса: излазим из куће, заклон

Напуштам да бих познао о чему се ради. Множе
Се гласови, по свему што чујем: свађа.
Непристойно палим цигарету, шта се догађа
Не знам, нити ме се тиче. Испод дрхтаве коже

Клизе други мирней. Капље вода из чесме. Бу бе
Капљу у трави. Лишће сања. Мачка пролази 

двориштем.
Сасвим бела, стаје нагло и гл еда како губе

Moje накане сваку сврху. На почетку смо приче 
Мачка и ja: мотримо се немо, дуго, жар дувана не 

иштем
Више, шта се догађа не знам, нити ме се тиче.
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MAJKA



Moja мајка Ружица (10. II 1937—17. V 1994) умрла 
je после кратке болести. За ову кратку болеет сам 
знао, све оне дуге join не знам.

Толико, о томе.
Ж. Н.



КАД НЕ БУДЕ

Пити ракију у предвечерје, испод јабуке 
Расцветале, лепо je, причати о томе 
С пријатељима лепо je, иако речи домет 
Мали имају, цветне у обичном, далеко од буке.

Наше су речи умочене у мирис младог лука, 
Беласају попут сира несталог у устима, 
Младе и невине не питају да ли за њих има 
Места у памћењу. Мало-мало, помаже им рука.

А можда би ваљало говорили о другом, 
Никако о томе да добро je седети и пити 
Инатећи се сутону. Никако меденом поругом

Занемаривати долазећи мрак шло маршира 
Под кожом. Беле речи казују можда како бити 
Кад не буде полена, ракије, лука и сира.
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ТИШИНЕ

Причалы смо у твојим последњим данима, 
Дуго, ма о чему, стрепећи да не ишчили говор. 
Има га, знамо, опет, али друга je прича ово, 
Прича што за подлогу само плодни сан има.

Само сан. Сме ли се тако рећи, тако неопрезно, 
О речима које шаљеш чекајући моје речи.
Бол, као ни светлост, нико није успео да спречи, 
Ти јеси свој, мој покушаваш, мудро, трезно.

Бола има посвуда, за било који говор сувише, 
Али ти настави да блажиш, настави, настави, 
Причај као увек, тихо, што можеш мекше, тише.

И можда ћеш наћи оно што тражиш. Да бол мине 
Дала све си. Устројство света није у твојој глави, 
Покушајмо, међутим, тихо, заљубљени у тишине.
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ЗАТИМ

Радим понешто од твојих послова. 
Кувам. Грашак, од поврћа чорбе. 
Срећемо се на местима творбе, 
Задржавамо у бенигности слова.

Вапим да хрупиш и макар пробаш 
Неко моје јело настало у смелом 
Укрштању сећања. Сваким делом 
Свести бодриш умеће. Омама дроба.

Радим оно што нисам чинио никад, 
Препевавам злу потребу у радост. 
По напору слежу се благост и кад

Твоје одсутности. Неће ме заварати 
Сазнање о људима што граде мост 
Преко завета. Да: љубав. Све затим.
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ГРАШАК

Освежење. У атмосфери и у крви.
У дневнику опет две речи: нема те. 
Крупне речи су некуд одаслате, 
Оне драге, ситне у ситније мрвим.

Волим речи ситне, цветне, као: грашак, 
Да не сметнем: тај je драгуљ обран.
У уском пролазу између зла и добра 
Родило штошта или: род обилье опонаша.

У дневнику речи ситне, сувише голе, 
У ином дневнику, у вестима: нема неког.
Потом небитне речи, слике које сколе

Мисао, распршене у мозгу као прашак. 
Дува. Онај што твори слике с трона меког 
Не може ти узети бисерје. Грашак, грашак.
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ОКОПАНА ЈАГОДА

Све теже je разликовати право
Од другачијег. Бахато време иде: 
Немогуће je истину урамити, да je виде 
Којима значи, који зидове главом

Ломе, не знајући шта je преко зида.
Доба одустаје од себе, умножени симболи 
Распада, а понешто join успева да одоли. 
Понеко се, као ти, од расула откида

Опет жарко пролеће, потает у плоду јагоде 
Коју си залила и брижна окопала петом.
У цвету перунике мирис тмасте непогоде,

У мирису усијања, свих Громова жижа. 
Можда нас Бог само искушава, собом, летом. 
Кажи да нисмо спремни, ако си му ближа.
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ВЕЖБА НЕСТАЈАЊА

Ex, претвараш се да не видиш 
Вежбу мог нестајања у гомили. 
Думаш да већ су ме сломили 
Они којих ум се либи, стиди.

Умеш да овлаш наговестиш 
Како ваља умаћи од множине.
Мисао моја о њој очас плине, 
А скупо се даде произвести.

О, не брини, имам лепог дара 
Да у мноштву будем сопствен тврдо, 
А свака вежба дамаре слаби, разара.

Нисмо биљке: корен јако брине, 
Вежба бег док мотрим јато, крдо.
Ти думаш, заувек у окову једнине.
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НИКАД ВИШЕ

Мало-мало мисао крене на север. 
Четинари, несталне реке, глечери. 
Напор да се разложи cjaj, с вечери, 
И: оне птице што казују: never.

Видљиво разлажем, јер хоћу да дишем, 
Ha извесност слажем маховину, лишај. 
Ти си у бароку, ако можеш стишај 
Cjaj и птице што гракћу: никад више.

У карираном пићу лед, језеро мирише. 
Смерност. Нарцис не воли такво огледало. 
Мисао на северу, без пратње. Никад више.

Нагон риба, рогови у рату, лакоми бор. 
Мир и безмерје. Ти га имаш. То je мало 
У поређењу с ехом празнине. Never тоге.
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ИЗВАН ЗАЛА

Ти спаваш са очима изван сваког зла 
Бојом верности пламти зеница, а дужица 
Збуњује археологију. Хумка: минерал: жица 
Непатворене руде буја. Пораз посног тла.

Дуто слутим, а слутити још једино знам, 
Тебе у каквом предмету, у вази, или врчу.
У тескоби коморе ружа, каранфил у грчу 
Јагодице. Грч сталактита, издробљени кам.

Разлажеш старо и формираш ново, чисто. 
Глазура од зенице, орнаменти од дужице, 
Суд и сасуд у поеном, кадионица од истог.

Слутим: археолози слуђени, стид минерала 
Због оваквог столећа, а ти трнова ружице, 
Ти мирно спаваш са очима изван свију зала.
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КРОШЊЕ

У савезу крошње. Зебња отврдла
У коштицу, месо доступно злом зубу.
Празне руке грабе што je на рубу.
Центар скривен. Глад: оштрица сврдла.

Кајсија до трешње, орах према вишњи, 
Зеленило на опрезу, у светој алијанси.
Косови атакују, чавке докусуре, ти стран си 
Учесник: у лабавом пакту са свевишњим.

Глади опстају и кад нису сврсисходне.
С неварене збиље брзо нестаје скоруп. 
Крошње у првим линијама, ал и ход не

Умеју. Кљунови боду, муве пјане од зуја. 
Ти си излучила опну, непробојну кору, 
А чујеш припев ветра у лишћу. Алилуја.
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ЦРНО ЈАГЊЕ, РЕБЕКА ВЕСТ

Бол je права цена свега што вреди, 
Каже Ребека Вест у књизи о љубави. 
Љубављу и флуидом саможиво се бавим 
Док жртвују ме болу посвећени обреди.

Драга Ребека, незагађена добротом, 
Има право да успоставља аксиоме.
Moje je да доживим их и ћутим о томе, 
Или проговорим кад цена падне, потом.

Доброта се шири и никада не напушта 
Нашу проклету земљу. Доказати ваља 
Тврдгьу. Ти си, мила, доказ, права, сушта.

Ти: сасуд напуњен болом, успавана ценом. 
Ти: као господа Вест жудна шваља и праља. 
Укаљаног. Ти: црно јагње, невино, жртвено.
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ДРАМА

Чује се како зуји пчела у чаши, 
Вели драги песник да je и то драма. 
Може бити. Твој живот дуто сламан 
Шта je онда. Знаћу ако га домашим.

Зуји. У чаши je био преврели јечам: 
Пиће које хлади. У овој соби доскора 
Све je било нешто друго. Сада морам 
Навићи на врење. Стопа у драми креча.

Једном убио сам пчелу. На стварност 
Личила je зујећи око главе, живота.
Потом знадох да je убиство немарност,

Чудовищна, страшна. Слабашна, ти се трујеш 
Видљивим, думаш знам ли шта je грехота. 
Сричем. Песма о мртвој пчели. Зуји: чујеш.
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МИРНА НОЋ

Умањена уличном расветом за важну примесу 
Суштине, ноћ се ослања на дубоки сан живих. 
Тишине се множе у спаваћим собама Kyhä кривих 
За поремећену симетрију, a изван њих одавно јесу

Прецизно подељене. Ниоткуд петао да се огласи, 
Ниоткуд сове да позове миша, да стиша или увећа 
Неки страх. Спретност лопова, љубав псећа 
Лавежом ниједном да провери, ниједном да угаси

Храброст, под овим звездама увек лакому и кратку. 
Ниједног пуцња да нечији мозак проспе, 
Да одан узвишеном задатку одмах испреде гатку

О томе за главе потомака. Окренута себи као жртви 
Ноћ не хаје за виле, вампире, ину господу и госпе 
Из Taj них светова. Не ослања се на сан мртвих.
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ПОСЛЕ PATA

У њивама девојчице лију ћилибар.
Листови кукуруза драшкају мајушне иаранџе.
Халапљиви раст на местима где било je 
Незамисливо. Морава коначно у кориту суштине.

Бацакају ее рибе. Пршти раздрагана крв, 
Сечиво мотике милује недужни коров. 
Ha длановима девојчурака жуљеви пупе 
Kao прво писмо или нешто тако сакрално.

Лепо je видети празну кафану у подне, 
Добро je видети преплануле девојчице 
Koje не мнију о поезији, али настоје

Да буду joj од користи. Из прича знам
Да je овако било после рата, сад свеједно 
Којег, кад венчаваху се девичанство и смисао.
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Од поноћи су птице заћутале, 
Разапет, паук мрак у лишћу спава. 
Последам пламен бдења поиграва: 
Понором лови душе одлутале*

* Прва строфа овс песме je преузета из песме Десимира Благоје- 
вића „Лов о поноћи” (прим, а.)

Нетачно je. Тек се гласе птице, 
Паук je будан, успоставља мреже. 
Бдење ej а као ослонац равнотеже.
Хајка. Бездан гута немилице.

Ти луташ, лака, нежна, join витка, 
Ломиш лук у рајској утроби Суматре.
Понори обезначени због губитка

Твоје душе намах укључују телевизоре.
У директном си преносу. Хајкач би да сатре 
И корале и треішье и Урал, све твоје призоре.
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УЉЕЗ

Сипи чудесно, као у студеном или рујну, 
Али je поетика друга. Пролеће се руга 
Назначеном и предвидивом, значеіьа круга 
Губе смисао. Нимбус разрађује машту, бујну.

Газим по старим новинама. Огласи, читуље 
Што су сврху тополе уступиле ситом кичу.
У отиску динеле филозоф би почео причу 
О живом и неживом и болу што као уљез

Присваја навике, дигарете и јутарњу штампу. 
Дрхтурави власник приноси му кафу, храну, 
Да би га видео доноси и сиротишску лампу

Коју чуваш као реликвију, брижно, несвесно. 
Уљез je ту, али невидљив у сишьивом дану, 
Иако видљиво je све што грува и сипи чудесно.
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БРАДА

У гимназији неко време носио сам браду, 
После тога ревносно троших жилете. 
Песници се махом не брију. Брада као адут. 
Метафора монаштва, туге или нечег сличног

Што нема везе с поезијом, али опсењује.
Неке песнике с правом сврставају у уклете, 
Поезија ништа не добија, само животари хотимично 
У пустим паланкама, за шанковима где ујед

Празнине отрован je. Ево браде, моје основе 
За метафору о нестајању или нелепу персифлажу 
Што песницима драга je и кад су жртве.

Несрећни песници. Плеоназам који песнике нове 
Производи. Но, манимо се поета, j ер ову кажу 
Причам да бих се у обичном машио мајке, мртве.
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НЕУМЕРЕНИ РАД ГОДИНА

Непробојна je опна коју године излучише, 
У бити истоветна металним љуспама, неличном 

плетиву, 
Али потпуно различите намене. Не штити 
Од бод ежа, метак би стао и насмејао се 
Пред њом пре него разори ткиво, 
Кад крв пљусне и заврши у разноликое™.
И обичан ударац заводљиве речи 
Кидао je опну небројено нута.

Постоји она због другог. Спречава
Покушаје врлог смисла да у he у ограђени посед 
И поремети освојену устаљеност.
Све што би нашкодило стоглавој зебњи 
Бива уништено или, у мање опасним случајевима, 
Преображено у њу.

Тескоба се брани осамом, осама потеже 
Тескобу кад нема ваљаних одговора.

Чак и у моментима кад схватим 
Да су многе од година 
Неупотребљиве и одиста улудо размењене 
Непробојност остаје иста.

А некад сам био дечак, 
Само наговештај ширења.
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САБРАНА ЛИРИКА

Одагнао си придеве, коначно,
A j ош би да урлаш у катакомби о недостижној 
Жени. Поредиш je с биљкама из репортаже, 
Али се лецнеш на време. Сувишни су спојеви 
Који ремете опседнутост. Подносиш животне 
Тегобе, ходајући као што она хода.
С циљем да освоји. Освајаш,

Свакога дана по једну огољену реченицу,
Лекцију о усправљању. Идеш унатраг, нем и решен, 
Не марећи за ерупције, чарке и распеће, 
Ka чудовишном претку, спремном да заусти: 
Драга, мириснија си од руже
И: Дан je мек, као крзно.
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ВЕЧЕ КАД СМО 
ЛОВИЛИ ГОВОР

Седели смо на тераси. Лето je било
На измаку, баш као и речи после свих 
Задатака. Али ноћ je била топла, j ед на из низа 
Потребних за обнову привида, улудо трошених 
Изван страница књига. Ловили смо говор касних 
Пролазника и замишљали те девојке, путеност, 
Неуморне усне. Тихо би се окомила на псовке, 
Неспретно док сам сипао пиће чија се боја 
Није могла распознати.

Обоје памтимо и распознајемо сласт 
Ноћних речи, суму беса из нежних година, 
Скаредност невољну да привиде надомести. 
Лето je било на измаку, и башкарило се 
У сећању. Било je безопасно седети на тераси 
Под одјецима, прислушкивати.

Трезни од предвидљивости, то нисмо знали. 
А могли смо слушати инсекте или какав 
Незавршени језик, сличан совином.
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БЕБИНА КОЖА

Небо je као бебина кожа.
Ако изоставим као
Добићу на прецизности слике, блеснуће 
Хваљено сажимаі-ье.
И тако редом: лапидарност, језичка економија.

Бирам поређење, иако не знам шта je небо.
Нисам астроном, ни метеоролог, знање из хемије 
Штуро je, гимназијско. Шта je бебина кожа?
Беба која ме познаје колико сутра може бити 
Лош човек, убица лаких жена
По музејима. Или председник владе
Неке од светских сила.

Поређење опстаје. Јутро припада суми јутара 
Због којих je вред ело проходати
И заменили нејаку кожу и немоћ слојевима 
Искуства. Остали дани и могуће компарације 
Пресудно доприносе старењу.
Не трпе сажимање.
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КИШНИ ДАНИ У БЕЛФАСТУ

Повремено мислим да доводило све се 
Од чега je требало бежати, каткад 
Само бежим не мислећи о опсени што промиче 
Док журим. Сума доживљеног се стврдіьава 
Унутра, около je трпка мешавина слузи 
И течности из доба прве речи. Тако сам мало 
Знао о овом дану, сударању гласова 
С капима прозне кише. Мало, а годинама 
У залудној Поезији подвлачих редове.
Tpajy jош само графитне линије, усхити на кожи. 
О одласцима и доласцима тако мало,
О симболима и песмама. Низ провидну амбалажу, 
Спирајући прашину, одлази вода. Отврдла знаша 
Пролазе кроз крошње, састављене од говора 
И посрнућа. Упитан пред трафиком, узгред, 
О каменовима који належу, док киселимо се 
У бурету без течности, помислих на корале и Урал.

И рекох, испирам сећање: сезона je кише, 
Киша je свуда иста, овде и у Белфасту, 
Ова je била намешена острву. Поднећемо, 
Меса жилавог, без жилица. Витлајући векном, 
Рецептом за лекове, сеоска се луда још цери, 
Запиткујући све што je на дохват: шта je киша, 
Шта сезона, шта je месо. Пита и стреми, 
Изнова испирајући, тај нехајно обесправљени 
Створ, подвучени тај ред, коначан, непромочив.

59



МАЧКА KOJA ЛОВИ ПУРПУР

Пре много година, у време првих песничких 
Признања, кад веровах да поезија ... и тако даље, 
Пријатељ je приметно да та поезија и није нешто 
Нарочито, обично ређање бесмислених слика. 
Он je тада својски покушавао да пише, 
Није баш ишло. Онда je, будући паметан, одустао, 
Бавио се политиком, постао пословни човек, 
Ако тај израз није сувише јак.

Није тај човек од посла пресудан за ову причу, 
Ни то што ми je све маіье пријатељ, како стажу, 
Сасвим прозрачни, успеси. Важне су слике 
Из његове опаске. Могу оне заиста бити 
Неутемељене, има сијасет примера у српској 
Поезији. Али им се не може одрећи инвенција, 
Спрдња, моћ да засене бизнисмене, да разоре. 
Овако некако:

Мачка je скотна, јер пацови премеравају авлију, 
Двориште без граница je. Међе користимо 
У место византијске пређе. У забитым 
Крајевима место шалова везују облаке око врата, 
Пурпурне и цинобер, ах, окер, свеje окер 
Под абажурима, и мачка je окер, носи мандарину 
У губици, сабира боје за обипіе/ь. И тамо 
Недалеко, једу мачке, их, они љубе деликатесе. 
Можда Йе појеспш нашу мачку, пријатељу. 
Канибализам je бизнис, схвати. Барбари, ex, 
Премеравају двориште. Завршиће посао, 
Премда je тренутно теодолит неисправан.
Узалуд постоје темплари. Ух, залуд.
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КАТЕТЕР

Као катетер, зрак продире. Ако данас 
Не осушимо шљиве питање je шта ће бити 
С топлотом. Кажеш: свеједно, ионако има 
Превише питања Шта ће бити с тройским 
Животињама ако шуме постану хартија. 
Кад на њој нацрташ анаконду са слоном 
У утроби дајеш приказ рептила, слон заувек 
Остаје невидљив. Ако насликаш 
Телефон с каблом у облику змије, 
Заштитићеш слона. Очување слонова 
Једнако je очувању топлоте.
Дужност je чувати сећање.

Зрак улази с месом шљива у твоја усташца. 
Нестане ли плодова, насликаћу сећање на њих. 
Твој стомак и коштице. Узгред: 
Телесни отвори нису ни потребни.
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ТУРИСТИЧКА ПОСЕТА 
МАНАСТИРУ

Препознајем предео, надам се бестелесном бићу, 
Осуђеном да дорађује мозаик. Као над 
Нађеном фотографијом сабирам утиске.
Онај о пролазности не могу сместили у ум, 
Камоли у запевку мотора, у бруј ослобођених 
Путника. Пролазимо између брегова, ливаде као 
Јастуци чекају женку и мужјака, и влажан сан 
У коме уобличен je заборав. Препознајем, 
Био сам овде, као што сам свуда био, походио 
Пучине и равнице у поезији других језика. 
Напредује аутобус. Као над фотосом, забављен, 
Откривам поезију лишену интерпункције. Људи, 
Декоративни трагови мува на стаклу, сабирају 
Снагу у сеновитим избама. Изаћи ће кад не буде 
Аутобуса и белих линија. Сапутница пита 
Јесам ли читао новине. Да, читајући столећима 
Поезију овог језика, кажем, прихватајући 
Бомбону с језгром од љутих трава.
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ТЕЛЕФОН

Док уређујем пејзаж у старој песми, касно ноћу, 
Звони телефон. Зове пријатељ. Песник. Тек тако, 
Да чује вести. Пишем ли. Причамо читав сат. 
Једини летњи дар. Разговор о поезији.
Он дорађује фрагменте о рађању метрополе. 
Ja рабим сеоску идилу. Кабал који спаја 
Наше слике винут je понад ливада и лугова. Речи 
Испреплетане у іьему не могу зауставити одрон, 
Ни вучицу припитомити. Али су важне, уираво 
Због прозирности. Као роса на тавним травама. 
Капље оскрнављена месечина. Пријатељ, стасао 
У раскоши англосаксонске лирике, предлаже 
Да стих у песми „Ноћ”: Као ототьени катран 
Тама спаја гласове, заменим следећим: Зачшъена 
Сперма лепи ноћне гласове, ja предлажем 
Да исказ: Женско споловило, шпиља с иртежима 
Неандерталца, из песме „Обоа, А. Гинзберг”, 
Замени са: Мамути трче по зидовима 
Иједан по један пропадају у ископана говор.
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ПОНОЋНИ ВОЗ

Каже се: клопара воз, то јест
Некад се тако говорило, сада возове
Помигьу само у вестима. У судару возова 
Памћење пребрисано стаду крава и незнаном 
Збиру оваца. Неважно где. У земљи иенасељеној. 
Људи у iboj путују кануима.
Савлађујући брзаке доносе крзно и подозрење.
Не каже се: клопара кану, мислим, иако
Не знам потпуно значење глагола. Узећу речник, 
Одмах, премда интересовање
Није до краја сврсисходно. Поноћни je воз 
Отклопарао, појавиће се у вестима, ако налети 
У мраку на било шта, макар на чамац који расеца 
Журне реке, пристајући уз обалу 
Тек да власник прибави со.
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ЛЕСНИК НА ВРАЧАРУ

Ка Библиотеци иду лако одевене девојке, 
Лепе као Шекспир у њиховим торбама, 
Као Сервантес под мишицом. Kao Дучић 
Са огледом о песнику, у насмејаним главама. 
У парку трче дечаци, мотри их Вожд, 
И он би сладолед, пиво. Намигује јунским 
Лепотицама, флуид се одбија са кретова на Храму, 
Невидљиве нити лепоте, знања и игре творе 
Мрежу што с муком обухвата десетак векова. 
За векове који следе потребна je нова опрема, 
Сложиће се и Дучић, дипломата. Кад би бануо 
Taj бонвиван, стар колико се мора, у новом бјуику, 
Одмах би првој красотици, збуњеној и драгој 
До неподношљивости, предао акредитиве и сонет 
Исписан на j словнику из српске кафане. 
Накой уминућа знатижеље и дивне граје, 
Одвезли би се ван метрополе, у поље, 
Да бард доживи j ош j ед ну нежност. Пошле би, ах, 
С њима и ине девојке, усхићене, задовољне собом, 
Нестварне као револуција. Од разбацаних књига 
Поље унапред блиста.
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ТУТИН

Схватљиво je да се песма зове 
„Београд, жеља за увећањем”, или 
„Кишни дани у Белфасту”, али Тутин у наслову — 
То je ређе, ако не и сасвим ретко.

Никада нисам био у овом градићу,
Урамљеном у котлини, где клима je оштра, 
А људи поносити, клеке у посном тлу. 
Фудбалери који су тамо играли причају 
О каљавим улицама и гошћењу, 
Девојка из КУД-а хвалила je сир.
Мирисне шуме, девичанска вода недоступна 
Нашој оморини. Телевизијски репортери 
Из зелене забити извештавају о развоју 
Сточарства и напретку хармоничних односа.

Да je у каквој стерилној земљи, Тутин би био 
Туристичка Мека, имао олимпијске прваке 
У непостојећим дисциплинама. Поменем ли још 
И месо, и пастрмке, упашћу у ступицу патетике.

Привлачна je етимологија наслова ове песме. 
Прича се да je с краја прошлог века на месту 
Данашњег града било тек неколико кућа.
Недалеко, био je логор. Азијатске су хорде 
Даноноћно увежбавале повратак кући.
Од несносне тутњаве настала je касније нова реч.

Нисам чуо да постоји још које место сличног 
Имена. Још нема шумадијског, мачванског, 
Нити банатског Тутина, иако хорде упорно 
Тренирају, прецизно померајући се 
У потрази за нерођенима.
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БЕОГРАД, ЖЕЉА ЗА УВЕЋАЊЕМ

Сладим се четвртом јабуком, 
А речи љуштим, користим само кору. 
Друг из детињства, бануо после 
Десетак година, брбља о метрополи, 
Срастао, штакор у іьеним лавиринтима. 
Безбедно пијан, помиње глумце и певачице, 
Дебљајући цртице из биографија подвлачи 
Оштећења на кори, без мисли 
О залудности посла. Ушао у плод као црв, 
Сазнајем: ко се не трезни, која je курва, 
И сличне детаље из урбаног плана.
Згрчен пред изненадном вивисекцијом, 
Превиђам иглу и опијате. Moj друг 
Не одолева изазову: надмоћно пије 
Ужелев се завичаја и дестилисане лепоте. 
Скида незрели тај кајмак.

У кратком поглављу о криминалу 
И убиствима, каже: Никог не дираш, 
Нико те не дира, то je просто. Сузбија 
Неверицу, заплићући. Да ли je могуће 
Никога не дирати, мрмљам, несвикнут 
На посете, са заклоном у трезним речима. 
У издубљеним слојевима предвидљивог 
Ходам, никад не журећи ка периферним 
Ископинама тела. И храним га, као ноћас, 
Не дирајући нагрижене делове.
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РАЗГЛЕДНИЦА

Нехотичан излазак из бусије: на длану 
Крупна кап. Још увек могу да осетим 
Хладноћу, или бол. Дан je несталан, 
Kao мирење са зидовима, с телом, 
Ураслим у прохтеве. Буду и нестану 
Замке елучајних сусрета. Журни покрети, 
Речи без облика. Пружам линије, длан. 
Поштар приноси картон, слова на белом. 
Срдачан поздрав, тако сам ганут 
Призором: Квебек, старинска улица, фетиш 
Од лакоће. Мањак потреба, људи и крупап план 
Опстанка. Онда кап на жигу. Рез. Прелом.
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ЦРВЕНИ BETAP

Насућу сок, распоредићу колаче, 
А ситнице склонити у ладице, на полице. 
После ћу писати. Киша ће 
Ударати у прозоре, лишће опада 
Без плана.

Без плана, у томе je подука.
Ни сок, ни колачи, ни писање, не доносе ред. 
Годинама сажимах оно што се дешава, 
Увећавах остало. Сада бих другачије, 
А знам да није могућ обрт, 
Налик ономс кад je наш вепар 
Смалаксао под ударима црвеног ветра. 
Из разговора са ветеринаром научно сам 
Да није опасно, иужан je посебан режим 
Исхране. Једна инјекција.

Eto поенте. Као под лупом:
Посебан режим, начето ткиво, љубав. 
После je лако писати. О болести, 
О доживљају који се разликује.
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АВГУСТ У БОЦАМА

И прошлог смо августа правили сок 
Од купина, шуме и брда спустили у боце 
На дворишном столу. Та осунчана брда, 
Прошарана мештанима, те шуме, 
Прозирније од воде која гргољи 
Kao исцеђени говор.

Опет цедимо сок. До лаката у крви 
Купина, први пут убраних на међи, 
Засађених да буду вазда доступне. Ни налик 
Здрављу од лане: тада плодови беху склоњени 
У шипражју, као лихвари у летњиковцу.

Тражећи тамну слаткост, причали смо, питоми, 
Изгребане коже, о изостанку преображења 
И сиктању близу ђона.
Сада замишљамо шумове, драге гласове, 
И птице што ј ош нас мотре, 
Снебивајући се да огласе неприсуство.
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У ДУБИНИ РЕКЕ

Пријатељ je, кад сам бануо, спремао рибу.
И одмах пронашао балон с нешто вина.
Кад je улов почео да руди, лила je киша.

Говорили смо о шьуску, усхићени, 
Као што ћутимо о драгом камењу и гробу 
У безводном Іерусалиму.

Тек доступном примичемо речи:
Разложеним рибама, вину и капиларима 
Киселкастог дана, пуни небрушеног ишчекивања

Да прелије се, преко обале.
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РЕЗУЛТАТ

Преспавао сам вести.
Омиљени тим борио се синоћ 
На ћилиму од банкнота.
Трчао сам, у сну, и ja, као што јурих, 
Непрестанце, минулих деценија 
На нуту ка свлачиопици. Поиекад je било 
Охолих посматрача, чешће невидљив 
Савладавах ћуди делилаца правде.

Траје неизвесност, укусна као кајгана, 
Са сланином, на ребрима виљушке зрели сир. 
Узмем ли телефон да се распитам 
За резултате, такнућу бодљикаву стрепњу.
Ниједаи исход не знам. Производ сна je остао 
Под перином, резултати момака који су 
Трагали за срезом на булеварима и на граници, 
Још се транснортују у мртвачнице.
Црвени картони на истреиираним грудима.
Сви смо добили по један, не знамо шта с њима, 
Док шестари, у облацима, доба казне.

У ушушканом засеоку, међу шљивама 
И кљуновима, неко заузет сабираіьем 
Кани да ме позове и распита се за здравље. 
И одустаје, одустаје, одустаје. Одустаје.
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КОНТРОЛА НАД ЦЕЛИНОМ

Нагнут над сићушним догађајима, 
Пратећи серијску производњу 
Сазнавах годинама да je све маіье места 
За истински удар изнутра, 
Кад тело нроверава може ли 
Да контролише целину: мишиће и кости, 
Течности драгоцене. Нижу се збиваіьа 
Kao парчићи меса на жици у нровинцијском 
Ресторану. Цврче на жару, наочиглед 
Гладне руље. Другачије несит 
Повремено се удаљавам и издалека 
Зачикавам нанизаним речима. Равнодушии 
Пред стиховима, поематрачи отварају 
Новине. Запуштена конобарица 
Невешто контролише облине и тоне 
У астматичан смех, псујући.
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KAO ДЛАНОМ О ДЛАН

Као дланом о длан, 
Пола живота je прошло. Равнодушно, 
Као да говори о кретању ратних трупа, 
Готово свакодневно неко ме подсети 
На године, остале у сећању 
Због клањања природи и, још више, 
Због недоумица. Настојим, у налетима 
Беспоговорне жудње да откријем 
И друге састојке у шкртим костима. 
Листам недовршене, главам одбачене 
Песме из прашњавих фасцикли.
Било je догађаја и бола, 
Непорецивог у поређењу с оним 
Што je обещано насумце одабраној јави.

А уистину: можда je прошло много више, 
Можда сам превалио тек трећину пута, 
Потпуно несклон математици 
И функцијама на које рачуна 
Постојање. Као дланом о длан — 
Чедна слика, погодна да изрази 
Ненарушиву нужност с којом ступамо 
У сваку нову секунду. У сећање.

Као дланом о длан, и рат je прошао. 
Памтим да нисам клањао се. Није било 
Недоумица. Само потреба да сазнам 
Да ли мину четврт, половина или 
Читава војна, али то нико није могао 
Да ми каже, чак ни они безнадно 
Заварани незнањем о туђим животима.
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ИЗНУТРА

Сумрак je вунсни џемпер 
Навучен преко голе коже. 
Гребе руно преображених оваца. 
Острижене пред клање, 
Нису могле знати ништа 
О раскоши свог поклона.
Месо je noj едено на парастосу, 
Заливено обилним говорима 
О данима без смрти.

Чују ее гласови животиња 
И људи који брину о гьима, 
Гласи се и сама брига, 
Уморна од ритуала, немодна 
Да кожи присније приђе, 
Изнутра, ако je могуће, 
Кроз дубину и таму, 
Довољно моћну да замени 
Сваки нестанак оплођеног сјаја.
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ПРЕД ЗОРУ

У отвореном исечку након дубоког сна, 
Пред поновни смирај, изливен
У најмањи калуп, ослушкујем: благ ветар, 
Орах напушта лежиште. Завеса се номера, 
Сабирајући у наборима топле дрхтаје 
Што, преобличени у сећање, слабе тело. 
Негютребан терет пред потонуће, 
Кад читав свет стане у шум срца, 
Или у бректање касног аутомобила. Тару се 
Звукови, истина ретки, о предисторијски 
Рел>сф јастука, о апликације с темом 
Избора. Из тубе се, као из чира, негде близу, 
Помаља паста, исцрпне припреме за одлазак 
Смирују власнину лаких снова.

Чекам корак каквог тага, цокулу у трави, 
Или сличай несразмер. Ако промолим 
Главу кроз прозор, исцуреће из исечка 
Садржај на коме се тсмељи годинама 
Освајана потреба да облике никада 
Не растворим знашем о іьима, 
Већ да стрепим, вас измаглица, пена, 
Паста измешана од привиђеша.
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ПРЕСТО

Нема предострожности у ћутању, 
Нити je ћугање одговор на безумие 
Покушаје сажимаіьа. Ћутим, јер мачка 
Разуме сваки мој напор, іьеиа лобања 
Као лупа увећава парченце сланине 
И зделицу белине. Када дува, 
Стабла дописују годове 
Не тражећи нодршку. Забављени 
Свакодневним пословима, људи говоре 
Колико je неопходно, трампећи грумење наде. 
Увече одмарају, препуштени мимици 
И покретима. Не обавл^ају посете, 
Или сасвим ретко, кад желе да обнове 
Знање матеріьег језика. Али посећују 
Друге државе без бојазни од хица.
И краљ je био храбар, шепурећи се 
На пристаништу у отвореном аутомобилу. 
Безумно сажет, краљевски дише 
Не обзнањујући сазнања.
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EXO

Доспели су и до нас брзи дани, 
Љескају се на трулој води. 
Трају колико и закључци које 
Уобличимо, увек говорећи о другом. 
Не о прелиставању зебње, и магли, 
Пробушеној отворима на телу. 
Љубичасти или ружичасти, не знам 
Поуздано, заласци призивају негдашњу 
Издашност и доскора приручне 
Могућности: седети са пријатељима 
И причати о сликарству, жустро и убеђено, 
Како умеју само очајници и сишавши; 
Или отићи у брда, у потрату за схватљивим 
Бојама. Био сам сијасет пута део застора 
Иза којег се стропоштава (баш тако!) кугла.

Неко други сад тамо корача, 
Среће шумара и ловочувара, устрептала срца 
Говори да je приспео без намере
И асоцијативног низања у глави. У жива 
У одбројавању и откуцајима дамара. 
Самоћа ј ош није преступ, правда се 
Нехотични трагалац пред сумњом 
Заштитника и строгим отворима двоцевке.

Отуда je видљива другачија завеса.
Људи нису чак ни тачкице, како се несмотрено 
Вели, куће налик су коцкицама за забаву. 
Игра за богове и децу. Учени незнанац 
Одмах би схватио суштину, нанесену 
Да се дани, сви дани, забашуре у бразди 
Недоступное извору: апстракција, пука 
Апстракција, прозирност премазана одјецима.
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ПОСЛАТИ СТАБЛО

До танчина сам именовао стање
На чијим рубовима задржавам слова
И речи. Градим зидове, знаке
Постављам за пролазнике који цепове 
Пуне бескорисним мерама.
Састављен сам од неважних потреба.

Боље да седим у трави, 
Сред гранатах сенки, и нагађам када ће 
Пасти киша. Боље да ставим потпис 
Испод прогласа. Мастило се споји 
С другим, неочекиваним облицима слова.

Morao 6их да се бавим душом, 
Светлуцава док удара у дуваре, 
Ослабљена од лешьивости и материи ала 
Од којих су зидови састављени.

Али не: данас сам кречио стабла 
У дворишту. Крепио тело посматрајући 
Како се слој суши.

На улицу изашао, да отуда окрзнем 
Белину, желео да првом пролазнику

Кажем: лепо je кад си стабло.
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ДВАДЕСЕТИ

Макар сажети га до читљивости. 
Невиђено сабијаље, као мотор 
Са унутраші-ьим сагорсвањем. Прасак, потом, 
У разуму: onoj пи мирис гасова из цеви. 
Слатки губитак свести, сведеност на фигуру 
У шаху. Безброј комбинација, рука што повлачи, 
Невидљива. Немогуће га описати, ни уз помоћ 
Синегдохе (заједничко узимаше), са примсрима 
Из Вујаклије: силан војник поље притиснуо, 
Нећу твога хљеба погазити. Покушавшій јесмо. 
Приказати, рашчланити, сабрати. Ветар, 
Нечујан, још покреће встрешаче.
Мливо je разложено до непрепознавања. 
Будућим тумачима биће лакше: свс се 
Ипак уклопи у бајку. Био једном један век, 
У њему мајушни људи, председници, нринцезе, 
Змајеви и аждахе, деца, стасала одмах no рођењу.
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ОМРАЖЕНА ДЕСКРИПЦИЈА

Не уме простор у опис. Сурово бео, 
Шта да тражи у њему.
Ни стало ми није. Али треба 
Пренети нешто на ову страну, 
Где белине понајмање има.

Утошьен, изашао сам с том намером, 
Препун сирупа и антибиотика.
Ако приказ није могућ, та омражена 
Дескрипција, могу ли научити 
Шта од врапца, од трага мачијег 
У дубоком, у снегу. Од перја и неколико 
Капљи крви на импровизованом стратишту. 
Могу ли, на падини, од деце која не траже 
Кореи славља, окамењеиог негде, или свуда, 
Само не умем да га препознам.
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НА ПРАГУ

Кад изађем у ноћ, топлу чоколаду, 
Никад не знам од чега ћу копнети, 
Као што заводница не предвиђа 
Како и кога ће растварати. 
Потреба грезне у муљ случајног.

У суседству, шьусак цике, девојчица 
Бележи рођендан. Памтим ли бар један 
Из мојих давних година. Не сећам се славља, 
Иако сам настојао да испуним 
Тело, потребно више него икад,

Више него што смем да одам 
У часу кад слике охоло надиру, 
Претећи да се сретну с топлином 
И поремете заводљиви склад трпљења 
И равнодушна, уедини преостао.
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ЈЕЗИК У ВЕЛИКО



■



У ПЕЋИНИ

Кад би птице престале да певају 
И кад би људи — свикавши на тишину, 
Као на оскудицу — занули своја срца 
И у њима звери, и кад би, уместо плодова, 
Шуме нудиле брлоге, кад би жицом и минама — 
Заштитом од лудих болести — окружено биле 
Сојенице, и кад би покров над нама и дању био 
Озвездан — поезија би се нечему и могла 
Надати, иако je надање одавно у жици, 
У пећини, под стражом: пламени змајеви, 
Ревносни чувари, потајно завирују 
Унутра и лагано топе сигу.
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ДРУГАЧИЈИ РАСПОРЕД

Узимам лист хартије, оловку, спреман 
Да прецртам постојећи распоред.
Макар у дворишту. Или у соби.
Упркос детаљима, она je подложан простор, 
Њеии многобројни житељи тек понекад 
Засметају. Дуго се познајемо. Дочитани знаци, 
Рашивени спојеви, штошта још, незавршено.

Једно ћу стабло преместити ближе прозору, 
Друго посећи и огрејати се, зготовити ручак. 
Могу још понешто, у песми, у опису, 
Рекао да 6их сушто, ja, смерни становник, 
Каткад пренасељен, чешће вапијућа прозирност. 
И ван песме, смем да додирујем двориште, 
Књиге, прашину; речју — моје, у потрази 
За могућим. Односима, речима, 
Упућеним у настајање, некоме.
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ДНЕВНИЧКЕ БЕЛЕШКЕ

Било je то кад су државе
Губ иле невиност и патвориле опну, 
Кад народи су изгонили друге народе из језика 
И катакомби, говорићемо некада, 
Сетивши се којег бескрвног, срамотно личног 
Доживљаја, тако минијатурног 
Да није заслужио пасус у дневнику.

Као да у дневничким белешкама 
Обитава грађа богзна колико вредна, 
Пресудна, макар у једној секунди. Чежња градова 
Који неће осетити моја стонала, цитати 
Из теолошких препуцавања, састави тимова, 
Записи о лирским надражајима, и сами надражаји, 
Резултати отвореног нрвенства у преговорима 
На леду. И join: сликс инсеката, 
Зашлих у испарење воћа, страх од тераријума, 
Осмејак. Ничег што спојило би са раздобљима 
Кад су државе крвариле услед брзих упада, 
Ничег да сети на онемоћалост 
И просуто семе надражених нација.

Ускоро нећу моћи да разаберем кад су збегови 
Кренули из стеновитих крајолика, праћени задуго 
Мирисом печених домородаца и мисли, и кад je 
Заповест о ћутању стукнула пред наредбом 
О расподели соли и чинова, а камоли 
Да памтим селидбе картографа из табора 
У табор. А можда je то било у дану 
Пуцања диње, кад нож je продро, а сечиво 
Није зарђало, казиваћу некад зналцу 
Воћних мириса и испарења.
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ШЕТЊА

Крупне капљице под светлима.
У судару са дланом прсну, као претње. 
Длан приносим челу. Болесна игра, 
Иако играчи штекћу од здравља. Наговештаји 
Лепљивих речи очас нестану под слапом смеха.

Kao штафелај je твој смех, жедан сунђер — лажем. 
О чему говорим, о чему могу. На тройском острву, 
Где светлости су спојене, мулаткиње беру воће, 
И помаму, у предаху позирају српском сликару. 
Његово ће уље, буде ли правде, за стотинак година 
Престићи сунцокрете и ирисе, све црвене фазе, 
И слободу, неуморног предводника. Уосталом, 
Сликар се одрекао суфикса на презимену 
И зашао у рајски стадијум располућености. 
Апстрактно ишчезавање. Могу о томе девојци 
Док незајажљиво се обрушава. О лудилу и додацима 
Нашег острва по коме корачамо, растресити, 
Насликано воће у сакралним посудама. Ма о чему.

Будући двоношци неће имати реч шетѣа. 
Ни нагон да у натопљеној вечери кушају 
Отпорност. Неће имати кишу, ни вечери. 
Глад за скривањем убрзано нестаје из збира 
Важних глади. Ништа имати неће, имајући све. 
Смејаће се бившим власницима острва.
Траговима антибиотика. И туге. Девојка се смеје. 
Чула je на радију да, ах, пишем песме.
Наил азимо на згаженог пса, под светлима. 
Ах, кажемо. Пас се смеје.
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ИЗА ОКУКЕ

Увек кад сам цептео над годинама, 
Збијеним иза окуке, толико жељене 
Да je постала истинита, безмало несавладива 
Шикана, налик оној на писти, где болиди 
Излећу и постају парампарчад, увек, елем, 
Откривах да месим житку суму, од истих 
Дрхтаја и посрнућа, једним алатом. Само je, 
Никад коначна, форма бивала другачија, 
Као пластелин у рукама дечака који, 
Остварив се, доспе до жељеног, а онда 
Поништи га и изнова ваја прототип 
Моћног возила; незадовољан тек пречником 
Ретровизора и завршетком издувне цеви. 
Идући пут такие другу неприличност, 
Густину црвених кругова у измаштаној 
Престоници, на пример, и одбаци постигнуто, 
Лакоћом опсенара, убеђеног у трајност 
Материје. Дорастао зачетом знању 
Да облици су варка, скуп распрснућа 
Под глатким јагодицама затајених прстића.
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ГЛАД

Бодрио сам, пре свега, онај део 
Што није марио за целину, 
Ма каква бивала у раздобљима закинутим 
За извесност, уздизање и гордост пред светом, 
Надменим а порецивим. Лакоћа именовања 
Одбијала ме, ј ep знадох, неук, да сваком имену 
Припада упориште, да језик љут je, 
И неприлагодљив, изузев кад кажњава. 
Onaj велики део, препуњен опиљцима, 
Храбрио сам, пробраним шаптањем, желећи 
Да зађем некуда, у кривудавост 
Магнетног тока, и целини додам нешто 
Од поткожног несагласја. Узорак за забуну 
Твораца речничких j единица. Још неисказиво,

Бодрење губи сласт; селидба у делите затајене 
Беше тек припрема за над у мук, сричем — 
Ритуали именовања дају облик и мојим поразима, 
А језик увелико гладни, гладни.
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СЛАТКАСТО

Лекар не мари за узвратну чоколадну дијагнозу, 
За боцу с лековитим ссћањем, али прихвата дар. 
Присвајам упаковану кишу и трулеж 
Престарелих купина. Такве je боје болеет. 
Гіьила и слаткаста. Кад говорим о њој, 
Кад обликујем немоћ, непца су улешьена соком. 
О чему join умем да причам. Убод неће болети, 
Вели сестра, равнодушна и разодевена, као да 
Бере купине у сутон, крај ограде, мотрећи 
На садржај. Ништа не боли, помислим, 
Осим кад допустимо. Тада, примерице, 
Усмеримо шприц и кроз иглу 
Доспемо у гњило, у непознато.
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ЛАВЕЖ, ЧУДО

Лавеж, прост, зимски, одзвања. Договор 
Паса о наступу, кад пристигну кости, 
Оговарање најбољег пријатеља. Или друго, 
Драмско, слово о љубави. Јесењин у хотелској 
Соби, са балериной, а још није расточено 
Царство. Под невидљивим точковима цвиле 
Упоредници, стежу крхко тело земљице. 
Нагађање има лирску, али je без стварних моћи. 
Зато: слушати, понизно, дрхтећи, уз напор 
Да несазнатљиво омские, и разори. 
Безгрешно зачеће. Васкрс. Блага вест.
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ДВЕ ИДЕЈЕ

Кад кажем: поседујем, мислим најпре на неке 
Доречене вештине. Ништа нарочито, 
Kao рат између две идеје. Идеја о изабраном 
Народу надвладала je ону о народу — миљенику 
Историје, уз малу помоћ пријатеља.
Оба народа поседују колекцију обновљивих 
Вештина, порођаја, баш као и други, 
Од неког изабрани, народи. Ништа важно,

На почетку столећа, у стострукој 
Стварности. Свакога j утра кад уђем, кажем 
Добро јутро. Обично: тихи и застрашени, 
Али упорни освајачи канцеларије — не одговоре. 
Занетост над мислима о вештини жвакања, 
Поход у крајеве где биљке мисле без присиле. 
Свакога j утра сам нов, мудрији за сварену таму, 
Неотпорнији за потрошени део умећа.
Омамљен једноликошћу, једном, памтим 
Taj овлашни, неповесни факат — yhox без речи. 
Пренуо ме усклађени поздрав, присно: 
Добро /утро. Далеке, различите идеје, 
Беспомоћне у краху наших телесина.
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ЈАДИКОВКА

Kao V мају, говорили смо за нагла чуда 
Изникла у другачијим окрајцима године. 
А мај je бивао све опорији, светлост — 
Налик пијанцу подеране одеће. Можда баш 
Оном песнику што сада спава у небесној 
Чскаоници, посут прахом лакнућа. 
Остапа je поезија, легенда траје, и патина 
Јадиковке у читанкама, а испод коре времс je 
Изједено рђом. Опоро, недостојно поезије.

Kao у мају, говорисмо овде-оиде, вазда 
Усхиту склони. Песме населили смо флором, 
Инсекти још скончавају у лирским 
Сликама. Затечени буђењем — минемо.
Не опире се мај ни безазленим римама девојчица, 
Како би сложеним потхватима бардова 
Песничког заната. У другачијим, усамљеним 
Приликама, кад противан je мајсторима 
Иних знања, мерачима чуда, планерима крви, 
Намах сустане. Једрост бива топлом кишом 
Поливена. О свему томе одлучују 
Невидљиви зналци, о невидљивости такође.

Као у мају, говорисмо, слике састављасмо, 
Не видели да тамни зелена боја, та густа 
Зелена, зналачки уведена у игру.
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УДЕО

После кише, дуто призиване, одем у башту 
Да проверим спремност биља. Сјакти зеленило, 
Простор надима се. Срећан што билжс познају ме, 
Срећан и због другога: сећања на жсђ, досега 
Издржљивости, и због сталних доказа о пулсирању 
Течности, размишљам о којечему, одбијајући мисао 
О непотребном постојању жеђи и ону о најездама. 
Знајући да морам вратити тренутке кад лако je бити 
Усрећен, шљапкам између леја, соколим плодове 

додиром, 
Коприву не заобилазим. Мисао јача, на чудесиу 
Обнову ослоњена, смирена у размени; удео зри.
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HAMEPA

Kao намера да позовем пријатеље
Да седыемо на паіьеве у дворишту, нараста 
Немогућност укидања једнине. Намера 
Сладострасна, трава под ђоном, намах усправљена. 
Шољице за кафу одреда су начете, цветићи 
На порцелану избледели, премда берачице 
Имају осмејак, свеж као по изласку из фабрике, 
Одскора заграничне. Лако je наћи разлоге за гажење 
Накане, послужиће и знаьье о скупоћи пића.
И слично — потпора чилењу разговора 
О додирљивом. И сутра ће бити рата.

Увек ће постојати сутра.
А ћутање под крошњама, на пањевима, 
Једнако je потпису испод пристајања на грохот 
Предака, несмирених у тесним антеријама. 
Ћутати, не реметити једнину, или остварити наум 
На обали, у сенци крљушти, под крилима. 
Бити неумерени познавалац, док река блебеће 
О протоку, прљава вода што улиће се у другу, 
Нечистију, и хитати даље, склона спајању 
У потрази за j едином чистотом.
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КЕЛТСКИ KPCT

И кад je претрпан орнаментима, 
Он je директан, једноставан, строг. 
Као вера коју симболише. Као камен, 
Kao земља са којом je срастао.

Такви су и људи што клесаше га, 
Такви њихови потомци којима 
Шејмас Хини, громадни песник Иреке, 
Дарује добар део своје поезије, 
Или им дугује, боље рећи.

Довршен склад, ланчано поређење.

Поезија понешто одступа, руши га, 
Такав joj задатак, неупоредивој.
Она зна како се опстаје.
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ПРИЧА О ЗЕБИ

Увучен у бездан, опрезно поништавам
Уобичајено значење шест нехајем слепљених 
Слова, спремних да у провалиј и творе 
И другачије речи.

Зеба, певачица, примерице, лако би осветлила 
Бар четири слова, ако не и читав амбис, 
Дотичући лавиринт ушне шкољке
И остале теснаце без нити. Не памтим
Да сам икада чуо или видео зебу. Нешто факата 
Црпим из речника, то да je сродна врапцу, 
Та Fringilla coelebs, и слично.

Али je измишљам, и њу и креју и дрозда, 
И жалосну врбу у влажном поседу потока, 
Све да бих докрајчио дубинско значење. 
Нужна je машта без дна, j ер небрижна слова 
Граде шкрте могућности. Тек неколико, што виђених 
Што недотакнутих: зеба, назеб, базд, беда...
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ПОВОДОМ ВИТГЕНШТАЈНА

Каже Витгенштајн у 668-oj мисли 
Да „Ускоро ће престати”. Игра се.
Разара, плоди понеки ум. Ускоро ће 
Престати, сумње нема, али шта.

Неименовани бол великог истраживача, можда, 
Или ригидни смех у суседној канцеларији, 
Неподношљива суровост априла. Престаће свакако. 
У неко срце, јагњеће, више се не улива крв,

Већ прска маслачке, белу раду, клизи низ длан 
Веште руке. Престаће да кола крв, 
Престаће бол изазван њоме, 
Сан о рату као искупљењу, 
Или неки какав-такав рат.
Престаће. Или: ускоро ће престати.

Бол ће ускоро попустити,
Независно од онога који симулира, 
Мимо чиіьенице да ова песма
Заслужује разорну поенту. Престаће да престаје.

А рећи да je бол већ престао
Сувише нагиње ништавилу и предаји.
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ПРИСТАНАК

Кад засветли улична сијалица, заиграће сенке 
Дворишног грања на зиду собе. Као у сали 
Биоскопа, пратићу играрије у крошњама. 
Лишће опадаће на импровизованом платку, 
Веверица, верна љусци као барци, застаће на месту 
Где некад била je икона. Лежећи у меком полумраку 
Разумећу да свет изван ове кутије није кадриран, 
Да, премда одмотан, тражи погоднију подлогу 
Од окречене празнине.

И онај трен,
Кад наг устанем да спустим завесу, 
Биће схваћен као пристанак.
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ГРАНИЦА

Магла пузи дуж њива.
Вране гракту на сметлишту.
Кад севне, нehe се указати криваи,
Beh они што га ишту,

Не канећи да из изби крену 
И дохвате се знања и алата.
Сваки jош daxhe уз жену, 
А магла притиска врата.

Врата ће, као у свакој песми чије завршне стихове 
Обасјава недокучива светлост, издржати налете 
Коврџавих сила. Свет ће бити подељен, као увек, 
Независно од напора снимљених кљунова да отпад 
Са ђубришта протну кроз отворе на црепу
И кључаоницу. Уистину, свет Йе увек бити подељен: 
Тешко дахтање, а под њим, за границом, 
Женски грчеви. Кривца нема.
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ЛОМАЧА

Заплео се месец у разговоре доконих људи.
Они други сад читају поезију све вадећи из грања 
Танке књиге стихова. Журе, савлађујући 
Слику по слику, иако их нико неће
Упитати о њима. Корачамо пустим улицама, 
Тихо и смерно, тражећи бољи декор за месечину. 
Ветар саставл-а наше шапате са гласовима 
Што умакли су неопеваној ватри.
И удара у посуђе, у излоге, и табле 
Са именима радњи, као врач у бубњеве, 
Све понављајући да време je за вечеру.

Они што обедују иза спуштених завеса 
Никада, ни због чега нису опоменути. 
Заузети жвакањем, гледају на једном екрану нас, 
Док вучемо се улицама, на другом танушне књиге 
Под месечином, и хрпе сморених слика.
На трећем екрану веје, без пратиоца.
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СЕОБА

Дамиру

Сунце. Свилене нити дечака и књигу у наручју 
Новембар листа на ливади. Мотрећи на стадо, 
Распршује стихове, срочене о другим месецима 
И ветровима, са белине. Довољно, и одвише, 
За чуђење у песми. Дописаћу, ипак, хитњу 
Сељака и сеоба. И окаснели сјај кад доказује 
Да непоновљив je, и истинит, верујући да још je 
Свилом прожето моје тело. Безброј нута преварено 
Сада душу одвикава од журбе, опија je. Штеди.

103



НЕКО КОРАЧА ПУТЕМ

Неко, огуглао на свирку међу стабљикама кукуруза, 
Неко, заборавив како се гласе птице, и крошње 
Ожаљене у саставима душевних лесника, неко 
Kopana својим путем и не гази декор петпарачки.

Час у врхове обуће загледан, час у небо, замрачено 
Утихлом музиком, мицањем главе потврђује 
Да нас види.

Замичући у живицу, као фазан пред цевима,
Усисан у муклину из које неће излетети тане, 
Сретох га не марећи кани ли за мном, у трње, 
Као да знадох: он, огуглао, иде путем,

И не дотиче га споредна непроходност.
Jep зна: гњили као дрењине, піарено перје, 
Јесмо на том путу.
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НИТИ ПАУЧИНЕ

Нити паучине између грана, 
Блиставе од капљица, и златни лист 
Спреман да потоке, део су истог чуда. 
Трајаће док ветар не заталаса 
Стубове дима над крововима, 
Постојаће још који час, са свешћу 
О припадању* некоме ко je умивен 
Изашао да се начуди севу са истока; 
Руменилу чије нити творе замку 
Из које тело не би никад да изађе, 
Осим у сну, блиставом увек, као потреба 
Да будемо и кад нас нема, премрежени.

Гледам дрхтаје:
Дим, росу
И мапу листа 
Пре пада.

У нитима трајем, 
Чудом посут, 
Ухваћен заиста: 
Има ме. Нема. Када...
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ИМА ЈЕДНОСТАВНИЈИХ 
РЕШЕЊА

У полумраку, кад бука je стишана, а шапат 
Надолази, он зури кроз отворени прозор. 
И слуша ударе кише по предметима одбаченим 
Заувек, само зато што су предмети, зато што 
Немају душу. Намах помисли да узнеће га 
Празнина вечери високо изнад светлећих тачкица; 
Осећа у утроби ту тежину — готово лопту — 
Већу од свега што постоји. Пре него што 
Појми да има једноставнијих решења и усиса 
Буку, дуго се хрве с речима, као с анђелима: 
Хоће песму о празнини и свету који у шу потања.

Има, заиста, једноставнијих решења — галами свет, 
Има, заиста има — шапће ова песма, а то не можемо 
Сазнати док сва не искушамо, макар киснули довека, 
Као предмети одбачени заувек.
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НЕГДЕ ДАЛЕКО

Са последњих листова дворишног лешника 
Клизе капи незнатне кише, шумно, ипак, 
Нестајући у трави. Сутра ће капати иста киша 
Са других површи. Квасиће капљице длаку 
Невидљивог пса и длан дечака који га милује. 
Потом ће сачинити барицу насред друма.

Ускоро хрупиће ветар да разбаца лишће двориштем, 
А мене да склони из ове песме, исто као пса 
И дечака, и аутомобил чији власник, негде далеко, 
А не зна зашто, управо седа за управл-ач.
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ПОГУБИЛ ЈЕДНОСТАВНОСТ

Лавеж допире са далеке осматрачнице, 
А около: сасушени брестови сањају младу шуму 
И грозничаве борце у њој, борбу за сваки педаљ. 
Уместо костију, сад су и ту разбацане куће, 
Видљивих обриса. Са овог прозора разлажем 
И друге приче о пределу, лепом у песми.

У случајној шетњи, захвалан слушалац, 
Газим по словима. Ситнице памтим, 
Суматраистичке запете: штектање детлића, 
Уши начуљене у купусишту, љубавнике 
У живици, и потребу да јесмо.

Погубна једноставност на трону. Једино чудо — 
Onaj зачуђен. Кликтај, лепет, шушањ.
Како наставити причу, како из предела крочити 
У зачињену слику, налик оној из бакине приповести: 
Млади су Руси, ослободиоци, коше увели у кућу 
И хранили их из једине шерпе, јединим брашном.

Ено je где виси на зиду, уз остале реликвије, 
Спремна да прихвати нову мељаву, и нахрани.
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А НЕКО JE ВЕЋ ПРОЛАЗИО

Откуд те бујице, та неразумна вода, 
Не одговарају слојеви претворени у блато, 
Уз живице и плотове. Али, пут je проходан, 
Неко je већ пролазио и таму изгонио, 
Неко долазио са извештајем о могућности 
Читања. Непостојање трагова претварамо 
У доказ о обиљу кад уроњени у себе смо. 
И кад обиље отисака умањује моћ тумачења, 
Трагамо, неважно за ним.

А неко je већ пролазио, брао плодове 
И говорио лажи о води и којечему, 
Неко je, као у цркви, био смеран. И дирао 
Девојче речима о излишном. Смејала се, 
Бежећи у наслаге душе, и поуке са крштења.

Откуд те бујице, та чежња воде у лету 
Пресахлих сокова, откуд ja на том путу споредном, 
Што попут узице брани да распу се брежуљци. 
Откуд у дану отежалом од пречих послова.
Морао сам рећи: неко je већ пролазио, 
Остани у себи и листај оно што напамет знаш. 
Чежњу која ће те до краја омекшати, 
Трагове којих нема у наслагама.
Уобличи свет и вежи га пре него што коракнеш.
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У СЛАВУ ПРАСТАРИХ РЕЧИ

У некој од оних кућа већ je слављс: 
Сечивом од прастарих речи биће пресечен 
Славски колач. И вино ће подсећати госте 
На дане кад je свака душа нарастала 
Упркос пуном месецу и голомразици, 
И клиновима забоденим у зглобове.

Некуд, у неку од оних обасјаних кућа 
На узвишици, доспећу, гост, и заискати 
Да седимо у мраку,
Уз замишљено пуцкетање облица 
Да све оштрице ћутњом отупимо.
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ЖУРНА ПЕСМА

Поштујући древно правило да je боље имати 
Него немати, сељаци остављају купус у каце. 
Уочљива je већ укисељена журба 
Да заврше посао пре мразева и снега.
Песма би истрпела опис ритуала — почев 
Од сечења главица у росним баштама, 
До бирања камена за притискање — и сва 
Пропратна поређења, исто као слику нестрпљења 
Кад расол испуни чаше, доступан, 
При жедном светлу. Поднела би крчкање 
Славшее сарме и непостојећу расправу гостију 
О томе да ли je боље немати неголи имати. 
Издржаће погледе светитеља са иконице, 
Знајући за његове прече послове у непорецивој 
Прозирности, тамо, изнад нас, где још опстојава 
Канон да ако се има душа, телу довољне су мрвице.

Истрпеће песма сва правила и упуте, завириће 
У друге песме, као у каце препуњене, и наставити 
Притиснута симболима и величањем живота, 
Потрату за мрвицама.
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CA J АБУ К AM А У РУКАМА

Кроз прозор видимо шуме, 
Остале нагло без злата, и стубове дима, 
Удаљене један од другог таман толико 
Да помислимо: храстови јављају 
Буквама о хајци, а букве узвраћају 
Љубавном поруком. Научисмо на време, 
Губећи златне одоре: издалека тумачени, 
Знаци одолевају уобличешу и не треба 
Замерати због тога. Безбедни, у топлом, 
Са јабукама у рукама, шта бисмо још могли 
Да јавимо оним тихим старцима 
Што пале лишће и коров на крчевини, 
Глачајући димом небо — прозор једини.
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TA ПОЕЗИЈА

Дуња у прозору већ трули — ваља улици 
Окренути њену другу страну, здраву још који дан. 
Морам цвеће у дворишту ослободити увенулих 
Стабљика, гњилих плодова. Још који дан 
Могу уређивати оно видљиво и уживати 
У напору обликоваіьа, док ме снег не окрене другом.

Изложили све смо. А оно процветало у нама — траје, 
И упркос напору да речи спустимо што дубље, 
Гњили су и квргави плодови иза стакла.
А пролазници, пролазе ли пролазе.
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ПОРЕД ПУТА

Поред пута, у двориштима, под заклонима, 
Домаћини и помагачи увелико кољу, и секу 
Месо. Понегде, и чварци су готови. 
Уопште: хитрина, цика, запах. А до јуче, 
У истим су двориштима цветале јесенке. 
Као да je лено гроктање вепрова одлагало 
Потонуће цвећа у трулеж, и прелазак лишћа 
У ништа. На тој су шушкавој простирци, 
У топлим оборима, назимице сањале 
О светлостима и тајнама дубраве.

И нас двоје сањамо неспутаност, и што дужи, 
Лагодан пут до дворишта врховног помагача. 
Одлажемо, као и други, додир његових прстију 
Којима ће нежно склонити нам капке.
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БИЛО БИ НЕМОГУЋЕ

Понекад помислим да све што телу значи 
Комотно могу заменити.
Не бих осетио празнину. Недавно су, 
Прочитах, хирурзи руку ишчупану из рамена 
Вратили на место. Колико сутра, 
Рука ће скидати завртње са машине за брање 
И мрвити смоницу. Она иста рука.

Толико у славу медицине и шумадијског човека.
И моја рука у јесењим поподневима, кад je светлост 
Строга, сакупља плодове. Тако: лешнике износим 
Кад седимо напољу, одвојени од праскавости.
Нешто језгара присвоје колачи.

Али већина, с пролећа, заврши у смећу.
Излази да je излишью сагињати се.
Чиним то, j ер октобарски, као и други божији дани, 
Не опраштају немар спрам облика и трајања.

Још има куглица, те обилие залудности, 
У крошњама. Збирајући их, улудо ћу утрошити 
Време, туђе ткиво што у језгру тела дамара 
И храни га мрвицама од којих стихове градим. 
И чупам тугу. Кад би потпуно устукла, 
Било би немогуће оживети je, било би немогуће.
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ОПНА

Као створено je било јутро
За суште послове, одгурнуте
Да одлеже док мишићи не отврдну
У вирусној доколици, клизавој 
Kao збијена средина зиме.

И прионух својски: замаси вилама, 
Завист лопате глатке као кожа стомака. 
Знојави докази о владању умућеном снагом. 
До поднева, баштенско тло
Беше одељено хрпицама стајњака,

И кокошкама, и ћућорењем
Између полулопти засићених
Бледожутим црвима. Намах пресељеним 
У кљунове, као и глисте што су, 
Штедро обасјане, поновљиве.

Богата гозба, пир, прослових,
Ослоњен о мирисну пару, замишљајући магму 
У желуцима, и жуманца у масном обиљу, 
Где не хају хоће ли ојачати опна, да смисао 
И извесност одели од остатка кугле,

Неупоредиво засићеног, поновљивог.
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TAMO, ИЗА СНА

Одвозећи путнике изван овог језика, 
Клопара воз, у освојеној ноћи. Славља 
У затвореним одајама сплетена 
Са слављем свода. Мало-мало, одјекне 
Пуцањ, блесну и друге сабласне везе. 
Слушајући језик точкова, схватам да, 
Уморан од сваковрсних говора, сувише 
Пострани сам, склоњен. Да, свему дајемо 
Несталан, дубок смисао, не питајући 
Јесмо ли поуздани тумачи. Ево, мрак je 
Само мрак, воз тек спаваћа соба.
А путници — невољни корисници таме, 
Спремни да запљусне их слап непокретних 
Речи, и говор оне поуздане звезде, иза сна.
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НИКАДА ПЛЕН

Са узвишице, из аутобуса осмотрен, 
Град je животиіьа. У неколико вршних 
Секунди, диміьаци, join топли од сећања 
На подвиге, постану канџе, невољне 
Да увуку се у шапу, а небодери овијени 
Сумаглицом засјаје као зуби, безброј пуга 
Заривани у Невидљивог, оног што, 
Свикао на поништење, још одолева 
И без цинизма бодри нас.

Кад би крнтија закратко стала, цегери 
Кад би умукли, кад би возач стишао звуке — 
Можда бих прозрео: хоће ли звер 
Одустати и себе избраздати у бесу, 
Потом ране лизати, или ће димњаци 
Продрети у крваво клубе савести;
Хоће ли зградурине расути кајање 
Грохотног гласа што je умислио да довека 
Биће ловац, никада плен. Да град ће само 
Наликовати на звер, гледан са илузорне 
Узвисине, да појешће сам себе, помирљиво.
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ПОСЛЕ РАТНИХ ГОДИНА

Од свих поседа изабрао бих воде, у несталним 
Облицима језераца, ону бујност над огледалима. 
Давну потребу за противљењем труљењу, 
И несагласје птица. И корачање — да бирању je 
Време — уским стазама између јошја и топоља, 
Све праћакајући се у безгрешном тумачеіьу 
Идеје слободе. Журећи да захватим оно о чему 
Знања не постоје, уверен да песништво има 
Безгранична права — вечити престолонаследник.

Од свих радости, баш чуђење над речима, 
Пуним бршљана и павити, и смех због љубавног 
Крекета. Неспутаност покрета, тако спретних 
У памћењу. И безазлена прерушавања, локваше 
Уместо одела. Будућег дечака, већ проходалог 
На уснама. Блага питагва о смислу. Срж у реченици:

Од чега ћемо живети, док живот пада 
Под теретом предвидљивог, а вода пени 
Прелазећи из облика у облик; окована мишљу 
О слободи, као да није исувише касно.
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У ЛЕПОМ НАДМЕТАЊУ

Поподне те, наизглед споро, уљуљкује 
Давним катренима, али намах схватит 
Да већ гори улично светло. Веје снег 
Кроз грате, у леном надметању за превласт. 
Нетом расањен, све мораш на пречац — 
Од тражења вунених цемпера, до умакања 
Колачића у чај — не би ли доскочио мраку 
Што иза угла, измишљеног али могућег, 
Исплажен, прљи као коприва.

Волна je брзина, иако обухвата племениту 
Бригу за биљке и животиње, иако увек изнова 
Подучава да телу нужни су неисписиви трзаји, 
Кад предвајаш облице, или уносит репу 
У подрум, кад потрчиш да сламу развејеш.

Jom то — и понешто неважније — а онда 
Иди, уђи, осуши косу, и помисли 
На хладно слегање, гледајући пахуље 
Под светлима. Кажи: доста je било уљуљкивања, 
Заборави недовршену песму о сну и књизи.
И немој нову почети, док не завириш иза угла.
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ТАЧНИ стихови





У ПРЕДАХУ

У предаху нижеш светлости.
Где си и ко јеси мирно набрајаш.
Кончић подноси хирове. Штошта још:
Вода гргољи у џезви, рубље почива у пени.
Одсањану слику укопаш да би остала иста.

Сркнеш, затим изађеш да оживиш сенку.
Измакли су и разлози и поводи, 
Све може да остане како јесте.
И оно што несмотрено измислиш — траје.

Ипак: сакупиш плодове у предаху
И однесеш њушкицама. Упамтиш глад и љубав. 
Кад збираш љубав, и милост невидљивих, 
Уистину све може да остане како je било.
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УЧЕЋИ

Дамиру

Изгледа једноставно, кад имаш снаге. 
Ономе ко петнаест година има, као ти, 
За говор je потребно више. Твоја и моја кожа нису 
Једнако пропустљиве, твоја мисао лако оживи, 
Било где. Тло није нужно сваком корену.
Ипак, уочи финесе пре првог покушаја, 
Трава не сме да штрчи, коров смести дубоко, 
Стајњак о крени, онда иситни земљу.
Не умарај се, лопта je тек варка.
Покрет йогом нека буде одсечан, и нежан — 
Иначе ће болети кад смечујеш. Освојићеш поен 
Ако не буде жуљева — пази на држалицу, 
Чвор избегни. Свака блискост једном постане 
Сувишна. Учи на удаљености, не пошто-пото 
Уденут у сукоб. Кажи иш свакој напасти, 
Поштеди глисте. Замисли њихову таму 
И посао у њој. Ето — неко je измислио ашов, 
А није му требало, рећи ћеш кад окончат први ар. 
И још: ознојен не прилази флаши, твоји су сокови 
Без мехурића. Окрећи, обрћи, препознај мудрост 
И уситни je. Кад сама дође
И испуни твоје ходнике — моћи ћеш без ње. 
Очисти ашов и одложи га уз друге алатке, 
А понос уоквири, да пропустљивости не буде.
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ПИТАЊА ИЗ СОБЕ

Забављени нечим што из даљине могло би доћи 
Да душе им оголи, пролазници говоре брзо.
У њихове торбе могуће je завирити. Скицу подупиру 
Згрудвана непроменљивост садржаја и патина 
Залазећег лета. Сенче je дечаци, изгревајући 
У иовим речима. Старе су потиснуте, али изречено 
Одолева. Кажу да све je изговорено.

Могу се уверити у то када упознам све.
Не само торбе и душе пролазника, ако их даљина 
Оголи, не само грају из школског дворишта.
Ако именујем даљину — хоћу ли упознати себе, 
Непорециво, као остале детаље у овој соби, 
Хоће ли даљина заобићи зидове.
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ДОК НАЗИРЕМ РЕЧИ

Стишаним ме чини дан овај и нејасна 
Ова светлост кроз замућене прозоре 
Што допире, одбијена са речи неизговорених. 
Као сваки други дан je дан овај 
И стишаност je као свака стишаност, 
Помислим, кроз стакло док назирем речи, 
А знам да другачији je, мало, 
Да стишаност није једнака, иначе би светлост 
Била безимена, као увек
Кад верујемо да живи смо, и исти.
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„НЕЋЕ ВИШЕ ПАДАТИ”

Неко, ослоњен на досаду, пред кафаном, 
Може помислити да свод je још рашивен 
И да мајстор убрзано заварује.
Неће ваше падати, рећи ће дроља, 
Ослоњена на непозната бедра. Посвуда пршти. 
Запрежни коњи копитама копирају одблеске 
Доносећи из шума свежину у ноздрвама. 
Жмиркајући, већ слажемо коцкице 
Жудећи да овако буде до краја, 
Уз грешну мисао да краја нема.
Свакад обмањивани, зашто начас
Не бисмо изашли из љуштура да голи 
Такнемо сјај. Грешан je и онај 
Што навикне нас на хирове, а онда поништи 
Властито дело, без злобе додајући на тас 
Искрице незаслуженог. Вазда приправан.
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АХ, СНЕГ

Допустити му све, увек спремном да разнежи. 
Он зна да je на кожи наша нежност, тако дубок. 
Да га нема, о чему бисмо причали, загледани 
У прозоре. Сигурно не о нечему чета овде нема, 
И можда не постоји, као говор.

Нека небрижљива реченица би одмах 
Похитала за белином, на друм, на кровове 
И крвава поља, нека реченица пуна цике.
Унапред захвална, скакутаће као срна, 
И котрљаће се претећи да у нама не остави ништа.

Где су лакомислене реченице, где су, питаш.
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ИЗА ДРВОРЕДА

Иза дрвореда тама добија густину и нежност 
Каква већ приличи свакој тами. Онај ко одшета 
До топола, певушећи омиљени рефрен, 
И укине недоумицу, за десетак минута биће мокар. 
Пришав нежности по свим правилима, 
Присвојиће воду, гонетајући да ли je киша 
Стигла до места одакле je кренуо и да ли пиће 
Оставлено на столу трује безазлене капљице. 
Решен да зађе у таму што издалека беше изазов, 
Помислиће: Шта ми ово треба, могао сам 
Киснути у дворишту, у нежности свиклој на мене. 
А нежност као нежност, непрекидно измиче, 
Удаљује нас и приближава, дрвореди и жбуње 
Расту брже него што стижемо да удахнемо.
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МРТВА ПРИРОДА CA СЕЧИВОМ

На педесетак метара одавде, не више, 
Моторна тестера ради, сечиво продире кроз трупце. 
У некој години овлаш застане, такавши догађај 
Непотребан и жиле іьегове што налик су још 
Нашем крвотоку. Машине би другачије, ex, 
Обликовале историју да доступна je била.
И сада људи склањају облице, ужурбани.
Да je времена, сасвим бих уоквирио слику, 
Додавши који детаљ: крв док капље из прста 
Прободеног љуском. Да je времена,

На педесетак метара одавде, људи би, убрзани, 
Продирали у ткиво присним речима, 
Величајући птице, шуме, спајајући страх и митове, 
И, као сечивом, збуњивали би једни друге, све док 
Најављени снег не прекрије их. И заледи у часу кад 
Везе нестану, а митови се раздреше и убрзају 
Мисао. Одмакнуту од перја, пахуља
И душе, слабе од непотребности.
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ПРОДАВЦЫ БЕНЗИНА

Гледаш трг и младиће на тргу.
Могли би постојати било где и радити било шта.
Могли би писати поезију и говорити je могли би 
На другом неком тргу. Жустри, размењују 
Новчанице, носе боце бензина.
У ишчекивању жедних аутомобила говоре запаљиво, 
Као да тумаче најважнију ствар на свету.

Излудела би Кавафија, иако иису из Сидона, 
Ни из Антиохије нису, та мишићава тела.
Нагађаш коју песму празне, да ли скраћују 
Рок Нерону, хоће ли дочекати варваре.

Дочекаће, не марећи низашта мучиће речи, 
Као у тумачењу најважиије ствари на свету. 
Непорециви, младићи знају да je најважнија 
Ствар на свету сам свет.
А могли би знати било шта, било где.
И знају да свет постоји тек на овом тргу
Што шири се испред стихова о стварима бившим.
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ИСПИЈАЈУЋИ ПИВО

Поверовао бих да тај укус остаће на непцима, 
Ta хладноћа да дражиће умилно, али знам 
Да никад нисам поверовао. Зашло бих сада, 
Кад течност клизи у утробу, зашто бих мученој 
Нутрини. Има смисла у веровању, све док постоји 
Смисао у било чему, кажем, неук. У овом пиву 
Има га, у тлу које дарује јечам, има. У болестима 
Koje ни препознате нису. Тако могу одмотавати 
Кроз рукавце, до прапочетка.
Не жудим за том игром, за играма које измишљам, 
Не бих ли време лишио једине истине.

Веровао или не, оно ће надути утробу и имаће 
Некакав облик, као што ће сладуњавост 
Постати дуги, топао млаз, упућен 
Препознатом метежу, магми.
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ВЕТРУ, СУСТАЛОМ
У БАГРЕМОВОЈ КРОШЊИ

Лобању да имам у руци,
Он би музику створио провлачећи се кроз отворе, 
Дубећи какав кваран зуб. Тражи чисте, испране 
Површи, трулеж не подноси. И сад развлачи 
Кроз крошње оно што остало je од стрвине, 
За њом мирис багремовог цвета.
Да се додвори — уме, што јесте јесте.
Уместо ове чаше, уз чију празнину
Пена напредује, да у руци имам лобању, 
Крхотине из фараонског доба, другачије бих га чуо. 
Загледан у време, поражено његовим покретима 
И бесом којим разбијамо трајност, копао бих овде, 
Пожелев да оно мртво из мене склони, 
А будуће лиши слојева меса, j ер и сам јесте скелет. 
И да траје, овакав, мазећи пену у празнини чаше, 
У устима што увек довољно речи отму.
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ПОСЛЕ ЗАСПИШ

Допире музика са свадбеног весеља.
Жеља гостију да весеље промени іьихове животе 
Чујна je, пеки би рскли: чујна болно.
Да, живот. Он се смешка у углу шатре,
Сличав пијаном бубіьару, спремајући смицалице: 
Повраћаље по свечаном оделу, флертовање и празне 
Џепове. Животу je дража стишаност, кажем, 
Иако мало знам.

Слушам Притендерсе, неумољиви глас Криси X. 
Памтим дане кад сам на радију имао емисију 
О поезији и пуштао само женске гласове, баладе. 
Музика je стишавала дане, а поезија
Збуњивала особље Радија. Беше то весеље за мене — 
Откривати техничарима и сочним брбљивицама 
Моћ речи: сувишно опонашање живота 
И измишљање кад живота нема.
Збуњивати их до часа кад се упали
Црвена сијалица, а тон-мајстор изговори:
У програму си, идемо... У програму си увек, 
Само je он увек другачији, мислим разнежен, 
Некад повратиш, а некад не. После заспиш, 
Привидно стишан. / go to sleep.
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ЈЕДНОГ ДИВНОГ ЈУТРА

Једног обичног јутра, обилно избоденог 
Зрацима, једног јутра зачињеног прстохватом 
Нарциса и зумбула, укратко: једног дивног јутра 
Угледах на лицу неколико бубуљица. Заборавио сам 
Како изгледају бубуљице, ти вулкани у којима лава 
Памти сами настанак, дивно комешање твари, 
Хлађење чула. Заборавио сам и једну песму, 
Помислих, зурећи у огледало младе колегинице, 
Потом у дивну њену кожу. Песма je имала 
Бубуљице, хладећи се присвајала je лаву из кратера 
Никлих на образима отаџбине, гној je потапао слике. 
Таква беше песма, срицах, предајући се олако 
Прстима и даху младе жене, нежном притискању 
Кратера. Не боли — рекох, памтећи гној на ноктима, 
Слутећи страст, додајући зачине који нас гоне 
Да зал азимо под кожу и истискамо непознато, бело, 
Оно што штити од кушања.
Штити и кад заборавимо, песму или себе, 
Спремни да дах, сваки дах упијемо 
И у ковитлацу будемо магма, ништа.
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МАЛИШАНИ ЋЕ ПАМТИТИ

Нагло смркава, као да je почетак зиме, 
Као да мрак сами доносимо, нераспознатљиви. 
Напади врелине — крупне су измене 
У распореду. Затенен биће 
Onaj ко у себи није разместио дане будуће. 
Има дражи у променама, али и распоред 
Постане изазован кад метеж je у сећању. 
Кад сећања нема.

Деца полазе у школу. Памте страх и збуњеност. 
У наредним добима малишани ће памтити 
Нешто друго, а увећавати све што сада обухвата 
Ткиво. Неће упамтити мрак и спарину.
Мрак памти њих, док обнавља приче о себи 
И другим мраковима. Тако унедоглед.
Ткиво тако пулсира, никад сасвим упамћено.
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ЧИЊЕНИЦА О ИМЕТКУ

Пренебрегаем ли трошну чињеницу 
Да ће поврће почети да трули, и да река 
Однеће стасале стабљике, могао бих 
Волети овакве дане: на време кад смо 
Под кровом били збијени, тражећи стишаност 
У причама о негдашњем, кише ме сете.
Неко би увек прословио какву поуку, 
У глави што остане заувек, и одреди сваковрсна 
Повлачеша пред пљусковима: ако на нуту угледаш 
Новац, немој га узети, уступи увек место старијем, 
Ћути и насмејан буди кад си пијан. Памтих 
Савете, спреман да их трошим. За новцем 
Сагао се нисам, ниједно место није било моје, 
И кад трезан бејах, ћутао сам, насмејан. 
Пренебрегаем ли трошну чињеницу 
Да могао бих и маше имати, још уверен сам 
У отпорност покојег плода, и у зрење. Убеђен, 
Трезан премда јесам, одлучан да грохотом се смејем.
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МИСЛИО СИ ДА БИЋЕШ ЗАУВЕК

Да ли je час да о невидљивом мислиш 
И питања на која одговоре немаш 
Да поставл^аш, да ли je час да одсутност своју 
Невешто кријеш у преплету гласова, смеха 
И звука који настане кад чаша другу додирне 
Нудећи једноставну поруку: испиј све. Не, није час 
За ледне твоје одговоре, ни за подсећања 
На дане кад си мислио да живот биће перце 
Шарене птице, семейка маслачка. Лак као дашак 
Подневног ветра мислио си да бићеш заувек, 
Расипајући смех по пахул-ама и око срдаца. 
Сад прегни се, допусти да оно што губи бит 
Испари као кап, оно што пропада одиста 
Треба да нестане. Кад би нестао новац, кад би... 
Не мисли о томе, тако скупо не мисли никад. 
Једном, сетићеш се ове вечери по ињу којим си 
Узвратио насмејаној девојци, тек по томе. 
Нећеш се сетити њеног меда и пожуде.
У сећање уђе само оно што догоди се, 
Знаћеш једном, срчући ништавило уместо чаја.
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КАЖЕШ: ИСТИНА

Кажеш: истина, а као да си рекао било шта, 
Било коме. Није важно шта си рекао пре, 
Ни шта ћеш рећи после, некоме.
Тако буде: истина. Као кад у кишно вече 
Изађеш и сакушьаш краше за потпалу. 
Ватра ипак нарасте, јесте, скуваш чај, 
И буде топло, али од свега упамтиш лепљивост 
И лишајеве са граша, и воду на врагу, 
Од свега — ноћну поруку да нешто 
Није у реду. И да ниси рекао: истина, 
Неко би казао: ова he киша прећи у снег, 
Ваљало би насећи дрва. Hehe рећи: секира.
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САДЊА КРОМПИРА

Свако сагињање изазове бол, 
И мисао да треба журити. Не убрзавам: 
Рука узима плодове из корпе, утискује 
Сећање у іьих. Кад их спусти у јамицу, 
И клице окренуте нагоре прекрије 
Иситњеном земљом, осетим да није 
Део овог тела, већ сама клица која приушти му 
Оно што не заслужује на путу ка светлости.

Бразда по бразда, у правилним размацима: 
Кичма усправља неко друго месо. Боли, 
Jep бол није измештен у предвиђену географију, 
У план препун будущих детал-а. Постоји ли 
Клица садње на месту укрштања танких, 
Ретких линија, да ли се ишта могло предвидети, 
Питам, видећи себе, десетогодишњака, 
Са мај чином руком у руци, на причешћу, 
Видећи, заувек жељног рибе из тек отворене 
Конзерве, ту, уз неокречено памћење цркве.

Могу ли сада ишта предвидети: шта Бе нићи, 
Величину плодова, најезду златица и глодара. 
Овај бол што опомиње и лечи, може ли.
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ОСЕЋАЈ БЛАГОСТИ

Овај осећај благости je мањи 
Од осећаја који желим.
Ипак, присвајам
Неупоредиво више света
Него што je потребно телу.
Чак ни онда кад само празнину
Могу да осетим,
Не разазнајем за чиме оно жуди.
Нису му потребни ови мириси, зуј, 
Дечја цика, без свега тога оно може, 
Исто као без вести о рату 
И изумима планете.
Може и без измиішьене
Слике света, тако могућег.
Света што измиче чим наслутимо 
Обрисе његове, и погледом крзнемо 
Низбрдицу, камеи.

Овај осећај благости и корак овај
Што следи благост, јачају жељу за сном, 
Премда ни сан није ми нужан.
Доиста: заспати у благости,
Свеједно je ли стварна, 
Лакше je од потонућа 
Koje засија кад избора нема.
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ХВАЛИО СИ ИСКУСТВО СВЕТА

Дамиру, гимназијалцу

Пошли смо увсче по намирнице и пиће, 
Месец je журио, малаксали ветар 
Лишће забављао лажима.
Све што смо икад сазнавали, 
Утрошивши време намешено играма 
Могли смо научити тада, пратећи креташа 
Без краја.
Тако мало речи — продавница je близу — 
А толико недохвата. Ти би руку приносно 
Устима, кашљао си, а ваздух je померао 
Облаке. Хвалећи учитеље, хвалио си 
Искуство света, шегове прехладе.
Био je дан Светог Луке: сретали смо 
Породице са поклонима.
Улазећи у путању заједничког пламена 
Научили да je свакога дана празник.
Био je дан за узмицаше пред потребама, 
Тумараше кроз обичност беше
Више од поклона, срећа. После, вечерајући, 
Сваки залогај доживесмо као изговор.
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ПЕСНИК ДОДАЈЕ ТАЧНЕ СТИХОВЕ

Над шумама има перја, 
Над њивама бриге. 
Има тамјана над крововима. 
Солитери зазиру од страћара, 
Потиштеност од мање потиштености. 
Пред сталним помераіьима бол пробила кожу: 
Песник додајс тачне стихове 
Добро причвршћеним пределима 
Из дебелих свезака. Предвиђа, планира, 
Зна да извесноет лако устукне 
И пред шалом, пред прел-убом.

Бди над сликама његова нежност, 
Оснажена исгіисаним страницама. 
Неупрљани листови чекају грађу. 
Крајњи час распада. Последњу помирлшвост.
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ЛОГОР

На радију пуштају музику коју не волим.
Не разумем ни ове дане:
И земља и небо без воде, насилно зрење плодова.
Слично je у логорима убрзавана природа: 
Младићи су обноћ постајали старци, 
А старци лешеви, и даље теглећи камеи.

Свако искуство дође прерано,
Право говорећи, а понека не стигну никад.
Шта je боље: читати успомене са Голот отока,
Или их поседовати,
Бити онај што рече, поринут у јаму с фекалијама: 
Живот je тако лей.

Онај што саветује унуке: увек уз власт,
Kao пузавица, а унуци знају да нема друге власти, 
Сем музике што куља и дира међуножја.
Знају и журе у град да га, камен по камеи, 
Раставе ноћас и на трагачима пренесу 
У влажне душе.

Огрезли у власти, као плодови у вакууму
Ове недогледне рерне, младићи и девојке
Изнова обликују архипелаг
Ширећи до зоре ноздрве іьегове.

Хоћу ли читати некада о томе,
Уз музику и тлашье с омиљене радио-станице.
Свестан да пролазности нема, има неотпорних.
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СУДАР

У судару са светлошћу
Разумех да сваки je додир
Ипак судар са сопственим телом.
Одећа штити кожу, зиам, не међутим 
Kao материја, већ као заблуда.
Чаробна сметеност људи у закаснелој 
Јесењој пени сведочи о затечености 
Поузданије од књига или од снимка 
Koj им дичи се свет, хитнут исувише 
Високо. Нека су кіьиге.
Снимак обухвати све: и отпало дугме 
И подерани ђон, прах у ноздрвама 
И хлеб у торбама.
Све, сем сметености и намере да после 
Сваког судара прхнем, 
Ојачан, вичнији постојању.
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ЋУТИ, ЋУТИ 
*

Одвајам мир наталожен на стварима
Од гласова укрштених у очекивању да потрајаће 
Ствари. Ако седнем, знам да донећеш ми чашу. 
И столица и стакло изгубиће делић трајности 
Кад речи уђу у нас да слојеве изаберу.
И овај под од дрвета давно посеченог 
Morao би бити нешто друг о. Сад подлога je 
Моме расту. Растем, знајући да у ваз духу 
Не могу бити заувек, знајући да само растом 
Могу да изаберем непостојање, или било шта.
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ДОДАТАК НЕПОСЛАТОМ ПИСМУ

„Буди опрезан, равнодушан, све читај 
Како ће бити написано. Усред Велеграда, 
Уђи у сенку првог стабла и не тумачи je 
Годинама потребним за настанак, нити раскошним 
Моћима звезде, већ потребом да будет у хладу, 
Сабран, макар око жуђене речи. Тако и овде: 
Ма око чега, око бојазни да једном 
Биће ми добро, да сопствена сенка 
Неће моћи да ме прими. Чувај ме.”
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ПОРЕКЛО, ГЕОГРАФСКО

У излогу боца вина. Неотворена жудња.
Склепана бурад у подрумима, алатке и мемла: 
Трајна непокретност предела.
Домаћин са бокалом, домаћица са кришкама сира 
Под кајсијом у жупи. Ништа, 
Уденуто у подношљивост.

Клизим низ падину која издужује моје тело, 
Нагађам куда ме одводи сећање.
У предање, у епске песме, у облике
Koje одлагах забављен једним обликом — 
Сопственим телом. На падини je сада могуће 
Правити размештај. Сада. Сада ми нису нужни 
Докази о ненокретности.

Боца вина. Никада je немој поклонити мени.
Не бих je отворио никада.
У излогу боце, постављене уредно, 
Налик с лунај постима божјим на стрминама.

Памтимо преливе, бројке, складно 
Повезана слова. Налепнице, налепнице.
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ГОДИНЕ ПОТРОШЕНЕ УНАПРЕД

За Маргерит Јурсенар

Неверици упркос, почеће да лије.
Прозори суседне зграде емитују окршај облака 
Чинећи подношљивим овај простор.
Неки други прозори откривају све што je унутра: 
Речи и кораке, тела у прожимању, 
Наклоност ствари. За причу постоји увек декор, 
Али га не памтимо затечени окршајима у њој. 
Кад ћутимо, као сада, знамо да почеће пљусак, 
Знамо и те пролазнике, 
И аутомобиле с облацима на стаклу, чак. 
И којешта још што не дотиче нас, знамо.
Знању бисмо окренули покоју слику, неку од оних 
Што расецају нас, али слика нема.
Да смо убице, сада бисмо признали, памтећи 
Сваку реч признања, спремни да мирно 
Поднесемо славу и године потрошене унапред.
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ВЕЛИЧИНА

Стишана светлост опрезно дотиче површи 
Чисте и глатке, и површи храпаве.
Опрезна je и кожа, штавише неповерљива: 
Врели су дани.

Тражећи затишје, прилазио си
Глатким и храпавим површима,
Кожу неку неповерљиву желео да такнеш
Сопственом неверицом
И кажеш: Огроман je свет, 
Велик сам и ja, јер знадох 
Да његова сам честица.

Не излазиш, иако знаш
Да страх твој
Не потиче од безмерности света.
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ЖЕНСКИ ПОЛНИ ОРГАН

Признајем, пичка сам, каже глумац у филму 
Kojи тумачи стварност, једну од могућих. 
Шта говори реплика, олако уденута 
У низ других, шта значи поистовећење 
Са женским полним органом. Какав смисао 
Доноси тврдња, ако се уклони 
Асоцијативна слуз. Вулва je неупоредива. 
Или, ако јесте упоредива —
Постаје синоним само за савршено људско биће, 
Koje није слика овдашњих стварности.
Могу нас томе подучити биолози и надмени 
Локални гинеколог: свако од нас 
Пресудним je делом пичка, j ер да није — 
Не би га било. Али свако није савршен, 
Редак je збир златних карактерних особина.

Млади je глумац тумачећи лепршавог негативца 
Стога требало да каже: признајем да нисам п.... 
Ни ова стварност то није, неупоредива стварност — 
Морали би разумети потентни љубавници 
Пре него што њихове дамаре стегну мишићи j аве 
И у ништавилу успоставе 
Исправни систем поређења.

Колико сутра, плаћени ће убица изговорити: 
Признајем, рука сам, кукавица промрсиће: 
Јесте, језик сам, курва ће добацити: мозак сам, 
Песник ће рећи: све сам.
И неспоразума бити неће.
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ПОРТРЕТ МЛАДЕ, ГОЛЕ ЖЕНЕ

Млада жена, једна од безброј младих жена 
Тако умешних у чулним уживањима, у овој секунди 
Умире на порођају, негде. Дете нестаје у истој 
Секунди, безмало непостојеће. Питаіье je: да ли je 
Секунда баш иста, али узмимо да je тако 
За потребе песме. Узмимо да текст има извесних 
Потреба. Вичан да сам занату и да заиста 
Поседујем моје секунде, текст би прерастао 
У новелу, а можда бих уобличио и какав, жанровски 
Неодређен, кратки роман, чак и сагу, роман-секунду 
Са прецизно извајаним ликовима.
Проткан филозофским секвенцама наслоњеним 
На прву реченицу: свака секунда je важна у сваком 
Животу. У роману, елем, млада жена има име, живи 
У кварту том и том, споредни ликови такође живе, 
Диљем планете, сви у клупку коначних 
Емоција, ужасно богати и срећни, за потребе 
Романа. Узмемо ли да ликови одиста постоје, 
Нећемо олако судити о заплетима и крају 
У могућем штиву. Исто као о овој песми 
Koja исцрпивши извесие потребе умешно ураіьа 
У равнодушност сирам палих у тај живот, 
А секунде, сто, присваја ли, присваја.
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КАО ДРУГИ





ПРЕТРАГА

Чим закорачим ка гласу 
Или ка покрету, 
Осетим лелујавост унутра, 
Лаки застор, довољно непрозиран: 
Мисао се одбије од вьега 
И крене у претрагу. Шта нудим 
Гласу или покрету, шта овој мачки 
Што игра се у лишћу.
Шта светлости склизнулој са омота 
За чоколаду.
Где je почетак давања, да ли 
Давати значи додавати себи. 
Кад узимам, да ли мисао наиђе 
На препреку. Нудим ли оно што јесам 
Или тек омот од којег се одбију речи 
И покрети, лишће.
И трају с друге стране застора.

Тачно je: ако одговорим на све, 
Шта Гу знати. Траје мој немушти 
Корак. Номера тело, прозирно 
Као покрет ове мисли што нема где 
Да застане.
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ТЕЛО

Ово вече, ово поуздање у њега. 
Ово тело и ова жудња за іьим. 
Довољно. Вече са зачинима, 
Довољно пресољено, гутљаји пића. 
Поуздање искушавано у додирима, 
Прибежиште тражено у сећању иа додире. 
Тело свикло на друга тела, 
Друга тела у истој вечери. И ова 
Жудња што раздире вино, додире, 
Тела, жудгьа што надраста ме 
И чини сићушним у покушају 
Да кажем: јесам. Себи, тек себи.
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ОДЛАЗАК

Све je одлазак, 
Можда не свуда и не увек, 
Али то осећање лако 
Превладава остала осећања. 
Нисам отишао никуда, 
Вратио се нисам из некое града 
Из иске шуме, а опет: нема ме 
Ни у овој мисли што бележи 
Ствари и кораке, успорава 
Крошње и траву.

В олео бих да све остане исто 
Као сада, као када. 
Заустављен сам и ja, 
Али не у овом телу, 
Не у j утру што присваја га, 
Нако зна да нестаће роса, 
Мириси, боје неба.

Уминуће и напор, 
Можда не овде и не сада, 
Да сазнам где сам застао, 
Да ли около мене иједна 
Честица живи. Taj напор 
Што наликује на сврху.
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ЗАМЕНА

Сигурно би љубав била замена 
За нешто. За кавијар, 
За златна вина. Не зиам 
Шта се нечим може замените, 
Изузев: ништа, ничим.
Понекад спајам немогуће, 
Ствари са другим стварима, 
Љубав са погрешним речима, 
Претеривања са чедним сликама, 
Себе и другачије слике: 
Опет сам пијан. Помислим понекад 
Да најслабији сам беочуг у ланцу, 
Понекад да јесам ланац: 
Опет сам пијан, и тако се бојим, 
Бојим, издржљиви мој свете.
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УЗМИЦАЊЕ

Ове аутомобиле и брујање 
Спаја асфалтна трака. 
Даље, ако дам одушка нечему 
Што тело cnaja са безразложним 
Узмицаіьем, могу набрајати све што je 
Заједничко аутомобилима, или било чему. 
Људи у њима узмичу пред досадом. 
Журећи у кафане, или на ратишта, 
Прекидају нечију напетост, уклањају 
Равнодушје. Некога већ смирују.
Траком промичу слике виђеног: 
Набрајање нема дражи.

И кажем: птице клизе кроз плавет. 
Спаја их она, рекло би се.
Потом нагон. Промичу слике невиђеног 
И обликују нову слику у глави: прозирност, 
Иза плавети. Узмицања нема, 
Свеједно да ли спајам или не.
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ПРЕД ПОЧИНАК

Провери да ли je овај додир стваран, 
Постоји ли киша изван слуха.
Провери назнаке пре него
Што прозоре затворит, а кіьигу 
Раскрилиш. Кад затвараш буди 
И ca one стране, оно од нега се склањаш 
Постани, макар честицом, осети дах, 
Својим дахом дирајући дамаре света. 
И памти га као што памтиш лептира 
Који кружи кружи око сијалице и смањује 
Пречник круга, неумитно.
Насрће, као да све je провере извршио, 
Знајући делићем да твоја ће рука 
Латити се прекидача, а потом сна 
Што посвуда лелуја будећи милост.

160



СУСРЕТ

Случајни сусрет донесе питања 
И топлину. После набрајаш шта си рекао, 
Откриваш значења. Накнадно шириш их, 
Додајеш и одузимаш, као некада 
На вест да ће почета рат. Иако знаш 
Да je на крају остао само рат, да никаквог 
Осећања више нема при помену те речи, 
Опет дајеш се. Ово je љубав, рећи ћеш, 
Истински другачија реч, и правдаћеш 
Сопствено пропадање, одлагаћеш себе 
Ha једну, а стварност на другу страну. 
Ако на крају остане само љубав, 
Или тебе или стварности неће бити. 
Сусретни стварност.
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СКРИВАЛИЦА

Кажем, а као да нисам
Рекао ja, већ ко други, довољно отпоран. 
Све што чујем, већ зна онај други, 
Довољно мудар да прећути.

Скривалица су моји дани, обраћања 
И навике. Да ли je игра оно што сам хтео, 
Или je игра изабрала мене, још једног, 
Да би веселије било, иронично приде. 
Посегнем ли за одговором, лако, 
Као што се посеже за јабуком, у шетњи, 
Свеједно да ли je близу власник стабла, 
Могу нарушити ред и обурвати се.
Премда су последице оно за чиме тело вапи, 
Волео бих да онај други буде довољно мудар 
И отпоран, да и тада постоји.
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ПОСТОЈАНОСТ

Наталожени мир у предметима, 
И њихови покушаји да обузму ме 
Обрисима и црвоточном патином. 
Taj мир што не познаје ме изнутра, 
Одбија се од мојих обриса 
Не мењајући их.

Бојажљиво бележим разорну постојаност: 
Хоћу ли икада бити прожет.
Помислим да није тешко рећи:
Отвори се, дотакни нешто, нешто те дотшче, 
А онда преко искричавих обриса 
Наслажем друге мисли, не дотичући никог.
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НИСАМ ТУ

Немогућност да се одоли одласку
У шуму, без разлога, тек због
Сувишних килограма, постаје остварива, 
Као и друге немогућности. Темељим на њима 
Понешто, поуздано никада не открывши шта. 
Годинама тако: могућности остављене 
На маше привлачној страни, сумша у ших 
На изазовној. Потреба, хир, занос.
Мало знам о одговорима.

И сада, док с пријатељем ходам између 
Стабала тражећи дивљи лук, овлаш 
Пописујем могућности:
Туризам, хотели, смех девојака под крошшама, 
Стихови истекли из смеха, трчаше са срном.
Пописујем забаве ради, не знајући да нисам ту.
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НЕКИ СТРАХ

Чисти страх од времена које долази, 
Тарући се о прошло, обликујем: 
Час у немоћ да икуда кренем, 
Час у дивљу распршеност.
И немоћ и распршеност нејасне су, 
Ни у њима нисам свестан постојања. 
Живи, живи, допире однекуд, 
Из других немощи. Да, кажем, живим, 
Хотећи да удовољим заповедном гласу у мени, 
Пре него што страх мој и шега сравни.

165



УСТАЈАЛОСТ

Мешкољећи се у ноћашњем алкохолу, 
Јутрос мирим устајалу мисао 
И нагле покрете пролећа.
Кроз одшкринута врата разазнајем: 
Гужвајући новинске листове, ветар 
Отвара просторе за нове вести 
У страшљивој трави, у кораку девојчице.

Има ли новога у налетима кошаве,
У налетима мисли на било која врата, 
Има ли у алкохолној тами.
Знам ли било шта, док вагам
Хоће ли ово неодлучно тело
Понудити питања ветру, немоћним текстовима, 
Корацима који гужвају устајалост.
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HA ВЕЋ ИСПИСАНОМ

И дефиниције среће поскупљују, 
Осим ако не измишљамо, или за њима 
Не трагамо у књигама. Кад би живот прошао 
У читању, била би и то срећа, 
Мислим на крају дана желећи да сажмем 
Време: јесен и зиму проживех у полусну, 
Опијен немоћима из књига. Не тражих 
Сопствене немоћи, не откривах утемељења 
У њима. Било би сувише скупо 
Тако читати, тако исписивати себе
На неписаном, и веровати да неког тицаће се.
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НИЈЕ

Није то трака лепљива, није фластер стављеи 
Преко уста, није украсни папир некакав, није, 
Ни скрама са промрзле барице није, ни станиол 
Под којим свежа остаје бомбона, није то плакат 
Са обиљем стварности у словима, није то што 
Обузима тело налик перју ове сенице, 
Љубав према одлетелом свету није, ништа 
Од преобиља података тако нужних 
За постојање, не. Taj мир што обузима тело 
Различит je од света са чиме бих га, неопрезан, 
Изједначити могао. Од другог je света, овом телу 
Непознатог. И заувек остаће: необјашњив свет, 
Мир и умирено месо, мисао које нема.
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ОВАКО ТРЕБА

Да, требало je живети другачије:
С више поуздања у друге, са умањеним 
Собой у телу. Пописао кад бих немогућности 
У које бејах склоњен, да ли би трагање 
Лагодније било, изустно да ли бих:

„Овако треба, овако мораш. Зуј инсеката 
Нек буде само прости зуј, цвет поклони 
Ако га откинеш, не завируј тамо где жиле 
Хране се. Кад крава у белину претвори сокове, 
Заборави да сокова j ош има. Застани, 
Поништи сећање, макар изнова
Отварао ране. Укради ветар — поравнај 
Запреке, као други што чине. Као други. 
Откриј другог у себи — он нека се чуди 
И смишља стихове: после ће бити лако.”
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ПАД

Излазећи изван боравишта 
Ka насеобинама у настајању, 
Улице нуде укрштања, ремете 
Поспаност. Задрже ли исти 
Или сличан распоред зграда, 
Подеротина и новинских листова, 
Овакав звук мириса, бука боје 
Ако збаци тишину, кап семена 
Ако претраје на Њеној маховини — 
Подношљива биће селидба,

И окончан чудесни попис 
Најдрагоценијег у нама, а потом 
Кротак пад тела, умањеног 
Тек за олакост старења.
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У: Политика. — Год. 98, бр. 31426 (28. април 2001), стр. 
VI.
ТОНИЋ, Јасмина

21. Песма о сусрету који се не може избећи : о песми 
„Неко корача путем” Живорада Недељковића / Јасмина 
Тонић.
У: Повеља. — Год. 30, бр. 2 (2000), стр. 86—89.

22. Стишани призори/ Јасмина Тонић. — Приказ: Тач
ни стихови.
У: Повеља. —Год 31, бр. 1 (2002), стр. 111 — 114.
УРОШЕВИЋ, Драгигьа

23. Освајање смисла / Драгиња Урошевић. — Приказ: 
Језик увелико.
У: Борба. — Год. 78, бр. 195 (13. јул 2000), стр. III.
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24. Пејзажи и рефлексије / Драгиња Урошевић. — 
Приказ: Тутин и још 50 песама.
V: Борба. — Год. 77, бр. 70 (11. март 1999), стр. III.
ХАМОВИЋ, Драган

25. Заводљиви склад тршьеіьа / Драган Хамовић. — 
Приказ: Тутин и join 50 песама.
У: Повеља. — Год. 30, бр. 1 (март 2000), стр. 150—153.

26. Материнство књиге / Драган Хамовић. — Приказ: 
Мајка.
У: Свеске. — Год. 6, бр. 22 (децембар 1994), стр. 171 — 
174.

27. Не ликујем, не певам (као у историји) / Драган Ха- 
мовић. — Приказ: Погрешна прогноза.
У: Повеља. — Год. 22, бр. 1—2 (1992), стр. 106.

28. У поезију, и те како / Драган Хамовић.
У: Ствари овдашіье. — Краљево : Народна библиотека 
„Радослав Веснић”, 1998. — Стр. 19—23.

29. Усложњавање једноставног / Драган Хамовић. — 
Приказ: Погрешна прогноза.
У: Књижевна реч. — Год. 22, бр. 419 (25. јун 1993), стр. 
15.

30. 1999: „Тутин” који јесте / Драган Хамовић. — О пе-
сми Тутин.
У: Летопис Матице српске. — Год. 176, кіь. 465, св. 1 — 
2 (јануар—фебруар 2000), стр. 114—116.

31. 1999: Тутин к oj и јесте / Драган Хамовић. — О пе-
сми Тутин.
У: Савременик плус. — Бр. 70—72 (1999), стр. 60—61.

32. Хиперболе грцају, одбачене / Драган Хамовић. — 
Приказ: Погрешна прогноза.
У: Овдје. — Год. 24, бр. 287—288 (новембар—децембар 
1992), стр. 38.

Библиографију сачинио
Дејан Вукићевић
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У OBOJ књизи

5 Радивоје Микић: Примицање песме животу

ПОГРЕШНА ПРОГНОЗА

23 Кутија у дворишту
24 Сладолед
25 Смех детета
26 Лопта. Дамирова. Moja. Голови
27 Погрешна прогноза
28 Вавек
29 Испивши млеко, читајући Киша
30 Први пут у животу
31 Неподношљиво
32 У славу и почаст Ани Даласин
33 Штап
34 Заклон

МАЖА

37 Кад не буде
38 Тишине
39 Затим
40 Грашак
41 Окопана j агода
42 Вежба нестајања
43 Никад више
44 Изван зала
45 Крошње
46 Црно јагње, Ребека Вест
47 Драма
48 Мирна ноћ
49 После рата
50 Лов
51 Уљез
52 Брада



55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

85
86
87
88
89
90
91
92
93

ТУТИН

Неумереии рад година
Сабрана лирика
Вече кад смо ловили говор
Бебина кожа
Кишни дани у Белфасту 
Мачка која лови пурпур
Катетер
Туристичка посета манастиру
Телефон
Поноћни воз
Лесник на Врачару
Тутин
Београд, жеља за увећањем
Разгледница
Црвени ветар
Август у боцама
У дубини реке
Резултат
Контрола над целином
Као дланом о длан
Изнутра
Пред зору
Престо
Ехо
Постати стабло
Двадесети
Омражена дескрипција
На прагу

ЈЕЗИК УВЕЛИКО

У пећини
Другачији распоред
Дневничке белешке
Шетіьа
Иза окуке
Глад
Слаткасто
Лавеж, чудо
Две идеје



94 
95
96 
97
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
НО 
111
112 
113
114 
115 
116 
117 
118 
119
120

Јадиковка
Удео
Намера
Келтски крст
Прича о зеби
Поводом Витгенштајна
Пристанак
Граница
Ломача
Сеоба
Неко корача путем
Нити паучине
Има једноставнијих решења
Негде далеко
Погубна једноставност
A неко je већ пролазио
У славу прастарих речи
Журна песма
Са јабукама у рукама
Ta поезија
Поред пута
Било би немогуће
Опна
Тамо, иза сна
Никада плен
После ратних година 
У лепом надметању

ТАЧНИ СТИХОВИ

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

У предаху
Учећи
Питања из собе
Док назирем речи
„Неће више падати”
Ах, снег
Иза дрвореда
Мртва природа са сечивом
Продавци бензина
Испијајући пиво
Ветру, сусталом у багремовој крошњи
После заспиш



135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Једног дивног јутра 
Малишани ће памтити 
Чињенице о иметку 
Мислио си да бићеш заувек 
Кажеш: истина
Садња кромпира
Осећај благости
Хвалио си искуство света 
Песник додаје тачне стихове 
Логор
Судар
Ћути, ћути
Додатак непослатом писму 
Порекло, географско
Године потрошене унапред 
Величина
Женски полни орган 
Портрет мл аде, голе жене

КАО ДРУГИ

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Претрага 
Тело
Одлазак 
Замена 
Узмицање
Пред починак 
Сусрет 
Скривалица 
Постојаност 
Нисам ту 
Неки страх 
Устајалост 
На већ неписаном 
Није 
Овако треба 
Пад
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