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ИЗ ЛЕТЊЕ СВЕСКЕ





штнатури

ЧИТАЧ
157663

Читан седи у пространој топлој соби окренут 
застакљеном зиду. Светло je угашено... као да мозак 
сам, одвојен од тела, плута у огромној провидној 
посуди. У собу продире светлост ледене зимске 
ноћи... дрвеће прекривено снегом (кроз полусан 
промину неке искидане мисли, слике): 

црвенкасто-мрке стене... морска обала, 
облачни спарни летњи сутон, 
потом јасно види... како пузи кроз узане 
загушљиве подземне ходнике, заједно 
са неким другим телима (лавиринт обрастао 
црним љигавим алгама)... завесу 
надима топли морски ветар, он ослушкује 
светло прожимање шљунка таласа и 
огромних простора...
видик који се указује Орфеју после 
изласка из Хада

таласи, 
мршава жена на хотелској тераси испија 
већ шести виски, и њен муж — леп, преплануо 
у уско припијеном оделу за једрење 
на дасци, њен стакласто сетни поглед 
и његове плаве дубоке равнодушие очи, 
ветар дува све јаче, жена позива конобара који 
joj прилази са подмукло-љубазно-презривим 
изразом лица, још једно пиће, добро, одмах...

и нежни писак морских ластавица које се, 
у сутон, појављују над полупразном плажом
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УВАЛА

одлучих, да у ово глуво 
доба ноћи, обиђем део острва изнад градиђа... 
пут се пео у брда... поља лаванде повремено би 
обасјала јака месечина, као и тамно топло камење 
старе рушевне црквице... светлуцају чемпреси... 
упијајући умирање звезда њихова благо повијена 
огромност прожима моје расплинуте, сеновито 
усхићене мисли...

острвце у обасјаном сребрнастом мору подсећа на 
леђно пераје кита

пола часа касније, враћајући се, скривен дубоком 
сенком борова, опазих чудесни призор... човек на 
штакама, мокар од пливања, гледа некуд далеко; 
велики бледи фротирски пешкир лежао je на песку 
иза њега; мене, случајног уљеза, на овој усамљеној 
плажи, он онако повијен, без готово целе леве ноге, 
снажних препланулих руку, наднесен над таласе, 
подсећа на неког кажњеног митског хероја или 
полубога... или сакатог фауна из чијих широких 
груди одјекује чулни, тамни, тужни, звонки, смех — 
док тврда љескава стабљика фалуса, пулсира, 
влажна од

мора
и звезда
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БУРА

МИСЛИ 
о Смрти

као најосвитнијој, најстаменијој Надахнитељки: 
њени лепљиви пупољци, беоњаче... пред сумрак, 
појављује се сунце: руб једног облака необидно 
je светао и подсећа на муњу, која je (неким чудом) 
остала да лебди и гримизно исијава небом: 
... повијеност високих чемпреса има у себи нешто 
громадно, кристално, неовдашње (дах који струји из 
Ништавила или срца Бога): светлости je све више, 
тамне жиле маслина поново се крунишу расутим 
мокрим сребром (лив који липти из пукотина

Вечности):

изнурен том навалом неповезаних полусварених 
позајмљених мисли, шетач несвесно застаје 
(невидљиви Орфеј наставља да корача, машући 
откинутом гранчицом, коју je подигао са мокрог тла, 
да му као бакља светлуца, самоћама, доле...): 
тај спој видљивог и невидљивог шетач опажа као 
лебдење (кратковеко) једне сребролисне гранчице, 
коју je подигао ветар... у сусрет му долазе две 
прилике, њихова блага лица обасјавају огромна 
праосна ушћа

око њега

две девојке у мокрим патикама
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ХЕЛЕНСКА ВАЗА, 
СЛИКЕ, ДОКОЛИЦА

разрогачене
очи дечака: Архимед, све мирнији, у локви крви: 
руке римског војника пуне су глатких ожиљака 
(сунца): ваде мач: соба: полице са књигама: 
посуда од плавог кристала: коре поједених 
наранџи: прозор: зимзеленозлатна

светлост j едне
ренесансне слике: покољ невиних:
метални столови после шьуска: бистро располућени 
чемпрес на

вази
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ПЕСМА О ЈАБЛАНУ

високи јаблан, покрај пута, подсети ме, одједном, 
на кулу, на „пратихо Хелдерлиново лудило”, 
којим je чудесни Песник, годинама, гаснуо одвојен 
од историјског света; ... огромна стрњишта у 
рујноплави летњи сумрак: блажена језгра светих 
стихова: ... ветар: ледени сунцокрети иза зеница све 
су празнији: страх, занос, сета и светлост — у неком 
горком преплету

Пратишине 
и Свељубави
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ЕТИДА БР. 6

сутон, море... задихан — jep сам се до малочас пео — 
сед ох за камени сто самостанског парка... пријатни 
умор, маслине, цвеће у лејама, учинише да слатки 
сањиви мир обузме читаво моје биће... узано 
двориште: по степеништу и зидовима трепере 
светлосне пеге (мрље, кругови)...
тле, јасно видим длан и прсте — малу шаку
од светлости — како клизи храпавим плочама: 
игра ветра, светлости и дрвећа или, запета, 
магновени блесак чуда... свој пренеражени поглед 
нагло скренух према улазу — као да целу (уморно- 
-отворену) свеет преплави вишња златна светлост — 

густо густо љескање самотне,
отужно напете

импровизације
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СНАТРЕЊА О ДЕСПОТУ 
СТЕФАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ

„ моћне, оностране, 
Потребне су ми његове успомене.”

В. Б. Јејтс „Кула”





ЖИВОПИСАЊЕ ТИШИНЕ

(пролог)
Грачаница, новембар 1998.

1.

... фреска Симониде... монахиња тихо
прође поред нас:

чиста,
у маглени познојесењи дан улазим: снег, блато
и стрепѣу: замрсе мртвих... њене ископане очи:

судњи 
део 
себе
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2.
давно 
снопљење 
светлости

врховима прстију, криомице, 
нежно, дотакох фреску

анђео долази из златнорујномодрог предела 
испружених руку: додирујући тамну драперију 
осећа било које га мами...:

крила сјајкају огромним 
рубом

... осећа 
сопствено 
постање

свеосвитни 
дах
и мир
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ДОК ШУМЕ ЈАСЕНОВИ

(пролог II)

1.

у порти Лазарице с н а т р и м 
о могучем зографу, ѣеговим

мыслима...

до неразделне светлости досегао
умилније

осребрих маслине у ноћи... навестих 
црним тачкама зеница бдење којим

зри

све 
светло 
исходна 
радост

сунцима расутим леденом тамом
чисто 
сабрање

бого 
тихи 
мед
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2.

тамна јесења пузавица,
искусно сећање клизи у

„блажени
простор”

љигаво 
довијање 
нецелином

влажни
мрачни 
бетонски
ходник

... чудна чистота... налик 
секири Раскољникова... оштрици

потом
кошници

под којом месо дрхти зачетке 
пра
оданих
предела

ледене 
образине 
и сев

бого
тихе
плавети
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1. ЗОГРАФ ИЗ СНА

преосталу белину зида, испунио je оградним 
пламеном светог настајања:
што се рони, као сев младог лишћа кроз вртни 
мир:

читку
херувимску

плавет

раззеничени 
Ум

горњи, последњи угао 
остаје нетакнут, празан 
и као отворен 
најсладоснијом 
белином

Духа

живим
снеговима 
неба
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2. ЛЕТОПИСАЦ, ТОК СВЕСТИ

мили
гласови

опеке 
тишине: 
остаци 
лавиринта

посматра

болне
сонорне 
смене
сенки 
у себи

потом, записује:

мајски поводањ 
претворио обале 
у страшну 
светлост

бехар на стази 
као да газим снове 
ових дечака

светли 
кругови
у старом рибњаку 
сан о тишини

видик-пергамент-Стикс 
плаветнила
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(зенит благоприсутне смрти: снажно шуме брезе 
покрај пута: златне): духом: в е ч н о с т 
хришћанства: прашина напуту за Дамаск — 
нагло поравната: одблесци трну дубином ледене 
кише: као остаци сна у сну: врбе поред капије 
претварају се у узлебделе пећине-медузе са 
хиљадама сјактавих сталактита надирућег

Ума: сна: суре литице: 
келије: у свакој хрпица 
окристаљених „празних 
глагола”:

осећа
замирање 
милиона 
и милиона 
гласова:

усвођену 
тишину

врела

и крв
новог
лавиринта
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3. ПРОЛЕЋНА ПЕСМА

зашто ме беле гране овог воћњака подсећају 
на страсти монахиња које тону у сан: молитве 
у дубљој кроткости: винуће у бруј свесветлосвести 
((лица упала и бледа))... влажни тамни 
забрани и утисак како звезде кроз ноћну плавет 
додирују пупољке, врхове белих круна... 
праплава несамоћа лишћа и неба, Дух отворен 
светим

учезнућем

росоносном ТИШИНОМ 
у себи
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4. СНАТРЕЊЕ О ХИЛАНДАРУ

тамно пролећно јутро

росопис 
молитве

рубом 
дисања 
блистава 
згура 
предела: 
зимзелена 
геометрија 
небеског:
душе 
која 
упија 
освитну 
пелуд 
и блесак 
спасења: 
тавне
иконе: 
седмосветла 
рамена 
вечности: 
бледе 
лобање 
монаха: 
ваздух: 
дрхтаве 
Божије 
струне

у нама
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5. ТРЕЋИ ПАЛИМПСЕСТ

плаветно 
извијена дубином анђела

летња 
ноћ

осећа, како сада, најдубље јаство 
најнежније букти кроз

свемир
огромно

сладосно прожимање земаљских 
и отајних
зрења

касна јесен: свака гранчица оголелог жбуња око 
Деспота, носи непоновљиву ниску светлих капи: 
... касније, поглед на урешене одоре и накит, 
претвара сеу поглед пробуђен сред подземља: 
сету снежно сабијених злочина: аој,

можда неко 
пратмуло

зениште сна, заиста зјапи неизрецивом 
милином

СЛОВА ЉУБВЕ: кротак, призива неко 
чистије горење — можда се најзад оданије 
отвори... удахне Бог...:

ноћ, ветар, мрачни бедеми: 
потом сфарожар, молитва:

охлебљена
тама

остењена
светлост...
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6. БЛАЖЕНСТВО ПЕВАЊА

На путу за манастир Наупаре

јесења нођ, 
јабланови, ветар: благи свезвоници у пољима: 
млечни пут: звезде-саћа-дах Божији... месечина: 
сребрно паперје бди и дроби само себе: и све сада — 
стабла, сенке, жбуње, траве и вене — слатка луна у 
прачисто

свија, 
сад 

огромна моћ певања 
бива: светло

мумлање 
ноћног предела дотакнуто надпоузданим 
сјајем: појање

ово
кроз чиста сагласја 

коначно га отвара, празни, узноси
и обли:

док лежи тих, светлоположен 
у ноћни мир 

узане постеље: детињство умилно неми 
горе, стазом крај јасенова, што их 
ветар сребро

сани
у надзвездано

гони
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ПОЛИПТИХ О НЕВИДЉИВОМ





ПОЗНА ФУГА

1. МУЗЕЈ У JECEH

тихо, уведен у белину лабуда који слеће 
на благе поподневне таласе: кристалне вијуге ума 
утонулог у једро Смрти: очи намах виде небо: чело 
којим клизи свежина: танано, модро-златно: облаци 
над језерском пучином: повије светлости: 
претходећи широком немом презриво благом 

дрхтању 
детињства

дах
магли глатка тела метал них кипова: 
црни коњ са јахачем наспрам плавог 
неба: . . . снежни кристали (( . . . настављам 
са импровизацијом на тему давне 
кроткости и губилишта: оно доба 
дана када траке светлости, у тамници, 
почињу присније да се злате: монах 
носи воду: мрешка се блистави

круг
сна)):

виногради: 
златоусте

вене
надведрине: напор 

симетричног
гризодушја: јабланови 
(( можда

светлопрсти
умор 

Бића )): ноћ, 
ветар: густо

тавно-црвено лишће
Свемир
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2. ХОДНИЦИ МУ ЗЕ J А

... лабудови, руине, портрет Пушкина...

... светлосипна 
тихост

благо
буктање 
белих 
облина, 

крила

... неочекивано — иза мене — 
одјекну гласни девојачки смех... седеле 
су на клупи норед зида... пожелех да им 
видим лица али смех нагло утихну... док 
сам постиђено и збуњено окретао главу 
осетих алгасту хладному

око руку

... руине... топли камен пустих (насликаних) 
зидина које — у неумољивом j арком ритму — 
прекривају траве и жбуње, док се около 
њишу и шуме дрвореди пуни летње светлости 
... волим ту илузију о немощи историје... 
тишинама и мирисима проплетену и оклопљену 
лаж о преображају самртних крикова у шапат 
зелених чемпреса... кркљања у песму

попаца

... нага тела у светлуцавом плићаку, бели 
кипови... логори, тамнице, ровови ((...дубоко 
ужаснут последњим Пушкиновим данима прекинух 
писање... у т о н у о, поигравам се остацима
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стихова... реч д а х читам у супротном 
смеру... X а д... потом блесну чар повратног 
читања речи с о...о с: „ос сна... сенокруг...”

ах, покушавам да се навикнем — уморно, плашљиво 
— на ту мешавину смрдљивих

лагума

лахора

и преогромних 
симетрија...))
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3. О ДИСАЊУ НЕБЕСНИКА

Јануарски сумрак. Корачам пространом галеријом. 
Застадох пред платном на коме су се видела поља, 
брегови и далеке плаве шуме ((...одједном, присетих 
се да je неко, претпрошле ноћи, бацио живу бебу у 
контејнер за смеће испред нашег солитера...)) 

поглед ми са слике пређе на девојку, која je j ако 
приближила лице једној слици. Њена дуга светла 
коса глатко je зачешљана

a, Хелдерлин je, помислих (следећи пејзаж — 
морски предео, без људи, са стенама, таласима и 
чамцем утонулим у финн светлуцави песак), не тако 
давно, упоређивао сан одојчади са дисањем 
небесника... богова

густи
страшни 

млазеви песка брзо продиру у САН ПЛЕМЕНА... 
из ноздрва уши и уста људи почиње да куља 
врелина заумних пустиња

горе 
свете књиге, небодери, душье несталих градова 
((на следећој слици, дивни једрењак бразда 
обасјану ноћну пучину, испод, у великој 
кружници, види се плави јесењи освит над 
тамнозлатносмеђим пољима: уплашене птице, 
влажне од росе, излећу пред ловачким псима... 
на хитрим крилима љеска се тавни оксид давне 
„вечне ведрине”

звук књиге која je ударила о под тргну ме из сна. 
Устадох, протрљах очи и изађох на балкон. Запалих 
цигарету. Пушио сам лагано... ваз дух je био
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хладан... Нешто касније, уђох у дневну собу, 
затворих врата која су водила на терасу и одох у 
купатило... При дну прозора у спаваћој соби видела 
се узана трака светлости. Скинух сат и сну стих га на 
ноћни сточић. ... покушах, поново, да заспим ((... на 
самом рубу сна, ненадано, моју свест поче да 
прожима страшна надведрина светлих пустиња... 
почеше да куљају мисли — права мећава сићушних 
крвавих кристала — о Вечности, Злу, Богу... дисању 
небесника...))
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ЛЕТЊИ ВИНОГРАДЫ, БРДА

касније сам, на папирићу 
записао: ведро небо без облачка буди јасну свеет о 
некој огромнијој крви која се неумољиво повлачи у 
само срце невидљивости;... виноград зарастао у 
високу суву траву, налети снажног врелог ветра... 
кроз спарушени густиш проблескују тамни гроздови 
(поглед са неописивом насладом блуди прозирним 
дубинама видика, сенке проплетене светлосним 
пукотинама у непрестаном умилно хитром кретању 
по MOMM рукама, лицу...)

на небу су гореле прве звезде када сам ушао у готово 
празан аутобус ((наравно, све време, навирала су 
сећања на детињство... мирис топлог млека у ноћи, 
крошње лебде изнад бледих поља, песма зрикаваца 
гласно пулсира тврдом тамном земљом, сабласно 
светлуцају сасушене ливаде, неподношљива спарина 
(... потом, јасно видим К.-а, како после борбе 
претреса једно непомично тело, претура по 
цеповима, ранцу, скида чак и чизме са леша, изува 
знојаве чарапе, али не налазећи ништа, неколико 
пута бесно шутира мртваца, а затим нови)ей трчи ка 
црвенкасто-зеленом зиду борове шуме у летњи 
сутон... дозивања, команде — негде, далеко, још 
увек се чују потмули одјеци топовске паљбе))... 
Погледах на сат. Затим надланицом обрисах зно) са 
чела... осећања самилости и туге бленуше, сасвим 
неочекивано, негде неизрециво дубоко (и пратихо) у 
мени... Али то je трајало веома кратко. Поново се, 
несвесно, усредсредих на звук мотора. Кроз 
отворени прозор улазио je јак млаз топлог ноћног 
ветра...
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ЈЕСЕЊЕ ЦРТЕЩЕ

1.

О НОВЕМБАРСКОЈ МЕСЕЧИНИ

Враћамо се са војне вежбе, колона резервиста 
журно се осипа 
веома je хладно 
мрачна пуста поља 
пун црвенкаст месец помаља се над ниским брдима 
„Чекај, тек ће да засија... само што je нико!...” рече 
Драган — сељак, ловац — приметивши, притајено 
презриво, мој усхићени, уморно мутни поглед 
оседеле

заумне 
кртице
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2.

ниско црвено сунце... у j едком дворишту сићушна 
старица одевена у црно, забрађена црном марамом, 
метлицом разгрће дебеле густе наносе златног лишћа 
око себе: ... (можда тек) расужњена семенка смрти 
која лебди и светлуца у овај хладни благи 
модрикасти

сумрак
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3.

НЕДОВРШЕНИ РЕЗ

„ О, ноки, кроз срце ми продиреш 
са сейма које сам осрамотио... ”

Томас Бернхард (1931—1989) 
из песме „Ноћ”

тај херувимско-пацовски канал —
„моја мисао”:

... „патњаје ужасна”:
свест напрегнута толико да сипи, као со, у отворене 
сабласне ране

сећања: ... покушавам, подло, да на 
трен, пронађем нешто тихо и благо: налик одлажењу 
чије обострано махање слепилима смирује срце: 
ноћну тишину која мирише на покислу сјајну црну 
ораницу, чијим рубом веје златно лишће бреза 
(потом...

неумољива крвава
со
Чистог
Бдења...)
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4.

снежна поља 
већ тону у „сену и мук” над брдима тамни дубока 
кристална плавет којом горе златни облачићи на 
западу (над шумом) облаци су много гушћи и 
прожети туробним руменилом које споро гасне... 
залеђене барице у широким тихим пољима 
попримају бледозлатни сјај или златасто-румени 
стабљике суве траве штрче из беле таласаве 
монотоннее као крици спарушени у појесењу 
времена ко)им искре утонуле чизме

шетача

38



ЈЕСЕЊИ И ЗИМСКИ БАКРОРЕЗИ

1.

... речица... откинуто јесење лишће пада на бистру 
тамну воду... шупљине у дрвеним зидовима (топли 
златни пресеци светости)... ноћни збир: лишћа које 
опада, дубоких радосних мисли, звезда, дуванског 
дима, гласова, чисте

глади

стаза
у ноћи 
склапа
оков
вишње
светлости

златни 
месец 
својим 
мртвим 
долинама 
прати ме 
и води

до пурпурне 
црте

давних 
нежности
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2.

... воћњаци... сјајно бусење траве — као перике сном 
навируће смрти... шуштање смрзлих влати, нагло, 
светло измрвљеном сетом, бодри свеет на 
ведрију, истинитију

устремљеност
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3.

светло 
небо 

свод од неопалог лишћа 
благо
трепери

... паучина 
у тамном самотном углу баште... без паука... 
мржња чија тихост развејава љуту заумну прашину: 
језиве лавиринте истањених светлости: ... ах, најзад 
je — мелахолично-упокојено воштаноцрно 
кљуцање............... железничка станица... хрпе
опалог лишћа поред влажних сјајних шина: неколико 
птица и ветар уче ме — нултим сећањем — удисању 
стамених светлости

и светих
тишина
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4.

црне децембарске крошње... у влажном грању 
опазих неколико црвених јабука... подсетише ме на 
умирућа сунца — али, у сетном магновењу, покушах, 
да себи дочарам њихову могућу сдаст у устима: 
како иза пурпурне коре, под зубима, навире и пршти, 
светлуцава бела срж

неколико дана касније, 
случајно, прочитах Гетеову песму „У костурници 
суморној”:

лесник, окружен гомилама костију и 
лобања, после почетне страве, посвећено, 
„усред мемле која одасвуд бије”, чита света 
слова и с м и с а о, осећа пламен који га 
ражарује... гледа „на оно море, чији вали рађају 
вишег бића величанство”:

шуми
снег

светло 
тиха 
понорница: 
лебдење 
све 
сладости 
пре
и после 
звезда
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5.

сета
окрутне пахуље: стогови под снегом: и она фина 
светла храпавост (седмотихих и седмобелих 
херувимских крила)... патрљак стабла — један 
једини... исконски немо и бистро тоне снатрење о 
пахуљама и звездама... бледо треперење бездана... 
зенице — пар бескрайних

влати

пра 
будних
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СЕЋАЊА





РАНО ПРОЛЕЋЕ

Јутро. На зелене усеве сипи киша... стабла, бдење 
младића који je целе ноћи, усхићено, читао роман 
Ивана Тургењева „Племићко гнездо”... село, ветар 
благо повија брезе према сјајним пољима. Светлуца 
кубе манастирске цркве, мокри бели зидови...

у даљини

тамно
пролећно 

небо 
изнедри 

дугу

светлост
по светлост
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ДАВНА ЛЕТЊА НОЋ
....  Она je одиста била болесна... "

Ф. М. Достојевски „Зли Дуси”

дно обезлаћених лета... дисање мајке, 
која je чврсто стиснутих очыих капака, малочас, 
попила таблету за смирење и легла... анђеоски 
увојци мог млађег брата, слатка песма зрикаваца око 
куће, прожета повраћањем пијаног суседа у високу 
светлуцаву траву зараслог дворишта... топла 
звездана ноћ... меланхоличне мисли... jата бледих 
облачића... јабланови: њихов таено осребрени мир: 
нежне засветлине позног Ума: благо надзгариште 
сна (ври): света раскриљеност п а т њ е, в а т р е 
и светлост и: зид, несаница, чија тихост горко 
свеумилно бди...
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ПОЗНОЈЕСЕЊА ЕТИДА

на тему Борислава Радовића

прозор: новембарско дрвеће:
склопих књигу: помало утрнуле ноге и стопала у 
папучама почињу да се буде: далеки жмарци 
((Одисеј после Сирена (њихов тмули noj замире 
мекано: озвезданим воском: он жуди сунце боје 
дробљења невидљивог: Итаку:

нагнут, врховима прстију дотакну 
таласе, непорециво навирање светлости (уморно 
дочитану страницу)): зенице (... весла што љескаво 
грезну пучином): допламсаји мртвих и биће:

башта: ројеви 
првих пахуља који се топе на ошишаној трави и 
гомилама мокрог лишћа: ... врх упаљене цигарете 
(трогрла тишина памћења)

звезде
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синови

1.

Јутро. Moj четворогодишњи син Марко и ja 
корачамо према обданишту... понегде се, на тамном 
тротоару, љескају зелене и златне јабуке

... спушта се вечерњи сутон... дува топао ветар... 
раздрагани лутамо ливадом... када загазимо у густу 
траву, око наших ногу прхну уплашени скакавци: 
тамни,зелени, сиви

... виде се прве звезде... излазимо из воћњака... 
Марко радосно крикну и убра јабуку. Потом снажно 
загризе у црвенкасти плод.. .топлом тамом просину 
влажно слатко светлуцање његових у сана
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2.

... ранојесења ноћ... приградске ледине... дизалице, 
пусто градилиште... омамљена самотном шетњом 
свест се слива са месечином...

враћам се кући... у Лекијевом зараслом дворишту, 
иако су му с и нови ту, влада необична 
тишина... пламен ватрице покрај ограде весело 
пуцкета, трепери и обасјава мирна утонула лица 
((моја разнежена машта почиње да ради: дирљиви 
древни призор пастира — отац и два сына — под 
звезданим небом, обожено-уморно-ведро зуре у 
ватру))... влати високе траве упијају јарке одсеве, 
они ћуте загледани у хрпицу жара... један од синова 
се тргну и упиљи у старца... глас му je био 
промукао, суров... „ах, има да те закољем једног 
дана... да знаш!...” — лице, сво у ожиљцима, прекри 
тамна гримаса... старчић Леки je и даље мирно 
пушио, загледан у слабе пламичке гласно уздахну... 
други син погледа у мом правцу... убрзах корак...
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3.

... плодови ударају о топлу ноћну земљу: слатко 
добовање... цвокот у светлом прстену... у ствари, 
могућа одсутност Бога из бескончаних 
простора, ужасава Паскала... помислих на расањено, 
искусно хуљење...на зрелину стрепње... на крушке у 
трави... на допламсале бесове... на сањивост и 
љуљашку... на свеет која уме са празнином
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4.

... плаво небо, златые крошње... бака, отац и ja 
изађосмо у двориште... „синко, сама сам... дувари 
ме једу”, изусти она: утонух у „мисли”, стидну 
дубљу „одбрану” (зелено-рујни виноград у коме 
гроздови додирују влажну земљу, сунце на заласку 
обасјава огроман орах, дува благ топао ветар; 
ћелави дебељко бронзане лобаіье пожудно зури)... 
воздухом лебди прашина... као да Ум пецкају и 
пробијају честице вишіьег

иосшања,
чисти нежни склад 
мртвих и даха овдашње 
светлости... паведри 
покрет видљив у треперењу

лишћа:
к ап и ларима 
апсолута
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5.

мисли о покланима

као
влага 
на зиду

фреска-врт

плавозлатни 
улар 

тишине:

мисли сличне капљицама крви
сред бесполних катакомби:
крст

нестаје
у златној 

дубини
осног призора:

светлост се грозничаво
лепи за

њ е г о в о лице

непреболни

руб 
целине
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