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Вратио сам се кући у сумрак.
Једног од оних дана који због 
непроспаване ноћи и поново 
пробуђене сумње у пријатељство 
протичу у обављању радњи које 
не изискују никакво размишљање: 
брисање наочара, чупање длачица из 
носа, преглед садржине новчаника.

Онда, пред чињеницом да се мора 
преспавати ноћ, покушавам да 
уплетем остатке разговора од 
прошле ноћи са тренуцима вечерње блудње. 
Сапунање, затим дуго испирање руку. 
Добро опрати руке.

Толико очекујем од тога да прети 
почињу да црвене, жилице нестају, 
пониру у ткиво руку, где join има топлине.
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КАЈАЊЕ

Гледао сам ТВ ногу дигнутих на сто јер 
je млака топлота јуна то допуштала, 
и j ош много тога што нисам могао да докучим. 
Али чух окретање кључа у брави и 
чудне шумове, неуобичајене за тихе 
кретње мог оца.
Никада није пио, али ухватио га je 
тај стари пајтос кога je волео, 
и понизио га.
Још једном je морао да се придигне, 
jош једном да се покаје.
Moj стари отац, шездесет и седам 
година, висок и сед, одлучио je да 
читаву ноћ проведе на клупи у дворишту 
испод јабуке, тотема око кога су се 
годинама окупљали.
Ноћас je изгубио понос и подетињио.
Имаш флеку на панталонама, рекао сам му 
наредног јутра. Климнуо je главой 
не погледавши ме.
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БРАЋА

Ипак, остајем у соби 
сапет размишљањем о последњем 
сусрету с братом.
О тајнама брака, читавих сто и седамнаест 
километара заробљен 
у његовом старом ауту.
Нешто о очевој невољи са првом женом, 
нешто што сам некада знао.
Али, ни у шта више нисам био сигуран. 
Тад, у тој клисури, 
пре но што рече: многе ствари 
још увек не знаш - нас двојица 
настали из семена истог човека, 
на тренутак свесни тога, само што се 
не ухватисмо за руке.
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НЕСТАЛНОСТ

Ставио сам свој никловани упаљач 
међу странице Писма, иза песме За Тес. 
Последње у низу песама које говоре о води, 
смрти, женама и лососима.

Kpaj je фебруара. У својој соби-коцки 
чујем како мој сусед грди сина.
Црне гомиле снега-леда топе се.
Мртве фоке. Сенке бледе и кратке. Неизвесне. 
Волео бих да je август, та врућина.
Сигурна тромост лета. Тишина Де Кириковог трга.

Прошао бих кроз отворену капију лево, 
право па опет лево. Дугой улицом.
У подне ходао бих десном страном, 
уз липе - можда чезнуо за овим тренутком.
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НЕМОЋ

Пробуђен или у сну, тек 
нашао сам се на тепиху дневне 
собе протежући поглед до прозора 
и даље.
Moje je тело мекано, 
толико да се на њега не могу 
ослонити.
Гледам између дрвећа, 
слутим - по житним пољима 
дува благи топао ветар, 
лахор мени хладан.
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ПРОПУШТЕНА ПРИЛИКА

Испијена шољица кафе 
на клупи, где моја мајка 
седи сваког сунчаног предвечерја, 
подсетила ме овог јутра на време 
љубави и мржње 
којима смо се шибали 
све те године - 
од ране јесени до касног пролећа.

Киша je ноћас испрала сав талог, 
напунила водом, преплавила све пределе 
где смо се некад јурили.

Један тренутак у свим тим данима.
Тренутак кад joj ставих руку на меки потиљак, 
руку која није поштовала моју вољу. Затим на 
малу меснату грбу.
Рука залепљена за њу.
Аријаднина нит.
Зрнце песка испало из сата.
Уснули град.

Лагано се окренула од мене. 
Заувек пропуштена прилика. 
Нешто о чему се размишља читав живот.
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могли смо
ЖИВЕТИ ЈЕДНОСТАВНИЈЕ

Кроз спуштене жалузине пробадају нас 
игле сунца. Нагрижена од уживања 
круниш хлеб врапцима испод прозора. 
Видео сам то већ - успење љубави у лето.

Једино о чему мислим овог јутра - 
плакари су већ пуни и не видим места 
где ћеш спаковати сву ту свилу, памук... 
Више ти у томе нећу помагати.
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МИРИС ЦИГАНА

Зурећи кроз прозор аутобуса осетих 
несвакидашњи мирис Цигана.
Сетих се да je недеља.
Цигани у завежљајима носе храну 
својим ближњима. Они негде чекају, 
сигурни у доброту људи.
Силазим.
Moj пут je краћи.
Онај ко ме чека - стрепи.
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171390
БОЛЕСТ

Двадесетог дана њене болести рекох: 
„Или оздрави или умри”, и изађох 
на улицу решен да се препустим искушењима 
којима сам годинама одолевао: 
да изазовем саобраћајну несрећу, макар 
и сам био жртва, 
да насрнем на неко смерно лице, 
да се приближим болеснима...

Али напољу као да није било никаквог 
трајања.
Сви прозори су били затворени. 
Светлост je долазила из уског прстена, 
с рубова града.
Пожелео сам да потрчим, побегнем испод 
те тамне куполе која се спуштала.

Прорачунао сам, и опет ми je ближа била она.

Враћао сам се кући. Нека, мени непозната 
молитва превртала се у устима.

Касно те ноћи шапутала je: 
„Не могу поднети ове кратке зиме, 
не могу поднети ове кратке зиме...” 
Затим je заспала.



МАЧКЕ

Те ноћи мачка коју смо делили са суседом 
избацила je шесторо мачића из своје утробе. 
Када ми je на вратима рекла: брзо, брзо - 
знао сам шта je у питању.

Њих две бделе су већ од поднева - 
препричавале 
своја искуства са мачкама. У рукама као 
да су држале невидљиве лопте.

Лежао сам на прљавом тепиху покушавајући 
да видим шта се дешава испод кревета. 
Тамо су само сијале зелене мачије очи. 
Њих две завлачиле су руке наизменично 
и вадиле мала длакава створења, приносећи 
ми их пред очи. Обрадовао сам се првом и 
другом. Код трећег сам почео да бринем.

Уморни, седели смо за столом. Кожа на 
образима суседе била je затегнута као 
у дечака.
ТВ je зујао, бојио њихова лица у бело. 
Подсећале су на јапанске принцезе. 
Изговорили смо још неколико пута: „шесторо, 
шесторо”. Климали смо главама. Затим смо 
утихнули.
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Заклонио сам главу руком неопажено. Био сам 
задовољан што сам ту, срећан што немам 
важнијег места од овог - иза мачића, иза н>их, 
иза претходног живота. Питао сам се - да ли 
су ово тренуци у којима бих заувек остао.
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МИРИСИ

Дан када се боје тешко разликују 
иако je видљивост добра.

Сам у старој сеоској кући лежи 
с рукама под главом. Кроз ниске прозоре 
допире месечева светлост.

То je човек о коме размишљам мувајући се 
овом дутом улицом не знајући зашто.
Можда да бих посматрао затезање удова 
необавезан да било коме полажем рачун за то.

Благ према тим ситним страстима цењкам 
се са продавачицом.
Парфеми, мирисне воде, дезодоранси.
Она се смеши, средњих je година - плавуша 
са огромним наочарима за сунце.
Човек који спава у аутомобилу, паркираном 
иза ње вероватно je њен тип.
На крају кажем да немам довољно новца.
Не каже ништа на моје извини, само 
слегне раменима.
Њена сумња надолази, окрећем се, прелазим 
на мирнију страну улице.

Где год да станем остане по парче.
Као да испадам кроз ногавице.
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ПОВРАТАК КУЋИ

Када je твој отац устао, кренуо 
да те одвезе кући, извадио je 
из цепа мрку новчаницу и рекао: 
„Ево, остављам ово”.
Остадох нем. За собом je оставио отворена 
врата и промају. Новчаница je склизнула 
пред моје ноге. Хтела je даље.
Склонно сам се у страну.

Чекала си га на предњем седишту, можда, 
склай>ала косу са чела. То су покрети 
које воли, које си донела са собом.

Знам да ћеш се ускоро вратити, и 
годи ми сазнање да сам оставлен.
Пријаће ми унутрашња промена. Допашће се 
пријатељима, касирки, поштару, твојим 
чарапама савијеним у лопте.

Затворих врата за њима. Закључах.
Двапут.
После толико времена - сам. И заиста - 
тишина.

Дан je био кратак. Тама околних зграда већ 
je помрачила моје прозоре. Црна огледала. 
Супце ме не виде ни овог дана.
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ЗЕЧЕВИ

Већ другог дана, када се око мене све 
утиша и приношење цигарете уснама 
траје колико и твој уздах у сну, 
сетим се зечева које сте ми те вечери 
налазиле у испијеној шољици кафе.

Смех када сте откриле да се не ради 
о истом, 
када je твоја, а касније и моја 
пријатељица рекла: 
„Шоља ти je пуна зечева”.
Био сам постиђен као дечак који не разуме 
шале старијих.
Надносио сам главу над шољу тражећи 
нешто што наликује на зеца.
Налазио сам зечије уши, очи, крзно, реп, али 
ниједном целог зеца.

Ништа није тада говорило да ће та слика 
опстати, бити јаснија од оних, за које сам 
мислио да су трајни добитак: 
ноћ са две жене, притушено дисање под 
плахтом, тражење, напипавање 
врелих слепоочница.
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ХИЈЕРОГЛИФ

Наднет над столом покушавам 
да те замислим како ходаш.
Али оно што видим, чак и када затворим очи, 
то су само твоје ноге.
При сваком кораку, линија једне 
јасно се оцрта испод тамнозелене сукње. 
Не знам колико дуто тражим 
тачку у којима се тару.

Отворих очи. Бочно од мене, хијерогдиф - 
што га прозор прострељен 
последњим зрацима сунца написа на зиду. 
Не могу да га протумачим, 
али остах затечен сазнањем да могу - 
ако непрекидно гледам у зид, 
да пратим надолажење таме.
Помислих - старим као кокошка.
Не тражим више храну ван свог буњишта.

Али ипак, синоћ када je твоја сестра рекла 
да je пет година била без мушкарца, 
у дубини корен се мало померио. 
Жена са таквим погледом.
Са уснама што би у Риму 
биле љубљене до саме смрти, 
које се после избаченог дима 
саме пољубе и смире.
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Ходаш ка мени? Долазиш? 
И зид потамне, изравна се.
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НЕМАЧКА

Када je петодневна киша стала, 
помислио сам на сестру. И позвао je. 
Деца су изашла испред куће и гађала се блатом. 
Сунце ми je грејало теме скоро до девет. 
Зар je истина да све опет почиње? 
Пожар света хоће ли и мене захватити? 
И када? Ноћ je ова врућ асфалт.
Херојство je мудрост, изговорио je, кажу, Хераклит. 
Како je леи разрушени Франкфурт 
на разгледници из 1947. И велик je!
Све je старије него што сам мислио.
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ПРЕ ЖИЛЕТА

Чешљам се дуго пред огледалом, 
зализујем масну косу.
Недеља je.
Брада од два дана прошле je ноћи 
жарила њено тело.
Јутрос би ми годиле, на пример, 
ове речи: „Ти личиш на младог 
наполитанског рибара 
који je једини остао у кући, 
док су сви у цркви 
и слушају проповед”.
„Ти не стариш”, каже 
док стоји на прагу купатила, 
„споља изгледаш млађи 
него што стварно јеси, али 
унутра, унутра већ имаш нешто 
од пакосног старца”.
Она често варира на ту тему.
„Жене, бакарди и цигаре 
не дају ми да остарим”, 
рекао je старац, 
Хемингвејев пријатељ са Кубе, 
док je показивао где су славни писац 
и он седели у ноћима док су китови пливали 
ка топлим струјама.
„Старим”, кажем „и ja”, 
сваког јутра мој лик ми je дражи. 
У овим облачно сунчаним данима 
реликвија сам међу људима.
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ВЕЧЕ

Она није ни пробала рибу 
због које je отишла 
и сада јавља да ће остати. 
Са својом мајком и тетком. Гледају ТВ. 
Оне je воле. Jep то je млада, неудата жена. 
Она ће тек одлучивати о мушкарцима. 
А њихови мушкарци су као младежи, 
остају на кожи до смрти.

Каже joj да слуша радио и чита, 
И док то говори помишља шта би 
одговорио да нека жена, плавих очију 
и подрезане плаве косе, седи на кревету 
до његовог стола и нервозно припаљује 
цигарету са белим филтером.
Жена која je дошла по своје.

„Да ли желиш да останеш са тим женама?” 
„Да ли желиш да останем?”
Касније, на тераси, закључује да 
je то био шаљив разговор.
Гледа на осветљене станове преко пута. 
Иза зграде сева, цео хоризонт. Негде 
се спрема укусна вечера. Чује неку жену 
како се смеје и каже „easy дебели”.
После неколико тренутака озбиљности 
и он почиње да се смеши.
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РАНА

Данае си пожелео да видиш оца.
Или, пожелео си да пожелиш. Он je 
твоја кратковидост. Сети се.
Жив je. Онда када си покушао 
да га избациш из равнотеже. Снага. 
Јачи je и лепши од тебе. Сунце. 
А данас. Ивице његовог лица се множе. 
Дебљају. Свакако, он je рана.
Рана која се затвара. Рана која се отвара. 
Волео би, или не, да знаш. Судбина. 
Зашто толико очекујеш од поподнева. 
Купио си неколико пива. Трошио.
Како су бедне твоје куповине, 
Затворске, војничке куповине. 
Je ли то понос, та чврстина 
што се сада јавила, то што би 
издржало и финн ударац 
палице за бејзбол.
Или je то оно: у инат свима - 
две осмице, крал-, дама и ас 
у које улажеш, на крају, и сам живот.
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КАМЕНА РУЖА

Коме се ириснило да леиоша иролази иоиуш сна? 
В. Б. Јејтс, Ружа света

Било je подне кад си устала.
Обавио сам све послове и седео 
у савршеном миру после толико 
дана (седмица) углавном проведних 
у тупости поподневног дремежа и 
вечерњих пешачења до изнемоглости, 
у тражеи-у места (светлости и архитектуре) 
са којег 6их коначно могао да се вратим кући.

Стајала си непомично у вратима собе 
двоструко уоквирена - довратком и прозором. 
Трен, гледасмо се: ти из твоје камелотске куле, 
ja из ћелије самокажњеника.
(То су биле године испаштања у вери.) 
Миловао сам те, и моји суви прети само што 
нису планули од трења са тешком свилом 
твоје спаваћице. Отврднуо у раном, 
хладном j утру био сам оно што си желела 
- претња и обећање.
Припијена, љубила си ме стиснутих усана, ружа 
што je људи дарују клесаном камену.
Иди, умиј се, шапутао сам - учинило ми се да 
бих могао да те водим кроз живот, до смрти, 
твоје или моје - обуци се и дођи.

Жене ноћас бацају прљаву воду кроз прозоре. 
Мушкарци се склањају по угловима соба
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дуго пушећи, деца су румена од 
раздражености. И твоја питања су као 
шамари који се подносе у старости. 
Седма je година како ти име деле са мојим 
а твоје мале мржње узвраћају, не питајући се 
да ли су мржњом изазване, 
попут опруге - истом мером.
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CACTAHAK

Те смо суботе јели питу и пили пиво. 
Хвалећи намештај, са твојом стрином 
расправљали о уређењу стана.
Њен човек, геометар, који није примао 
момке својих рођакиња, био je на терену; 
негде, на некој пољани 
покушавао да измери земљу.

Када би она одлазила no join пите 
љубили смо се пуних уста.
Ти би прво са осмехом стаскала усне, 
погледом ми говорила: „Лудост, лудост je то”, 
затим их нагло отварала.
Инат из детињства претворен у завођење. 
Годинама ме je то привлачило, 
то попуштање. Тријумф.
Али ако узмеш све, не остаје ништа, 
осим роварења по прошлим добицима.

На растанку показала нам je и остали део стана. 
У тренутку ме je прозрела, учинило ми се, 
када сам рекао: „Заиста je од месинга”, а она 
одговорила: „Зар сумњаш?”

Тад обресмо се у ходнику, неми, задовољни 
што се на неизговорено не може позивати - 
уживајући у јасној моћи речи које одређују
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природу сваког односа.
Могли смо рећи све, а све смо прећутали.
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СТРЕПЊА

Данае ми je поклонила мале пластичне филтере. 
Они ће зауставити катран и никотин из твојих 
јевтиних цигарета, каже.
Зелена j акна, кутьена од дечка за кота 
je помислио да je лопов, суши се 
окачена на вратима собе.

Примећује да често изговара реч пријатељ 
и да веома често тргује са сумњивим типовима. 
Окреће се: она je можда забринутија од њега?

Забијен у живот као ексер 
у храстовину, помисли.

Колико j ош могу издржати без усисивача.
Ако се он пита, до краја живота.

Устаје, затим на папир окачен о зид исписује: 
Размишљај о себи као да ћеш сутра нестати, 
о ближњима као да ћеш вечно живети.

Речи: желим докончати међу ружама, превуче 
црним фломастером.
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писмо

Јуче сам у себи рекао: волим те!
(без журбе прочитај ове речи до краја) 
У ходнику, док смо ознојени изували 
патике, учинило ми се да 
тихо одобраваш све моје мисли. 
Имали смо таквих почетака, зар не? 
После дугог пешачења - да бисмо лакше, 
у корак, савладали пут - загрлио сам те. 
Гледао сам како ти се ноздрве шире, осећао 
под руком како ти се леђа напишу да 
направе корак. Помагао ти при сваком. 
Истина je да сам те тад пожелео, али и 
размишљао сам на начин који сам себи 
забранио пре више од десет година.
Садржај тих мисли никада нећу изговорити, 
нити записати. Заборавио сам их.
Могу те подсетити на те тренутке: 
то се збило између оних сивих четвороспратница, 
на onoj необичној великој пољани, док смо 
прелазили преко пожутеле траве 
- ожиљака од луна парка.
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ПРУГОМ ДО ПУТЕВА У СЕПТЕМБРУ

Када je палцем показао на собу 
и рекао: „Она не зна да умире” 
било je нечега веома смешног 
у његовој пози.
Његова мајка, ипак, 
дочекала нас je бареним јајима 
и кромпир салатом.
Били смо тихи „јер она спава” 
и више од наших речи 
говориле су наше груди;
ћаскајући о књижевности и о плановима 
с тим у вези - били смо срећни, мислим.

Светло je долазило 
иза старе зелене ролетне, 
у тишини, спокојно, као на преподневној 
представи.
Бледо плаветнило неба бљеснуло би у собу, 
због струјања в аздуха
онако како сам желео - изненадно.
Заиста постоје ти тренуци 
када je стварност ближа 
и када се тело, ум и осећања згусну 
око једног циља - предстојећег срећног тренутка. 
To je било у граду 
високих торњева и светлих фасада.
Касније, вукли смо се уз пругу.
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Пруге воде до путева.
Мирисало je на стаје и спаљене суве билже.

Некада се срећније живело, помислио сам. 
Али чак и тада, негде у томе великом граду 
усправни и неми стајали су коњи у тами 
и чекали j утро да се nojаве на хоризонту.

Аутомобили су зујали.
Растезали наш умор и дан.
Почео сам да размишљам 
о онима што ме чекају, о свом дому, 
својој ноћи, када се та мисао јавила: 
да ли je постојао други начин да се 
опростим од те жене?
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НИЗ BETAP

Давно je открио и заволео 
музику коју данас слуша 
и поезију песника којег чита.
То je као кад се заволи рано устајање 
или сопствено тело.

Изнад прозора и изнад кућа 
велики, индиго плави облак надимао се 
дуго, као кад нешто радосно 
и велико расте у нама 
и прође тако, у ишчекивању.

У недељној променљивости неба 
човек je пун увида.
Мора се живети, каже, 
и поред неодрживости лепоте; 
и слутње да она тражи превише, 
али не толико колико не бисмо могли дати.

Ако поред љубави и пријатељства 
осетимо усамљеност, 
тад јака и слатка постаје нада, 
не да ћемо нешто добити, 
већ да нећемо ништа изгубити.
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СРЕЋА

Како фино миришу кобасице, рекла je 
када сам се из кухиње довукао 
и стао на праг купатила.
Предсобље je раздвајало те две државе: 
сиромашну, која производи храну 
и богату, која je плаћа мирисима и кожом. 
Плавичаста жила на слепоочници.
Све чешће се појављивала и мењала joj лик. 
To je било лепо због симетрије 
са ожиљком на мојој слепоочници.
Уопште, с годинама, постали смо слични. 
И њене су се Мона Лиза наочари 
искривиле, приметно сам с тугом; 
док ме je посматрала седећи 
на клозетској дасци, њени су бокови 
постали шири и дражеснији.
Када сам je упознао била je мршава 
а касније више нисам знао каква je. 
Не знам да ли je пре или после 
тога рекла да много пушим.
То je због беде, рекао сам. 
Није, рекла je, и да си богат 
исто толико би путно, и више. 
Рекао сам: не бих, живот би ми био 
богатији, више бих га 
трошио, мање бих пушио.
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БУЂЕЊЕ

Зима je ова нељудска, 
и човек je срећан што се пробудио 
у то светло, хладно јутро.

Ноћ je била његова колико
и песме што их je некада, као дечак, певао: 
док се у тами кретао ка граду
и бициклисти га за длаку избегавали.

И брујање би га задовољило овог јутра, 
И то би било довољно за данас, заувек... 
Светлост je сјајнија на хоризонту 
и он би, ако би негде морало да се крене 
- најпре ка њој похитао.

Годинама, проводећи дане у собама, нездраво 
- поподнева у ноћним кошуљама, а ноћи 
у џемперима и дебелим чарапама - мишљаше 
како je могуће и одбити, оном исправном 
речју: НЕ - живети насупрот чак и ономе 
што нуди поезија.
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БОРАЊЕ

Ослушкујем кишу.
Исти звук као пре толико година 
када сам веровао да после ње 
може доћи спас.

Последњих дана живим као самац: 
пржим jaja, одлазим на пијац, мастурбирам.

Ове ноћи имам мање него онда 
када сам мислио да немам ништа.

У гласу мајке, јуче, препознао сам 
неизговорене речи: „Ти си сад мушкарац...” 
Дала ми je знак, окачила таблу 
на кућу у којој сам живео - сине не улази!

Ветар почиње. Носи мирнее phe. 
и мирнее бачених аутомобилских гума?
Па хоће ли растерати облаке онамо 
где моја мајка живи
и довести сунце за краља сутрашњег дана?

Она затвара прозоре. Гаси лампу 
гласно изговарајући молитву, 
за мене; затим, у себи, 
малу молитву да ова киша стане.
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МЕСЕЦ; МЕСЕЦИ

Преко дана je у соби видно, 
у сумрак палим светло.
Размишљам о данима људи које познајем 
и које сам познавао. Не упоређујем их 
са мојима, само размишљам.
Чини ми се да je ова лакоћа која ме 
обузима - дубоко у септембру - 
близу лудила.
Док сам тумарао по кухињи, месец je био 
у равни мог погледа, час касније, 
кад направих промају, нестаде са неба.
Или се можда склонно баш изнад крова.
Усред ноћи, уморан, али не и поспан, устао сам. 
Слободан, Слободан да учиним са собом 
шта хоћу. Све. Било шта што ме оставља 
у животу.
Неко je синоћ скидао стари цреп са зграде 
преко нута и певао.
У филму, синоћ, служавка je читала роман 
који почиње словом „С”.
Неко je (можда Ти?) руком, ноћас, лагано 
из сна, напипао ћебе и полако 
га навукао на свој кук.
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ПРИСТАНАК

Вечерас када смо запалили божићне свеће, 
открили смо, у тихом разговору, 
сву безобличност љубави и комплекс 
одлука на којима почива.
Ипак, уживали смо у шницлама које 
нису биле предвиђене за празнични обед.
Уложили смо у ово вече нешто што 
премашује и саму љубав.
Ти би ме после сваког залогаја погледала 
и као да си говорила да би са мном могла 
и црну земљу да једеш - толики je твој 
пристанак био.
Годинама нисам желео да га мерим, 
али на ово божићно вече 
постао je j асан и застрашујући.
Kao ноћ после које долази казна.
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СТАЗОМ КРОЗ ШУМУ ДО ИЗВОРА

Опет, та чудна блискост - 
са телом једно, 
као оног лета кад сам се смрзавао 
враћајући се кући после олује 
с градског базена; газио 
црне отпале гране, у кратким панталонама 
и патикама на босим ногама, гладан. 
Необична топлина удова и стомака.
(Дал’ беше нежније коже?) 
Неко би рекао миловање, 
и било je, сад то знам.

Падни свечана кишо 
и подари стварима на земљи скрушен ej ар 
мат црно, мат сиво, мат црвено и да, 
то тамнозелено за којим жудим: 
тамнозелено у измаглици испарења. 
Или немој пасти;
ј ер j а сад морам кренути 
па нека ме и гром удари на овој нестварној, 
предолујној светлости, на путу до ње.

Тамнозелено на граници ливаде и шуме 
кроз коју морам проћи. Нестати.
И кроз коју се морам вратити плавом крсту 
и отпочинути у његовом подножју.
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АГНЕШ ХЕЛЕР

воз je каснио два сата, псовао сам железницу. седео на 
хладној клуни, појео комад похованог пилећег белог 
меса са једним листом зелене салате, кечапом и 
сенфом. два динара, купио lucky strike, два и по 
динара, најзад ceo перед прозора, читао текст о 
филмовима. хороскоп. бројао станице, спавао. стигао. 
извињавао се. извињавао се. гледао како касапи моје 
песме. збунио се. благо се бранио. пушио. пио кафу. 
добра кафа. одбацила je ону коју сам волео. имала je 
право за неке ствари. претерала je. онда je у собу ушла 
агнеш хелер. устао сам. агнеш хелер, рекао сам у себи. 
покушао да се сетим са којом, другом женом je бркам. 
хана арент. ово je агнеш хелер. читао сам их за испите 
на студијама. заборавио да сам расправљао о њима. 
агнеш je необично изгледала. сукња са цветним 
дезеном у фебруару. рука мека као сунђер. коса се 
тресе док говори, била je пријатна. отишла je да се 
договори о свом предавању. демократии у посткому- 
нистичким друштвима. (посткомунистичка друштва 
су друштва криваца које je стигла казна.) завршили 
смо. позвао сам пријатеља. купио чоколаду његовом 
сину. одвезао ме на станицу, купио новине, читао. 
агнеш хелер he одржати предавање у наш oj земљи. 
преспавао повратак. ушао и рекао здраво, j ел’ знаш да 
агнеш хелер сутра држи предавање? управо сам се 
руковао са том женом, одговорио сам.
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ЗЕМЉА ЈАВОРОВА

Радмили Милошевич

Стазом кроз парк враћали смо се 
са песничке вечери.
Странци, a ипак забављени истим стварима, 
смишљали смо начине растанка, 
када се сетих да прозор крај којег пролазисмо 
припада доброј старој тетка-Вики.
Живела je у великој соби на првом нивоу 
старе зграде. Зими je спавала испод огромне 
цеви боје сребра, а лети се сунчала 
на клупама у парку. Знала je да уврне 
чланак безобразним мушкарцима.
Малени, Лео и Цакани звале су се мачке 
које je надживела.

Нисам je видео седам месеци.
Подигох крагну капута и увукох главу 
па наставих и ja да износим 
незадовољство поезијом коју смо слушали. 
Али када остах сам на влажној и дугој улици, 
још једном помислих на ту жену 
која годинама зури у мрачни екран 
и можда још увек покушава да замисли 
небо и ваздух Канаде и живот који би 
тамо водила. Сања, будна, 
ту недосегнуту лепоту: да из места 
где би била срећна - чезне за местом 
где je рођена. Да опет каже: „Требало je отићи, 
али била сам млада и нисам му веровала”.
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„Нисам то био ja, тетка-Вики.”
„Не знам, неки људи су пролазили те вечери, 
три жене и два мушкарца”, рече.
„Учинило ти се, тог дана, петак кажеш, 
читав дан преседео сам у кући.”
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ПУШАЧКА НОГА

Пред олују даљине су ближе. 
Са овог места могу да видим 
део града у коме сам некада живео. 
Исувише je неба и зеленила тамо, 
деце и стараца, прашине 
на стаклима аутомобила; 
конзерви-саксија и брежуљака у двориштима 
које ће једног дана багери поравнати. 
Лепо je било не радити ништа.
Тад нисам грешно.
Дани су протицали у осматрању кроз прозор 
нечега што сам мислио да ће доћи: 
сигурност, познанство, новац - 
милосрђе за све, љубав ни за кога.
У овом делу града живео сам 
и пре десет година, 
са једним momkom који je рано почео 
да зарађује за живот. (Сад ради за 
аустралијске доларе и добро му иде.) 
„Зар ти ниси некада овде живео”, 
каже мој отац, док се окрећем ка њему 
и застајем да га сачекам као старог кућног пса. 
Он сад носи дрвени штап. 
(Елегантно га истура испред себе, 
али зна и да удари њиме 
о земљу док говори.) При ходу 
тело му се нагиње у страну, па иако
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крупан човек, изгледа још шири. 
Прошле године купио сам 
светло сомотско одело 
и поклонио му панаталоне.
(Лепа одећа прикрива старост.) 
И мада je разлика у годинама увек иста, 
он сад своје броји као штихове 
а ja своје као непрекидно платкање. 
Брат му шаље помодне џемпере 
и памучне мајице - а ja му их узимам. 
„Ма он je срећан”, каже моја мајка, 
али не онако како je замишљао, помислим.
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НЕСТАЈАЊЕ

Међусобно се скривају 
дани што остају за нама: 
свакога дана нова светлост 
у променљивости потраје 
и светла се нечујно упале 
по кућама и становима људи.

Дечак се неки пробуди 
када je већ напољу мрак, 
и сенке родитеља мирују на зиду. 
Старац-морнар певуши у сутон 
о злату и о срећи, песму 
коју и дечак зна и којој верује.

Круне се плаве стене јерусалимске 
и постају прашина, али кедрови 
су витки и чврсти, корен je дубоко. 
Ако им je и судбина да нестану 
- нестаће у олуји света.
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У ДРУШТВУ ГИДЕОНИТА

Недељом су улице дуже и није било лако да, 
угледавши ту патуљасту жену како ми иде у сусрет 
(никога није било између нас), одредим брзину 
којом ћу проћи поред ње.
То je мали град и нисам сигуран 
није ли она j едини патуљак у њему. 
Мора да je било елеганције у томе како je, 
скренувши с нравца, успорила, затим застала 
и погледала ме с неприродном радошћу, 
а ипак тако несумњивом да сам касније 
помислио да je срећа немуштих људи већа 
од среће људи који су узели да je приказују 
и које то, на крају, још једино и чини срећним. 
Застао сам и ja, и са смешком повио главу ка њој. 
И данас мислим да je то смелије од ичег што сам урадио. 
Да ли ме je изабрала, или je одлучила 
да првог пролазника дарује, тек пружила ми je руку 
и ja сам прихватио: књигу Нови завет, 
ценно издање плавих корица: 
„Међународно друштво гидеонита”, 
писало je на првој страни.
А онда je наставила, као да није ни била 
застала, никад; само у ходу загладила косу. 
Нисам се ни до данас упознао са активностима 
Друштва гидеонита. Књигу сам показао 
неколицини, а онда заборавио.
Али јутрос она лежи преко мојих
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омиљених књига. To ме je збунило 
док сам седао за сто. Сада сам срећан 
што ми je поклоњена. Читао сам je, али je 
нисам прочитао - ту, најчитанију књигу.
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ДОБИТАК

У тами собе, ноћас, сред сна 
у којем ме бивша девојка држи под руку 
док тихо разговарам на улици са женом 
која сваке ноћи тражи мој стомак као 
уморни купан ивицу базена, очи ми се 
отворите лако као детету - од среће. 
Њих две истовремено. Страст једне 
уважава љубав друге. Леп осећај. Добитак у сну. 
Потврда да си био вољен.
Помислих да устанем и пушим у мраку све 
до јутра, задржавајући дах, сабијајући ту срећу 
као хусари топ, ноћ уочи битке. У мислима 
начас прођох сва она места за која сам 
мислио да ћу у њима заувек остати. Сва су 
била пуста, ненастањена. Напуштена, рекох 
гласно и затворих очи.
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ИЗГУБЉЕНИ ДАНИ

То су дани када јутра, 
као ситниш из панталона пребачених 
преко столице, склизну у поподнева;
а ова се, не хајући за послове што чекају, 
са тихом стравом преобрате у сумрак - 
и већje ноћ!
Тада, као у неком сну, ако и покренеш тело - 
не мењаш ништа около.

Онда, неке неодређене вечери, 
после уздаха испуштеног за столом, 
поглед ти застане између предмета. 
Ставиш прст ту, кажеш: 
хеј, могао си нестати у неком претходном дану, 
или, неко ти je могао узети 
(могао си изгубити) 
оно што те изједначава са другима 
и чини jаким:

жудњу за тобом
скривену у вољи за трајањем;
веру да, чак и ако све одбациш 
и наставиш се на дечака какав си био, 
можеш отићи некуд и рећи: живео сам,

или нешто треће, можеш изгубити маше од тога, 
нешто без чега не би могао, а да то не знаш.
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У таквим вечерима питаш се: 
хоћу ли нешто предузети да се то не понови?
И као толико пута пре, 
не видиш шта би то могло бити.
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СТОМАК

Младост je чврстина и гипкост стомака!
У лепих, препланулих девојака он je напет 
- свако може да гледа - док пролазе 
у трикоу, леђа мршавих и мишићавих 
крај једнако лепих, (као да бирају) црних, 
сивих или j ар ко црвених аутомобила, 
са младоликим возачима 
што у летњи, избледели сумрак крећу - 
волео бих да знам куд?

Те лепе девојке не питају се куда je 
човек неодређене старости кренуо, и то je фер. 
Младост се не враћа и остаје за друге, 
несмањена, тачно je приметно песник Ларкин. 
Ипак, jecy ли заувек прошла j утра - 
ноћи су једнаке данима - 
када je постеља праштала телу: 
последњих дана као да га je вешти самурај 
j ед ним замахом мача пресекао на двоје - 
тако су тешка моја устајања.

„Трбушни, трбушни су најважнији!”, каже 
мој пријатељ Макс. И наздравља при том.
„У праву си”, кажем, „али треба и трчати, 
јачати руке, без кондиције а при дизању 
тегова, и сам си рекао, слаби срце”.
„Салуте, салуте”, одговара ми.
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МЕСТА

У пролеће су дани дужи. 
Свеједно, он пали лампу 
два сата пре сумрака. 
Jep познаје предности светлосног снопа. 
Зими таква светлост скраћује дане. 
Када сумрак прође, 
он ће светлост усмерити на руке. 
На лето кретаће се ка местима 
где je вода.
У јесен врзмаће се око шпорета 
и дизаће поклопце са топлих шерпи, 
у јесен, када су прозори најчистији, 
лице ће хладити на стаклу.
Мењаће џемпере зими, 
пред спавање, читаће Тракла.
Ноћу - када се тело угреје - растезаће удове. 
Пред свитање, загрлиће јастук 
нежно. Биће срећан.
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СНЕГ ПУСТИЊЕ

Л. Ф. Селину, сишном дућанџији

Лако je било у себи рећи:
Твоје je краљевство и
Твоја су небеса!
И после на глас: јесте, њих je много 
ja сам само један, они су у праву. 
Лепо и добро били су једно.
Беше склад, беху однос и мера.

Безмало сам се угушио у томе.
Брадавице су ми израсле 
на ушима због тога.
Изгубљен сам за истину. И за тајну.
Скривена je, као гусарско благо.
Испред je, као судбина, као сенка. 
Желео сам у њу да закорачим, 
нудио joj живот, хеленизирао.
У једном сну жудео да будем сав. Све.

Несварљива je истина, 
расули би се људи у њој. 
Само би j аки издржали, 
камиле, поларни пси и шамани.
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ОВДЕ

Криза je, 
и жене иду са мушкарцима 
који су их недостојни. 
Свако je прекршио.
Срећа je корњача 
изврнута на леђа. 
Провера поезије je живот.
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ХРОМА МУШКОСТ

Захтевати савршенство а расти од несавршености; 
бити највећи у својој суд бини 
а једнак са другима у роду - 
то сам желео да научим.
Архајско ће увек бити ново, мислио сам.
Само да не буде издаје.

Научно сам: живот je кратак, Књига бескрајна.
Moja вештина je у заборављању, 
снага у верности дечаштву.

Знам да увек постоји неко 
ко памти наше младићство; 
ко je прогутао све песме, све покушао. 
Стидом досегао мушкост. Неприметно.
Девојке су нас волеле али су мислиле на старије.

У жудњи за животом трагично je умирало 
дивно сећање; лето за летом, у тихом слому, 
мој стомак je постајао мекши.

Старим као Пигмејац, брзо ми горе цигарете.
Видим и будућу неистину.
(Знање расте, али расту и уши.)

Песма о стизању до циља и изостајању среће, 
које сам се сетио и коју сам невушно јутрос
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узнела ме je до поподнева и до илузије.
До места где се лепота умањује.

Све je више ствари, а све je празнија моја соба.
Заћи ће сунце и све ће остати исто.
Потрошено je све злато, за протезе и пломбе.

Да сам се бар сврстао међу слабе. Међу дивље.
Када бих могао писати у мраку.
Умити се пијанством.

Нема оправдања самозаваравању.
Мудри су били и они који су забрањивали.
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ПРОМЕНА

Ако сам се и жалио, 
надам се да сам са тим завршио.

В. С. Мервин
Ни сећање на дан прошли 
ни одјека удаљених корака 
ни вере 
у чекање свело нема - 
ничега у овој ноћи.
Вода се у цевима не номера 
и живот, чини се, мора почети из почетка. 
Превише je ствари на столу, ожиљака на дасци.

Оклевао сам.
Изгубила се стаза коју сам био пронашао 
и која ми се чинила јасном.
Могу ли се, питам, изгубити умор и очајање; 
задржати шта се хоће 
и добити то једно, што зовемо прави живот.

Треба се навићи на себе, 
заборавио сам да самујем 
и надања су сад другачија. 
Везана су за оне мање жеље, 
некада сврставане у другоразредне.
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ЈЕЗИК

Мораш променити свој живот 
да би променио свој језик, 
каже Дерек Волкот. Поздрављам 
ове речи, истините су и судбинске: 
величанствено je, лепо je и лудо 
покушати променити свој живот 
из тог разлога.
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МОЖДА МИ НЕДОСТАЈУ ВИТАМИНИ

Лош сам папир одабрао 
за бележење лепих стихова: 
велики, црни, буђави роковник 
фирме Rosenthal and Rosenthal ine, 
Њујорк, за 1968. годину.
Поклон од младе пензионерке, 
Српкиње из државе Њу Џерси, USA.

Како савладати силу гравитације и уздићи се. 
Не корачати више истим улицама 
отежан брзим доручком, како опустити удове.

Да ли сам досегао и одбацио оно 
што прижељкују људи који ме гледају 
као да сам малочас отпуштен 
из затворске болнице.

Сви су одговори у економији. И у политици. 
Нису заборављени, али им je смањена 
апанажа, краљевима.
Не могу да се сетим тог непроцењивог 
тренутка само мени датог.
Некада сам се јежио од усхићења собом, 
али ти су тренупи нестали.

Ja сумњам, и то je лудо, да ће ови људи 
носити исте капуте за десет година.
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Богати су мало трошили, пожалио се 
пред крај живота Џон Мајнард Кејнз.

То je била клопка прогреса: немогућност 
пораста потрошње и одржања квалитета. 
Али ево Индуса, Индонежана, Кинеза - 
они ће тек трошити!
Они малобројни пожелеће да се издвоје. 
Било какав ранг.

Далеки су ми и неразумљиви старци.
Они су волели механику, плес 
задовољства једне ноћи, Титаник.

Моћ je неразумљива младом богаташу, 
и ja сам j ед ан од оних 
који чека да в иди његову пропаст.
Млад, а богат, уздахнуо je Чампо 1989. 
у кафе бару АС, и потегао велики гутљај.
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ФОТОГРАФИЈЕ

Некада сам био посвећен 
млазњацима на небу и доколици. 
У хладу два бела олеандра 
седео сам по читав дан.
Неке од фотографија 
дозивају то време: 
ja са зубима дракуле, иза 
мене нека пунија девојка 
у сивој мини сукњи;
мој брат седи и слика на пољском 
штафелају у соби, обучен у 
светлоплави комбинезон.
Ja стојим иза њега, 
косе нам падају преко ушију. 
Као и писама и фотографија 
je све мање.
Пријатељи су се осамили 
загледани у своје жене и у судбину. 
Обећање среће постало je срећа.
У животу љубав je осуђена 
на пропаст и на уздизап-е.
Једнима je довољно небо и земља, 
другима je потребна слава.
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ПРОЛЕЋЕ ПУЧКОГ ЛЕСНИКА

Како je пролеће изненадно стигло 
ове године, ко оријент експрес; 
оштрим писком пренуло ме 
из дремежа и зимских слутњи: 
Ево ме a ти гледај куда ћеш, рекло je.

Зима je лепа песникињи Дајани Вакоски, 
на разгледници, са децом и снешком белићем. 
Добра je према богатима и сељаку, 
и онима што имају залихе да их троше 
и славе свеце и државне празнике.

Тамније су постале боје;
у парку, данас, док сам накратко стајао 
нисам могао да поверујем 
да могу бити део неке слике.

Овог пролећа желим да постанем 
песник-који-воли-пр ироду.
Али без ранца и кратких панталона, 
дубоких ципела и књиге под руком.

Желим да неопажен ходам из а оног брда, 
и даље, с рукама у цеповима, 
преко равнине, класја, топао и знојав.
Да нико не може да каже: Ено га, медитира, 
смишља риме, шта ли Йе испасти од тога!
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БРИЈАЊЕ

Да ли ће ме ови братови поклони 
Wilkinson жилети, надживети.

Да сам мамин механичар у плавом оделу, 
радник усамљеник, хумориста, КВ.

Волео бих као Едвин Робинсон 
да живим, пошло сам, као и он, рођен 60-их, 
око тридесетак година у наредном веку;

да са неком женом и малом децом 
нестајем у собним сенкама.

Укрштени мачеви на очевим рукама и срце; 
криволовио je на Брионима, викендом;
дремао перед топа окренутог према Италији, 
где су Марио Базиола и Вино Беки певали. 
Гулаш од ернетине je пети елемент.

Жене су га служиле шољицама млека 
после љутих цигарета.

Лети се у граду занемаривао квалитет. 
Шап и слипавка опседали су престоницу. 
Дена су њушила бензинска испарења, 
скушьала отпалу никловину.
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Као да je лепота остала у ономе што 
никад до краја ниси одобравао, 
али чему си се не знајући препуштао. 
И оставлен си да жалиш за тим, 
као за неоствареном судбином.
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ЈОШ ЈЕДНА ПЕСМА О ОЦУ И СИНУ

Остати будан, побећи што даље.
Код лепе, стасите девојке 
што живи у приморском граду 
и у подне пролази поред катедрале.

Ухватити залет довољан да се доскочи 
у живот какав би одобравали и твоји унуци;

Ни безгрешан ни раскалашан писати песме 
као да читаш новине, или аутобиографију 
из педесетих; далеко од поезије али усред судбине.

Настанити се у отаџбини странаца. Упропастити се 
од опијума, од ислама, од љубави...

Открити скривени детаљ који нешто мења у теби.

Имагинацијом створити дневну светлост, сенке, живот 
у топлом мирном граду, где се иза дрвета руже 
картате ти и у белу поткошуљу обучен 
твој отац - педесет година пушач: полубог 
туге и губитка; некада полубог чврстине 
и нежности, како си га замишљао, ти који ниси 
могао да знаш какав je он био, када je био млад.

65



НА КРАТКО ОШИШАНИ

Лепо je читати у летње поподне 
у замраченој соби.
Напустити свет пре него он напусти нас.

Музика на радио-станицама je летња; 
чак и сећање на дато обећање радује: 
пријатеља Мирослава нисам слушао 
док je у емисији говорио о Ружи.

Заборавио сам где сам стао.
Не желим више ништа, осим 
да још прочитам одређени број страница.

Знао сам, никад нећу стићи 
али сам корачао ка светлости.
Како je велик живот, како je велик свет! 
На Звездари старе и нове куће, 
и на понекој старој нови цреп.

У парку, поред цркве 
јуче, на великој удаљености 
по кашљу ме je препознао школски друг.

Пре него ишчезну, сећања се сакупљају 
око онога што je било лепо и кратко трајало.
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Друговање je истањило наша знања, 
пену што смо je скупо плаћали.
Узалуд потрошене речи да искупимо грешке; 
ослобођени словенске тираније другачији бисмо били, 
увек бисмо се немо на растанку сложили.
Време те je удаљило, 
ко зна због чега ме више не волиш.

Kao бисте искрсавају у мом уму 
лица која сам волео.
Да ми je да сакупим братство 
од нових и старих пријатеља.
Али, нови сој се не ствара у несрећној земљи.

Последњих година
полицајци су постали лепши;
исплатио се ризик шишања скроз-кратко.
Они ружни постају инспекторш

Слободан Тишма, будиста крошњар, 
памти времена када сам био мали, 
у једној пес ми цитира Грегора Стрнишу.
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НЕНАД И МАРИЈА

Нико тачно не зна када се напољу смрачи.
Свакога дана просуђује се 
колнко je времена преостало, 
и колико откровења што нам 
je додељено с њим.

Различите чезнемо за истим стварима. 
Верујемо да ћемо загледани у туђу 
угледати и сопствену судбину.

Сви ишчекују неки велики дан 
али то није долазак циркуса 
нити силазак шуме у град.

Загрлио сам Марију данас, 
плавушу и песникињу.
Она je једна од последњих песникиња-заводница. 
Пили смо коњак и пушили фине цигарете.
И Марија чита Шаламуна
и храбри ме да на лето носим кратке панталоне: 
Ненадове ногице, каже.
(За њу су сви мушкарци недовољно развијени). 
Од када сам je упознао поново 
размишљам о Марлон Бранду.

Прескачем у антологијама дуге песме.
Проветравам и пушим. Поспан сам и хладно ми je.
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Последњих дана блато се преко ноћи смрзне, 
али ујутро опет постаје блато, и људи 
који морају газе no њему и псују.

Непознато и заборављено je лепо, 
школски дани, дечко што мисли 
на сопствену срећу - мешавину филма, 
добрих гласина и литературе.
Њему посвећујем ову песму.
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ЏЕЗ ЗА СВА ВРЕМЕНА

Злокобно je бректао камион за ђубре, 
све док се није зачуо дуги звиждук 
и вратили се звуци од пре.

Празник je, старог диск-џокеја 
заменио je млађи
на радио-станици коју увек олушам.

Заборављен сам у овој соби 
као стари, дрвени рекет.

Спорије су ми кретње тела 
а брже кретње ума.

Терати по своме до последњег 
неизмењеног сећања.

Ипак, Ти си створио ово вече, 
што належе на претходно као џак кафе 
на други џак кафе.

Ти си као нека далека звезда, 
неко би ноћас могао да каже; или 
Ти си моја звезда.
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БДЕЊЕ

Готово да je умро дан, 
као над меморијалним 
спомеником још светли небо, шушти киша.

Ко ово преживи, као Херкул пробудиће се 
и до поднева савладаће дан.

Младост што увек последње дане живи 
мрзне у соби и хвата се ствари безвредних.

Тесно ми je у старој слици.
Зашто се не јавља нова мисао.

Уместо старе, о тетоважама умрлог дечака; 
стармалом, робу цигара, коцке и пића, 
чија вечност можда још само у мени трепери.

Узвраћајући њему, узвраћам себи, 
свои непознатом срцу.
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НОЋНО ДЕЖУРСТВО

Далеко иза поноћи, испред утишаног телевизора 
покушавао си да читапі, 
у огромној соби, под неонским светлом, 
када си осетио празнину, одсуство света; 
само топли дах у ноздрвама, као после дугог роњења. 
Народна румунска песма пула се на радију.
Жсља да се мисли језиком мртваца јавила се, 
да се напипа пулсирајуће, невидљиво; 
што није хук града, режање каменог лава; 
нешто што пролази кроз тебе, другог, 
као зрачење, без којег би све нестало; 
празније од коиталне жудње, нешто твоје, 
који пишеш и оног који не пише; простор 
кроз који je твоје тело пролазило;
Али твоји прети покренуше се, и ти напипа 
прашину испод стола; као новорођенче 
скупи снагу и подиже главу: 
Видео си Била Клинтона за говорницом, 
руменог; а одмах затим Гадафија, како га 
насмејаног носе на рукама, и кличу му.
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ДОРУЧАК

Тог јутра кренух да купујем, 
веран вољенима као некада 
када сам слушао оца и у летњу ноћ 
одлазио до хотелске рецепције по цигарете, 
љут у поласку и срећан у повратку.

Хладан ветар пробијао je њен џемпер од вуне, 
црвенело je и бледело сунце, 
моја радост, једино власништво.

Сенка ме пратила и напуштала 
док сам ходао, опрезно, оштрину преподнева, 
испуњеног мирисима влажнога јутра удисао; 
шта то усрећује њену пријатељицу, питао се.

Људи у радничким оделима лежали су 
подлакћени у трави и доручковали 
уз ограду топлане, на великој пољани 
планираној за изградњу, ко зна чега, 
на којој су у пролеће и лето табориле черге и циркуси. 
Необријани, али зачешљани као да су малочас 
изашли из аутомобила прашњавих стакала, 
на тротоарима што су чамили, 
са трупцима и наслаганим циглама уместо точкова. 
Одакле су дошли и шта овде раде, питао сам се.
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Настављајући да полажем самоме себи рачуне 
пређох на другу страну улице.
Хлеб и пилећу јетру купих, па радостан што ћу ускоро 
јести и мирисати слаткасти мирис, 
сигурнијег корака кренух, тамо 
где сам и ноћас био, да срећу донесем.

Прво сам зачуо откивање коса а затим их угледао: 
они људи у трави били су косци - 
из мога ума дуто одсутни.

Косци, сваке године други, или исти;
на великој пољани насеља Сава Ковачевић 
у Земуну трава ниче у пролеће и ницаће, 
и стазе ће je уске, кривудаве пресецати, 
бар у сећању, 
мада потиснута лепота остаје нетакнута:

сви су отковима клепали по косама, осим једног 
који je спавао на леђима, с рукама под главой, 
или се, љут због нечег на другаре, поред 
толико буке претварао да спава.
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РЕГТАЈМ

Овог лета када никоме није забрањено да се нада, 
и милостиво je небо сваком, 
и ja сам обучена у шарену, памучну хаљину 
и сандале боје слоноваче 
као некад, кад сам те љубила;

када je плоча коју су пуштали на радију 
дуто прескакала, одбијајући да пређе на следећу 
Бартокову композицију за децу;
и када ти устаде, као да можеш да je промениш, рекох: 
када осване дан постаћу његов посед, 
који Hehe успети да обиђе, никад.

И пошто ми се учинило да je то неисцрпни 
покретач љубави - те ноћи предадох се сасвим. 
Наредних година успињала сам се до твојих усана.

Никада их не досегнух, не приметах тај пут 
којим си одлазио, на мајчином Билиму летео 
и другачије витак враћао се.

Полако си ме трошио као Арапин златни ситниш; 
са другима о мом срцу већао.
Када заспим, навлачио си црну маску осветника, 
подводио ме другом, као жртву 
оном твом, моћнијем богу.
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Хотелски сладолед-ванилу, бескрајну цигару, 
хавајску песму - хтео си, наду 
немогућу као други живот Помпеје.

Зле гоље се обогатите, те године 
владавина чвршћа поста, 
твоји стихови упарадише се за другу жену.

Лака сам, хаљина je моја балон, 
рођена сам са њом. Никада je не скидох. 
Јесам ли била, волела, љубила?
Јесам ли била вољена или муза?
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САД ЋЕШ ЛЕЋИ ТУЖАН У КРЕВЕТ

Гладан сам а легао бих у кревет. Појео бих нешто, 
слано и сочно. И то би било задовољство 
као када бих писао.

О труби иза брда коју сам давно чуо.
О човеку са плавом гитаром.

О ноћном купању у базену.
Када je свако желео да ухвати тело сирене, 
и ти га дохватио, преставши да дишеш;
док су се други довикивали а лишће околних топола, 
кад гласови замукну, тихо шуштало.
Та жива слика, то ниси ти, али то je твоје.

Оно што остаје од срећног тренутка јесте срећа, 
плус нада да ће се он поновити; обилније, 
јаче и потпуније, са годинама заслужено.
Али баш то ти je ускраћено, то изостаје.

Увек ће ти недостајати тужних песама.
Топлог пасуља у кишном дану 
никад се нећеш најести.

Увек je иза неког изгубљеног објекта жеље 
добитак, али ко још сме да заигра на губитак. 
Можда je Пушкин тако играо, можда je он знао. 
Сад ћу лећи у кревет.
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УСПОМЕНЕ HA ТИРАНИЈУ 
(ПАСТОРАЛА)

Moje кости сањале су њене кости. 
Јагње што ме погледом преклиње, 
благим клетвама да срећан будем 
на крају, да се мало мучим пре тога.

Млада жена са гордошћу девојке 
што очекује страшан изазов, 
насиље над собом, чак;
нежност такве жене ми je требала, 
моја љубав тражила je такву.

Написао сам joj песму и поклонно.

„Гледамо се само ћутањем 
као две недостижне шуме”, 
у потпису: тиха везиља.

То je мото, н-ени стихови, цитирао сам je, 
она je песник, орфичар.

А сада ево песме, саставио сам je 
негде у априлу 1997, после 
Зимског протеста, у j ед ном даху, 
као сећање на први, али после другог сусрета. Дакле:

То je као опијум, 
та проста њена неодољивост, те очи,

Ј
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прозори на кући коју тражих, свој дом. 
Кад руку joj стегнух у ходнику, 
друга врата када отворих
u у непознато, новомирисно девојаштво ступих, 
іпада je имала дужу косу, 
на рамена и врат joj je падала, 
док ми се смешила
ред белых зуба се показав, чврста нежност. 
Рани je март и пси леже испод голых липа. 
С једне стране града звона се оглашавају. 
Возим се аутобусима и выдым - прелазым брда; 
као неки стари коњаник застанем и разгледам: 
На једној спірани, сытны облацы ы плаво небо, 
на другој, сунце најављује катастрофе лета. 
Реке се повлаче у свој ток, 
иза града, у заосталым водама 
моле днвље патке плнвају.
Дан je светлоплав, тамноплав ы мрк.
Темељи грађевнна чврсну.
У сне са новым уснама спајају се, 
нечије са уснама смрти и васкрснућа; 
Стазе се шумске рачвају, долазе птице, 
долази хук, вода на жедну земљу надолази 
(овај стих je парафраза њеног), 
бог сунце-љубав преко ових брда корача, 
златне му сандале бљеште, па сад 
реци да ниси срећан, да ниси ту!
Тиха везиљо чуо сам те!
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TAJHA КУЋА

Снег на предускршњу суботу.
Спикер нас je двапут подсетио 
да je јуче било деветнаест степени.
Прошла je година била, година наглих преокрета 
и необичних климатских промена.

Неиспаван као римски пешак 
читав дан скривао сам од себе жељу 
да се баш на том месту нађем, 
за непријатеље моје граду каменом, 
азилу последњем;
где се љуте што вас дуго није било; 
стара крпа виси, о стари клин окачена 
и телефон никада не звони - адреса 
скоро непозната - тајна кућа, благост скривена, 
у старом орману запакована;
бледа и топла, ватра љубави;
где сам увек био: ...млад момак, 
с пута, с вечери, у кућу, осим за празнике, 

када се у карте не гледа.

Пили смо вино, за дане што ће доћи, наздрављали 
уз сећања што допуштају кратка сањарења 
и сабирање раштрканих дана.
Говорење je срећа и испуњење, као и сећање.
Пако се све опет закључава 
у старе шкриње када чаролија прође.
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Из рерне извади велико и мало печено пиле.
Мало, названо жаба, за вечерас, а велико за сутра.
Неко jy je неспретно ошишао.
Сее we тера ка самотништву, ка злоби 
и реуми, али празнике валим.
Како je укусна жаба, говорили смо.

Знање у старости стечено и потврђено 
не занима младиће.
На растанку добих три jaja: опет ми дођи.

Њена je туга расла с љубављу и прерасла je:
Moj брат се пријави да je последњи види 
и у ледену мртвачницу се као у подземну станицу спусти.

Срца су ударала у грудима.
Мека опна оклоп je постала.
Стајали смо на ветру, испред болничке капеле.
Пешеви капута мог оца се подизали и спуштали.
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БУЛЕВАРСКА МЫТАРСТВА

У добу слике света увек замишљамо себе 
како са непознатом зрелошћу, 
полисом осигурања у унутрашњем цепу, 
на некој улици по ветровитој ноћи ходамо.

Кожа ми се најежила када смо по мраку изашли 
у лаку грозницу месеца октобра.
Све мање се живи на улицама, 
парадајз није више добар за салату.

На широкој улици краља Александра, 
испред осветљених излога, стоје мушкарци 
кратко ошишани, у новим кожним јакнама. 
Допали би се некој странкињи, 
а странац би био срећан што je на пропутован-у.

Волео 6их да истину ове вечери 
откријем на некој вртној забави у будущности.
Када бих знао шта ће се променити 
а шта остати непромењено.
Нешто ми не да да се напрегнем и видим.

Морамо сазнавати да би избегли вребајући слом, 
али морамо и живети без знања, из истог разлога. 
Полагало расте цена томе што се није умрло раније.
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За две седмице ће зима, новембар, каже Тања, 
док ми показује какву јакну жели за ову зиму. 
Она je жена због које сам другој постао неразумљив, 
научила ме како се суше мокре ципеле.

Свака визија je један живот, али хероја нема, 
иако младићи Ахиловог стаса пролазе перед нас.

Кроз свет који Хомер не би опевао 
као пустињак носити у себи храм. 
Испаштајући због неког греха из детињства, 
умрети тајно, неоплакан и истинит.
Пророковање старих песама оствариће се:

Сећање ће наставити да се сабира око онога 
што je било лепо, што je кратко трајало.
Светлост рођења, светлост духа и светлост смрти 
сакупиће се у љубави, оно ван ње - остаће у мраку.
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ИЗМЕЂУ

Изашли смо из историје.
После вожње аутомобилом, не више деца 
сами на нуту, стопирамо.

Не знамо волимо ли то место где смо остављени; 
да ли треба негде да се вратимо 
или кренемо тамо где нисмо били.

Небо, стара вера, чека да га погледамо.
Неко je далеко, неко близу Бога.
Неки људи подигли су куће далеко од градова.

Презнојавамо се у летњим ноћима, 
од неког непознатог преварени.
Од седам ово je наш пети или четврти живот.

Истресли смо прашину из књига, повезали новине. 
Згужвали и бацили старе цедуље, 
индијску торбицу из 70-их.

Недељом благе нас очи светаца-копљаника 
погледају, питају се: могу ли 
да се врате тамо где нису били.
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1997

Свет ће се променити.
Биће то други свет.
Ja ћу волети њу, она мене.
ЈБубавje слепа, 
Бог тешко докучив. 
Шта je било, било je. 
Неће ми из руке јести животиње. 
Ово сада нестаје и враћа се, 
нестаје и враћа се...
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ЛЕПИ ДАНИ

Историја љубави једне луке.
Жудња за будућим.
Мистерија чистине усред поља кукуруза.
Далеки звук трубе намењен 
нечијој смрти или тријумфу.

Постоје дани над другим данима, 
и лепе ноћи на арапским сликовницама, 
и сећање, дато у песмама, 
на злато постојања и највеће 
радости што се обистинила.

Дани заборављени, када je тело славило - 
себе, светковало, душа што узмаче.

Свет губи дубину у фељтонима, 
љубав свој сјај у класици.
Бившим империјама управљају службеници. 
Већ жалим, када себи кажем: не жали.



ВОДА, ЗЕМЉА И ВАЗДУХ

Нека све буде обично, равно и чисто, 
као у дечаштву: игра с лоптом 
на један кош, скокови у воду, пливање, 
леђно роњење по дну, кроз плавет 
великог базена-мистерије.
Дивно самољубље витког тела, 
облик што ће се јављати у мислима стараца. 
Самоскривајућа вера
у велику радост што ће доћи, пушење 
на празан стомак, знојење.
Нечујни врискови среће од којих вибрира бетон 
и високе крошње топола (што још увек 
дорастају у мом уму).
Под сунцобранима млади очеви 
отежали од пива и досаде 
бркају своју децу са другом децом. 
У нечијој руцп дама се ослања на краља. 
Мењају се шифре у мислима бициклиста. 
Тихо клопара фабричка вентилација.
Пси мешанци трче по улицама насумице 
омамљени мирисима печеног меса и рибе. 
Сви чека)у на ручак, нико ни не помишља на смрт. 
Праскају лоптице за стони фудбал 
у хладу иза плавог мини-аутобуса;
зазвечи жетон по стаклу игралишта, 
зашкрипи повучена полуга.
Крај реке, беласају се кости животиња.
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Ваздух робија у пнеуматицима, 
светлост у напуштеној сушари. 
Само je неколико корака до куће.
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НОСТАЛГИЈА ЗА СВЕТЛОШЋУ

Kao после паклице лутих цигарета 
шоља хладног млека - 
тако ми прија ово вече.
Три пута сам се прекрстио данас 
и помолио се Богородици крај пута; 
куцкао у кору шупљег храста, 
вежбао леви и десни двокорак, 
кроше, аперкат, директ;
док сам силазио с планине 
мешала се сунчева светлост; 
могао сам неколико пута 
отпочети нови живот; ал’ друговасмо 
само - планински ветар и ja.

Славии ће ме градови надживети, 
и ова Ајфелова кула, можда.
И мој прошли живот, у некој песми, 
наставиће да траје, скривено и дуто.

Пух je прва дивља животиња 
коју сам видео ове године.
Мали глодар. Стајао je иза греде, 
у шупи за дрва, и заправо, 
видео сам му само реп.
Оставио сам полузатворена врата, 
због луди и због пуха.
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Морам у себи да спојим 
бар два соја људи: оног 
што загледан у висине, 
где вечна лепота у свом миру блиста, 
не жали што je он пролазан и оног 
што се тужан ка храму креће, 
и после на јавна места одлази, 
стварима људским, пролазности лепоте.

Шака ми се зноји под 
глатком кором букове цепанице. 
Сутра ћу у планини подићи тотем 
овом дану, и свим данима које проживех, 
о којима не певах, који jecy ja.
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ВЕЧНА ПОРОДИЦА

Седамдесети дан зиме.
Снег није пао нити ће пасти, кажу.
По читав дан сунце залази.
Стари шампиони побеђују. Смрачи се рано.
Жудња за новом светлошћу предуго траје.

Да ли ми добро или зло чини, нежна рука, 
што ме преко дана гура 
да би ме у дубоку ноћ спустила;
У илузију да се читањем и писањем песама 
може спасити од пропасти бесконачност дана.

Киша и мешање станица.
Менделсонов концерт за виолину и оркестар. 
Нови живот je старији од старог.

Као монголски граничар, тврд у нечему 
што не познајем тврђи постајем.

Требало би да волим себе, далеког, 
као звезде у Фростовом космосу.

Стару срећу да изгубим, све; 
устанем и умијем се, помолим, 
као сину себи све опростим...
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Иако се од поезије ништа не збива 
у песми постоји мали вишак који добијамо 
због наклоности према песнику:

Уместо жељених и пропадљивих ствари 
(због тога можда лепших), 
увек нове лепоте света и људи, 
уместо свог живота што бледи у живљењу - 
ти си једно вече волео песника 
који, иако га видео није, 
о снежном брегу иза мог прозора пева.
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ДВОЈНИЦИ

Једно поподне, тихо као краљевски парк 
лежао сам опружен, покушавао да замислим 
сопствену лобању, да ли бих je препознао, питао се...

Још има сунца и биће га, тек je пола четири; 
задиркује ме кроз голу крошњу у прозору 
невиније него О’ Харино сунце.
Једно je сунце a људи су различити.

Некада сам боље читао. Судим по стиховима 
забележеним у свесци, био сам срећан. 
Неизмењивим се чини оно што учиних.

Кад прекуцам ову песму, кренућу ван града, 
на запад, ка пољима, ниским облацима - 
видљивом обећању раја.

Дођи, дођи да пијеш вино, 
од наше винове лозе, са терасе; 
десет литара твој отац je исцедио, црвеног. 
Huje виноград, али вино ћеш пити.

Желиш да осетиш и видиш тренутак 
између два даха, умрех и жив сам; 
да застанеш, строг и неодлучан 
међу стабљикама кукуруза, 
на далеки звук трубе иза брда 
да у нови живот кренеш, у животе многе.
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Тело те напушта: загледај се, смаѣи се или 
увеличај ствари, можда ти се из биља једном, не вратим, 
споро се враћајући говори ти: све теже Вас препознајем; 
без мене нема поезије, нема разрешења.

Бивши пријатељу што умрећеш непромењен 
за мене, за страшним открићем твој и мој живот 
полази: крсту на Голготи приближавамо се.

Матори дечаче заувек си разапет и бестидан je 
твој захтев за променом и јалова нада 
да ће те заволети нека велика и лепа жена.
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ИСТИНСКА ТЕМА И ПОЕЗИЈА ТЕМЕ

Од јутра лампа у соби 
помрачује древну светлост пролећа.
Стара испразност, нервна тромост 
и нека глупа лакоћа удова, 
на почетку римске године.
Утроба гори, тражи свежу храну.
Боје још нису интензивне као у лето.

Отегао се дан, као покер пензионера. 
Оно што je синоћ порасло 
опало je јутрос са старог дуда.
Из неке катастрофе увек полазимо.

Немам смелости да очекујем више 
од неодређеног броја година 
и невиђених небеса која долазе са њима. 
То je мој сан, ни добар ни лош филм.

Али понекад, као синоћ, када ме озари 
лепота истинитих речи
и тело ослаби као да га душа напушта, 
глава се сама подигне и захваљује;
што могу увек да се вратим разуму, 
другој песми, новом челичењу.

Па како сад, драги Милоше, 
да у песми не пишемо о самој поезији,
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дару невиности, чуду касних сати, 
које нас чува да се у бесу незадовољства, 
што пријатељ слага и не дође
и вино оста неотворено,
не срозамо у самосажаљењу, 
и гордошћу не уздигнемо превисоко.
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TRAGED IE EI RI QUE

Жудње жар, овај, већ на издисају дан, и 
северњачка светлост касне зиме, што 
стварнијом чини музичку трагедију на радију, 
можда ће једном оживети у твом уму.
Само да у Валхали то не буде.

И на дасци прозора опет Јудино дрво 
зазеленеће, поред Дрвета живота; 
мирис ловора позваће те у кухињу 
на поклоњење кућним божанствима.

Неко ће у мраку кришом на ринглу ставити тамјан. 
У древном обреду саблазниће се млади човек 
и први пут опиће се вином.
Венац свадбени освануће на некој капији.

На платну кино-клуба, нечујно ће тргом 
у другом плану, проћи аутомобил;
у предсмртној гордости стари људи 
наметаће своје искуство;

Неспокойна, жена, после недељног ручка, 
питаће: зашто, када смо могли, 
оно што je било лако не остварисмо, 
него ка далеком, нејасном циљу хрлисмо;
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Који je можда ова песма, или епифанија 
једног поподнева, излета или шетње.

Ако хоћеш да одговориш старинском 
идеалу онда све визије мораш дати садашњем тренутку. 
Нека те повериоци из будућности сачекају.

Недостојан лепоте једног дана,
рисовог скока преко планинског пута, 
сунчевог потонућа у океан и шумског сумрака - 
не управљаш ни сопственим животом, и то je казна. 
Празнина си, свет кроз тебе пролази, 
не можеш сачувати догађаје, али начин можеш.

98



ЈУРЕЋИ У РАЈ

Желим да пишем ране песме, 
хоћу да почињем, нећу да губим. 
Желим да се вратим у дан свог рођења, 
да у касно, јесење, сунчано поподне 
препешачим улицу Тошин бунар.

У рају сам сада, али чекам да из срца 
сазнање, мисао, доспе у мој ум, 
а неће доспети, ако се у великом 
љубавном тренутку не нађем.

Никуда не можеш побећи. И тако, 
увек си ту. И када будеш пошао 
осетићеш јаку и тешку ужад носталгије 
која хоће да те врате у место 
у којем си рођен, у коме си живео.

Не разумем je, али знам шта хоће 
да ми каже ова песма: вратити се никад 
нећеш на места која су те волела; 
свет иде за тобом, иза твојих леђа, 
губи се и умире, као и ти овог часа; 
и љубав га оживљава, као и тебе; 
и нећеш се вратити, зато иди напред 
Тунел време прођи - и дођи, дођи, дођи...
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СИНОЋ

Синоћ, пре него што летња олуја поче, 
и ветар пооткида уморно лишће, 
кад чаробну фрулу Моцартову запеваше 
и стражари срца од богатог јела заспаше, 
у ноћи која изнуђује слатка признања 
(и таквих ноћи има) ja одложих књигу 
о начелима Тао-а, јер слатка помисао 
на женидбу читавог ме прожела; 
и благост брачног живота наслутих, 
у дивној смени ведрих и облачних дана, 
сунчану светлост љубавних поподнева, 
и тихог предосећања цветања брачних болова.
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РЕЧЕНИЦЕ

I
Она са тамним наочарима, наслоњена на зид, 
у белом мантилу. Ja у црној кошуљи, са трегерима, 
плавим панталонама. Смешимо се
стиснутих усана, или je то грч због сунца. Обоје.

II
Види joj се стомак, пупак. Кратка припијена блуза, 
макси сукња спуштена на кукове.
Иза дрворед четинара. Она je срећна.

III
Загрљени на каменом доку, у купаћим костимима; 
Њено мрко као коњак и моје бело, затворско тело; 
иза други камени докови, деца, одблесак 
светла у мору, планине, непрелазне, непролазне; 
Невеста Јадрана, куће са духовима.
Плава срећа. Венчања нашег капитал.

IV
Стаза ка Остружници са бициклистима и пешацима 
у најтоплијем фебруару у веку; пут на запад, 
пут у рај, испод жица далековода, 
испод птица, у колони за паткама.
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V
Улица Македонска, стара, у рату срушена 
зграда Политике, ниски, млади платани. 
Људи седе на клупи, чекају трамвај. 
Ми смо њихово а они наше избављење. 
Небо нас раздваја, небеса спајају.

VI
Мрље сунчеве светлости у подножју стабала, 
где живимо, где почиње заборав, шумска прашина. 
Први пут видим да има овакав нос.
После сам je назвао Жужа.

VII
Неко нас je посматрао кроз ту шуму, те зраке.
Неко непрекидно шкљоца и чува наше фотографије - 
реченице које нећемо написати, нити прочитати.
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ШЕТЊЕ

На столу, међу књигама, 
када одлучујем да забележим малу мистерију, 
затичем се у другој - проналазим мрву алве, 
коју сам халапљиво jeo поподне, пробудивши се из 
безшећерног полусна тежак као прострељени бизон.

Јуче, док je падало индиго плаво вече 
и трака светлости на хоризонту тањила се, 
шетасмо насипом, између реке и поља. 
Застајући, од здравља je цвеће брала 
и очи су joj, када бих се окренуо, светлеле. 
Нико није могао да нас види и да je хтео, 
а ми смо све видели: тајни закон природе 
и тајни закон људи. Скривеност je - не скривати се.

Данае мирујемо, иако je сумрак нова слика-благовест. 
Дата нам je вечност а не дани. У све мањим 
круговима обилазимо се; али правилније су, 
са доласком вечери путанье, уз ризик 
верност чиста расте и показује се.
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KA ОЗАРЕЊУ

Јесам ли ти зато недостајала, 
да ти шушкам док ти читаш. 
Живот није тако поуздано леи, 
иако je дар, незарађена пензија. 
Недеља je и људи не знају шта да раде. 
Град je затвор а излазак затворска шетња. 
Када би живот био само пролажење 
испод дрвећа, ходање стазом 
поред реке, огледање у призорима неба, 
дуги додир вољеног тела.
Не верујем у једноставност, 
нема толико љубави, али постоји 
штап, канап и удица, босе ноге 
у прашини сеоског нута, и нежност 
с којом љуштиш кромпир 
као у сећању Шејмаса Хинија. 
И за овим временима неко he 
једном чезнути, и ово доба 
доба je cjaja, свако je злато старо. 
Тако he и бити, као што казује 
моја песма: Извадићу мач из камена, 
ти секиру из старог храста, 
моја жено; тек наслућену, далеку 
поздравимо веру - оно што остаје; 
У дугом дану властите смрти 
што даље забаци мрежу, захвати 
оно што те окружује, макар само 
ваздух безбојни, воду прозирну.
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У ЧИТАЊУ JE СПАС

Зар je само то преостало: да мртве оживљавам; 
причам о њима пријатељу или жени;
увече за столом, под лампом, 
као кип осветљен, о томе размишљам.

Усред равнице воз je застао, на јунској киши, 
да пропусти брже возове.

У једном прозору олујно небо, 
у другом сунце у архипелагу облака.

Између два света желео сам да се нађем 
када сам на пут полазио.

Мислио сам да je то довољно: видети и чуги;
и наставити по своме ситну и просту игру живота: 
јесте, било je, али се више неће поновити.

Управна зграда старе фарме блештала je 
под светлом исподоблачног сунца;
можда, у том тренутку, са зараслом 
у траву пругом и натрулом кошаркашком таблом, 
најлепше место на свету.

Расправљање о модерном субјекту 
јесте и жеља за субјективношћу и целином;
j ер оно што остаје нису само слике и предмета
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већ и тежња за одређеним 
(између неба и земље) распоредом ствари.

Сунце су заклонили облаци, 
небо je постало метално сиво. 
Сребрни млазњак путује у други свет. 
Траг није бео, већ црвен. Воз креће.

Ово je време после великог времена 
чије су визије само промашена прошлост 
и вечно враћање на стара, сада још старија 
пуста места на земљи.
Али, на нов начин мисао о пропасти 
се јавља, и покреће хероја.

Пречицом преко травњака газио сам, 
тешки кофер чинио je мој ход чврстим - 
земља се пода мном угибала;
беше иза поноћи, светло у лифту није горело.

Знам да сам поновио већ доживљено и речено, 
па ипак то се мора чинити: стајати у месту 
и с времена на време имати илузију да се крећеш.
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ОПОМЕНА

Незалечен од дуге болести, 
као да ми тек предстоје 
стари, већ поднети губици; 
после вечери у којој сам 
осетио жудњу за Севером; 
усред ноћи, раскопчан и знојав 
из полусна устао сам (у други 
сан) слаб као пустињак 
пошао да мокрим - 
када се душа одвоји од тела - 
као вода од песка, и рече: 
Видиш, лепо je и овако, ипак, 
потражи сутра правое лекара, 
излечи се; а сада се враћам у тебе, 
иди где си кренуо, и пази 
да не пробудит жену.
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УНУТАРЊА ДЕВОЈКА

Kao Рилкеов гроб светао 
самоме себи стајах;
у одсуству свих грехова грешан;
ни Бог, ни анђео, ни човек, 
догађај у свету;
И баш тада она ме упита:
да ли ме, да ли ме лудо, лудо волиш?
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ПОСЛЕ БОГОСЛУЖЕЊА

Бела светлост, мистика лишћа и мир кућа 
после кише, на ничијој земљи, 
између Новог Београда и Земуна.

Велики облаци усидрени на хоризонту. 
Kao Левијатан дремало je брдо Калварија.

Као да je праведник пре нас прошао, 
ходали смо средином улице.
Вратите се веры, неко je написао 
на дому адвентиста.

Испод металне капије пас je залајао. 
Старица je метлом избацивала воду 
из рупа на тротоару.

Као да живот побеђује 
а ми то не знамо или сумњамо.

О животу и поезији смо разговарали, 
док смо се враћали стазом 
између школе и дрвореда топола, 
поред игралишта посутог шљаком.
Када смо изашли на улицу, већ се видео месец; 
Ми смо у рату, рече и променисмо тему.
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СИЛАЗАК У БАР

У хотелској соби, на песничком фестивалу, 
враћајући се лагано пушењу 
стара се мисао о старом проклетству јави - 
о љубави што нас остави - 
женин поклон, ручни часовник се поквари. 
Такве тежине нема у ТВ серијама, 
љубавним романима и драмама.
То je болно као успомена на тиранију 
што судбине људи преуреди несрећно. 
Како тачна, и то je страшно, мора бити 
мисао пес ника - он напредује 
у теологији, смеху и спознаји: 
Једну степеницу пређи, доста je.
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БРОЈАЊЕ ПЕСАМА

Овај дан није био жива форма филозофије, 
нити ће ово вече испунити пљусак поезије.

Немаш ништа против онога што се догађа напољу. 
Одбијаш да запалит цигарету; седам их je

a сат показује осам. Бубамара од синоћ, 
опет иде испред оловке без страха,

отежава ти реченице. Лоренс Тибет лева после 
операције грла. Опет се сан о животу

и живот поздрављају. Из овога си увек полазио, 
и у ово враћао се; покретао дан у ноћи, златорепу птицу

на паями у сутон, буђење у мртвачком дремежу.
Иако се класје повијало, шумело, и у поплављеној шуми 

велика риба спавала и очи деце се од божије светлости 
бистр иле, као да није било двојности, оног тамо, 

ако ниси био тамо; као да се ништа није променило, 
сем у реченици, у начину израза, све остаје исто.
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МЕСТА KOJA ПРЕПОЗНАЈЕМО

Али наиољу као да није било никаквог шрајања. 
Ceu прозора су били затворены.
Светлост je долазила из у ског прстена, с рубова града.
Пожелео сам да потрчим, побегнем испод 
те тамне куполе која се спуштала.

из песме „Болеет”

Последња деценија прошлог и прве године овог ве
ка представљају за српску поезију период разноврсних 
искушења. Општем, светском тренду губљења интере- 
совања за ову уметност придружиле су се и наше специ- 
фичне, свима добро познате историјске околности. И 
као припадници заједнице и као појединци у тим окол- 
ностима живели су и проживљавали их и овдашњи пе- 
сници и читаоци поезије. И за једне и за друге било je то 
време стайно очекиваног а недолазећег разрешења, са
мим тиме и време осујећености, већих и мањих колек- 
тивних и личних нораза, време које je захтевало одрица- 
ње од свих сувишних потреба. Једна од тих потреба, бар 
када су читаоци у питању, тицала се и поезије. И заиста, 
када човека притискају егзинстенцијални проблеми, он 
je од поезије, рекло би се, удаљен хиљаду светлосних 
година. У условима борбе за голи опстанак поезија де- 
лује као сувишан и непотребан луксуз.

Па ипак, песници су и у таквим околностима писа
ли поезију а оно што би ваљало испитати јесте како су 
оне утицале на саме песншјв-Јјатеме и садржаје њихо-
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вих песама, која осећања су била доминантна у њиховој 
поезији. Шта су својом поезијом желели да саопште 
другим људима и шта су ти други људи од поезије оче- 
кивали и у њој налазили? У том времену затекао се и 
Ненад Милошевић док je писао и објавио своју прву 
књигу, па онда и другу и трећу, а ево, у сличном време
ну живи и сада, кад објављује своју прву књигу изабра- 
них песама. Читајући његове песме, видећете да je он то 
време проживео баш као песник, те да му je поезија би
ла не само важно емотивно и морално упориште, него и 
поље интелектуалног истраживања, да његове књиге 
нису само „хроника душе” него и хроника размишљања 
о потреби и смислу писања поезије.

Међу данашњим српским песницима мало je оних 
у чијој je поезији осећање осујећености, те оно што из 
тог осећања проистиче - губљење наде у могућност 
промене света и човековог места у њему - тако отворе
но, а ипак песнички убедљиво приказано као у поезији 
Ненада Милошевића. Ово осећање влада како „стварно- 
шћу” колективног окружења у којем Милошевићев пе
снички јунак „живи” тако и самом јунаковом свешћу, 
коју, опет, формирају и сви они утисци које je он у су- 
сретима с том „стварношћу” стицао. У тој интеракцији 
јунакове психе и њених поразних утисака, с j ед не стра
не, и спољашњих подстицаја, с друге, одиграва се дра
ма ове поезије. Стихови као што су: „Сунце ме не виде 
ни овог дана” (песма „Повратак кући”), „Трен, гледасмо 
се: ти из своје камелотске куле, / ja из ћелије самока- 
жњеника” („Камена ружа”), „Али ако узмеш све, не 
остаје ништа, / осим роварења по прошлим добицима” 
(„Састанак”), „Захтевати савршенство, / а расти у неса-
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вршености” („Хрома мушкост”), „Обећање среће поста- 
ло je срећа” („Фотографија”), „Иако се све опет закљу- 
чава / у старе шкриње када чаролија прође” („Тајна ку- 
ha”), „Сећање ће наставити да се сабира око онога / што 
je било лепо, што je кратко трајало” („Булеварска 
митарства”), и многи други, чини се да сами по себи, без 
потребе накнадног разјашњења и тумачења, потврђују 
сву дубину и разноврсност нијанси тог осећања. Нарав- 
но, у Милошевићевој поезији на неким местима зазвуче 
и ведрији тонови, јаве се понегде искре оптимизма, али 
се осећање осујећености увек у њу враћа.

Ha питање како je Милошевић видео време у којем 
je писао своје песме и како се у њему осећао, део одго- 
вора дају и стихови узети за мото овог текста, који чине 
средишњи део песме „Болеет”, објављене у првој њего- 
вој књизи Поспаност. Наведени стихови показују коли
ке већ поменуто осећање може бити снажно, a песма 
као целина може послужити и као пример који указује 
на неке друге особине поезије овог песника. Осећање 
осујећености из ових стихова просто исијава, и оно he, 
с мањим или већим интезитетом, Милошевићевог пе- 
сничког j унака пратити кроз већину песама све три зби- 
рке. Ни почетак ни крај ове песме не одишу ведрином. 
На самом почетку, јунак, изнурен бдењем над постељом 
болесне жене и неизвесношћу њеног оздрављења, одлу- 
чује да изађе на улицу, у град, спреман, како каже, „да 
се препусти искушењима којима je годинама одолевао”, 
да изазове неки ексцес, саобраћајну несрећу, да на неког 
наерне... С чиме he се јунак суочити и како he се осећа- 
ти када се nahe напољу види се из цитираног средишњег 
дела песме. На крају песме јунак одлучује да се врати
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кући, пошто je схватио да je блискост с вољеном женом 
снажнија од изазова напуштања депримирајућег окру- 
жења. Успут му се, како песма каже, у устима „преврће” 
нека молитва. Песма се завршава у антиклимаксу, саоп- 
штењем да je болесница те ноћи шапатом понављала да 
не може „поднети ове кратке зиме”, а затим заспала.

Ова могућност „препричавања” сама по себи го
вори да je „Болеет” и наративна песма: у њој се одви- 
ја одређена радња, та радња има своје актере који де- 
лају у неком одређеном времену и на конкретним ме- 
стима, има свој почетак и крај. Сама нарација допуње- 
на je мисаоном компонентом, унутрашњим погледом 
песничког јунака, одређеним како његовом споља- 
шњом ситуацијом, тако и способношћу симболичке 
транспозиције те ситуације. Затим, види се да иза те 
способности стоји неко јунаково раније искуство и да 
то искуство утиче на његово понашање и размишља- 
ње. Најзад, очигледно je да и његовим понашањем и 
размишљањем управљају и одређене емоције. „На
гли” завршетак песме говори нам да je догађај којим 
се песма бави само једна епизода из јунаковог живота. 
Ускоро ће се он појавити у некој новој песми, у неком 
новом догађају или ситуацији.

Оваквих прозних крокија, зачетака и обриса при- 
ча пуна je Милошевићева поезија, посебно у првој и 
другој књизи, и по томе je он препоЗнатљив, не само у 
својој песничкој генерацији. У неким песмама прео- 
влађују описи догађаја и амбијента у којем се они од- 
вијају, у некима лесников унутрашњи доживљај или 
мисаона елаборација изречена гласом главног актера 
песме. И j ед но и друго и треће могу се наћи на разли-
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читим местима у песми, на почетку, у средини или на 
крају, или се пак циклично понављају, што Милоше- 
вићевим песмама и збиркама даје посебну динамику. 
У његовој трећој књизи, Јурећи у рај, мисао и емоци- 
ја преовладаће над радњом и описима, али „приче” ће 
и у песмама те књиге остати сасвим довољно. Ова по
стелена промена знак je еволуције самог лесника, до- 
каз његовог мисаоног, емотивног и језичког зрења.

Али, Милошевића поезија je и дубоко лирска, а 
једно од осећања које његов јунак често испољава (с 
којим се сусрећемо и у песми „Болеет”), јесте љубав 
према ближњима. Предмет његове љубави најчешће je 
жена с којом живи, те мајка, отац, брат, сестра, прија- 
тељи. Дакле, тематизација приватности je јошједна од 
одлика Милошевићеве поезије, али то никакао није, 
онако како je лесник представља, она приватност која 
својом претераном отвореношћу одбија. То што с л>у- 
бављу иду и конфликта, те што су и главни j унак и 
други ликови ове поезије у испољавању овог осећања 
често нечим осујећени, не значи да je снага и дубина 
љубави умањена. Способност или дар вољења снажно 
je и психолошко и морално упориште Милошевиће- 
вог л есничког j унака, и уопште поезије овог лесника.

Разлог због којег у овом тексту користимо израз 
„песнички јунак” а не „песничко ja” или „песнички 
субјект” јесте у томе што je то „ja” или „субјект”, за 
разлику од ове инстанце у класичној поезији, у Мило- 
шевићевим песмама делатно, попут неког прозног ју- 
нака. Други разлог јесте у томе што, читајући песму 
по песму Милошевићевих збирки и сусрећући се са 
њиховим песничким субјектом, врло брзо откривамо
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да се ради о истој личности, о јединственом идентите- 
ту који се „сели” из ситуације у ситуацију, из догађа- 
ја у догађај, носећи са собом старе или испољавајући 
нове емоције. To ће нас лако довести и до закључка да 
тако ^единствен песнички идентитет не може бити 
много удаљен од самог емпиријског аутора ове поези- 
је. Та јединственост и сложеност личности песничког 
јунака у тако великом броју песама не може бити из- 
маштана, већ само „позајмљена” од стране неког ко 
живи у отварном свету, са свим својим емоцијама и 
стварним искуствима. Уз поменуту наративност, бли- 
скост песника и његовог јунака даје Милошевићевој 
поезији ону меру уверљивости која није тако честа у 
савременом српском песништву. У том смислу може- 
мо говорити и о искрености аутора ове поезије. Без 
обзира што та особина није од оних које се код модер- 
них песника претерано цене, Милошевић од ње не бе- 
жи. Он зна да je на неким местима без искрености не- 
могуће постићи илузију аутентичности доживљаја и 
уверљивост емоција песничког јунака. Ha крају краје- 
ва, без одређене дозе искрености, као ни без бизарно- 
сти, као што je говорио родоначелник модерне европ- 
ске поезије, Бодлер, нема ни добрих песама, нема оног 
зачина који поезију чини лепом.

У блискост личности песника и његовог песнич
ког јунака уверава нас и избор места где ће се одвија- 
ти песничка „радња”, оног простора у којем ћемо нај- 
чешће затицати јунака у тренутку када „почиње пе- 
сма”. О значају места као амбијента у којем делује 
песнички јунак, те важности које му и сам лесник 
експлицитно придаје, говори и наслов овог Милоше-
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вићевог песничког избора. То место најчешће je соба 
и неки други део стана или куће, дакле простор у ка- 
квом, претпостављамо, борави и сам песник када пи- 
ше своје песме. Није то ништа ново у савременој 
књижевности. Милошевићева особеност као песника 
када je то у питању јесте у томе што je он у томе при
лично доследан.

Његов јунак своју интимну тврђаву (своју „твр- 
ђаву самокажњеника”) ретко напушта, мада у њој ни- 
je увек и срећан. У том затвореном, приватном про
стору, у свим тим собама одвија се драма његове егзи- 
стенције, ту он живи, сусреће се с другим људима, али 
се, у пренесеном смислу, сусреће и „сам са собом”: се- 
ћа се прошлости и размиішьа о њој, размишља и о са- 
дашњости, понекад и о самој поезији. Његове асоција- 
ције гранају се на много страна, захватајући различи
ла места и тренутке, различите мисли и осећања. Ис- 
тицањем детаља, описом малих радњи, драматизаци- 
јом односа између ликова, песник чини да та „места” 
делују реалистично, да буду слична онима у којима 
већина нас стварно живи.

Милошевићев песнички јунак ипак понекад изла- 
зи из свог собног света, а често je тај излазак, као што 
je већ поменуто, уједно и повратак у прошлост, трага- 
ње за минулим, ишчезлим временом, али временем 
важним за садашње време песме и за оно што песник 
жели песмом да каже. Поред речи соба, једна од нај- 
фреквентнијих речи у овој поезији јесте реч прозор, 
којој песник даје значење границе између јунаковог 
интимног, кућног простора и оног спољашњег. Про
зор je и својеврстан медиј у којем се та спољашњост и
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унутрашњост сусрећу, место где и једно и друго ути- 
скује своје знаке комуникације. При томе je та грани
ца и у буквалном и у пренесеном смислу различите 
„осветљена”, некад je прозирна а некад непрозирна, 
некад иза ње греје сунце а некад се виде облаци, зави- 
сно од јунаковог и, на крају крајева, песниковог рас- 
положења, те од онога што јунака напољу очекује. Ка- 
да кажемо спољашњи простор, онда je то у овим пе- 
смама готово увек град, ређе рурални предео, и тада 
најчешће рурални предео из сећања.

Један од доживљаја града пред очей je у стихови- 
ма које смо навели као мото овог текста, а који уједно 
чине тежиште и централну поруку песме којој припа- 
дају. У најопштијем смислу, како je већ наговештено, 
ти стихови говоре о јунаковој подељености између 
света његове приватности и спољашњег света. Сва 
драматичност те подељености, она обеспокојавајућа 
слика времена и простора, јунакова грозничава поми- 
сао да и то време и тај простор напусти, али и приват- 
не, ништа ведрије околности које га у томе спутавају, 
доводе до тога да његово осећање осујећености досег- 
не свој врхунац. После тог врхунца остаје нам да по- 
стављамо питања, без много наде да ћемо стићи до 
уверљивих одговора.

Koje и какво je то место и време у којима као да 
нема никаквог трајања? Сложићемо се вероватно да 
место на којем се песнички јунак нашао делује застра- 
шујуће. Нисмо ли и ми у неким очајничким тренуци- 
ма време које je остало иза нас, оно у којем се „све оно 
догађало”, а ништа се није догодило, могли заиста 
осећати као „време без трајања”, као изгубљено вре-
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ме? Не подсећају ли затворени прозори на неке наше 
стварне, „историјске” ситуације, да ли су ли слика на
ше усамљености у свету у којем живимо? Да ли там- 
на купола која je притисла град наговештава онај мрак 
што ће нас притискати када будемо бомбардовани, 
или je само симбол тренутног очајања песничког j уна
ка? Могло би бити и j ед но и друго, а одговори се мо
гу потражити и у другим Милошевићевим песмама. 
Да ли спуштање куполе значи да нас чека још већи 
мрак, и да ли ће тај мрак у некој будућности затвори
ти и онај прстен светлости на рубовима града? Ово пе- 
симистичко питање многи су себи поставляли у вре- 
мену иза нас, па je велика вероватноћа да га je, у 
истом облику и без пророчких амбиција, постављао и 
наш песник. Најзад, од којих речи би могла бити сат- 
кана она молитва коју песнички j унак изговара док се 
враћа кући? Може то бити молитва за оздрављење во- 
љене особе, али тешко je наслутити коме je била упу- 
ћена. И има ли некога коме може бити упућена, да ли 
би je ико саслушао?

У првој књизи j ед ног другог писца, само две го
дине старијег од нашег аутора, можемо наћи сцену ко- 
ja по нечему подсећа на ову у Милошевићевој песми 
„Болеет”. То je књига поетске прозе Немање Митрови- 
ћа Сан рата, објављена дванаест година пре Милоше- 
вићеве збирке Поспаност, и почетак првог од два тек
ста у тој књизи, под насловом „Град”. Дубоко у сфери 
фантастичног, та Митровићева књига садржи ону по- 
знату сцену у којој дечак обећава својим другарима да 
ће на своме великом црном велосипеду (с предњим 
тонком који га надвисује) изаћи из града, у чему не
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успева, j ер „град расте брже него што он вози”. За раз- 
лику од Митровићевог јунака који то покушава, Мило- 
шевићев јунак у песми „Болеет” то само на тренутак 
пожели. Код једног je испољена снажна воља и ствар- 
на акција, код другог само помисао на акцију.

Подразумевајући да се ради о јунацима различи- 
тих старости, о потпуно различитим световима у који- 
ма они „живе” и различитим књижевним средствима 
којима два писца те своје светове предочавају, те о 
текстовима писаним у различитим годинама њихових 
аутора, и горе поменуте сличности и набројане разли- 
ке говоре можда више него што се на први поглед чи
ни. Митровићев град je град пропале или обрнуте уто- 
пије, измештен из историјског времена. То je место у 
којем се, после смрти човека који je као дечак покушао 
да изађе из града (а изашао je само из детињства), у 
хангарима некадашњих фабрика плету чарапе и вело- 
ви од паучине, где се јастуци пуне перјем анђела, те се 
дешавају разна друга у реалном свету немогућа чуде
са, док je град у Милошевићевој поезији место које и 
те како препознајемо. То je место у којем заиста живи
мо, град са својим улицама и прозорима, под небом ко- 
je je стварно ведро или стварно облачно, место где жи
ве наши вољени, које и када то желимо нећемо напу
стити, j ер без њих не бисмо могли да живимо. Може 
тај град бити место где смо у многим стварима осује- 
ћени, и често несрећни, али то je и j едино место где мо- 
жемо да тражимо своју срећу, где ћемо je у неким тре- 
нуцима и налазити. Због тога ћемо у њему остати. И 
уосталом, није тај град само широки простор с грађе- 
винама, улицама и трговима, него и мноштво камер-
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них простора, тачака наших емотивних ослонаца и 
упоришта из којих бранимо своју индивидуалност, 
своју слободу да размишљамо, а понекад и да пишемо 
и читамо поезију. Стога нећемо одлучност Митровиће- 
вог јунака схватити као храброст, а неодлучност Ми- 
лошевићевог као кукавичлук. Jep ми знамо да je лакше 
бити храбар када се излази из измаштаног града, него 
када треба изаћи из стварног, у којем са свим својим 
емоцијама живи Милошевићев песнички j унак.

Али, Ненад Милошевић има рецимо и песму „Из- 
међу”, објављену у његовој трећој збирци, Јурећи у 
рај. Ево првих шест стихова те песме:

Изашли смо из историје.
После вожње аутомобилом, не више деца, 
сами на путу стопирамо.

Не знамо волимо ли место где смо остављени;
да ли треба негде да се вратимо
или кренемо тамо где нисмо били.

За разлику од Митровићевог града у којем исто- 
рије нема, па се ни из историје ни из града не може 
изаћи, у Милошевићевој песми изгледа да je то могу- 
he. Нема разлога да не мислимо да je то онај град из 
песме „Болеет”. Аутомобил јесте бржи од велосипеда, 
али и Милошевићевом j унаку за излазак je било по
требно много времена. Ипак je на крају успео да иза- 
ђе испод оне „тамне куполе што се спуштала”. Међу- 
тим, и на новом месту гомилају се питања, a j ед но од 
њих јесте да ли j унак треба да се врати на место које

123



je напустио или да настави свој пут. И није то j едино 
питање које je, чак и када се не јавља у форми питања, 
постављено у песми „Између”, и у многим другим 
Милошевићевим песмама. Од поезије се и иначе не 
очекује да одговара на питања, довољно je то што их 
поставља. На многа није нашао одговор ни наш пе- 
сник, што нимало не умањује сложеност његовог пе- 
сничког света.

Разноврсност песничких поступака, песникова 
способност да користећи те поступке и различиту гра- 
ђу оствари имагинативно j единство песме, садржајна 
и језичка динамика која се комбинацијом тих посту- 
пака остварује, дубина емоција песничког јунака, пе
сникова мисаона понирања, те његова метапоетска ре- 
флексија чине поезију Ненада Милошевића естетски 
изузетно уверљивом. Цветови на које у њој наилазимо 
живи су цветови, а не перфектно аранжирана језичка 
„мртва природа” без дубљег смисла, самодовољни ле
сников разговор самог са собом, или пак неконтроли- 
сани излив интимности, чега у савременој српској по
езди, па и у onoj која je тренутно на цени, има на пре- 
тек. Милошевићеве песме чине да боље схватимо 
усуд места и времена с којим смо живели, оне нам 
враћају поверење у једну стару уметничку дисципли
ну као што je то поезија. Те песме имају шта да кажу 
данашњем обесхрабреном и осујећеном човеку, по- 
себно човеку осетљивом на све оно што се око н>ега 
догађа. Оне и јесу пре свега упућене осетљивом и осе- 
ћајном читаоцу.

Милован Марчетић

124



О ЛЕСНИКУ

Ненад Милошевић рођен je 1962. године у Зему- 
ну. Објавио je три књиге песама: Поспаност (Мати
ца српска, Нови Сад, 1992), Умаѣеѣа (Просвета, Бе- 
оград, 1996) и Јурећи у poj (Народна књига, Београд, 
2000). Живи и ради у Београду.
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У OBOJ књизи

5 Вечерње блудње
6 Кајање
7 Браћа
8 Несталност
9 Немоћ
10 Пропуштена прилика
11 Могли смо живети једноставније
12 Мирис Цигана
13 Болеет
14 Мачке
16 Мириси
17 Повратак кући
18 Зечеви
19 Хијероглиф
21 Немачка
22 Пре жилета
23 Вече
24 Рана
25 Камена ружа
27 Састанак
29 Стрепња
30 Писмо
31 Пругом до путева у септембру
33 Низ ветар
34 Срећа
35 Буђење
36 Борање



37
38
39
40
41
43
45
46
48
49
51
52
53
54
55
57
58
59
61
62
63
65
66
68
70
71
72
73
75
77
78

Месец; месеци
Пристанак
Стазом кроз шуму до извора
Агнеш Хелер
Земља јаворова
Пушачка нога
Нестајање
У друштву гидеонита
Добитак
Изгубљени дани
Стомак
Места
Снег пустиње
Овде
Хрома мушкост
Промена
Језик
Можда ми недостачу витамини
Фотографије
Пролеће пучког лесника
Бријање
Још једна песма о оцу и сину
На кратко ошишани
Ненад и Марија
Џез за сва времена
Бденье
Ноћно дежурство
Доручак
Регтајм
Сад ћеш лећи тужан у кревет
Успомене на тиранију (пасторала)



80 Тајна кућа
82 Булеварска митарства
84 Између
85 1997
86 Лепи дани
87 Вода, земља и ваздух
89 Носталгија за светлошћу
91 Вечна породица
93 Двојници
95 Истинска поезија и поезија теме
97 Tragedie lirique
99 Јурећи у рај
100 Синоћ
101 Реченице
103 Шетње
104 Ka озарењу
105 У читању je спас
107 Опомена
108 Унутарња девојка
109 После богослужења
ПО Силазак у бар
111 Бројање песама

113 Милован Марчетић: Места која препознајемо
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