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УВОД

Тако ми живимо своје бивство у 
свету: идемо право ка срцу стварй, 
али истовремено и скрећемо са 
тог пута.

(Око и ухо, Микел Дифрен)

„Изгледало ми je да je та поезија писана након битке, док 
су се пепео и дим разилазили. Још се није било избистрило, 
али je наступио широк и заглушујући мир.”

Овако о италијанској песничкој сцени говори Енцо Сичи- 
лијано у предговору за Магрелијеву прву књигу Ora serrata re
tinae која ће означити прекретницу у новијој италијанској по- 
езији и најавити напуштање двадесетовековне песничке прак- 
се. Била je то 1980. година, завршавала се једна разбарушена и 
неуротична деценија у којој je поезија покушала да поврати 
властити смисао у комуникацији са публиком, те, сходно томе, 
изнова дефинише своју функцију и место у друштву. Реч je о 
деценији која je донела изузетно богату песничку продукцију, 
у широком распону од утврђивања и сумирања резултата екс- 
перименталне поезије шездесетих до потпуног порицања нео
авангарде и повратка спонтаној „животној” пракси. Дијалек- 
тичка машина модерне, њене идеологије напретка и импера
тива новог, непрестаног превазилажења претходног, током се- 
дамдесетих досеже своју критичну тачку. Јавља се поезија ко j а 
не жели да буде по сваку цену нова, или само лингвистичка и 
техничка игра, него и отворена за мноштвеност песничких je- 
зика и иску става. Већ се може говорити о постмодерној пара- 
дигми која призива књижевне језике прошлости, дате кроз де- 
центрирани и пливајући субјекат, и, у исто време, заснива ми- 
томодерне поетике ревандицирајући митотворну функцију 
поезије. Рехабилитује се историја доказаних песничких пракси 
- ирационалност, делирантност, херметизам, орфизам само су
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неке од ових revival матрица ко je користе песници не би ли ре- 
куперисали снагу митске и орфичке речи.

Подсећајући се тих времена, из перспективе деведесетих, 
j ед ан од главних актера сцене седамдесетих, Алфонсо Берар- 
динели, као два битна момента наглашава „аутодеструктивну 
виталност” (песниково тело у животу) и „виталност јавних 
читања” (песниково тело пред публиком). Постојала je ур- 
гентна потреба да се поезија веже за публику, мноштво јавних 
читања требало je да потврди исконску спонтаност и отворе- 
ност овог орфичког гласа у интеракцији са слушаоцима, одба- 
цујући тако технички елитизам и хладноћу неоавангардног 
експеримента. У кратко, биле су то године када je једна генера- 
ција песника, сличена у двема значајним антологијама тога 
времена, Pubblico della poesia Алфонса Берардинелија и Фран
ка Корделија из 1975. и La parola innamorata Han Карла Пон- 
тиђе и Енца Ди Маура из 1978, покушала да се супротстави на- 
ступајућој маргинализации песничког дискурса. Но, тужан 
Бе бити крај ове ресоцијализације поезије, њене „жудње за 
животом”, а симболично ће га означити Festival dei poeti одр- 
жан 1979. у Кастелпорцијану. Потпуни крах (како вели Ум
берто Фјори, чак je и бина била пала), потпуна незаинтересо- 
ваност публике за савремену поезију и „орфичку” песничку 
реч. Нимало погођена њеним митским квалитетима, публика 
je одслушала само Алена Гинзберга ко j и je св oj им beat декла- 
мацијама, пратећи се на портабл клавијатурама, колико-толи
ко успео да je заинтересује. А, онда, наступа широк и заглушу- 
јући мир о коме нам je на почетку овог увода говорио Енцо 
Сичилијано, послепесничка ситуација, године катакомби по- 
езије, гашење или редуковање песничких едиција великих из- 
давача, постапокалиптичка тишина и стратегија маргине.

Бреме које долази доноси године кризе и стишаности, у 
условима губитка друштвене улоге поезије и њеног децентри- 
рања као жанра. Кулминација и пораз пројекта седамдесетих 
била je и прилика да се преиспита и превреднује цео италијан- 
ски новеченто, заправо фокусира прекид у комуникацији и 
никада досегнута адеквација језика и стварности, те утврде 
разлози кризе. Изаћи из двадесетог века, јесте главни задатак, 
отада проблем постаје како се ослободити двеју доминантних 
текстуалних парадигми, симболизма/херметизма и авангар-
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де/неоавангарде, које су, смењујући се у различитим видови- 
ма и под различитим терминима, биле у основи песничког 
дискурса од краја XIX века све до почетка осамдесетих година 
XX. Могло би се чак рећи да je у питању једна те иста парадиг
ма, она „малармеовска” која нас je увела у прошли век, детер
минисала песничку праксу било да je она херметистичка или 
авангардна („бацање коцки”)- Поезија je, у ствари, запала у 
кризу као „литература” и „песнички језик”, као „аутономија” 
књижевности. Taj недодирљиви естетски забран који je роман 
припремио за законе тржишта (писац као професионалац), 
поезији je донео само кристализовање и окошталост песнич
ког језика којим више није било могуће захватити дереализо- 
вану и у многоме измењену, мобилисану, стварност. С једне 
стране, имали смо језик повучен у себе нарцисистички опсед- 
нут самоосматрањем и својим лингвистичким перформанса- 
ма, понекад сасвим лишен значења и садржаја, пројектован, 
рекао б их, као трансценденталан означитељ, а са друге, „књи- 
жевни” језик поезије, „књижевност” неспособну да својим са- 
држајима и темама говори о променама у току.

Где, заправо, нова поезија налази свој интерес, како се 
пише? Основни захтев јесте оживети референцијалну фукци- 
ју песничког текста, будући да се управо на питању односа је- 
зика и стварности, насукао двадесетовековни песнички проје- 
кат. Шта радити са језиком, неспособним да захвати свет и 
време, да формира место, неко ту, овде, оно Da у Dasein, jep 
нису решење ни онтологија језика ни витгенштајновска је- 
зичка игра. Наиме, ми јесмо у језику и играмо се тамо, али ти- 
ме нисмо решили питање свог односа са светом, само смо се 
повукли. Укинемо ли потпуно садржај, песничко ja, то јест 
оно место којим језик тангира свет, остајемо заувек заточени 
у језичкој тамници, кућни духови и робови језика, свет нам се 
надаје само као изгубљени објекат а поезија евентуално као 
носталгични рад жалости.

Веровати да то место (по томе je нова поезија и нешто „ре
лигиозно”), та додирна тачка постоји, значи писати савремену 
поезију, потребна je субјективност, найме оно што Фабио Пу- 
стерла назива „гарантом дубоког односа између писања и ствар
ности”. То даље значи кретати се опрезно у зони ничије земље, 
осциловати између речи и ствари, као субјекат бити фрагилан и
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хиперсензибилан, дакле покретљив и сумњив, можда са вечном 
кризом идентитета, али бити зона ефективности у којој се Бедном 
рекуперисаном песничком речи могу слати сигнали стварима, и 
обрнуто, примати сигнали к oje нам ствари шаљу. Једино тако, је- 
зик, KOM никада није само средство или репрезентанта, само он- 
тологија или игра, може, окрзнути свет, живота, Lebenswelt.

У времену у коме je стварност засићена сликама и пору- 
кама масовних медија, небројеним импулсима који непреста- 
но производе нова значења, дереализују реализовано, у усло- 
вима када то и јесте наша стварност или, још боље, у плуралу, 
наше стварности, успоставити везу између писма и света, пи- 
сма и искуства значи спровести извесну редукцију. Реч je, за- 
право, о особитој epoche, ослобођеној феноменолошких илу- 
зија о непосредованој „датости” или „чистом опажању”, ко j а 
би поезији омогућила да, суспендујући околни шум (имајући 
увек у виду, као време, као судбину, неуклоњиву атмосферу 
интертекстуалности), дође до гласа који je пре свега глас дожи- 
вљеног искуства, глас речи што се, будући позвана, усмерава 
ка стварима, ко je су и лица, другост других. Jep, то je оно нај- 
више што поезија може, при чему морамо знати да овде није 
нагласак на аутентичности и спонтаности властитог искуства 
(искустава je увек довољно, посебно лоших), него па. речи ко- 
ja уме да казује свет, пошто je и сама од света.

То би биле главне карактеристике савремене италијанске 
(и не само италијанске) поезије, повратак означеног, обнова 
виталне референцијалне функције језика, повратак садржаја 
и личног искуства у песничком тексту, опоравак, оздрављење 
онога ко говори. Наравно, све то није могуће постићи уколи- 
ко и даље гајимо илузије о распеваном, делирантном субјекту 
и неприкосновености његових унутрашњих светова, тај субје- 
кат само још више појачава језичку дистанцу претварајући 
свет у властиту пројекцију, заувек одсечен од оног бити са 
другима или бити са стварима света. Принцип интернализа- 
ције, без интеракције са спољашњим светом, без, дакле, једног 
„спољашњег” мишљења, те позивање на било какве инстанце, 
метапсихолошке или метафизичке, само би нас опасно при- 
ближило превазиђеним (нео)симболистичиким техникама, 
које одавно нису никакав гарант приступа свету и говорења 
света, него су пре екран или катаракта у субјектовом погле-
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ду. Наиме, субјекат се, а то су овде послед u тело, мора отво
рити за ствари света, спољашњи простор који je за њега свет 
живота и поље мноштвеног и пулсирајућег, лабилног и по- 
кретљивог, непоузданог и сумњивог, блиског и далеког, то- 
плог и хладног. Требало би рекуперисати сензацију и перцеп- 
цију простора, у тренутку високог степена дереализације 
стварности, бити стварност као песничка реч, додирнути свет 
да бисмо реализовали место. Док траје дереализација радити 
на Lebenswelt-у, то je нешто као живети a fleur de реаи, на по- 
вршини коже, бити сензор и мембрана у сталној размени уну- 
трашњег и спољашњег - реконституисати Umwelt. Само тако 
може се превазићи наслеђени расцеп картезијанскот субјекта, 
раздвојеност рационалног и емотивног света, cogita и тела, 
оличен у његовој немогућности да приђе свету, будући лишен 
непосредног контакта са стварима. Поезија у том смислу мо
ра бити тотална и синергијска делатност, и тело и мисао и око 
и ухо, без обзира на непремостиву дистанцу језика, јер језик je 
медијум, па дакле и граница, онај парадоксални екран (пре
града, барикада) ко j а нас одваја од света и истовремено спаја 
са њим. Задржавајући своје референцијалне моћи, језик не- 
престано евоцира тај моменат настанка речи и губитка ства
ри, то место увођења дистанце. Дакле, иако дистанца и екран, 
језик je једино што нам остаје („а речи: нико ми их сада неће 
украсти”).

Појава Валерија Магрелија на италијанској песничкој сце- 
ни несумњиво означава ово место прелома, овај, рекао бих, „ре- 
ференцијални обрт”. У том тренутку, крајем седамдесетих, нео
авангардна песничка пракса већ je прошлост, школска матери- 
ja, о чему нам сведоче и песникове речи: „Ишао сам у експери- 
менталну средњу школу... учили смо Полока, Бекета, Кејџа. 
Афазија, дислексија, саботажа, све je то већ стајало у уџбеници- 
ма. У ствари, авангарда je у међувремену постала традиција”. 
Значај Магрелијеве поезије, између ост'алог, огледа се и у томе 
што je усвојивши извесне резултате претходне праксе умела да 
утре пут новој осећајности. Метасубјективност, металитерар- 
ност, аутореференцијалност, нарцисизам, субјективност без су- 
бјекта, употреба специјалистичких дискурса и есејистички тон 
говора, рационалност и метафизика из друге руке, хајдегеријан- 
ски доживљај текста као песничког становања у језику, витген-
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штајновска склоност игри у тексту, све те карактеристике Ма- 
грелијевог текста носе поставангардни лечат и, истовремено, 
инаугуришу нову послепесничку („постхумну”) матрицу без 
које није било могуће напустити херметизам и авангарду, та два 
лица исте потрошене парадигме. Магрелијево писање догађа се 
у стишаности новог почетка, све поменуте особине ове поезије 
не везују je за прошло, него граде другачију субјективност, па та
ко нису у супротности са лирским тоном, чак особитим анга- 
жманом, имплицитном „моралношћу” и „садржајем” песнич- 
ког текста. Постоји нешто у Магрелијевој ноезији што, и поред 
опседнутости текстом и варијацијама на тему писања (поготово 
у првој књизи Ora serrata retinae), јесте „чисто” искуство, лосто- 
ји нешто што тихим гласом упућује на свет живота, на болно 
сналажење у постапокалиптичном свету (који je то и за поезију 
као жанр), изузетну осетљивост, сензибилност која, упркос то- 
лико пута истицаној ауторовој „рационалности” и „интелекту- 
алности”, сведочи заправо о ломљивој и тананој субјективно- 
сти. Није случајно што je један од најчешћих топоса у Магрели- 
јевом песништву појам пукотине, ко j а и када се наизглед нала- 
зи само у тексту, погађа, у ствари, сам живот и сензацију бола 
неопозиво отварајући текст према стварности (доцније и дру- 
штвеним феноменима савременог света). О референцијалности 
песничког текста лесник каже: „мислим да je херметизма заслу- 
жан за то неспутано ширење текстова заснованих на одбацива- 
њу референцијалности. По мени, раздвајање означитеља и озна- 
ченог ризикује да произведе не толико увећану слободу изража- 
вања, колико ноћ знака у којој су сви стихови сиви”.

Фабио Пустерла, чини ми се, наставља путем којим je 
кренуо Магрели. Довољно je прочитати само песму „Заграде” 
која отвара лесников првенац Уступање зими (1984) и одмах 
ћемо се наћи у обесмишљеном лостисторијском свету ничије 
земље у коме се тек треба оријентисати. Растерећена метатек- 
стуалности и интертекстуалности (што не значи да нема 
криптоцитата - Пустерла je попут многих данашњих аутора 
и преводилац), Пустерлина поезија жели да изађе из текста и 
интендира ствари*, или прецизније, да се постави у ону ри-

„Интендира” овде не треба схватити као захватање, компрехензију, реч je 
о томе да песник, будући позван, одговара на свет. Као што ни „ствари” ни
су стан,а, него пре постајање и кретан>е, лица других.
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зичну и неизвесну зону између речи и ствари, претендујући да 
говори личним искуством, те буде педагошка и морално анга- 
жована. Слике-пејзажи који проходе ову поезију испуњени су 
пуким означитељима, стварима без историје, како гласи на- 
слов песникове збирке из 1994, али и извесним немиром, на- 
слућеним непријатељством другачијег света и знаковима „но- 
вот варварства”. „Изгледа као да песник проналази своје ме
сто на ничијој и несталној земљи, у мало вероватној зони по- 
средовања, на нечему што задобија конзистентност тек на 
основу моралног одређења онога ко ту пребива, под условом 
да се о неком правом пребивању уопште може говорити.” 
(Роберто Галаверни). Свет je, у основи, место нелагоде и стра
ха, где субјекту суоченом са губитком властитог идентитета, 
остаје само парадоксално посредовање језиком који нас при- 
ближава и истовремено удаљава од света. Свеет да смо од 
ствари заувек и неповратно одвојени управо том дистанцом 
језика чини Пустерлину поезију драматичном и дубоко про- 
живљеном. Но, у том сабијеном простору између речи и ства
ри ипак има места за поезију, за производњу смисла и садржа- 
ја, потребно je само решити се се крутих двадесетовековних 
поетика (поетика као таквих, уопште) и пронаћи средней тон, 
мање експерименталан и језичан, магье ирационалан и орфи- 
чан, који ће нам омогућити да изађемо из Рени: „мислим да 
баш привременост, неизвесност, опипавање, могу допринети 
да се изађе из Речи, па било то и само накратко, те успостави 
веза између речи и ствари”. А ту поезији може помоћи упра
во та њена данашња маргиналност, потпуна одсутност са тр- 
жишта, склоњеност на крајњем рубу семиосфере, све у свему 
та њена слабост може потаћи, и можда већ то чини, другачи- 
ји дијалог, нов, што долази одоздо, са маргина, споља.

То споља, донекле на трату Пасколијеве poetica del fanciullo, 
без симболистичких мрена што замагљују ствари, али споља ко- 
je je близу, надомак субјекта, јесте предметни свет Клаудија Да- 
мјанија. Писање поезије које бисмо могли назвати аркадијским, 
потпуно антидвадесетовековно, у свему ослобођено негативное 
мишљења, али које, опет, ни на који начин није класицистичко 
у литерарном смислу. Настављајући се на традицију оличену у 
фигурама лесника као што су Умберто Саба, Атилио Бертолу- 
чи, Сандро Пена, Клаудио Дамјани успева оно што je у времени-
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ма модерности и мишљења напретка, „поетичке” поезије, било 
готово сасвим немогуће - да нам лако и неусшьено приближи 
стварност користећи непосредност дечије перцепеције. Његова 
поезија je јасна, језик у целости очишћен од закрчујућих симво
ла и метафора постаје прозирни медијум речи који призива ре- 
алност ван уобичајаног односа субјекта и објекта где je прво 
увек оно делатно, друго нешто пасивно што се немо нуди по- 
сматрачу. „По мени - каже Дамјани - поезија није нешто што 
има везе са игром (која je тужна, понекад, помислите на Бинго), 
или са сном (који je кошмар, често)... Поезија je по мени кон
такт са коренима, са оним што нам претходи, или што нам се 
догађа, што нас очекује. То je контакт, парадоксално, не толико 
са стварима далеким, колико блиским. Са стварима које, буду- 
ћи одвећ близу, слабије видимо због своје урођене далековидо- 
сти.” Лесников однос са светом као Другим овде се одвија у 
форми поштовања, признавања другости других, сам језик 
ових песама, њихов ритам и звучност, носи у себи ту инклини- 
раност према стварима и спремност за друго (то je и функција 
поступка антропоморфизације стварности). Поезија je тако 
йрилажење другима, отварање према свету и излазак у свет, а не 
затварање у самоћу и унутрашњост неког аутореферентног су- 
бјекта. Дамјани уме бити елегичан, али je та елегија „радосна”, у 
многоме „неоантичка” ако под овим термином, заједно са ита- 
лијанским филозофом Мариом Перниолом, подразумевамо 
мишљење које напушта картезијанске оквире западњачке мо
дерности не би ли усвојило савременост (која није нужно мо
дерна) те, ослобођено јаких историјских концепата пројектова- 
них у будућност, поново открило непосредовану садашњост. 
Ово су Фјоријеве речи о Дамјанију: „деминутиви, хипокористи- 
ци, узвици и узвичници, разнежености, идиле... Дамјани ’себи 
дозвољава’ све оно што неписана правила сада већ столетног 
поетичког бонтона забрањују (или барем не саветују)... Суочени 
смо, заправо, са једном радикалном антимодерном идејом пое- 
зије, рођеном из одбацивања сваког авангардизма, сваког ’на
претка’, сваког фетишизма Новог”.

Антимодерност, уз наглашену одбојност према двадесето- 
вековним литерарним песничким језицима, позиција je и Ум- 
берта Фјорија, иако се његове слике-пејзажи у многоме разли- 
кују од Дамјанијевих идиличних приказа куће, дворишног жи-
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вота и природе. Првобитна сцена поезије овде je градски амби- 
јент, Фјоријев лирски flaneur настоји да обележи амбивалентни 
простор савременог града (овде je то Милано). Чудан je однос 
између Фјоријевог субјекта и света, имате утисак да je све при- 
сутно и конзистенто, да вам се све надаје и нуди, а опет некако 
измиче, нестаје у осветљеним плохама излога и фасада. Свет je 
фамилијарно, присно место (субјекат je верам свету), а истовре- 
мено страно, недокучиво, ствари умеју бити праве, није то про
блем, али као да не успевамо да их, како каже песник, „загрли- 
мо”. Постоји извесна ретрактилност у изложености, тајна у 
евиденцији, нека преосветљеност у светлу која нам не даје да се 
вратимо стварима. „Истина” ствари непорецива je, чак њихова 
физичност и објектност, свет je то што јесте, рекли бисмо, али 
и поред тога, у самом срцу спољашњости, на месту присности 
успоставља се дистанца. Будући да није у повлашћеној позици- 
ји свевидећег посматрача, субјекат често „изостаје”, бива тек 
„исклизнуће”, „било ко”, делић спољашњости кроз коју се кре- 
ће. Обележавање града дато je у ритму сасвим слободних сти- 
хова неоптерећених метричким стегама. Поглед и ход имају на- 
ративну језичку матрицу ко j а се никада не испољава у форми 
дословног приповедања, стих не тежи да се преточи у прозни 
израз, Фјоријева наративност инхерентна je самом стиху посве 
лишеном непотребних језичких бравура. Исто тако, ни реч у 
овој поезији не би да буде текст, него пре глас, што опет не зна- 
чи да je песма написана да би била говорена, она je у себи и глас, 
текст je и песма, а то значи да има референцијални, комуника- 
тивни потенцијал који поезију отвара за ствари света. Наиме, 
двадесетовековна поезија, као малармеовска, доспела je у ћор- 
сокак управо зато што je заборавила на тело и глас постајући 
само писмо и текст. О томе нам Фјори каже: „оно што недоста- 
је, скоро свуда, јесте глас, схваћен не као подражавање говора... 
него као чулан, нужан, посебан повод за реч, реченицу, стих - 
као и за ствари и свет”. Или, на другом месту - „зашто су пе- 
сници напустили песму, живи глас, и свели своје дело на пуко, 
голо, писање?... Морали бисмо се научити да у телу аутора, ње- 
говом гласу, његовом гесту почнемо препознавати сам темељ 
писања, а не само небитне, контигентне променљиве... Да ли су 
спремни [песници] да, од речи, дођу до тела?” Дакле, од текста 

тело, отворити га, дати му глас, довести га до песме.
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И Давиде Рондони je лесник урбане свакодневице, овде се 
поезија разуме као перцепција и гест, кретање и мапирање, 
као сензибилан и религиозан ангажман, управо у мери у којој 
свака права религиозност имплицира и љубавнички и чулан 
однос према свету. Рондонијева поезија поседује необичну ге- 
стуалну лакоћу, транспарентност, растреситост коју као да ти
пографски подражавају песникови стихови који се слободно 
и неувезано, са пуно празнина, некомпримовани, спуштају 
низ страницу. Како сам лесник каже, свој глас налази у про
стору измену Луција и Карвера, Рембоа и Елиота, покушавају- 
ћи да властиту поезију обележи „егзистенцијалном искрено- 
шћу” и „личним кореном”. „Тешко je рећи шта je то што се 
налази у вашим песмама. Могу рећи да je за мене реалност 
права снага, завођење и енергија ’знака’. Тако осећам нешто 
као покретање, позив или међусобно дозивање ствари које 
видим у природи и не само тамо, у смислу њихове истине... 
Мислим да je сва поезија, по томе што трата за везом између 
посебног и бесконачног, појаве и дубине, између најмањег и 
највећег, ништавила и бивствовања, заправо једна ’религио
зна тенденции’... религиозан човек, уосталом, не бежи од ре- 
алности, него je живи на ширем и дубљем плану.” Има код 
Рондонија особитог слагања између писања и кретања, изме- 
ћу тока текста и тока стварности, чини се да писанье подража- 
ва сам ритам кретања и дисања, перцепција je жива и клизе- 
ћа, субјекат изузетно осетљив, а иза света као да допире нека 
нечујна тонска подлога, позадински глас који све скупа, и кре- 
тање и дисање и гледање и писање, држи на окупу. Није слу- 
чајно што лесник говори своје текстове уз музику. То, онда, 
не би требало схватити као покушај да се песничком тексту 
прида нешто што му није потребно, нека непримерена музич- 
ка пратња, него чин који, у ствари, жели да нагласи управо тај 
унутрашњи и неизвесни глас у песничком тексту који га раз- 
ликује од других текстова. Тако се можда песма на најбољи 
начин приближала стварности, постајући медијум свакодне
вице у бару времена, како гласи наслов песникове најпознати- 
је збирке, или у обиласку града, аутомобилом, на ефемерном 
путовању које траје колико једна ноћ.

Иако изузетно асоцијативна, са испрекиданим семантич- 
ким токовима, понекад готово неухватљивим референтом, и
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поезија Антонеле Анеде савршено je реална, те у потпуности 
утемељена у видљивом и приступачном свету, без „мистичких” 
вишкова, везана за земљу, како би рекла сама песникиња. Дубо- 
ко морална поезија, свесна времена у коме настаје, спремна да 
ангажовано говори о савременим догађајима (ратовима, Залив, 
Косово). Брза и слободна смена слика чији извори могу бити 
различити, од обичних природних перцепата (често су то Кор- 
зика и Сардинија, песникин-ина „острвска” стварност, с погле- 
дом на Континент) до телевизијских слика, информација, дата 
je с хорацијевским, „архаичним” тоном у хипнотичком и пра- 
вилном ритму, те се сам текст (тело песме, тело песникиње) 
указује као резонантна кутија која, с једне стране, прима им- 
пулсе а, са друге, одашиље значења. Песникиња ствара густу 
мрежу састављену од испреплетаних алузија, са изненадним и 
непредвидљивим резовима у перцепцији, али никада не губећи 
контролу над текстом који je о длинно упућен и вођен, будући 
диктиран од унутрашње форме тела, која никада не греши, ко- 
ja, транспонована у стих, јесте ритам песме. Циклус Зимска пре- 
бивалишта, инспирисан болничким искуством, из прве истои- 
мене ауторкине књиге, добар je пример како ритам песме по- 
стаје пулсирајући немир-мир стварности. Текстови почињу де- 
скриптивним прозним фрагментима а онда неосетно прелазе у 
песму, текст пада низ страницу, у стиховима неједнаких али 
„тачних” дужина, стижући до ванредно лепог финала након 
којег имате утисак да je неко, неко тело зауставило дах накрат- 
ко. Анедина поезија јесте поезија-дисање, картографија широ
ких и живих дахова и замаха који долазе одоздо, из земље, ко- 
ja им даје снагу. Будући укорењена, али не и демобилизована, 
њена je сложеност телесна: „поезије нема ако се не успостави 
веза са чулним светом, са чулима, са телом. Поезија припада зе- 
мљи, или je нешто сасвим друго”, вели Антонела Анеда, или, 
још боље, још прецизније: „писати значи радити са земљом, 
сићи, постати део земље и тамо се коначно изгубити. Увек сам 
осећала да отамо (одоздо, не одозго) дува нешто чему се враћа- 
мо...”. По Т>орђу Манакорди, Анедина друга књига Hohu запад- 
ног мира (1999) затвара двадесети век и инаугурише будућност 
која je, за поезију, нужно архаична.

Ђан Марио Вилалта, аутор који се у италијанској поези- 
ји јавио с песничким збиркама на визиналском (венетско-
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фурланском) дијалекту, искушавајући у пракси критику тота- 
лизујуће и заповедне суперструктуре књижевног Језика, у пе- 
смама писаним на италијанском преиспитује искуство пер- 
цепције и кретања у песничком тексту. Наиме, сматра Вилал- 
та, смисао увек настаје у кретању, чак и када имате утисак да 
се повукао, он се у ствари само креће. Тако je у циклу су У та- 
ми дрвећа поезија схваћена као искуство трчања, Вилалтин су- 
бјекат није инстанца наднесена над непокретним светом обје- 
ката, него je тело-поглед ко je се креће, те непрекидно мењају- 
ћи углове гледања учествује у мобилности и променљивости 
саме стварности. Једино тако, структуром свога тела, можемо 
захватити ствари, и управо нам та мобилна позиција субјекта, 
дакле не поза, не укоченост, омогућује да се отворимо за спо- 
љашњости, те да на свом телу, и у њему, осетимо простор ко- 
ји проходимо. Простор, тада, више није само нешто ап- 
страктно и непопуњено, трансцендентално, него постаје заи- 
ста место, у правом смислу речи, на коме дотичемо ствари и 
улазимо и присан контакт са њима. У том смислу, поезија je 
неодвојива од личног искуства, песник настоји да доживи, да 
арође кроз, да осети оно што тело перципира. О томе нам Han 
Марио Вилалта каже: „осећам психички и физички тран- 
сформацију места, бивствовање ко je се детерминише између 
мог кретања и самог места, између мојих мисли и простора у 
коме се оне одвијају. Песничка реч увек се догађа на неком 
месту, па макар се радило о месту губитка места...”, и потом, у 
другом разговору: „могао бих рећи, међутим, да ствар успева 
(када по мени успева оно што ми успева) када се номерам 
према местима на којима се ствари, звукови, емоције, мисли 
сакупљају. Ова сензација ’идења’, премештања, према ’споља’, 
која се обраћа другима, јесте фундаментална. Ствари су онда 
заиста ствари, оно што нам омогућује да се покажемо свету, 
те лишимо илузиje о властитом егоистичном постојању, и та
ко пронађемо зону егзистенције која упућује на коегзистенци- 
ју”. Без ове сензације нема поезије, нема успеле песме. Вилал
та je парадигматичан представник једне генерације италијан- 
ских лесника која поезију више не види као „књижевност”, 
још мање као симболизам, ако je нешто од симболизма овде 
и остало, то je само у оној мери у којој je симбологија инхе- 
рентна језику.

16



Постисторијској и послепесничкој позицији Валерија 
Магрелија и Фабија Пустерле, међу песницима који дебитују у 
деведесетим најближи je Антонио Рикарди. Његов песнички 
пројекат Кућни приход (1996) јесте пре свега дело, успела фор
ма књиге (и по томе призива у сећање Магрелијев чудесни пр- 
венац из 1980, Ora serrata retinae), састављена од засебних пе- 
сама које истовремено носе и ауру оквира књиге који их оку- 
пл>а. Реч je о артифицијелном рукопису, измишљеном и кон- 
струисаном језику поезије за потребе дела, који упркос томе и 
управо зато, будући ефективан, изгледа сасвим природно. Ри- 
кардију успева да нам представи изгубљени свет своје породи- 
це центриран око топонима Катабјана (крај Парме, на оброн- 
цима Апенина, у близини Сан Сесто Тјованија, песниковог за- 
вичаја), варошице ко j а je пупак света и жариште овог рукопи- 
са, а да при томе нимало не подлегне замкама носталгије. Без 
рада жалости за изгубљеним објектом, субјекат ове поезије 
остаје неухватљив, није сасвим јасно ко то прича када се при- 
ча, ко сведочи када се призива, па тако ни сама прошлост не 
бива нешто изгубљено што тек треба дубинским техникама 
извлачити на видело. Захваљујући томе што субјекат није ло- 
циран, прошлост нас не опседа, она je ту, савремена тексту, 
уписана у сећања, али пре свега у материјалне породичне 
предмете које нам текст испоручује. Наиме, минули живот 
особа, рада и економије једне породице бива евоциран да би 
одмах био некротизован, залеђен као „мушица у ћилибару”. 
Рикардијева поезија сва je од „глацијалног патоса” (Дал Бјан- 
ко), оштрине углачаних равни, металног сјаја објеката. После 
операције писања коју предузима Рикарди, остаје нам избру- 
шени предмет (текста) у коме je прошлост сасвим актуализо- 
вана и конзервирана у неухватљивој садашњости актера ове 
фосилизације. У том „хладном бароку” све je предвиђено, је- 
зик књиге je разврстан и функционализован, организован по 
сферама породичног живота, рада, економије, морала. Юьуч- 
не речи носе, као семантички чворови, дело, држе га на окупу, 
будући добро изабране и стабилизоване, њихова je функција 
да се понављају, да „раде” у више праваца, као, рецимо, при
ход, новац, монета, мера, поклон, дар, кривица, заслуга, на
града, жртвовање... Именице су вектори Кућног прихода, 
текст je лишен придева, који су замењени именичким кон-
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струкцијама, те имате утисак да je непрестано праћен неким 
„basso continuo” (Дал Бјанко), из странице у страницу, потму- 
лим шумом који je сам дах метала и челичана, високих пећи, 
металуршке делатности која je економски и етички корен Ри- 
кардијеве породице.

Ни код Стефана Дал Бјанка не можемо наћи назнаке но- 
сталгије, тамо где бисте очекивали негативну мисао, меланхо- 
лију, или ламент над празнином, јавља се „сунчана” лирска 
медитација. Суочен са губитком референта, или „светом без 
света”, где je све поништено на нулу, аутор полази отпочетка 
настојећи да у празном и задатом оквиру обележи и присвоји 
одређена места. Реч je о „ведрој” тачки гледишта која ради са 
простором, субјекат се самоодређује напредујући у малим по- 
мацима, померања могу бити и сасвим незнатна, али су увек 
суштинска. Будући да су референции или простор нешто што 
тек треба усвојити пажљивим радом перцепције, Дал Бјанков 
текст мора бити отворен и пројектован у спољашњост, мирна 
вода којом тек повремено промакне понеки таласић (неко 
мицање-емоција, нека ид ej а, светла мисао, помисао, понекад 
и страх). Лесник, заправо, спроводи врсту редукције, заглу- 
шујући штропот небројених значења и псеудојезика, ту нераз- 
лучиву буку умножених импулса и порука песничком прак- 
сом редукује и обуставља како би пронашао стварни ритам: 
„наш свет je препун значења. Перцепција се томе супротста- 
вља као могућност повратка чистом односу ’ја-ти’ ’ја-ствар’, 
’ја-свет’, суспендовати ту буку, те поново уронити овај однос 
у тишину, то je покушај да се значења барем накратко сведу 
на табула раса. У томе се без сумње налази нека врста хумани- 
стичког engagementa... по мени je ритам оно што остаје након 
што се одбаци сав тај баласт буке”. Проћи кроз шуму распо- 
мамљеног царства знакова, стићи до места са којег се може 
песнички говори™, значило би рекуперисати тишину, ћута- 
ње, које je већ ту али je контаминирано и прекривено нагоми- 
ланим значењима. Треба „ритмички валоризовати опште ме
сто”, или, пак, повратити једноставност перцепције која je je- 
дина у стању да кроз пукотину у акумулираним и седименти- 
раним стварима допре до света живота. Ритам и поглед, то je 
шифра Дал Бјанкове поезије, чији je излазак из двадесетовек- 
не модерне парадигме допета коначан и неопозив. Па тако ни
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мешање прозног и поетског израза, који се готово непримет
но смењују у елегантном и заводљивом ритму, нема више 
функцију мирења два жанра, „превазилажења” њихове разли- 
ке, нити се овде поезија спасава прозом, то само значи да je 
поезија прогутала прозу и постала „тотална”, транслиризам 
који у својим хиперкондензованим и хиперлиричним парабо- 
лама постиже оно што je у суштини циљ сваког писања. Оно 
бити са стварима света.

Фрагменти живота и сећања, изузетно покретљива и 
синкопирана перцепција, изненађујуће брза смена слика и 
призора, утисци у погледима, на лицима, наслутљив али неис- 
казан бол, јак потез, јака поезија, главке су характеристике пе- 
сништва Марија Бенедетија. Неки пут запета остајемо збугье- 
ни песниковом перцептивном монтажом, брзином којом 
прелази с једне на другу ствар, из једног у други угао посма- 
трања стварности или евоцирања прошлости... Бенедетијева 
поезија производи снажан ефекат референцијалности и реал- 
ности, иако песник нема никакве илузије да ће нам језик ре- 
презентовати стварност. Аутор комбинује, меша, преклапа 
перцепте и утиске, реалне и ониричке доживљаје (иако нема 
ничег „магијског” у смислу магијског реализма, напротив, све 
je болно реално), гомила грешке у гледању и репродуковању, 
именовању стварности. Има се утисак, барем судећи по овој 
поезији, да се ефекат референцијалности далеко лакше пости
же ако признате грешке, одступања, у виђењу, говорењу, као 
да тек свесна своје немоћи да обухвати и пренесе стварност, 
субјективност, парадоксално, даје уверљивије резултате. Има 
нечег сировог, готово дивљег, у овој поезији, песникови поте- 
зи, евиденције, на моменте су и сувише оштри (као да када 
причају о болу и сами морају да боле), праћени синтактичким 
и семантичким фрактурама и резовима, као да вређају/повре- 
ђују наш уобичајени прилаз тексту. Бенедетијеви пејзажи- 
слике (фурланска земља према граници са Словенијом, бре
тонски предели, милански пејзаж...) чудно су упризорени, 
оштра синтакса и одабрани угао (који се стално мења, као 
што рекох), те практиковање особене нарације у сликама, не 
хају нимало за миметичко дочаравање призора, него стварају 
врло јак доживљај личног искуства, и то je оно што je заправо 
реално, доиста реално, што je окрутно и стварније од сваког
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„стварносног” приказивања света, и што нам боље од ма које 
дескрипције конституише једно место у простору реалности. 
Ево шта о Бенедетијевој поезији каже Han Марио Вилалта: 
„невероватна je та спремност за промену брзине у спојевима 
између реченица и у грађењу слика... Модалитети којима Бе- 
недети успева да постигне приањање уз стварност различити 
су: он следи слепа места чулне перцепције, преклапање сећања 
и маште, самообмане виђења, лажне перспективе које дикти- 
ра емоција, притисак теста који чини да се чује дисање у изри- 
чају. Колебања, питања, порицања већ датих слика, непреци- 
зности које би требало да шкоде поезији, овде постају део ко- 
херентног поступка, једног недвосмисленог структурисања 
реалног”.

Мистериозне барикаде, Силвије Бре, зоне су света која 
нам омогућују да будемо у свету, зоне нејасног, још неподеље- 
ног, предели очуђене свакодневице „што се не показују у гала
ми”, найме двосмислена места, истовремено евидентна и та- 
јанствена, у којима наша егзистенција задобија већу вредност, 
укратко, где бивамо занесени и заведени „варком”. У песни- 
штву Силвије Бре није реч о унапред датој стварности коју су- 
бјекат тек треба да захвати, бити у свету за песникињу значи 
сваки пут изнова реконституисати свет, дотаћи његове мисте
риозне лимите у граничним зонама које одвајају и спајају. Пе- 
сничко искуство у ствари додирује те тачке највишег интен- 
зитета свакодневице, као такво оно изражава субјектову веру 
у свет, у конкретно простор-време у коме je могуће остварити 
реалну егзистенцију. Стихови Силвије Бре изузетно су хармо- 
нични и правилни, тако смирени верно понављају ове ритуа
ле свакодневице чијим се вршењем свакога дана свет изнова 
ствара. Поезија као ритуал свакодневице, можда би то могла 
бити шифра овог песништва, поезија као освајање са-време- 
ности, садашњег времена. Бити у свету значило би бити соли- 
даран са тајном света, и сам бити део тајне, мистерија или ми- 
стериозна барикада. Живот je ту да бисмо га проживели, про
лазили кроз њега а не порицали стварношћу текста затворе- 
ног у себе. Али да бисмо живели, морамо окрзнути свет, писа
ти, каже Силвија Бре, значи „учити како се умире у речима, 
писање, найме, треба схватити као врсту вршења властите ег- 
зистенције, кретање да бисмо стигли до финалне тачке, анти-
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ципирајући je, у ствари, и онда одатле бацили светло на вла- 
ститу садашгьост, на оно што смо сада”. Ово унапред узима- 
ње живота, гледање споља из будућности на садашњост, јесте, 
дакле, искуство живљења, писање je једнако живљење, нешто 
што нам сваки пут када стигне до свог краја, расветли или 
продуби властиту егзистенцију. Али тек суочени са мистерио- 
зним барикадама, ко je су и лимит и окриље, и преграда и за- 
штита, осећамо то мистериозно задовољство које je „остати 
на граници између ствари... У том стању опажам да je мисте- 
рија која ме фронтално погађа важнија од ствари за које веру- 
јем да их познајем”. Реч je е сензибилној поезији где су грани
це отвори, преграде додири, или како каже песникиња, „виде- 
ћеш, с мало се свет може дотаћи”.

Песништво болоњског аутора Фабриција Ломбарда има 
широк oncer референци, од Итала Калвина до Валерија Магре- 
лија, од Бодријара и Вилириоа до Sex Pistolsa, Nicka Cavea и Cu- 
rea. To je поезија саздана од губитака и мањкова, у том смислу 
трасирана негативном мишљу изгубљеног објекта, сва прожета 
атмосфером одсуства и симулакрума. Реч je о немирном, испре- 
киданом, до унутар сваког стиха фрагментисаном песничком 
тексту који, иако издалека призива искуство неоавангарде, оста- 
je фокусиран на оне прелазе где се додирују писање и живљење. 
Оно што je важно код Ломбарда јесте начин на који успева да 
апстракције мисли, емотивним разлагањем, трансформише у 
конкретне слике, чак и онда када je та конкретност дата у илу- 
зивним, каткада потпуно дереализованим призорима стварно- 
сти. Такав ефекат постиже се, пре света, хиперсензибилним по- 
гледом, перцепцијом ломног субјекта кадрог да евидентира по- 
ље губитка смисла и његове евентуалне реконструкције која се, 
потом, никада потпуно не остварује. Тако структура, оно што je 
ефекат структурисања стварности, остаје заувек осуђена на ам- 
биваленцију и отвореност, те никада није жртва картезијанске 
симулације простора субјекта, него се субјектов глас увек чује са 
неког фрагилног и неизвесног места (Винченцо Бањоли) уро- 
њеног у пејзаж, атмосферу. Као да се свет носи на нервним за- 
вршецима тела, субјектове су реакције одговор на топологију и 
микроклиму пејзажа. Наиме, тамо где je поезија епидермиологи- 
ја, субјекат постаје сензор, при чему долази до мешања и заме
не унутрашњег и спољашњег простора, толико да će понекад не
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зна шта je je напољу а шта унутра. Тако песник успева да ухвати 
симулакрумску реалност, ма колико била нестабилна, сабласна, 
онтолошки сумњива, и производе тај ефекат стварности, тако 
конкретне, како каже лесник, да се ломи. Послушајмо Ломбар- 
дове речи: „поезија може редефинисати - у свом бити формом 
света, топографијом постојећег, дескрипцијом на делу - пропор- 
ције света само ако се храни остацима, ако има у виду рушеви- 
не, не рефлектујући толико одуство пејзажа колико пејзаж од- 
суства, ’хоризонт ишчезавања’, како то каже Бодријар... Чин 
писања непрестано се креће преко двоструког хоризонта, с јед- 
не стране имамо топографију која се обурвава, искуство које се 
заплиће између наших корака, с друге, пак, текстуални хори
зонт који нам се урезао у очи и који можемо признавати или не, 
али који непорециво постоји”. Ово je драматични пунктум 
Ломбардове поезије, то сусрет ока преко писма са стварношћу у 
нестајању, тензијом онога што изостаје, атмосфером дистанце и 
рушевина.

Рећи ћемо на крају да савремена поезија (па и италијанска), 
суочена са ирупцијом слика у стварност и њеном дереализаци- 
јом, губитком смисла и умножаван-ем значења, носи у себи ду- 
боко моралан набој, њен je задатак да реконституише свет као 
место за живљење. Тело je оно што поезија неопозиво поседује, 
будући да je свака успела песма пронађени ритам властитог те
ла. И йоглед, наравно, као лице субјекта, лако оружје уличног 
ходача што тангирајући свет, заблинка на путу.

Јун, 2003.
Л ej ан Илић
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ВАЛЕРИО МАГРЕЛИ





ORA SERRATA RETINAE*

Задивљујући je живот стварй.
Ништа не избија из њиховог држања 
равнодушног, наслућеног и одабраног 
као j едина и непроменљива идеја.
То су утонули свештеници 
што запоседају ову салу 
због тајног капитолског састанка.

Више волим да дођем из тишине 
и онда говорим. Да припремим реч 
брижљиво, како би стигла на своју обалу 
клизећи тихо попут чамца, 
док joj бразда мисли 
оцртава кривуљу.
Рукопис je лена смрт: 
свет постао сјајан шири се 
и заувек згара један свој кут.

Изрецкани руб мрежњаче, одакле око постаје перцептивно. - Прим ирев.
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Ова студија je у ствари
само детаљна метеорологија човека. 
Пажљива анализа плима мисли 
и мутација плоти, 
која га попут нечујне планете привлачи. 
Прорачун струја и ветрова,
Клима и косих
изобара духа; састављање 
телесних ефемерида.
Засебан опсерваториј сваке промене 
коју ум пројектује на небу лобање.
Али у свему томе и даље 
не успевам да предвидим 
преласке комета и жена.

Понекад се у мисао увуче 
као у воду, одсев 
који je проходи и мери joj дубину. 
То je око што се отвара 
у сјајним валовима и потања. 
Линија се пружа и светло се 
урањајући стишава.
Ум се онда изнова затвара 
у вертикалном и дубоком 
прегнућу ране 
и вира.
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Тело je затворено као бедем, 
као бунар je уроњен у месо 
што не успева да стекне 
утисак о себи.
Његови удови ото je 
неми а слепо и непомично 
у нози почива колено.
Али у глави пуца 
расвит света: 
кост се шири, прима 
у себе поглед.
Полако се одвија 
стрпљиво претакање вида, 
аквадукт сјајила, улица 
што води биће самом себи. 
А на чистини чела 
портал трепавице носи свој луч.

Поново оштрим врх МИСЛИ, 
као да се срце noj ело 
и знак замутио.
Очи се троше као и оловке 
и увече на мозгу оцртавају 
тек назначене и нејасне фигуре. 
Представе титрају и потез постаје несигуран, 
предмети се скривају:
то je као да причају у непрестаним загонеткама 
и као да сваки поглед
обавезује ум на превод.
Кратковидост, дакле, постаје поезија, 
морајући да се примакне свету 
како би га одвојила од светла.
И време сноси ово попуштан-е: 
кретње се губе, поздрави се не убиру. 
Једина ствар која се јасно показује 
јесте чудесна потешкоћа у гледању.
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Немам чашу воде 
изнад кревета: 
имам ову бележницу. 
Ту понекад записујем речи у мраку 
и дан што следи налази их 
изобличене од светла и неме.
То су ноћни предмети 
стављени да се осуше, 
што на сунцу пуцају 
и праскају. Остају расути комади, 
убога керамика сна 
што испуњава страницу.
То je гробље мисли 
које се збира између мојих руку.

Тако се тело не изгуби 
у некој бескрајној варијацији, 
него чува своју посвећену форму 
која не мутира и пролази 
једнака себи 
кроз свеколике своје доби.
И у замршеном гомилању мисли, 
у болној збрци времена, 
око његове осе
смењују се сезоне наше плоти.

Шума мојих мисли je у пламену.
Након светлосног ропца 
пепео завојима 
повија сутон земље.
Тишина je дуж стаза 
ко je воде угашеним жариштима. 
Сада би ваљало раскрчити тле, 
неговати га, обрадити и чекати 
с нежним опрезом нове биљке. 
Сада би требало припремити нови пожар.
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Ко угажена земља, разлеже се 
мукло, шутье и остављено 
ко устресено тле, 
ово светло тело жене, 
ко умлаћена звер, ова леђа 
постала сјајна од нечујних руку, 
ко камен глачан
радом других каменова, 
без мириса и без гласа, 
уста истрошена и упала 
ко биљка одвећ исцрпљена 
без заклона, посвуда дотицана, 
посвуда изранављена, поље опустошено 
без траве и без трагова, без рубова 
ко болна представа слепца, 
гола и неодлучна, збрана 
у обручу од самоће, 
то je последњи плод љубави 
што за себе задржава само 
ненастањену немаштину коске.

Камена болеет
начинила je од мог тела рудник.
На кривој кичме обликовао се 
кристал болан велик 
као слог.
Ово урађање каменова
чудо je крви
која постаје окце и пустињска ружа. 
Као према неком спором 
минералном ускрснућу 
човек поступно
саставља
у себи земљу.
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ПРИРОДЕ И ШАРЕ

Одједном, док телефонирам, 
мешање звукова преиначи дијалог, 
умножи га, отвори перспективе 
унутар мрачног простора 
слуха.
Видим себе окомитог, сомнамбулног, 
како се клатим на фуги сродних 
гласова, међусобно повезаних, 
затечених у дотицају.
Чујем језик хтонске звери, 
ужасавајуће плетиво речи, фраза, неман 
изобличену и вишеглаву што мене зове 
из дубина.

Није све изгубљено
ако сваке четврте године
чак и грегори)ански календар 
припреми понуду преосталог. 
Ревно прекорачење времена 
треба схватити као правило природе 
знак обазривости који обећава 
свако) ствари преступни дар.
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L’ aimant

Попут подвижника изложеног протоку времена 
часовник узноси страдање 
и даје му форму мирног ротационог 
жртвовања. Савршено порицање 
бусоле ко)а мигом пристанка 
најављује север и раздељује 
околни простор.

X-

Бу со ла je доказ
да je немогуће одвојити 
поглед од предмета.
А можда предмет показује иглу, 
љубавник се само одазива 
и окреће према зову.

Немамо ли шта да напишемо, 
ето ове инфантилне туте, бескрајне, 
као кад у туђој земљи 
не налазите преноћиште.
Свуда се тражи, 
све je већ заузето, 
покушавате другде и убрзо 
бива ноћ а стиха нема.
Где ћемо ноћас спавати?
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Плажа, утруло дрво, надуте 
цираде и боце, ствари 
оштећене и покварене, све то 
ми je драго, оно што остаје уздржано, 
препуштено, без сврхе, 
оно што нико не краде, 
оно што претиче.
У априлу
ваздух се малко загреје.
Чини се образ.

Костур планина 
као да je саздан од ребара, вилица, 
пршљенова, унутар спиралног простора 
изувијаног налик на стуб 
или капител крцат фигура, 
чворова, телеса. Али унутрашњост, 
унутрашњост je сама земља пуна себе, 
масивна, неразлучива громада, маса 
нерашчлањена, чиста залиха, слатко 
тесто, мрачно, ишарано 
камењем, жилама 
дуж тромих слојева, породица 
стена у покрету, мед 
мождине, средина, 
срчика хлебова.

32



С преносима, казаљкама, зупцима 
часовник личи на борне двоколице 
које касапе дан, растржу му 
лешину, кидају везе и зглобове, 
расецају сате, ваде им кости, 
као што ротација ноћи трга 
сјајило неба и огољује 
бројеве, устројења, фигуре, 
блистав и магловит 
костур сазвежђа.
Радиографисано, тако се 
тело повлачи, док траје осека, 
открива дубине, подводне 
земле, висове, 
уснуле фосиле 
испод пути светла.

Како je тужно научити прекасно један језик. 
Затворили су врата 
а ти си остао вани с којим комадом у руци, 
откинутим. Питаш чему служи, 
како функционише, je ли добро поставлен, 
али залуд je сазнавати нешто део по део. Недостаје 
калуп, притисак, огањ.
И срећеш само 
речи које не познајеш 
или си Bek заборавио. 
Бојим се да je немачки изгубио именице 
и глаголе које ja могу да упамтим. 
Можда сам напуклина 
која се у његовим речницима шири.
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Ова графија се хаба, 
отпадају рогљеви, писмена „р”, 
„м”, заобљују се, котрљају 
као истурпијано, углачано 
камење ношено струјом. 
И лица исто, 
и лица се троше 
од гледања.
Постају предели 
рушевина.

Стојим под планином, 
у руднику, као снег бела пруга 
у истргано), одераној стени, 
и отамо сваки час Вадим камеи 
невољно као да се увреда 
наноси зиду, исцрпљује 
његова жива чврстина.
Чиним то због покорице 
ко)а настаје оксидовањем површи 
дотад застрте, склоњене.
Није у питању бол, већ оно што бол 
навешћује, нека нова заштита, 
огољена кожа што обраста, трава, 
копрена што при абразији 
васпоставља се, тетоважа, 
декорации једне бразготине.
Као да украс увек 
ожиљак скрива.

34



ВЕЖБЕ ИЗ ТИПТОЛОГИЈЕ
Бели Мур

Торонто: најдужи пут на свету, просечен 1795. према по- 
лу, и највиши торањ на земљи, висок петсто метара. Две бес
крайне Декартове осе у чијем je подножју смештена Art Gallery 
of Ontario. Овде, на укрштају апсцисе и ординате, као забоде- 
на у срце пирамиде, стоји мртвачка капела, безгласна бусола, 
психички Кеопс.

У левом крилу конструкције почива педесетак оригинал- 
них гипсаних кипова Хенрија Мура, ко j и су послужили као 
матрице за толике чувене радове у бронзи. Дакле, оригинали, 
изворни материјал, потпуно другачији од крајњег произвола. 
Требало би обратити пажњу на утицај античке пластике, ку
бизма и апстракције. На збирку нађених ствари које je умет- 
ник чувао у свом атељеу (сићушни скелети, кључњаче, рибље 
кости, шкољке, природне кривуље и архитектуре). Обратити 
пажњу, и то посебно, на озрачујућу и детритусну лепоту сре- 
дишње сале.

Светлост се сручује на гомилу заслепљујућих коштаних 
тумора, прототипа неке прљаве белине, огромних. Сам аутор 
говорио je да му се више допадају у бронзи, каже ми чуварка. 
Личе на органски метеорит, унутрашњи метеорит, што пљу- 
шти изнутра, из тела (и канцер je заправо то: врста аеролита). 
Или, пак: Небеска метастаза.

Костурница форми. Три врете калкова: неки са дугменци- 
ма, полумеханички, индустријски, а ла Фернан Леже; други би- 
оморфни, глатки и заобљени, између Арпа и Бранкушија; дру
ги, опет, налик на извесног Кампиљија, или на неког етрурског 
Бејкна. Ове последње статуе су најупечатљивије, драпиране же
не, у седећем или лежећем положају, chac-mools, деформисана 
божанства, бића са ишчашеним карлицама, подбула, надута 
као утопљеници, идоли или аутомобилске гуме, пнеуматски 
монструми, примери једне тератологије уметности.

Највише се истину две велике женске фигуре из 1957. 
(пејзажи, орографски системи). Зову се Draped Seated Woman 
и Draped Reclining Woman. Лепота ових унакажених облика ле-
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жи управо у томе што обухватају лепоту као чернобиљски бе- 
тонски кавез, саркофаг, апс, туторство и апс, распомамљену 
енергију радијације. Лепота више није видљива, али још увек 
постоји, наставља да постоји, укопана, скривена унутар ових 
гипсаних плаштева и иза њих. Њихови набори, милосрдно 
угануће кука, сведоче о томе да je још ту. Она гура, притиска 
изнутра, то je Робиња*,  то јест заробљеница.

* Алузија на Микеланђелове Робове ко)и су, у оригиналу, i prigioni, то јест 
затвореници. - прим. прев.

Мур и ишчашење душе, метаморфотички ужас трауме, 
излазак кости из лежишта, тензија околног меса, притисак, 
рођење. Осећај бола који произволе ова дела раван je ономе 
који доживљавамо пред ишчашеним бићима, или пред нам а 
самима као Ишчашеним Билима. Измештена кост. Није на 
свом месту.

Знамо да je, захваљујући неоплатоничарима, реч матер 
повезана ca materia. У овим представама мајки, лепота дозива 
из материје, страга, и каже: „Гледај где сам завршила, сине 
мој. Гледај где сам завршила”. Зато што je, у ствари, ишчезла, 
и ове статуе само су њени овоји, њен сударијум. Али она се са- 
крила, хтела je да се сакрије баш овде. Знамо да су се, код Ла
тина, кућна божанства звала penati, а penus унутрашњи део 
пребивалишта, његово атомско језгро, место где су стајали си- 
мулакруми, породична ватра, огњиште. Код Мура, у његовој 
анабази, као да су ови духови побегли наунутра и притајили се 
у материји.

Ретрактилни богови, пенати материје. Урадити их у 
бронзи je као угасити светло. Гасисвећа се диже, и белина гип
са постала je мртви, угашени угарак. Бронза. Угасити власти- 
ту уметност, то je као свирати на тромбону комад за клавсен. 
Трзалица je тембр гипса. На Муровим киповима светлост 
плеше као на инструменту пицикато. То je куцкање. Костни 
клавсен.
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Коцка

Томбола, две коцке, 
slot-machines, бинго, 
гомила у немом ишчекивању 
броја или поређаних 
воћки,набавка 
једног магијског оброка. 
Личе на бдења над покойником 
точкове сиротишта*  или тортуре 
(а нада истрајава јер je последња 
која умире). Окреће се судбина, 
врти се точак точкова, точак 
лота или руског рулета 
(воћка Истока, бусо- 
ла смрти), 
куглица и бубањ 
Истине, писмо 
и глава Ништавила, 
црвено и црно.

* Некада су родители своју сувишну децу предавали манастирским сироти- 
штима, ставили би их у спољашњу половину точка, точак би се завртео и 
деца би прешла на другу страну. - прим. прев.
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Причалу

У около je такав мир да би се готово могао чуши 
звекет кашичице којаје пала у Финској.

Ј. Бродски

Али зашто увек иза мог зида?
У век иза, гласови, увек 
кад падне ноћ почињу 
да причају, урлају или пак мисле 
да je шапутати боље. (Док се ja осећам 
као овај дашак хладног ваздуха њихових речи 
који ме леди, који ме везује 
и мучи у сну).
На рубу поларног круга 
пар je плакао у својој соби 
иза прозирног зида, плакао, светлог, 
нежног као да je мембрана тимпана. 
(Док сам ja подрхтавао, резонантна 
кутија њихове приче). Догод су код мене 
поправљали кров, цеви, 
фасаду, све, и лупали
свуда, горе, доле, лупали непрестано 
брбљајући само када бих спавао, 
само зато што сам спавао, 
само зато да бих био резонантна 
кутија њихових прича.
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Вестфалска врата

Облачай дан, у Миндену, 
у таксију који ме вози док 
тражим ове две речи. 
Распитујем се и нико не зна 
шта значе — тачно кажем — 
које место, где, да ли je тврђава 
или брана. Па ипак, назив боде очи 
на географској карти, бљескање, 
из густиша сугласника, што одашиље 
кратке светлеће вокале, као оружје 
човека што вреба из шуме.
Одаје се, и ja крећем да га потражим. 
Оп-арт панорама излистава се између стабала 
и водених токова, две ознаке показују час 
Бизмаркову кулу, час Вилхелмов маузолеј, 
кип са натписом 
на левој нози: „Manuel war da* ”, 
урезаним можда кључем од куће, танка 
позлаћена нит на зеленкастој бронзи, 
вијугава линија потписа, река 
међу рекама. Излазим из кола, закорачујем. 
Мртво лишће, променљиво светло, смрзнут ваздух, 
пробад у искренутом глежњу, 
ja, чигра што се врти, ja, 
завртањ што се одврће. Само то.

* (Нем.) Мануел je био овде. - прим. прев.

Па ипак, овде je знак, овде 
се гуши земља, 
овде je by-pass, зид 
једног хидро Берлина, међу 
воденим жилама, вештачким сливовима, 
и мир и рат и латински језик.
Ништа. И док ходам шумом помишљам 
на возача што збуњено чека,
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на возача што збуњено чека 
перући у међувремену стакла 
док кроз шум који прави 
испод командне табле протиче и жубори 
река таксиметра, елиса новца, 
устава, канал, излив, отворена брана, аорта, 
хеморагија времена и дволисни залистак, 
Вестфалска врата мог живота.
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Загрљај

Спаваш крај мене a ja се повијам 
и привијен уз твоје лице тонем у сан 
као што чини фитиљ 
кад од другог фитиља прима ватру. 
И два кандила мирују 
док пламен прелази и сан протиче. 
Али док протиче подрхтава 
котао у подрумима.
Доле гори фосилна природа, на дну, 
тамо, букти Преисторија, мртви 
потонули тресет, ускисли, 
пламти у мом радијатору.
У тамном ореолу нафте 
соба je гнездо угрејано 
од органских талога, 
ломача, отпадних вода. 
А ми, фитиљи, два смо језика 
оне једине палеозојске бакље.
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Лежао сам на болничком кревету 
сакривен иза паравана.
„Антигоне”, „Да”, „Ту си?”, „Да, ту сам”. 
Само пршљенови, пршљенови.
И почињу да разговарају 
два старца, два гласа стараца. 
Jep и глас стари, 
и у звуку je кост времена, 
у даху. Шапутали су, допирао je 
изнутра његов властити одјек, 
одјек који je претходио изрицају. 
Нешто подривено и дотрајало, 
мождина испала из кичме и 
исукана као блистав мач, 
костур-глас пршљен 
гласа.
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Teranera1

1 Дословно, црна земља, cpehe се и као топоним. - прим. прев.
2 Врста канала. - прим. прев.
3 Сессіи на италијанском значи и кора и лобања. - прим. прев.
4 Име места насталог тридесетих година као концентрација барака за рад- 
нике ко)и су радили на мелиорацији тла. Бизарни назив требало je да евоци- 
ра гацан>е чизама по блату. Доцније je Гниф Гнаф преименован у Borgo San
ta Maria. - прим. прев.

Сасвим лагано, стизали су на границу ирашине.
Л. Ф. Селин

I

Излазим из здробљеног и клаустрофобичног Рима. Цре- 
ва, шваргла и шкембићи, вртлози путева. И сада непознате и 
неразлучиве територије предграђа и запрепашћеност. Човек 
се строваљује у мрежу улица, кућа, ливада, поља. Поништава 
могућност оријентисања и поништава околии крајолик. Ката
клизма je породила безобалне и огромне зоне, хибридну и 
синтетичку природу, звецка сабласни ланац од назива што 
опасује урбс фунебралним загрљајем: златни ланчић и мара
на2, ореол, санитарии noj ас и септичка јама. Септичка јама.

Ево мртвачког плеса: Злоиме, Злипревој, Злавера, Злашпи- 
л>а, Мркла Долина, Мркли Пролаз, Крволочна Јама („ама”, 
„ама”, вели ехо), Мртва Женска, Каљуга Отроване, Поље Меса 
(где су само нашли оваква имена, ширина од крви излупане, са- 
млевене и преоране, угар епителних ткива, парцеле месине, ли- 
ваде коже и масти и покожица), Тјавољи Мост, Истерани Духо- 
ви („Забота, престаните дуси”, je ли то нека Доницетијева арија), 
па Разбој ников Зденац, Парцела Обешених, Лобања Мртваца 
(кора и лобања3, али и иловача и теракота, и овај мртвац ушта- 
вљен као кожна футрола, као оне дайре које продају неуким ту- 
ристима), Долина Смрти, Брег Вешала, Јендек Мртваца, Јендек 
Мрца (финија израда), Мртви Коњ (сад и Апачи), Жбун Смрти, 
Харон, Базен Гроба (Residence! улаз са купоном, туш, сауна и 
турско купатило, мртво купатило, купатило Мариа), Каљуга 
Пакла, и коначно он, Гниф Гнаф4. Сада се зове Борго Санта Ма
риа, али je Гниф Гнаф, у част шума корака по блату. Гниф, шум 
ужаса; Гнаф, глас мртвих. Никада, али никада нисам чуо да из 
једног имена прска земља и каља чизме.
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Зоне које окружују метрополе вребају нас, чекају. Искр- 
савају ознаке, прикључци, прилазнице, туробни бубњеви тих 
назива, са Инфернетом, ојађеним и тужним, искривљеним. У 
међувремену, права деоница, пут се пробила између борова 
док, изненада, иза успона, не искрсне море, секући коловоз 
као препрека. Овде се простор невероватно шири, облачно 
небо. Здесна, испред зграде кур-салона, указују се једно крај 
другог, Пивница-Пицерија Löwenbräu и седиште реда Часне 
Сестре Мале Раднице Светих Срдаца. Још je рано, и под пр- 
вим јутарњим зрацима монашки ред изгледа збуњено и вели- 
чанствено, занесено и ревносно. Раднице на срцима, пчелице 
ројеће кошнице, милосрднице које праве мед и пиво, лака и 
сјајна пена, плес сестрица на кружној тераси, бледој и побо- 
жној, пјаца, патена, послужавник стигао из воде који обнавља 
свету тајну еухаристије. Између hostiam, жртве и жртвеног јаг- 
њета (тако се зове плочица која се даје на причешћу) и ostium, 
ушћа, етимона Остије, грешке, неспоразуми, укрштају се no 
неким фантастичним географијама, литургијским интерфе- 
ренцама, са Светом Моником, Августиновом мајком, која се 
гаси на лиду. Уста/ушће реке и уста верника стапају се у слику 
Рима, паганског, ко j и се преобраћа у Христа примајући њего- 
во тело преко естуарија. Тибар као језик верујућег који прима 
Остију. Тибар као језик змије чија je глава Рим.

II

Не тако давно, о дм ах иза ватиканских зидина, слепа ули
ца водила je до Станице Светог Петра, полигон за учење во- 
жње, сеоски призор, изнурен и љубак. Одатле je некада пола- 
зио воз за Витербо. Лацио, прото-Лацио! са својим незграп- 
ним и кукавним говором, крњеци и речи, рустични ваздух и 
Ориоло, Сетевене, Спицикино.

Ja сам ишао ка Bejy, на ђилери*,  и мислио о опсади, о гра
ду који je провртен одоздо и извађен властитим житељима као 
какав зуб, ишчупан из унутрашњости, пробушен кроз земљу у 
овој земљи сазданој од вулкана. Мислио сам о латинским све-

* Марка мотоцикла. - прим. прев.
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штеницима и убицама, што су живели у светим шумама око 
Рима, о њиховим племенским и тотемским обредима, о злат- 
ним гранама и ратницима студеног Анјенеа: „Немају сви право 
оружие. Неки користе оловне каменице, други носе два пика 
под руком. Лево стопало им je голо, десно прекривено кожом, 
док на глави имају кациге од вучје коже”. Који монструми.

Кад се стигне у Брачано, чује се латински како, подземан, 
одјекује чак и у типичним доломитским кућама. Овде се при
рода уредно повукла, али језеро je дубоко, облика левка, там- 
ни конус, потопљени кратер. Тле, пуно ожиљака, усека, пли- 
кова, зацељено, угашено, а ипак живо. Скоро je немогуће пло- 
вити једром. Кроз интерстицијуме, пробијајући обруч од оба- 
ла, ветар се наједном провуче, тек претхођен понеким набо
ром. Зачује се фијук и бродско корито се нагие. Осећао сам 
немир и покушавао да га сакријем. Али алге... Како сам могао 
да заборавим на алге. Бујају у дубини, преплићу се у тамнилу, 
магичне и мртве, док лебдим у чамцу над устима топовске це- 
ви, везан за слабашни дашак поветарца. Окомит сам, верти- 
калан, осцилирам као кључ обешен о привесак. Пампурни 
сам чеп набијен у цев пушке-играчке.

III

Лето сам проводио у кући смештеној на узаном просто
ру између пута и мора. С друге стране коловоза била je пруга 
и, затим, спржена поља, жута, пуста, која су стизала до Толф- 
ских брда. А иза, Алумјере, са својим рудницима стипсе, ри
зница и монопол ренесансног папства. Из тог правца долази- 
ле су језиве електричне олује, ноћу би се небо претварало у 
мрежу муња без иједне капи кише. Август смо проводили за- 
једно, и од тада, сваки пут када бих се бријао, и користио ту 
воштану супстанцу, хладну, магнетну, помишљао бих на сти- 
хове наоштрене попут сечива и фиксиране за главчину неког 
искричавог зракастог венца:

Пресијава се на боји тамнила
као сабље што витлају по азурном руху.
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Забога! Ево где срце ми се кида 
на бљеску тог сева.
Љубавници, јесте ли ви сви изморени севовима?1

1 Стихови арапског лесника Ибн-ат-Тубија (око 1000). - ирим. ирев.
2 Некадашњи римски пут, данас аутопут, од Рима до Тенове и Арла, дуж 
Тиренског мора. - прим. прев.

Нису ме занимала оближња села. Све се о двигало дуж 
обале, тик уз море, дечији и апстрактни распусти, филмска 
трака Аурелије2 са удесима, пожарима, дугим поподневним 
тишинама празног коловоза. А, онда, тресак, искренута кола, 
и тај голи грудни кош, изобличен и те разбацане ствари, док 
тишина влада, три сата je поподне, имам десет година и већ од 
десете храним звер. Месо, сирово месо, смрад кочница.

Непрестано пролажење возова, сасвим близу, и ja који 
стојим на тераси и поздрављам оца што путује за Тјенову. Кад 
окренем леђа путу, ту je море, и мој поглед усамљеника, одсе- 
чен, остављен да изгори у августовској чами детињства. Тако 
сам копнео, стрњика у пољу. Или бих устајао у зору и одлазио 
до терми, прескакао ограду и улазио у празан базен. Када би 
никло сунце: колики сјај! Под неизмерним сводом налик на 
Максенцијеву базилику, сочиво дугог и плитког базена, мла- 
ког и мрачног са мном унутра, млаким и мрачним изнутра.

Аурелија наставља ка Север-Северозападу и стиже у Арл, 
срце свог латин скот гробља, али ако се окренем надесно, ука- 
зује се Чери. Сплет кућица ослања се на спиралу зидина која 
се ушрафљује све до у чауру трга. Лутка. Ако мислим о муми- 
јама, то je стога што су на гробљу иза вароши сахрањени баба 
и деда, спарени, летаргични, и замишљам их тамо, испод зе- 
мље, облаци у облаку прашине, као кад сам открио да су ми 
мољци изјели крпени талисман. Прснуо ми je у рукама, нај- 
дражи, у прхуту инсеката, испарио пред очима, непарно као 
што je истина да се мајка моје мајке звала Теранера.
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ДИДАСКАЛИЈЕ ЗА ЧИТАЊЕ НОВИНА 
Берза

Хиљаде цевчица (оргуље 
котираних обвезница) 
не свирају за нас, 
него за клекнуле 
вернике Храма: 
хармонија небеских сфера 
на Пословном тргу 
- и дах смрти. 
Дах смрти и робе, 
дуж бескрайних кордиљера гована 
што их Сизиф гомила.

Верски празници:
Христово рођење

Италу Калвину
Ово шуштање, зујање уређаја за
Проветравање, шкљоц безбројних термостатичких
Вентила, с фазом или две фазе, ове
Драперије микровибрација
Што обавијају вече екстремном
Молекуларном језом таласа,
Ова синусоидна миловања електромагнетним
Пеленама повезима врпцама, све ово звучно
И лагано клупко импулса, брбљивих релеја
Шумећих сензора, ово шупље и пулсирајуће вештачко
Koje je наш свет, колико,
Колико се разликује од дубоког
Даха, пуног, обилног, животиње 
Што ломи лаганим замасима хладни 
Блок ваздуха изнад јасли?
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Писма читалаца

Граница између мог живота и туђе смрти 
пружа се уз софу преко пута ТВ-а, 
милосрдно приобаље где се прима 
хлеб свакодневног ужаса.
Пред неправдом од ко je нас je племенита 
склонно да би нам дао да посматрамо 
бродолом са копна, 
бита праведан представља 
тек тричаву монету 
пристојности коју полажемо себи, 
трговцима смисла, 
те богу који нас je безбедне 
сместио на ову обалу, 
с праве стране телевизора.

Компјутери:
Millennium bug

Бубу замишљам као покретну 
трзајућу блокаду, или 
вртлог, чвор (начин) воде 
где четири бројке не могу више 
да протекну, загушење, чеп у грлу, 
неко Сувише чак и за 
распршену материју сата.
И нема решења. Запушена, дизна. 
Па ипак, шта Бе се десити сутрадан, 
када се пролаз опет успостави, 
и вал заустављеног времена 
јурне по свету, односећи 
крхке календарске утврде?
Да није то месија, да то није 
телематски eschaton?
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Култура

Згњечена између финансија и биоскопа, 
соба обложена ватом с филолошким 
клокотима, савитљива трачица алги 
шло плешу у акваријуму приказа, 
јесте, као утишан простор, и, рекао бих, 
нема показница, да због шапутања 
ових мехурића што узлазе, 
тераних слогова кисеоника, 
неким скривеним мотором, 
није врело дисаньа, 
књига-елиса.
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ФАБИО ПУСТЕРЛА





УСТУПАЊЕ ЗИМИ
Заграде

Ерозија ће 
збрисати Алпе, испрва дубећи долине, 
потом стрме провалије, непоправљиве празнине 
што претходе паду, амбисе. Пуцкетање 
биће знак за бег: таква je пресуда.
Остаће локве, понеко брдашце, 
предаси, котрљајуће камење, 
пећине и мочварне равнице. 
У Новом свету остаће, главке 
синкопе и синтактичка стабла, залутале 
извесности и тврдње, заграде, 
умеци и узвици: 
сојенице сутрашњице.

Могу само бити непомичан, посматрати 
суптилно помицање лишћа, испрва 
позлаћеног, потом студено зеленкастог, 
уз нестајање септембарског сунца 
(и јављање димљиве маглуштине, 
влажних пара); претапајуће боје папрати 
од жутог до браон, с примесама црвенкасте; 
и мало горе, увис, арабеску 
лишћа и увојке, уз комешање мрава 
на црници, около грахорке, шантереле 
и крљуштаве коре, влажњикаве; 
и опијати се мирисом дрва 
у дубини шуме.
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Ноћ

И „чујем стада како блеје, рику говеда”, 
могло би се рећи у сличним 
ситуацијама. Али, не чује се ништа, 
долина je као мртва. Да у близини 
настаје Рајна, стоји на картама.
Без остатка се, пак, може потврдити: 
да je на столу полупразна боца 
са зеленом течношћу; часовник, 
немачке новине. Трака, што мами, 
absolutely live, без гласа 
у недостатку одговарајућих уређаја. 
Пикавци, пепео и неодређени вон> избљувка. 
Зид je наранџаст, ноћ глува.

Додо

Ако си се разјапљених безмерности плашио 
изнад или испод, великих таласа или ветра, 
заклон су ти стене још биле, од вихорне 
вести, од прштања, од ужаса дубине.
Било je то једно базалтно царство, наднесено 
над згрушане реке лаве, над нагризене корале. 
Али потом: светлуцање секстаната, дурбина. 
У место искрчених шума посадите треку. 
А ти, троми тапкач, 
острвски заточеник, притешњен 
између два различита азура, неиецрпне тврдоће. 
И слепи зидови, једара развитих на каракама, и барјаци, 
пречњаче, слемењаче, пљускање сидра. И церекање 
мишева, шишмиша, камелеона и гекона.
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БОКСТЕН*

* Наслои друге ауторове књиге потиче од имена шведске регије Bocksten- 
-Moor. Тамо су 1936. пронађени остаци људског леша који су се ту очували 
преко шесто година, захваљујући раду тресета. - прим. прев.

Када бих могао изабрати гест, место и време, 
време би било вече и напетост у ваздуху 
а место би било место као ма које: 
биртија на кривини, 
пауза тек с назнаком нечет, 
топла, ниска и задимљена, 
где бих седећи за столом, додирујући 
неко раме, руку или чашу, 
стрпљиво сачекао пре но што устанем 
и пођем за неким незнанием напољу.

Сметња je пошљунчена стаза што крцка 
и сунце одвећ бело изнад мермерних 
кипова, сломљено стакло и локвице 
воде за цвеће. Шкрипа кочница и 
понеки потмули ударац у даљини, 
на прузи: истоварују каранфиле.
Али остало je брижљиво испланирано: 
пригушивачи, обложени осмеси. Чак и кравате 
падају са савршеношћу једне бране, 
једног подземног зида.
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Оно што долази после стари je ритуал 
брисања, егзорцизам што 
почиње са оделима и 
завршава се с ватром. Изанђали 
каишеви, зупчасте шине и друга бескорисна 
оруђа: у врећама за ђубре.
Окови, орманчићи и кабаста сећања 
одлазе камионом сваког првог четвртка.

Било je само воде и парцела земље: 
вода равна, тек местимице набрана 
далеким митовима, пустоловинама, 
а земља тамна, кора 
урасла, стврдла, 
и одоздо нешто што пулсира, 
можда смрдљиво, можда не.
Неки су изабрали море, његово љуљање. 
Други узгајају раж, кореше, и 
ноћу плешу око ватри.
Ja копам, копам, не знам зашто.
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Ево ме овде у тами 
далеко je 
касање коња, пролажење 
тела и светала и обриса на води. 
Далека ватра, гласови.
Ево ме у тресету.

Или би можда требало да кажем 
да сам заправо ja далеко 
касање коња, ja пролажење 
људи на снегу, барки што се климају на валовима. 
Оно што остаје од ватре, од гласова.
Кашвица у шпиљи, маховина 
на стени. Траг, графит, 
испран лик.

Друге срећем у шуми, 
очне дугоъе, празне, фиксиране, 
шаке сасушене, остатке разложене 
или скрхане, пешћа незнанаца, 
цеванице 
што тумарају земљастим лагумима, 
азотне жиле заточене у стенама.

Замишљам их 
како гмижу дуж пужеве слузи, 
вребају из кртичњака, 
ударају а да их нико не чује 
одоздо у земљу, 
вичу
И ми смо, и MU 
смо били, знали смо за сунце, 
смејали се и трчали.
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Испоручили су ме овде 
с хиљаду разлога или грешком у достави, 
кезећи зубе и декламујући молитве. 
Хтели су извесност неповратка, 
користили су шиљате коце и бајалице, 
и дубоки глиб.

Вероватно сам крикнуо пре но што сам пао.
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Да ли су то крила махала у боровима? 
Сећам се само излива сунца, пљуска светла, 
и шумске тишине, у ишчекивању корака. 
И извесности тог хода, 
те пуне земљасте стазе 
и спокојне турбуленције крви.
Па била и крила: понирао сам 
у неку мекану земљу, блатњаву.

Диже се, израња из тромог вртлога, 
бљештави амбис што притиска, шири се, 
износи једно пећинско сећање, 
мирис дубоке маховине, 
глуви бол, разлегање 
непроменљивих времена, одјек олова, 
ланаца, гвожђурије, 
то je монструм потпалубља 
што се пење на командни мост, 
крик што се paha у трбуху и хоће да изађе.

Тама je лишавање
светла, боје; безнадежност 
потпуна, која не боли, притиска, 
и није равнодушност него одсутност 
жаљења или ишчекивања; у тамнини 
ишчезава појам прошлости и будућности 
и нема остаје крња садашњост:
нека садашњост несвесна.
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СТВАРИ БЕЗ ИСТОРИЈЕ
Док Клаудија и Нина спавају

Говорила си да дању 
мрак живи у ормарима, 
или иза брда, 
да излази вани тек увече, 
кад се може спавати 
и имати страх.
Али, вечерас се бди, пун je месец, 
и иза сваког процепа пулсира магнетни 
ваздух, могу разазнати 
готово свако набирање шума.
Тако вам бројим удисаје 
и издисаје, овде крај ваших тела: 
дугачки вал што се полако 
пење и силази, што се враћа, 
а испод амбиси, плес мурина.
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Испод врта
2

Матеу

Као да нам je било тешко да признамо 
да смо навикли на преплете бршљана, 
трновите багремове честаре, и те стазе 
тако дуго тражене, нађене па опет изгубљене 
у немуштости шипражја.
Чему прича, треба отићи, мислио си, 
показујући ми на измишљени град 
који си оснивао у пределу без сунца: 
ћутке, а и зато што су се речи 
бројале, није их ваљало расипати.

3

Опкољена висока шума, подвожњак, 
низбрдица с кестеновима и отпад. 
Још ниже, теретни возови су пулсирали. 
А, тамо између, помисли на ватру, 
на људе што с јесени спаљује стрњике, 
оловну светлост и папрат, 
хипокастане. Али био je то живот, верујем, 
био je живот и о во, згурених 
коренова, везаних унакрст, 
или тврдоћа једног зупчаника, 
н-егово морам да кружим. Нико, мислили смо, 
неће попут нас гледати ове улице. 
Даждевњаке, слепе мачке, трачнице, 
толика богатства.
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4

Лето би могло бити и километар путем, 
надомак Колдрерија, и шумарци липе 
и багрема што се отварају ка наредним, далеким 
у дугачким месецима маховине и трнова: 
дрвеће као загрљаји, круне од светла, 
свеопште зеленило, и лагашни издисај 
што се диже из земље, и лења измаглица 
што се креће нехајно као неко ко je одржао 
сва своја обећања: тада чаше звецкају, и 
ко седи у сенци, притајен, дугих се погледа 
одмара.

5

Не, имао сам мало времена, тек поподневна 
шетња, неколико слободних тренутака: 
рудници гранита, мирис камена, 
и сва та тишина дуж реке.
Да, село je било као опустошено: 
а кад би експлодирало неко складиште? 
Кад би неко, иза прозорских капака 
или шипражја купина?
Не, нисам срео готово никог.
Само старицу, пред портом, и једну девојчицу. 
Да, можда су се уплашиле: али било je ветра, 
сувише ветра да бих се дивно пределу.
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6

Стизали су неумољиви 
према геометријама светла и таме: летећи 
мрави, или нешто 
чији прави назив не знаш, и зовеш их тако 
јер су ти тако рекли да кажеш. Из лењости, 
годинама. Као лоше вести, неприлике.
Сићушни паук пузи у судопери, на тепиху 
очекујеш шкорпиона олује, 
и зар није Беленкова ноћ?
Мрље на језеру: негде пада киша 
или ће падати ускоро 
по ономе ко спава.
Сањаћеш белоушке.

8

Јаки мириси, мента и лимун, 
као да ти сметају. Камење, ротквице, 
предмети заборављени у дворишту 
зову те да копаш, да откриваш: водене капи 
на цевима, сломљене мотике, 
таму испод степеништа, паучину. Наједном 
новчић у башти, бркати крал- од 
пет чентезима, хтела би да га прогуташ.
Ко га je изгубио, окопавао je почетком века: 
кромпир, можда (трајао je рат);
и тако на тлу мртваца 
успевају пузавице бораније.
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9

Нећеш се сећати ничег.
Пас Игор, крема за сунце, 
док се ти играш ветра, дуваш 
и смејеш се. У с в oj oj си преисторији 
ћутања и крикова, 
изненадних открића: сунце, ватра, 
и сирене возова, тунели. 
После ће доћи језик, 
ствари ће имати имена и можда манье 
жестине, манье сјаја. А памћење ће ти 
подићи коралне спрудове, непокретне звезде 
у времену. Али засад join нема дистанце, 
нема празнине.

10

Вече, суво лишће у џеповима, 
храстови жирови, шарени каменчићи. 
Ти их скупљаш, и дајеш ми их: сићушни 
уломци дана, или трагови мисли. Овде je 
прошао пас, вукова изгледа да нема, 
сада хоћу један велики лист, а после? после не. 
Баш као коса твоје мајке: свуда je, 
готово невидљива, бржа од мене.
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Предео

Овде лије данима, понекад месецима. 
Камење je поцрнело од кише, 
стазе отежале.

X-

На ивици канала: 
пуноглавци, тамне лименке. Кофер 
замазан катраном.

X-

Трак уља клизи
по шљунку. Изнад, бетон.
Загребет ли земљу: отпаци, 
ољуштене цигле, зечји зуби.

X-

Може се мислити о људским шумовима, 
корацима, тениским лоптицама. Случајним гласовима. 
Све je прихватљиво ако ничему не служи.

X-

Пошто je ово празнина, има места за све, 
а оно мало чета има, изгледа као да га нема. 
Чак су и колосеци савршено инертни; 
гуштери непокретни, вагони 
заборављени.
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И онда кокошарник. Ствари без историје. 
Или изван. Ко лица
ко)а немају точкове. Бунар. Трули чабар 
без данца. Име неке будале: 
Луиђино. Пер je у мрежи, кокошије.
Рупе у мрежи. Покидане потке.
Оно што не зовете окрутношћу.

*
Ja сам ово: ништа.
Хоћу оно што сам, j ако.
А речи: нико ми их сада неће украсти.

66



Креспи д’ Ада*

* Назив радничког насеља које je К. Б. Креспи подигао 1878. за смештај сво- 
јих текстилних радника. - прим. прев.

Дуж обе стране прилазног булевара 
у двоструком низу 
да се поставе дечији гробови: 
мали једнаки каменови.
Термин „дечији” 
означава оне који нису сазрели 
за рад.

*

Избегнимо 
патетичне фразе. 
Велика сива зграда у дну 
сугерише сталоженост 
и самопрегор.

*

Преко пута гробља 
природа je од ала своју пошту: 
жито и булке.
О во да подстакне све друге 
како би ред зацарио у свакој башти.

*

Савршена геометрија улица 
није без везе 
са осећајем дужности: запамтите то. 
Једног дана 
све ће бити тако.
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Жели ли ко
да случайно оде другде, 
само нека иде.
Али да зна да нема алтернативе.

68



Негде код Сплита

У сребру су платили боговима 
та) једини саркофаг, 
вечно друштво после смрти; 
доцније je скрнавитељ 
покрао све што се дало покрасти. 
У Салони, на ливади, 
стари водич отклањао je травке 
jep je испод био мозаик у боји.

Нема потребе узнемиравати се. Ово je гром 
а остали шумови су деца што се играју.
Само би глупан могао помислити на топове, 
умишљати јаме и лелек жена.

*

Жена морнара Апостолског 
решила je да ме зове Анђело, смејала се. 
Због њеног пса, оболелог, 
дуто смо тражили апотеку ко j а join ради: 
био je у ствари последњи дан у години 
и осећао се празник.
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Изгубити синтаксу

Или, боље, 
изгубити синтаксу, целу генеалогију 
ко)а je давала смисао. И рећи рашљика, сунце, 
рећи мука растења, 
као што би рекао камен, радијатор, пластика. 
Пуноглавци, вертикалне парадигме: и ниједан сан. 
Најневидљивија соба, мехурић 
ужареног ваздуха у пирамиди леда.
Можда Ke то бити мирис, интензиван укус.
Густа транспаренција, 
окрутнија.
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Continente

Хтео би да зна шта се догађа, 
оно што се припрема. 
шта виде, преко дана, 
они што долазе овде: осамсто хиљада 
сваког месеца, кажу; скоро два милиона 
очију у пролазу, 
руку које хватају.
Како виде. Како размењују, рецимо, 
љубав или бол, несаницу.
Квинтали риже и теста. Коридори 
конзерви: сардине, палмина срца. 
Каранфилићи: на милијарде.
Девет година живота, сматра се, 
проводимо у аутомобилским колонама: 
где одлазе мисли, 
било би лепо то знати, рециклирати их 
макар. И онда: да ли je тачно 
да je ово нови концепт „места сусретања”? 
Да je хидраулична клепсидра инжењера Житона 
највећа на свету?
Да je поставлена овде 
не без симболичког повода?

* Назив ланца супермаркета: један од његових највећих објеката je џинов- 
ски mali код Лисабона, Cascaishopping. - прим. прев.
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КРВ КАМЕН*
Из мрака

Из олука, цијук, из мрака, 
птице, можда, или миш ухваћен 
у некакав cul-de-sac, што гледа 
ствар покрај себе, у тами.
Ту покрај, у заседи. Нека сила 
што надолази пре свих речи 
и пориче смисао: ждрело и 
фурија, живци готови да кресну 
изазвани нечим или ничим. Потмули 
ударац, сада, шумови. Без имена су 
жртва и џелат, стапају се у 
биолошкој френезији, поништавају 
једно у другом, рез и перје, оштрица 
и спора агонија, језива. Остаде крик, 
тај крик у обилној јунској ноћи, 
који je већ реч и прекида сан, 
пита те ко си.

Pietra sangue, наслов четврте ауторове збирке и камеи за глачање гипсаних 
плоча, последњи и најважнији у занатлијском поступку. - прим. прев.
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Нини која се боји

Ноћна пуцкетања и та нестварна 
тишина: лишће, далеки гласови, бућкање 
можда великих риба у језеру. Чак и месец 
што промиче има свој лунарни 
глас жуте козе. Ето, на тебе je, 
понекад, ред да бдијеш 
нада мном, над мојим дисањем 
што свако мало нестаје у тами.
Али не мисли на то, ако может, 
заборави; и сувише добро знам 
шта значи пробудити се усред ноћи, 
ћулити залуд ухо, проклигьати 
ништавило ко je те окружује, 
један непомични зид.
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Гуштеров монолог

Из тишине, овде, тражене и трпљене, тамница 
и куда, кућа висока на води; из тишине 
дана и часова, 
једнаких и осредњих, 
ово je пут, иако je 
тешко рећи да ли изабран или настао 
сам од себе, неумитно; али из тишине 
нечуване, заштићене 
тек властитом самоћом

- у пустињи
било ко j а дина, бескорисно место 
где би се село 
у које нико не гледа

и сада маглуштина ca југа
шта доноси? Пред
данима магле, и кроз маглу клизну
брза пловила, што оставе тек привремени 
знак над водом; мора да има ветра 
кад празничне врпце и врбове гране 
постају змије в аз духа и оцртавају
нешто што не видиш 
и што не траје
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одавде причати
или ћутати: привијен уз влажну 
катарку брода, што се још мало 
одржава на води и времену. Никакву песму 
нећемо моћи да прихватимо, никакав крик 
бродоломца: али све ћемо морати да саслушамо 
не попуштајући пред жељом или самилошћу? Тако се 
тишина цементира: не споља, 
изнутра, 
не глувило, већ неко преко 
које не даје гаранције за повратак

облици
неодредиви, спирале
једног будућег плеса? или контуре 
нечет што се брише и нестаје? Таласи 
стварају и премећу светлосну потку 
коју испитују галебови;
путања кленова зарања и
потом се диже у искиданим кружићима

овде
се не може говорити о стварима, 
већ ишчезлим или заборављеним
или непрепознатљивим;
остаје само љубав или њена сенка, 
знак пресељене светлости, уедини трат, 
танак, кончает, који се из даљине 
прати, као невероватан
лет, у висини
и можда у стању
да прође кроз мећаву, да пробуши 
густи небески свод. Сада je путовање 
немо.
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ПОТОПЉЕНА ТОМИЛА
Долина мртвих

Има једна мала долина што залази 
у брежуљке, питоме и насељене, само уломак 
сенке кад се гледа из воза, иза зеленило 
што измиче и те кротке 
животиње, краве и кон>и 
годинама непромењени и скоро непокретни 
у протицању дана.
Али неко, ко подигне очи са књиге 
или се збуњен пробуди од наглог трзаја, 
погледа je начас као што се гледа у празно. 
И све стоји: реп у ваздуху, 
жути млаз мокраће, затегнути лед 
на испрекиданим кадровима, дечак 
што скаче и остаје заустављен 
у својој игри. Ту je и кућа 
и дим и пејзаж исечен возом.
И та сенка.

Увек има нека мала долина што залази 
и не зна се куда води 
прође ли уопште 
ико. Тамо бих волео да вас видим 
како ходате сами кроз јесење шуме, 
на ваш начин слободни, без освртања. А не могу.
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Алгометрије, II

Мисли на пејзаж, сада: попети се 
уз јаз, следећи прокопану стазу, што слева 
води уз диреке и бандере, потом полупразне 
кавезе узгајалишта паса.
Само језичак између купина и багрења 
дели међутим, здесна, путељак од воде 
потока или канала што се спушта наниже, низ црнкасто 
камење преостало од брежуљака из доба јуре 
сада готово сравњених. Антитетички 
правки, и ти у средини, 
између протока енергије и френетичних вена 
што пулсирају. Мало напред 
једва видљив кланац, и изнад кланца 
старе оронуле дашчаре неке стругаре, 
љуспе дрвета, шиндра, троношци, 
зарђале шипке што личе на scaffolds*  Команча. 
Потом слушај: лавеж у даљини, мотори, 
чести збркани знакови претходних пролазака, 
људских и животињских: трагови, отпаци. Попети се, 
дакле, куда? Где да би се стигло? И шта то, страх 
или задовољство вибрира кроз купине испрскане водом, а и вода, 
зашто? Брана, удно, 
од немог бетона, твоја je прошлост, цеди се с муком 
мало црне воде преко зида. С пролећа 
подижу уставе, шикне у налету 
бујица и блато у долину, гњила дебла. Обнављају се 
геометрије камења, тајни 
токови.

* Дрвене скеле на које нека северноамеричка преријска племена постављају 
своје мртве, стопала окренутих истоку. - прим. прев.
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КЛАУДИО ДАМЈАНИ





MOJA КУЋА

Када бих овде седео а био 
без свих ових мисли што ме окружују 
ja бих летео између еукалиптуса што шуме 
поред моје родне куће.
Птичице праве своја гнезда, 
свуд уоколо стварно се послује! 
Ово je време кад почиње пролеће 
или je можда јесен а небо јасно азурно, 
уоколо птичице накратко полете 
а ja седам под ово дрво.
Тешко ми je кад видим како су куће чисте, 
нећу да гледам блистав а окна, ролетне још увек целе 
и не бих хтео да дође вече, 
не бих хтео да чујем звук двоколица 
млекаџије што долази из удаљене улице.
Али ако дође вече 
хтео бих да о дм ах буде ноћ, 
хтео бих да видим сјајне звезде на небу, 
хтео бих да чујем дисање дрвећа близу моје куће, 
хтео бих да чујем како моја кућа 
није тужна, него je весела.

81



Не реци да je моја кућа тужна, 
не реци да je моја кућа усамљена. 
Оставио сам je и више joj се нисам враћао 
и тако je остала напуштена.
Прво je кров пао 
потом су и зидови почели да пуцају, 
црвене циглице парапета стубишта 
разнели су посвуда, 
повадили каменове из дворишних степеника. 
Дошли су војници, 
претворили су je у тврђаву, 
поставили су бодљикаву жицу, пуцали су, 
све je то морала да поднесе моја кућа.
Али je дрвеће око ње порасло, 
у тишини шумели су листићи, 
сенке листова миловале су зидове. 
Свако јутро у освит, свако вече у сутон 
у дворишту je мирисала лоницера, 
цвеће je још увек цветало.
Кров се полако рушио, али колико ствари уоколо, 
колико тајног живота који нико није видео, 
који нико није знао, 
чинило je веселом моју кућу, испуњавало н>ен живот.
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Хтео бих да останем овде са малим гуштерима. 
Ви се вратите кући, 
ja бих хтео да останем овде.
Не бих хтео, сада када сунце залази, 
као увек, да устанем и вратим се; 
не бих хтео, као увек, да малко ухватим вече, 
тек видим како вече почиње да пада 
са својим срамежљивим стоналима 
и потом, пре но што се смркне, похитам назад 
и вратим се истим путем 
пролазећи уличицом у обрнутом смеру.

Кад пада вече 
мрак постаје све већи 
и онда ми кажемо: морамо кренути 
да бисмо имали светла дуж пута. 
Ja бих, сада, хтео да останем, 
нећу да имам светла 
јер нећу да се враћам 
путем.

Док се ми враћамо, 
краве join увек пију воду, 
хоћу да видим где одлазе да спавају. 
Док се враћамо join има светла 
и расути коњи пасу, 
хтео бих да знам шта раде после, 
да ли се окупе сви заједно 
или се групишу по породицама, 
хтео бих да знам да ли мајке, кад стигне ноћ 
траже своју децу.
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Изјутра, док сам излазио, 
ваздух je био пун светлости. 
Кокошке су снеле jaje.
Узео сам свој бицикл.
Обукао се брзо, да бих изашао.
Ноћ je пре тога била црна. 
Еукалиптуси су стајали прави. 
Ваздух je био азуран, бео. 
Лишће je стално шумело. 
Куће су биле мирне.
Испред кубе Рата 
видео сам Тамару. 
Или сам je срео на улици. 
Кад ме je видела, замахала je репом. 
Ja сам je миловао, она ме je гледала. 
Помиловао сам je и, гле, 
више нисам успевао да кренем. 
Оставити je, није било могуће.
Гледала ме je тужним погледом. 
Њене очи спрам мојих.
Више нисам могао да кренем.
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Долазио сам ходајуби лагано 
асфалтираном улицом. 
Еукалиптуси су били нечујни, 
само су гране повремено пуцкетале. 
Кућа je била сама, гола, 
сунце ју je обасјавало; 
била je непомична, седела je. 
Кућа ме je гледала 
тужним очима jер je била скроз пропала 
али не беше тужна.
Осебао сам како време није прошло 
и како je девојчица, малецка 
са целим животом пред собом.
О, хтела je да потрчи, хтела je да се поигра!
Док сам одмицао 
куба ме je гледала. 
Ja сам одмицао, али улица je била необично дуга 
и ja нисам стизао.
Поток са пуноглавцима као црта секао je поље, 
плуг изорао земл-у свуда око кубе 
чак и у дворишту, чак и у башти!
Кровови канцеларија*  били су пали 
али je лоницера join увек расла на веранди. 
Кокошарник je био срушен 
али су га индијске смокве и даље украшавале.

* Реч je о песниковој кући из детињства која се налазила одмах до управне 
зграде оближњег рудника где je Дамјанијев отац радио као управник. Ово 
рударско насеље сада je напуштено. - прим. прев.
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Како je лепо што je ово време 
као сва друга времена, 
што пишем песме 
као што су се увек писале, 
што се ова мачка испред мене умива 
и проводи своје време, 
иако je сама, скоро увек сама у кући, 
ипак све уради и не заборави ништа 
- сада се пружила, на пример, и гледа око себе - 
и проводи своје време.
Како je лепо што ће се ово време, као свако време, завршити, 
како je лепо што нисмо вечни 
што се не разликујемо 
ни од ког другог ко je живео и ко je умро, 
ко je ступио у смрт мирно 
као на стазу која се испрва чинила тешком, стрмом 
а потом, међутим, била равна.

Како се зовеш?
Како се зовеш?
Како се зове птичица 
што je сада слетела на тротоар 
и кљуца нешто на бетону?
И сада у школи, док девојчице пишу 
гледам у дневнику њихова имена 
која још нисам видео.
И, стварно, за неке изгледају ми чудно, 
као да су различила од н,их;
и мислим у себи: девојчице, ja бих вам дао друга имена, 
али не кажем те речи.
И гледам њихову неспутану радост 
као блистави водопад 
што се накратко расипа, 
као семена што се деле 
и потом сва заједно сабиру.

86



Кад си ушла у кућу
Liebe ти je одмах притрчао 
и пружених шапа хтео да те пољуби, 
и био je тако задовољан што си ти дошла. 
Ти си га миловала по глави и стезала му губицу 
а он je осећао твоју шаку која га je стезала 
и хтео je да залаје, 
али није могао.
Било je доцкан, и морала си бити тиха, 
морала си отићи у своју собу 
и свући се, и лећи у кревет 
а да ме не видиш, 
не знајући добро шта си осећала за мене. 
Морала си да се скинеш, и легнеш у кревет 
и наслониш главу на јастук 
а да те ja не видим, 
а да ja не будем крај тебе.
И чула си Liebea како гребе по вратима 
и како завија и како цвили, 
не лајући јep није смео да прави буку, 
а ти ниси смела да му отвориш, јер то није хтео господар, 
али ниси могла да му не отвориш, и ево, на крају, отворила си 
и он je ушао задовољан и скочио у твој кревет 
и одмах се успавао.

87



РУДНИК

Док деца раде писмени задатак 
и надносе се над своје листове 
учионица почива мирно 
и си)а као неко светло око њихових глава. 
Ja их гледам, и њихова снага ме погађа 
- девојчица je пришла да ме пита нешто 
и у њене небескоплаве очи тонем - 
неке су мање лепе 
али им у цртама препознајем славу 
латинских жена, 
узвишене кретње и познате ликове 
- мислим на пренестинске жене, прадревне, 
украшене огрлицама, елегантне, 
и на убоге девојке, на сељанке, на пастирице 
најмрачнијих векова - 
и на дечаке, колико славе над њиховим главама. 
И код свих, колико очекивања, колико наде 
- од свих мојих ученика највећи су, већ су велики - 
и мислим: како им ништа нисам рекаб! 
како ништа нисам урадио! - но, јесам ли могао? - 
обузет само занимањем професора, 
у журби у којој сам стално, и расејан, 
као да их никада нисам приметно.
И чудим се што сам био у стању 
и да плутам у овом амбису од светла, 
што сам остао здрав, и читав, крај толике снаге таласа 
крај толиког мора мирног као небескоплаво небо.
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Ваздух око моје куће, 
сјајно азурно небо, 
еукалиптуси што шуме на ветру, 
сељаци што ходају, убоги, 
широких панталона, 
чиновници што из марамице 
једу хлеб, овчији сир, црни лук, 
шкуре офарбане у зелено, 
шљунак што пуцкета под ногама, 
капар што цвета на рубовима улице, 
жице у зраку што емитују зујање, 
раштркане кокошке што чепркфу, 
пас ко)и ме свуда прати, 
птичице на врховима грана, 
птице на жицама у зраку, 
голубови на дирецима, 
живице индийских смокви, удно, 
камени зидићи без малтера, 
куће тек подигнуте, 
младице дрвећа, 
врт пун стварй, 
кокошарник и голубарник, издашни, 
бицикл наслоњен на зид.
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Обала сија сама 
светла од прозирног окна. 
Изгледа као прозор 
у азурном јесењем дану. 
На симсу су геранијуми 
а иза кућа je море.
Звонаре одјекују 
а голубови лете.
Тужно je поподне, 
ветар одјекне иза окна 
и на обали језера 
површина се набрала.

Мислим о томе како сам без остатка волео 
кад сам био млад, 
и како сам био сигуран да je моја драга анђео, 
како сам и ja био анђео, 
како смо били исти
(само je она била истија од мене).
И сада не кажем: све je то била лаж 
живот je другачији, живот ме je променио; 
сада међутим кажем: све je било истинито. 
Рађамо се као анђели и без остатка водимо, 
са свим срцем наше љубави заљубљујемо се 
као деца ко j а не познају свет 
и без остатка умиремо.
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A кућа je нема, затворена 
jep више нико не долази. 
Кад би те видела, отворила би прозоре 
и истрчала на улицу да те загрли.
Улица, увек je тако пуста, 
по рубовима расту цикламе.
Кућа je, сада, сама у дворишту 
између шиљкова два чемпреса што шуме. 
Чемпрес што je био болестан и повијен, 
сада се исправно, 
оба су тако велика, и лепа, 
и бране кућу.

Ко то пролази изнад мене? 
Трава ми расте покрај, 
птице на гранама певају, 
њихов глас ме умирује. 
Али зашто ти ниси овде? 
Зашто су сви ту 
а само ти недостајеш?
И како ћу поднети твоје изостајање, 
како ћу уопште наставити даље 
док слушам звук птица 
налик на каријон 
или како трава расте 
као неко тик-так?
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Увала наследника

Колико сам волео ово место.
Стене што се спуштају у море правећи нише 
и просторе налик на собе.
Две рибарске куће на узвисини 
сада без крова али још увек лепе 
и око кућа мезембријантема што још увек цвета 
и покрива камевье и степенице.
Камп-приколица на узвисини, сада скроз пропала, 
али некада лепа међу боровима, 
и потом увала што je назваше увалом наследника 
(сувише je компликовано објаснити зашто), 
трокут од неколико метара на мору.
У шуми, затим, чудна и тајанствена брвнара 
са столом испред, као да припада дрвосечама 
или седморици патуљака, и затим чудни контејнери 
или конструкции налик куполама или бункерима, 
полускривене у зеленилу.
Две рибарске куће: 
мале, по једна просторија, 
и тежак свакодневни живот, 
али тако леп уоколо да било je хармоније, 
колики радости између та четири зида. 
Замишљам две породице: je дну у вишој кући, 
другу у нижој, 
заљубљене заручнике, 
магија која ће трајати кратко, 
или ће можда трајати дуго, као Филемон и Баукида, 
догод живе, и не умру заједно.
И чак и сада када су рушевне 
две куће изгледају као два храма 
у мом сећању 
са светом шумом на узвисини 
и црвеним мезембријантемама уоколо.
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На лепом брду

Овде на гребен где сам стигао 
не долази никада нико. 
На врху je напуштена тврђава 
која доминира огромним простором. 
Стазе су биле увучене. 
чудно je што се не пење нико. 
Плаже су доле пуне света, 
улицама пролазе небројени аутомобили, 
цело острво врви од света, 
али овамо, на ово величанствено место 
не долази нико, и ja сам сам, 
изваљен на највишој кули, сунчам се. 
Ма колико да маса људи нарасте 
увек ће бити простора за самоћу, 
за човека ко j и у трену може да загрли ствари, 
који схвата да нам je само племенитост дата 
и да живот вреди живети 
да бисмо били племенити, 
изврћући баш као рукавицу 
егоизам с којим смо рођени.
Скоро да ме хвата вртоглавица, док 
лежим на највишој кули директно 
изнад плавкастог мора.
Бело камење прави ми друштво, 
потпуно смрвљено, као да je нека побуна 
земље протресла тврђаву 
и разбацала камење.
Има и зид са лучним прозорима и младим 
бршљаном што се сав озеленео пење 
као да га je неко тако наместио.
Имам осећај да je све разорено 
и све цело, савршено.
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Пастири ме не препознају, 
мисле да сам странац, 
неко ко je полудео.
Обучен сам као ходочасник, 
као неко ко тражи милостињу. 
Стар сам, тешко се крећем, 
ни дух ми није окретан као некада, 
а ипак не бих тражио ништа, 
само да будем у овој вечери, 
пред таласом што je нечујан, миран, 
и оближњом шумом где птице певају. 
Толико знања je за мном, 
а ипак морам да умрем.
Хтео бих да сиђем испод земље, 
али не да бих упознао живот, као некада. 
већ да бих упознао смрт.
Па ипак, Адска врата се приближавају, 
скоро су крај мене иако их не видим, 
већ чујем гласове хероја, већ их видим, 
већ ме теше њихове речи.
Осећам да су крај мене, како нису тужни 
него су весели.
Крај мене су места где сам живео, 
крај мене су предмети који су ми драги, 
тренуци мог живота, најрођенији, 
и ово вече je преда мном 
и шапуће ми на ухо.
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Помислих, наједном, како цвета цвеће 
у мом врту, након толико времена, 
након што je плуг прешао преко те земље. 
С веранде су ми допирале латице до образа, 
лоницера je расла ширећи свој мирис, 
близу борова леје су се поново обликовале, 
окружене белим каменовима.
Иако су куће биле пропале 
на азурном небу оклевала je боја 
готово розе, или можда светла, 
прозирна као стакло.
На црвеним хрпама шкартиране руде 
расли су жбунови.
Свуда je расла пшеница, и око школе, 
и у коњским стајама.
Али око моје куће беше процветало цвеће 
и лептири су летели, у паровима као некада, 
када je врт био населен гласовима, 
повицима деце и позивима мајки.

Сада 6их хтео да све буде покривено 
као да се сахрањује мртвац, 
да се донесе земла, и покрије кућа, 
собе пуне земле, 
да се покрије канал, 
и само ако би копали открили би улицу једнога дана, 
пронашли би челичне жице, зарђале, за струју 
схватили би, можда, да je ово село било рудник, 
ако би још копали открили би лагуме 
ако би сишли испод у црвену землу, 
открили би ствари 
ко je ja никада нисам видео.
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ХЕРОЈИ

Kao што сада ja стојим пред гробом свог оца, 
више-ман>е исто, стајаће и мој син пред мојим гробом, 
потом ће и HoBann сићи испод земље 
и доћи ће његов син и сести на његов гроб 
и тако у будућност кроз векове, миленијуме 
и уназад обрнуто у времену.
И тако ћу ja, сви ћемо сићи у ад 
у безмерну земљу коју не познајемо 
након што смо дошли пре тога у малу земљу, 
након што смо се родили у малој 
земљи отаџбини, добро ограђеној, окруженој зидинама, 
али након што смо једноставно видели очима 
безмерни простор подижући трепавице ка небу. 
И сада ja, под овим светлим небом, 
надомак плавог мора, у овом сунчаном дану, летњем, 
на овом малом гробљу, добро ограђеном, 
полажем главу на овај камен 
и лугам кроз безмерни простор.
Свуда се отварају простори, улице, 
свуда улази, као кроз хиљаде рупа, 
светлост што обасјава таман простор. 
Тако се кад ходаш улицом 
на хиљаде начина мења предео, 
на хиљаде начина креће исти пут, 
и увиђаш да сваки угао, сваки поглед 
од једног јединог лика потиче.
Као кад ходаш неком планинском стазом 
а ружини ти плодови висе са стране, 
висе и страта а да их не видиш, 
као што ствари у мрачној соби 
постоје иако их не видиш.
Тако сам ja јутрос, уставши рано, 
видео Тјованија како спава на мом кревету, 
и своју жену на малом кревету поред његовог 
и она je спавала, и Домитила, тек рођена девојчица,
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и она je спавала, главе положене на мајчину руку, 
и мислио сам на то колико живота пролази поред мене 
и мислио сам и на усамљене, који мисле да су усамљени, 
на то колико лишћа плови на реци 
кад стигне јесен.

ТЗовани, право кажеш 
боље бити овде него на небу 
када ћемо бити мртви 
јер овде си са својима драгим, 
знаш где си, иако ниси увек задовољан, 
понекад си тужан, понекад љут, 
док на небу не знаш са киме си, 
није баш сасвим јасно како и где би се било 
и мало се плашиш да будет тако високо, 
и није јасно на чему би стајале ноге.
И ja све мислим, Т)овани, да ли ћу те срести на небу 
или те нећу срести?
Ма, сигурно, сигурно да ћемо се срести, 
ja ћу те чекати и ти ћеш доћи, 
и онда ћемо бити тамо, иако се не зна на који начин, 
иако се не зна, није важно.
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У тој кући што се видела 
из болнице, са стогом сламе, 
кокошкама и петлом, иако у центру вароши, 
у то) кући са тим псом 
што се зове Камило, 
што не уједа, и миран je, 
у тој кући где сам те одвео 
те смо стајали испред ограде и гледали: 
кокошке су чепркале, пас 
нам je пришао и махао репом, 
и био je ту петао који je певао 
и био je прав и поносан 
и ja сам ти говорио: склони прете с ограде 
jep ти их пас може појести, 
али уто прође госпођа која рече: „Ћао, Камило!” 
и тада je упитах: „У j еда ли?” 
„Не, много je добар” 
а ja сам одувек тако мислио 
да je добар, и сада je махао репом 
тужног погледа, и у исти мах радосног;
а ти си хтео да уђеш унутра, 
али je капија била закључана 
и ja сам мислио: хтео бих да проживим овде 
са породицом, све своје преостало време, 
у овој кући са стогом сламе, 
у центру вароши, изван времена.
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Лежим на кревету 
а ти ме милујеш, 
умиваш као мртвог хероја 
и прскаш ме уљем. 
Плачеш нада мном, 
у очима не умеш да задржиш сузе, 
пролазе ти сузе кроз трепавице 
и јецаји ти тресу груди, 
зашто плачеш? Не плачи, 
ja нисам мртав.
Управо корачам белом уличицом 
оивиченом младим стаблима, 
осећам лишће што ми додирује слепоочнице, 
осећам поветарац који ме милује.
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Бар дел Григоло

Седам, наручујем пиће.
Долази одмах морски лахор 
да ме подсети на детињство, 
прича ми о кречним зидовима 
од песка, о сенама борова и мирти, 
шумовима корака 
и азурним одресцима мора, 
стазама покривеним росом, 
коморачу, рузмарину и тришљи. 
Ja се онда опустим, и кажем му: душо лепа, 
појури весело по овом платоу, 
окрени се око сточића 
и потом притаји под мојом руком 
краЈ моје столице: погледај море, 
погледај поља моје породице 
с друге стране залива, 
земљу ко)a je припадала мојима, 
а сада je уситњена на хиљаде делова. 
А пре мојих, чија je била?
И join пре?
И join пре но што су дошли Римљани, Етрурци, 
лахоре драги, чији си био?
Какви су људи живели у мојој отаџбини? 
Каква су моја драга лида била?
И још пре, када je острво било везано за копно, 
и није било, око њега, мора?
Не знам какав си био, и не морам знати.
Знам какав си сада, какав си био у стара времена 
мог детињства, за мене увек нова, 
и то ми je довољно, чак претиче.
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Бар дел Григоло, 2

Join увек долазим овде, у Бар дел Григоло, 
седам за сточић, преко пуга мора.
У сенци сам, између два жбуна 
и гледам, као у биоскопу, светло азурно море, 
Волтерајо, Вила Отоне, Магазини 
крајеве где су расуте куће 
рођака које не познајем.
Волео бих да их све упознам, 
да у неку књигу упишем све своје мртве, 
да предузмем претраге по гробљу.
Волео бих да нацртам пресек мог острва 
са свим његовим ведутама, 
волео бих и да нацртам море 
мог острва, његове разнолике облике, 
пресеке дна, кривуље нивоа.
Волим да чујем како je ово острво 
моја отаџбина, како имам неку отацбину.
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УМБЕРТО ФЈОРИ





ПРИМЕРИ
Примеры

Као у возу
на деоницама са тунелима: 
свежина, онда наједном светло заслепи 
и тама, светло, тама
и светло наново, и одмах 
тама светло и даље, тама. Чак ни времена 
да се погледа, заволи нешто.

После, кад будемо далеко, 
од читавог овог биоскопа 
шта Ke нам на крају остати у глави? 
Низ примера, серија 
фасада зграда, брзих и озбиљних.

Ту су, ове зграде, 
као објашњења 
која деца траже и потом 
никад не саслушају.
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Темељ

Испрва je ту била зараван, травњак 
стешњен између две зграде. Онда се тамо 
радило. Било je већ све откривено, 
до саме подлоге.

А опет около подижу четири табле 
иако je унутра празно, нема ничег.
Раде тако, као што се покрива мртвац 
на месту удеса.

Земља je била тамо, непокретна 
под сунцем, на дну ископа.
Пролазећи у журби, 
кроз руне људи су осматрали.
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Јавни превоз

Док смо прелазили с асфалта
на калдрму
окна су се тресла, 
чуо си како, испод, точкови 
подрхтавају. Личило je на несрећу, 
међутим ништа озбиљно: 
ко седи, ко стоји. Потом 
на одређеној станици 
сви сиђоше. Празан аутобус 
затвара врата, одлази.

На окуци
сам се ухватио за другу шипку, 
осетио сам како je млака
под прстима
као глава новорођенчета.
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Парк

Овде по лејама
испод дрвећа
трче пси.
Потом тишина, пико.
Онда ове три клупе на сунцу 
и жбунови пуни Цветова 
дају се видети какви j есу.

Светли, jecy, и постају 
све светлили.
И биљке: светле лист по лист.
А сенке у трави тачне,
и на стазама каменови, један по један, 
саздани тако, исто тако, 
и све прецизнији, док одједном 
не почну да личе ни на шта: 
има их, овде су доиста.
Осети се тад све спасење, 
сва опасност.

И остаје се
тамо, и стоји, скрштених 
руку. Бива се као у лифту 
с неким, господином, 
за пар спратова.
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Раст

Већи од свега je поглед, 
али зграде су веће. У вече на ћошку 
крај обасјаних прагова прозора 
осетиш како се мисао шири, 
како расте, као на образима 
залогај детету што не гута, 
као што лице расте у цркви 
испод руку причесника.

Окретница

Једно вече, у аутобусу заустављеном 
на мрачном тргу окретнице 
били су само возач 
и један путник.

Веху тамо као на раскршћима
у ниши
девица с дететом 
без намерника и сиромаха.

Стабла, стубови, клупе, 
све je попут њих било мирно, 
мирно и наблизу. Требало je да време прође.

Из темеља нових зграда 
ницале су травке и цветови 
као из рушевина.
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Становници

У висини сунце 
и доле дим што се диже, 
трг, зидови у сенци: навика. 
Иза последње зграде 
јутрос су изгледале 
сувише близу и голе, планине.

Одмах иза угла, 
осетио се терет путника 
што су ускочили у аутобус. 
Кроз искре праскавог raca 
стизао je с друге стране асфалта 
мирис блата.

Одувек смо овде.
Понекад, међутим, изгледа нам 
да се join нисмо 
скрасили. Тако, док идемо на посао, 
обузме нас страх 
кад осетимо колико je тврда, колико чврста, 
земља под ногама.
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Аларм

Усред ноћи 
над авенијама завија аларм. 
Стаје, и потом понавља 
два оштра тона, страшна, бесно 
као дете кад се игра.
У висини, на тамним зидовима зграда 
прозори се отварају, пале.

Сем улице 
кроз грање, пусте, 
ништа се не види. 
Људи навлаче завесе 
и остају око овог писка 
као што се бива у пољу 
око ватре.
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Балкон

Док поспремаш балкон 
сетиш се света, 
истуриш главу и видиш 
небо, кровове, 
улицу, камион, бршљан. 
све ствари 
при руци.

Гледаш ово складиште, 
и осећаш спокојство: 
постајеш глув, глув као топ. 
Ни куцање срца не чујеш више.

Али за то време кружи 
у овоме миру, и трза се, 
номера, и трза и даље мисао, 
као у парковима 
цело поподне 
моторна косилица.
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Пешак

Мишљење плаши. Плаши 
одвајање од света, оставити 
свет - овај, што нас држи - 
да би био пред нама.

Циркулишемо
у једној присно) сцени: 
облаци, зидови, стабла; али не можемо 
да их загрлимо, схватимо до краја. 
Далеко смо од правих ствари 
које су око нас.
Правимо грешку.

Па ипак, понекад неко добро уочи 
своју грешку, њену природу саму, 
чује je како прича и како се креће 
у њему, и прецизан глас који има.
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Ископ

У висини круже кранови 
а испод je врева сирена, 
али ова рупа 
коју буше између зграда 
налик je у природи усахлим потоцима, 
мирним.

Сад земљиште 
кад се погледа цело 
одозго, са шестог, седмог спрата, 
велики je угашени кратер.
Плаши то колико светлости, 
колико ветра садржи.

Месецима ће у овом огромном позоришту 
из свег гласа извикивати мере. 
Потом ће целу празнину сцене 
покрити бетон и стакло 
и са балкона - ко и даље буде гледао - 
махнуће пешкиром.
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Јављање

Високе изнад заобилазнице, светле, 
две зграде и између њих хангар. 
Јављање je ово, 
али се нема шта благовестити.

Па ипак, већ тиме што их видиш 
непомичне, праве пред супцем, 
зидови те теше 
више од ма ко je речи.

Парапети, ограде, 
степеништа, стубови, корнише: 
баш све изгледа као да Ke 
неко заиста остати овде.
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Зид

У одређено време 
изнад бензинске станице 
голи зид упали се 
и стоји на плаветнилу 
као месец.

У неком тренутку човек 
се доиста настани овде, 
и гледа у лице ове зграде, и научи 
да буде на свету, 
научи да говори зиду.

Научи језик, 
слуша људе око себе. 
Почне да види ово место, 
да осећа 
у јасноћи говора 
светлост овог зида.
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Воз, IV

Али како се излази одавде? 
шта нас може избавити 
из овог погледа?

Кад се прође мост, 
прођу последње куће, 
има света и даље.

И на врху ових планина 
или удно поља, преко пруте, на реци 
и на отвореном мору, на пучини, 
има света још. И тамо 
су ствари истините.

Ено: стварй.
Где све нестар и изостаје, 
оне остају. Дају се 
чути и видети.
Стварне су, ствари, и биће стварне: 
због овог обећања и сада, 
скривене у своме мраку, 
чак и док промичу, 
изгледају ти драге и добре.

Пратиш их и мислиш: ништа 
не траје тако.
Ништа. Сем, док гледаш, 
овог страха 
што се сваки пут јави 
кад не схватиш 
тамо напољу, до чега допета држи, 
шта од нас хоће, истина.
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ОБЈАШЊЕЊА
Бити

Понекад у некој мирној 
улици, у засенку, 
види се где смо, 
шта нас држи.

Паркинг je ово, овде, 
није место.
Магацин, 
нека врста складишта.

Све наблизу: 
велике ствари 
и безначалие 
лакат уз лакат.

Бива се са небом, овде, 
и са земљом, 
као на улици тањири 
са фрижидером 
и фикусима 
за време селидбе.
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Лоше схватити

Човек би хтео да га нико лоше 
не схвати.

Хтео би да оно што каже 
никада не буде збркано, 
страно, или тешко.

Као сви 
да се изрази, као што je обичај.

Бројке
откуцане удно листа 
норед речи свега: 
тако јасно.

Да буде разговетан 
као ови лепи дани.
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Друштво

У време за вечеру, 
док су се остали комешали 
у дневној соби, кухињи, 
уместо да помогаем 
изишао сам на балкон, 
на свеж ваздух. 
Видик je пуцао.

Још увек сам их добро чуо иза себе 
како се зову, смеју;
али, одједном, осетих да ми фале. 
Веху даљи од зграда 
с друге стране заравни 
- шест, седам у низу - 
са свим светлима упаљеним.

А, ипак, управо сада кад их више 
нисам видео, прилазили су. У знацима 
дуж пруте, у жутој трави, 
у слепом зиду, препознавао сам их.

Осећао сам, сада, да су они - иза мене - 
саздани од теста света, 
чврстог, светлот. А ja, ни од чета.

Ништа: исклизнуће 
између препуне собе и хоризонта.
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На улици

Ако се на углу нека госпођа
- или макар позорник -
окрене
лица упалог од сунца
у дивном дану
и проговори, - баш мени, 
овде, о поштовању које се изгубило 
или о врућини, 
осетим како се губим, као светац 
кад га окрзне вечност.

Осећам како биљке расту, осећам како земља 
кружи. Све ми изгледа јако и светло, све 
тек треба да се догоди.
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Визије

Излози, аутомобили: 
све je тако глатко, тако сјајно.
Људи на улици, 
ним могу, огледну се.

Али изван, на окретницама 
где се завршава град 
и даље, у пољима, сред зеленила, 
само се ствари виде.

У сувом муљу или тамо горе, у каблу 
високог напона, човек 
je без одраза. Изостаје, губи се.

Јави се он да страх 
да се не појави напрасно. Као деци, 
у подруму, ђаво.
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Пастир

Док овде унутра вичу, расправљају, 
балконска врата се отварају 
ка уличној буци. Три зграде 
су тамо, изнад моста, 
лепе као поздрав.

Само на њих ja пазим 
овде, скрштених руку, 
с оком пастира 
што издалека броји своје овце.
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Телефонски разговор

Кад сам опазио да je убеђен
- искрено - да се слаже са мном 
(хтео je, штавише, да разумем боље 
оно што сам мислио), а у ствари 
схватио je лоше, лоше, управо 
једну ствар уместо друге, 
кад сам видео да je бескорисно 
још се објашњавати,
пропао сам:
као кад светлост наједном оде 
и гласови у соби
постану јаснији.

Две, три реченице прекинуте, 
неколико кратких уздаха - потом 
више нико не проговара.

Далеко, у дубини таме уха, 
веза je трајала: нуле су се 
жице како пуцкетају.

Обојица с телефоном у руци, 
с једне и друге стране стајали смо 
повијени над неспоразумом 
као над пламеном огњишта.
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сви
Столпник

Било je то као пливати 
на пучини, 
наједном, усред масе медуза.

Жестином свеца, испосника 
што у пустињи, на врху стуба, 
извикује своје визије, 
своје молитве, 
ja сам ce захваљивао, говорио добро вече, 
молио да прођем, за извињење.

Мрак

Усред дана, притешњен између касе 
и рафа да бих направио места, осетих 
како пада мрак 
по називима ликера и слаткиша, 
и чух људе како се накашљавају другоме у лице, 
машу рукама, напипавају: осетих како сија, 
мрак у мраку, 
оно што ћемо свакога часа 
повредити.
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Годишња доба

Нисам више био ни са ким; али самог 
никако ме нису пуштали. Где год ишао, 
све сам их на врагу носио.

Сахранили су ме. Осећао сам како ми главу 
притискају разговори, погледи, лица, 
као неки велики црни одрон.

Сваког трена био сам на граници 
да пукнем, као у пролеће, 
под земљом, семе.

Поглед

Са сунцем, једнога јутра, видех како 
вас je ваша снага зауставила, 
зграде моје.
Ви не идете нигде.

Остајете овде, на дохват руке, 
али гледате у даљину, 
скроз, тамо доле, где сте 
заиста утемељене.
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Насеље

Након излаза с аутопута, 
где се регионални пут сужава 
између редова дудова, наилазите на 
гвоздену ограду стамбене 
зграде и потом - слева - салаш 
са бензинском пумпом, 
бифе, радња часовничара.

Није село, 
ни заселак: биће дванаест 
кућа, с једне и друге стране пута. 
Насеље.

Ту смо свако јутро 
у колони.

Насред кухиње, у приземљу, 
стоји жена 
с послужавником у руци. 
С тротоара широког 
не више од отирача за ноге 
две девојке гледају нас 
затворене у аутомобилима, 
комбијима, аутобусима, камионима. 
Изблиза, гледају нас, и ми 
гледамо њих 
како се њишу на штиклама.

Не можемо да прођемо. 
Да останемо, исто.

Ништа се не покреће, нико. Само светлост 
на хаубама, на зидовима, на коси, 
постаје све светлија.
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ЛЕП ПОГЛЕД

i

Небо, изнад каменолома, 
било je чисто светлоплаво, глатко и напето 
као чворково jaje.
Над шумарком лески 
над жуквама, 
надвијала се 
подневна светлост.

Стене и купине
дуж брдских стаза, биле су крцате 
сунца. У љубичастој боји трња, 
у белини кречњака, 
задржавале су га.

Изгледало je као да свет испија 
склопљених очију 
дан што je силазио. Свака гранчица, 
свака пукотина у блату учи 
од неба своју форму, своју боју.

Пропада по пољима, светлост, 
по шумама, и не враћа се.
Нити се зрак рефлектује.

Само једна тачка - у даљини, на сувом жалу - 
слала je блескове. Гледао си je како си j а 
у средишту све ове суше, 
свег сјајила, 
као у првом мраку, над кућама, 
прва звезда.
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V

Да, знам. Било je то оно што сам видео
- тек што сам почео да памтим -
после ручка, једног лета, тек малко
изван сенки соба
у којим су у фотељама
и на отоманима моји рођаци
спавали:
невероватно по,мна пажња борова 
и маслина, мирно блескање мора 
све до острва, до азурних планина удно призора, 
насред залива
- широк, гладак - траг једне струје, 
и тамо испод плажа спржена сунцем, 
чамци извучени на обалу.

Леп поглед.

VI

Како je био топао ваз дух, како je 
било светло, објашњење.

Из увала, са гребена, 
из заравни у близини, 
подигао се свежи мирис алги, 
мирте, мајорана.

И изгледало ми je да разумем добро 
како се призор обухватао у мени, 
како je си jao унутра, у даљини, 
у делу мене 
који ja не знам, који ja 
нисам.
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Прокоп

Кроз прозоре аутобуса 
заустављеног у колони на мосту, једног јутра, 
видели смо како закашњење гута свет, 
видели смо све време које смо имали.

Наше главе престале су да се клате.
До наших пар мисли надутих од спавања 
стигла je одоздо, између поља и кућа, 
шкрипа гусеница.

На дну прокопа који се отварао 
у нашим сновима као шака, 
видели смо црнило тврдог пешчаника

које није пролазило. Две механичке лопате 
видели смо, као лабудове на неком језеру, 
како на смену урањају вратове под овај камен.
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ДАВИДЕ РОНДОНИ





ЉУБАВИ, НИСИ МРТВА

i.

Сусрет

Изоштравам поглед 
и видим да ниси фантазам

иако изгледа да тешко ходаш 
док долазиш из магловите улице 
у луци којом господари ноћ 
што има астму у даху.

Чује се лупкање 
мртве воде 
о бокове бродова, звецкање ланаца 
у леденом ваздуху.

Широко круже 
светла низ самоћу молова.

Хајде отамо, из јазбина 
где су те сагнали. Колико удараца, колико несанице 
уштавило ти je лице, 
лепо je и измучено.

И рез ти се одскора 
скорео на уснама.
У тој одећи провела си лето 
и зиму,

сада je избледела, тело ти се 
преполовило унутра.

Али твој осмех 
још je нож 
и цветање очима.

Љубави, ниси мртва,
хајде 

обићи ћемо град.
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2.

Хоћу гледам, кажеш

Велике ознаке експлодирају 
на окнима аута a затим 
у очима, слабије.
Спава ти се? питам, виски можда, 
хоћеш ли да се одмориш...

Хоћу да гледам, кажеш, 
само да гледам.

Сада скребем 
у велике булеваре, у ноћ 
црнила и цинка 
густо истачкану фаровима, 
сиренама, испрекиданим 
ритмом семафора 
обешених о ништа.
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3.

Сећам се каква си била

Шта бих ти све могао рећи, 
кажем док наслањаш главу на седиште - 
прогласили су те за несталу, 
заборављену или мрзовољну 
након векова неразумевања, 
заседа, пропуштених 
састанака.

Погледом кружиш 
нешто препознајеш 
или изгубљена у свом акваријуму 
не гледаш ништа...

Била си ратник, сећам се 
у бљеску, док ти се профил урезује 
у упаљене излоге, 
толико си тога проживела, 

на крају си испала 
још и издајник.

Нећу ти ништа рећи, знам 
да ти je то најболнија тачка.
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6.

С шобом, у пропалим зонами

Периферије нема 
за тебе 

гледати je 
то што номера центар 
и хоризонт 
волети то што обнавља 
унутра

поворка солитера није 
бедна спаваоница
мрачна кошница с мало живота 
реплика увек истих предграђа 
и фавела

за тебе je, њени прети 
на гелендеру, 
предусретљивост деце 
којoj ништа не треба за игру 
материја живљења 
властита судбина 
не бити бољи од других.

Погледај оне диносаурусе 
како спавају у мраку - 
други не, али ти чујеш 
како дишу и можда снове читаш 
у биоскопу неба

и неку успаванку или нешто 
шапућеш поворци дворишта, 
нечујних, празних, свих једнаких.
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7.

Не сенку о суде

И оне госпођице 
питаш без нагласка у гласу - 

да, продажу 
љубав или шта ти већ кажем 
и ко зна шта су 
испод те камуфлаже.

И код тебе 
не видим сенку осуде, 
или казне, сенку 
сенке било чета.
И други то раде, 
обавештавам тоном таксисте водича, 
док се булевар удаљава 
са живом колонадом 
авети или споменика.

Само с више преваре, додајем, 
и више леденог сјаја:

гледаш ли кадгод 
телевизију...
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8.

Хајдемо где je гужва

Пушиш много 
и полако, и полако 
излази ауто на велике и уморне 
булеваре што се изливају у центар.

Хајдемо где je гужва, кажеш 
без емоција у даху.

Наранџасти бљесак 
семафора клизи по стаклу, 
ниске комете нашег промицања.

Перлица погледа местимице засија, 
onaj je час кад се у грудима осећа празнина 
што je срце може оставити.

Волети или не волети, све je 
у томе, кажеш, наше путовање 
бивање, не, 
није наше власништво.

И други су 
крокодили сишли у тамну реку, 
као оловком 
нацртани возачи.
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10.

Возећи се испод

Потом подижеш одшкринуте очи 
не знам зашто, 

нека девојка 
или излог 
ужурбана светлост.

Звезде се 
не виде, само необична 
архитектура светла 
што везује поглед, 
правоугаоници на зидовима, носачи 
лампиона, испрекиданост.

Дићи се, дићи се 
из овог нимбуса, удисати 
хладну таму, 
завејану стрепњу 
ваздуха, напету радост ноћи

њена расута светла.

Пакао, кажеш, ствар je љубави 
тужних, њихових мртвих 
дахова.
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и.
Бујица

Иза окуке, 
бујица 
људи што секу улицу, 
шаке на хауби, нема лице 
контрасветло, плави 
и блокира на сваком кораку. 
Излаз из позоришта, мислим, или хале спортова. 
Или успон 
из помрчине метроа -

Гледаш их, гледаш их 
све.

Да ли од паре, ветра, ко зна чета, 
очи ти влаже.

У тишини 
зовеш их, бар ми се чини, 
зовеш их све
а онда се окренеш 
и зачујем тво) шапат: 

шта значи
шта значи добити дете...
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12.

Погледај оно двоје

Погледај оно двоје, за 
столом, између њих вечера 
приведена крају.

Историја 
света заправо je дете 
у средини 
што их ћутке посматра.

То су волови човечанства,
теглити

до последњег атома снаге, и сада 
како je тешко вече, благо 
магловито, а руке непокретне 
како у тунелу ишчезавају 
речи

љубавна пена 
опшива им усне, 
уморни ореол 
њихово je лице.
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13.

Градско gpeehe jc црно

Градско дрвеће je црно
док испод протиче успорени саобраћај 
вечери.

Чува боју за друге сате
можда за зору или мало пре зоре

када не изгледају стварно
покличи првих мотора 
оквири врата и цика нечета 
у ваздуху

када се отварају посивеле гране
и бивају шаке
и изван ноћи позивају
боје, имена, бродове
и читави дан join.
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14.

Ко си ши

Ко си ти, шта
сам ja? Питање je бела 
буктиња, јато птица што се 
диже у уму.

Фуга фарова
шпарта огледалце ретровизора.
Ко си ти, љубави
што пратиш моје пролажење 
и седиш крај мене, гледаш напоље

и залутала са мном на овим булеварима 
не рекавши готово ништа, 
примаш ме лагано, узимаш 
у своје путовање...
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18.

Оно што йољупци траже

У основи траже се речи.

Пењање пољубаца 
уз његово ћутање 
што га он на софи или где већ 
предузима, служи томе 
да се отворе фонтане, ритам 
што их утискује и прима 

затвореним очима 
и устима тражити, служи томе 
да се нађу речи, њихово 
паљење у љубави, поверење 
након љубави, падање завесе 
између ћутати и говорили.
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19.

Пре иоследњег круга

Покрећу се аутомобили иза окна 
шанкери избацују празне 
лименке на улицу.

Гледаш, то je права реч.

Причаш ми и поново зовеш виски 
у бару у који смо се вратили.

Залуталост je ово, 
требало би ступити, тамо.
У присан контакт са ваздухом, 
без стида, у то присуство 
што нам прија, даје, умеш ли да дишеш...

Најбрбљивији испијачи 
већ су отишли и сада je овладала 
тишина глувог доба, споро 
помицање ка затварању.

Какав ваздух, слушкиња Божија, 
обрађујеш ме, стрпљиво и потанко.
И док ходаш н>ему се препустити 
и поново наћи, неку 
ведрију чврстину.

Бити заљубљен, кажеш 
мом ћутању што пљушти 
за шанком по чаши, 
или бити ништа, без 
даха.

После те чујем из аута, улазиш, 
довикујеш, свиће, 

још један круг.
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22.

Позиви

Зора je, али ништа не осветљава 
ствари, густи слој облака 
закрива сјајним слепилом 
крошње дрвећа и фасаде зграда.

Чини се да je свет понекад уморан, 
главе људи сметене 
под занемелим небеским сводом.

Буде довољан шум, онда, 
нечега у живици 
или зујање скутера 
са дугачким црнцем, 
кесе што лете на ветру 
неумесна боја његовог качкета...

Аутомобил се вуче, њише лагано 
широком улицом што светли.

Зора je, али не оживљава срца 
ова блага грозница:

него љубавни позиви 
на територији за коју смо мислили 
да je похарана,

него ствари, њихови блузеви, деца 
успавана, врата 
зарђала, и на бициклу
девојчица што излази, 
њихов бешуман глас, онај
светао глас.
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23.

Она, можда иоезија

Она извесних, штавише 
неизвесних година 
што станује у високој кући 
племкиња на велико} кривини 
булевара 
и кроз шкуре вреба 
живот што пролази 
и не зове га да се врати 
него слободно пушта 
белу крв самоће 
да споји се са безбојним светлом 
лампиона још увек упаљених 
иако je ноћ већ скончала, 
она са завесом стегнутом у шаци.
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24.

Не од лаз и

Осмехујеш се.
Поново на овом молу 

стојимо
на прсту града, шаци 
што се пружа ка мору.

Ауто стоји, изнурена 
животиња.

Отишла нам je ноћ из очију, 
сурвала се унутра.

Не одлази, кажем или можда 
и не успевам да то учиним.

Знаш, одговараш, 
да не одлазим никуда.

Шака што се у зори отвара изгледа 
да je само моја.
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БАР ВРЕМЕНА
Via Vizzani, Болоња

Упаљене боје видеа бледе - 
свиће зора у квадрату прозора, 
у соби са привременим намештајем, 
у овом италијанском и дивљем граду.

Милер je писао 
да ћемо сви постати Рембои 
а ноћас се дигла моја бол 
као писак травке 
на уснама младог бога.

И сада ко j а je то снага 
белило првих великих чаршава 
простртих на балконима, ко je крпице 
сна на гранама дрвећа, 
која вечност у затвореној линији очију 
моје жене и које најаве 
у грленим откуцајима голубова.

Постоје ноћи тешке као покољ
и друге лагане као снови 
и ноћи што пролазе брзо 
као шок у женским погледима. 
И оне што буде 
а не успављују
ако их посве доживите.

Из таме где као да je залутала љубав 
дозива тада нека ембрионална тишина. 
Али, не буди се то живот у праску,

хвала се
отиснула са ствари, уступање 
опроштаја.
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Тако сада, у унутрашњем светлу зоре, 
видим да се нешто померило 
у средишту космоса, 
ону петљу прекинула je 
прва стрелица ластавице, 
вео се са неба можда смакао 
и открио неко екстремно плаветнило.

(Или се покренула подземна раселина 
у приглупом осмеху анђела 
с кесама за намирнице 
којег сам видео с леђа како улази 
у први трамвај, 
двадесетпетицу још велику и празну...)

Понекад изгледа
као да je дело ништавила

дан
у трамвају, у окнима 
кафеа.

Немају стражаре наши градови, 
ко бди чини то по занимању 
или из очаја.

И непријатеља нико 
никада није видео да долази.
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Бартоломео

Кад се и ти будет зауставио у овом великом 
аутогрилу и уморно лице 
будет видео како ти промиче 
брзо на окнима, на алуминијуму танка, 

биће то вече као ово 
што на ветру ломи светлост 
и облаке дана, биће то 
велики тренутак: 
то ћемо знати само ти и ja.

Наставићеш пут 
с благим немиром, као 
успоменом и чућеш како иза тебе 
ћутања полица са предметима, 
точилаца, њихових капа, 
постају лагана песма.

Срећа je времена што те могу 
потврдити, ту си, нека тајна сила 
нека пометеност те прави, не моја 
младост што узмиче, не године 
зреле, не моје старење - 
наша права сличност 
тамо je где се не види.

Сине моj, путниче, 
твој ће бити пакао, твоја врлина 
овај слух псећи или анђеоски 
што подједнако слуша кружење планета 
и како таблета пада у чашу 
два спрата испод, где се двоје 
стараца пазе.
Та ће гласовита љубав бити 
твој отац, онај прави.
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Заустави се у овом аутогрилу, 
пожелећу да те из мрака угледам...

за Ђузеиа Унгарешија, ког сам видео 
једне Hohu како на телевизији нита „Реке”

Ja немам реке, 
никада нисам живео наднесен 
над водом што мирна 
или усковитлана пресеца град, 
оплемењује или у вртлогу 
односи МИСЛИ.

Нисам имао
камене равни где бих испружен 
на сунцу губио 
светлост ума, падајући у сан.

Имао сам булеваре, 
широке улице, бучне, високи млаз 
обилазница, 
раширене руке сироте мајке, 
вене којима свакојака роба 
улази у град.
Имао сам булеваре са дрвећем
или брзе вртоглавице између челичних површина 
и тамног стакла.

Хаос
што их чини идентичним, док на киши 
изгледају као пакао,

изгледају френетични.
Али ноћу, кад падне 

ноћ
поново се обликују, 

нови булевари
сенке и усамљености, 
када их обасјају повијени
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вратови уличних светиљки и гашење 
последњих реклама.
Лагано се покрећу тада, 
гранају, можда заврте малко 
читав град;

окончавају се 
надомак замка, 
катедрале, или клипшу 
под жутим светлима саобраћајног чвора - 
булевари ноћу дишу 
с лишћем платана, великим, црним, 
решеткама метроа и зраком успаванком 
што почива на деци.

Увуку ваздух кад крене 
путник последњег трамваја -

Булевари ми да)у 
нарочити живот, 
који није плач и није радост, 
не, него ветровитост, 

ходање 
још увек ходање 
које долази с ко зна којих мора, 
из којих долина, великих река.
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АНТОНЕЛЛ АНЕДА





ЗИМСКА ПРЕБИВАЛИШТА
Олтари одмора
ii

Беше овако. Песак уздигнут у дине 
гребениште без цвећа 
земља лишена годишњег доба, травке 
помицане у језерцима танке 
на штрафти зидова 
и соба топла скоро као да je усељена 
пламен гране и свећа 
слабо светло светло воштанице 
испред камена мртвих.

Шумски ваздух. Кост 
наоштрена, ти без чаролије. 
Теби

(у вечерима ватри и светионика, у окнима 
ољуштеним од пристанишних ветрова) 
дугујем извесности: 
ни повратак ни савез никаква утеха 
јед за твоју сиву лепоту утопљенице. 
Још траје густи 
пад ораха, корака 
где су реликти сада корење 
дисање парова у кабинама трајекта.
Не морска дворишта, него тремови 
ланци што разарају мир.
Од њих учим.
Да предмете не враћам на место 
да слободно показујем кошаре 
правећи од тела други простор. 
Мирно 
сада када између бусенова 
лагана сам стопа животиње
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(још дубље у ноћ
где je тама рад)
водом затварам пукотине, велике вазе.

Зимска пребивалишта

i

Наше би душе требало да спавају 
као што спавају танка тела 
да буду између чаршава као лист хартије 
коса иза ушију 
уши отворене 
способне да слушају. Плот 
зашиљена и ломљива, каменолом 
у мраку собе. Лака кост.
Тако опна везује 
перје на плећкама анђела.

Прозирне су уши болесника 
боје окана 
па ипак једнако чују 
рулање кревета 
премештаних рукама живих. 
У четири, о празнику 
завршавају се посете. Лагано 
окрећу се чела ка зидовима.
У празне ходнике силази акваријумски мир. 
Плавичаста светла, горе и доле 
уврх врата 
на ивицама степеница.

Ноћна светла.
Болесници спавају j един 
крај других положени
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на исте кревете.
Само je другачији начин 
на који савијају ноге у коленима 
ако ноге 
могу да савију, другачији 
талас на њиховима декама.
Ретки се придигну и ослоне леђима 
као код кућних болести 
и сваки кревет има велике зупчанике 
опруге што наједном 
стисну душек 
или га намах усправе.
Кревет зашкрипи, утихне.

Божићна светла.
Соба je раван с једва приметним хумкама.
С каквим се нечујним наклонима сусрећу мисли мртвих.

Зимска светла.
У амбуланти светлуца станиол 
мирис вина пегье се кроз ваздух.
Ако би живи примакли лице уз замагљена окна 
ако би малчице исплазили језике 
пара би замирисала на вино.
Има један тренутак пре смрти 
ноћ се окрене као кључ.
Koje тајне знакове шаљу лампиони умирућима, 
колике сенке остављају тела.

Десет. На столњаку кунић изврнут на бок 
кувани кромпир, шпаргла пасирана у ђевђиру. 
У соби влада свечана беда.

Живи се дозивају као из удаљених барки.
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II

Преко окана замагљених од студени прелазиле су збркане сен- 
ке. На небу, иза кућа, прштао je ватромет. Кад су сказаљке са- 
това достигле дванаест, с једног од кревета крај прозора допре 
кратак неумесан кикот.

Спустила се оријентална ноћ, залепила за кровове 
одједном као на приказима јаслица 
из пукотине неба просуо се снег.
Уз ивицу кревета бешумно су промицали ирваси 
спрам дрвета ормара гореле су лапонске ватре 
напољу пуцале боце и гране 
пламтеле божићне j елке 
дрво и стакло потајно искрење папира.

Стигла je Нова година.
Ми смо без напора бдели, 
једноставно 
je месец преламао греде, 
сенка чарапе застирала je двориште, 
сва светла била су угашена.

По острвима, јануар оставља 
љуштуре јежева на гребенима 
и запету светлост 
на зимским спрудовима.
Као пустолики камени венац 
у поларном бродолому, 
гранитне плоче и затворени гробови 
у води и на земљи 
иза рта Светог Тројства 
у ограђеном простору гробља.

Тражим храброст од вас, сањајте 
са достојанством изгнаника 
а не са једом болесника 
уклоните слике зидова и снега 
преобликујте сенку пахуља
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и мрки обрис галебова
са напетом душом морнара 
што заћуте кад вал насрне 
и помоле се
скупљени у кошари ветра.
Стубић воде спушта се у лавабо 
прозоре шара лед 
и тешко je мислити о морском лахору 
и лупа колица 
и јутарњи писак сирене 
никакво херојство не предвиђају.
Па ипак, опружени на мистериозној рути кревета 
ми смо у истоме сјају 
таласа што се повлаче
сасвим близу чвору који вода коначно опушта.

Брод се отискује и плови 
и једно je спокојно светилиште.
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III

Пре вечере, пре но што лампе загреју кревете и лишће дрвећа по- 
стане тамнозелено а ноћ пуста. У кратком простору сутона цела 
пролазе непрепозната годишња доба; онда се небо испуни обла- 
цима, ваздушним струјама што покрећу пањеве и купине. Удара 
о прозорска окна сенка тајанствене олује. Вода изврће жбунове, 
животиње се гегају по наквашеном лишћу. Сенка борова обру- 
шава се на камене стазе; вода се смрзла, шумска. Време стаје, рас- 
плињава се. Наједном, у свечаном миру булевара, у шупљинама 
фонтана, у павиљонима обасјаним читаве ноћи, болница се пре- 
сијава као петроградско зимско пребивалиште.

Биће горег кошмара
притвореног између страница дана 
неће лупити ниједна врата и ексери 
заковани на почетку живота 
тек малко ће се извити.
Биће убице протегнутог на балкону 
с лицем међу чаршавима, оружием уз себе. 
Латано отвориће се кухиња 
без шума сломљеног стакла, 
у тишини зимског поподнева.
Неће бити горчине, ни једа, само 
ће начас суђе 
постати бескрайно од маринског сјаја.

Тада би требало прићи, можда успети се 
тамо где се будућност сужава 
до полице препуне теглица 
до ускомешаног ваздуха дворишта 
до скученог гушчијег лета, 
с меланхоликом ноћног клизача 
што у трену спознаје 
положа) тела и леда, 
осврнути се једва, 
отићи.
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V

Заглушени носталгијом, сметени сновима, у баде-мантилима 
пуним ветра, с брзом непотпуном сликом неке куће изјутра. 
Недалеко у ваздуху зујање усисивача на теписима и потмули 
ударци тепиха о зидове. У дугима сатима априлске олује пре 
но што дођу да нас окрену на страну и широм отворе стакле- 
на врата за посете. Тада се мењају светла и шумови: остају зид 
избледео од воде, высока таваница над главама, опрезни кора- 
ци у ходницима.

Не заштита, не мир 
не глас људских бића 
него биљка премештена до балкона 
и окна отворена киши.
С оне стране дрвета и крова
високе замандаљене куће и лампе крај столова
(неки округласти, неки четвртасти)
мали столови
на којима се отварају карте.
Вода je текла, није тукао град;
никаквог беса у тутњави грома
дрво се повијало бело
кров таман и савршен
оса
неке нетелесне геометрије
град подељен ваздухом.

Неред je био другде
у окренутим наочарима на нахткасни
у мрвама расутим по кревету.
Као приказе без љубави
збијене око наших лежећих тела 
као игле којима се плету џемпери 
са истим удаљеним звецкањем 
пуцкетају кораци
у пролећном поподневу.
Ослони се леђима на узглавље и памти:
крчаг на мермеру, земља и магла
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угашени азур њиховог праха
гвожђе лопате између бусенова
и писки брежуљци
с купинама брзим на сијенском ветру.

Киша je сува на окнима и непокретна 
прозор тамни на небу.
Долази, бојим се,
лето
и тврдо, тврдо небо 
без штита облака.
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VI

Трава гори на крововима и земља пуца у башти. Дрвеће отре- 
са песак. Тишина у напуштеном граду и лажни одсјај на мору. 
Ветар и прашина на главицама салате.
У овом растављеном времену, кад громови смичу куће у реке 
и гвожђе експлодира у лёту, на сатирућој жези, провели смо 
август месец.

Стигли су дани непрозирне светлости 
тужне августовске ферије 
ћутање платана тешки 
мир осица 
усахла обала пшенице.
Стигла су затворена поподнева 
и ноћи 
пуне песка.
Ми смо некали
непомични
прелаз птица растерећење ваз духа 
из вече у вече
све до првог јесењег ветра.

Дугим шуморењем покренуће се дрвеће 
прштећи као извор 
удариће у небо 
а ваз дух ће бити миран и стачати високо 
одсечак гребена између облака 
печат на пробијеном делу Зидина.

Има горућег стрпљења у септембарском даху 
мост кружи над водом, кућа се греје између борова. 
Лаган, у грани мастике маестрал разапиње заставе. 
Чак смо се и ми једно вече прошетали лунгомарем 
освртали ка осветљеним бистроима 
размишљали о малим стварима 
звиждукали у мраку као птице.
Сада су болничка окна крцата 
тела и светиљки, грмова и лица 
сада je спавање само лагани удар
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неосетно примицање врата
пена
што се скупља на лаворима.
Ширимо прсте на чаршавима 
запета занесени инфантилно усамљени.
Како тада бешумно
падне вече
на плећа што тону у празно
на вратове застрвене пиџамама 
спусти се прошарани мир планине.
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Мисли кућне инструменте 
чекић у сенци оставе 
ексере расуте на тканини, тестеру 
смрзло плетиво корпице.
Угасили су ватру и лампионе 
затворили дрвене талоне 
свана соба познаје 
само штрафту зимског месеца. 
Застрвени троседи и столице 
оборене боца и чаша 
расплинуте просторије 
у маглуштини чаршава и мрака.

Брижљиво зима припрема своју несрећу 
сетно опседнута томила светло на снегу 
и једну по једну дресира птице 
за хладноћу каблова и грана, за кревете 
само са жичаним улошком 
за таласање душека 
изложених налетима ветра.
Ништа да засени чисту лепоту ове беде 
гори угарак у далеком ложишту 
другде се вода скупља 
у ћуповима домаћег мира, у светлуцавим кућама 
од булевара до капије.
Зима распоређује с в oje време 
као хлеб ставља га на камене потпрозорнике 
мирно сакупља мој поглед 
твој врат, геранијум пробушен кљуцајем врапца 
наквашену хартију.
Кључ се лелуја у ноћном гесту.
А ти број кораке, број оценке греде између ципела. 
Ићи ћемо дуто сада 
тела уз тело 
у кратком простору који су нам доделили.
Join способни да бацимо сенку на зидове 
join смртни.
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Потајно дрхтећи 
затечени светлом повијамо се 
над простором што преводи ствари.

Неколико сати 
пролаза за дрвеће 
што затвара јесен 
ћуп и мермер, воду у кућама 
баруштину и камење. Растурено 
бусење, септембарски ваздух. 
Не море не join зима 
никаква олуја. Краткотрајно светло 
штрафта бора 
већ потамнео лук путељка.
Ми једемо на отвореном, пси крај ногу 
овде тенда, упаљене светиљке 
далеко на гранама понеки летњи инсект. 
Због ове ноћне одушке не знамо за беду 
мисли су уједињене 
кровни црепови сјајна земаљска лепота 
тела без сокова.

Остављамо јакне на столице 
сталожено увијамо хлеб.

Кућа остаје 
једина густа живица 
док се споро котрљају лешници 
док птице узлећу и одлазе.
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НОЋИ ЗАПАДНОГ МИРА

i

Гледам из мрака 
као са бљештавог балкона.
Тело je секира: обара се на светлост 
и одвлачи je ћутке 
све до најголије стазе - до црнила 
једног времена које саставља 
у простору гаженом мојим стопалима 
невероватно спору земљу 
- обећану.

III

Да бих нашла смисао једном глаголу 
јер заиста још није време
и не знамо да ли je боље притећи или побећи.

Смркаваш се као да je децембар 
поврх кутија на ивици селидбе 
дајеш облик помрчини 
док се j ело разгорева на зиду.

Ово су ноћи западног мира 
у њиховим зракама лети оскудица биографија 
тамне бобице портрета, трубице имена.

Чува нас са стране неки други спокој 
као морски товар у јуту 
завијан дуго, са очајањем.
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VI

Нема невиности у овом језику 
слушај како се ломе говори 
како се и овде ратује 
другачији рат 
али рат - у ожеднелом времену.

Зато пишем с отпором 
с мало суварака речи 
блиских обичном језику 
оном који имам да бих назвала 
тамо доле чак и помрчину 
што тресе звонаре.

*

Постоји прозор у ноћи 
с две тамне дремљиве фигуре 
мрке као птице 
чија тела узмичу на небу.

Пишем стрпљиво ѵ
у вечност не верујем 
спорост ми долази од ћутања 
и од слободе - невидљиве - 
коју Континент не познаје, 
острво једне мисли што ме нагони 
да сажимам време 
да му дам простора, зарад тог језика 
изумевајући његову пустињу.

Реч се слама попут дрвета 
попут дрвета пуца са стране 
пола ватра 
пола препуштање.
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VIII

Ако умремо, можда ће то бити зато?
Да би течни ваздух дана 
протресао време и дао му простора, 
да би невидљиво, ватра ишчекивања 
зинула у зраку 
и спалила оно што нам je изгледало 
као наша jедина летина?

IX

за Збигњева Херберта

Да, заиста, аларм се диже са звезда 
сребро не светли на варварском крику страха. 
Император je угасио лампу 
склонно књигу.
Удно земља протреса вазе по рубовима и гвожђе тори 
хладно на жицама. Он спава у квадрату векова 
дигнутих на ветру попут ваздушних крлетки.
Не осећа бронзу престола на потилжу 
не чује укивање ексера на вратима.

Заспаће заувек.
Зато ти обустави мир 
покушај да искренеш надланицу 
да ме дохватиш у име једног непознатог језика 
јер говорим са острва 
чији латински има мајмунску тугу.
Море, равница, олујни облаци спрам река 
птице у чијем кљуну петељке најављују алфабете.

Можда само тако, Збигњеве 
може путовати кошара књига на води 
тако верујем да стиже глас 
теснац лица у ужасу 
све до феничанског трага, до спуштеног штита 
лишеног, попут твог, светлости.
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XIII

за Нашана Заха

И ово су ратни стихови 
писани док тамо бесни, ни далеко, ни близу, 
и укосо седимо за столом обасјаним светиљкама 
док украшавају врата палмовим гранчицама 
и ово je песма упућена Богу 
да обори поглед на своје црве и смлави нас 
вољене и невољене.
Не примирје - дар 
за ову земљу прострељену.

XIV

Благословена си на дистанци 
најневинија међу далеким стварима: 
ниша стола и јабука 
сфера, плоха и сирам високог пламена ватре 
два облика здружена да претраже сјајило собе.

Ништа нас у ствари не зове 
а ипак прилазимо предметима 
као да су одјеци неког гласа 
небраньена најава других живота. 
Црна вода, фигура пса спрам мола. 
Како их назвати сећањем, звизнути као некада 
али ми видимо три собе, помицај 
некога ко je још живео 
и наједном ормани нам враћају 
лутајући огањ, неизвесну звезду једног лица.

Ништа се није завршило, ништа још није потонуло. 
Само бућкање ненаданог креча 
и ови повици из папрати што шиба по леђима 
повици које не разумемо попут гоњених у тами.
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Стабла, тела, обрушавање ветра на зидове. 
Довољан je гест: искретај лакта што гаси свећу.

Постајемо намах оно што je подрхтавало.
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У истој земљи

за Маура Маршинија

Ако сам писала, то je због бриге 
j ер сам се бринула за живот 
за срећна бића 
привијена у сенци вечери 
за вече што би се рушило на потиљке. 
И писала сам из сажаљења према тами 
због сваког створа што се повлачи 
притеран уз гелендер 
због приморског чекања, без повика, бескрајног.

Пиши, кажем сама себи 
и пишем да бих напредовала самотнија у енигми 
јер очи ми алармирају 
и моја je тишина корака, моја светлост пуста 
- пустопољине - 
на земљи булевара.

Пиши јep ништа није брањено и реч шума 
ломније подрхтава од шуме, без грана и птица 
јер само храброст може ископати 
у висини стрпљење 
да на крају одузме тежину 
црној тежини ливаде.

174



Сада само киша благослови улице 
и у води што дрхти светлост готово искупљена 
коју треба следили.

Мало ће бити растојање од блеска.
Од пећнице где се j ело подиже 
до тамних облака
све једва другачије од сталног живота:
одступање у гесту што одлаже тањире за вече 
светлост у пукотини зида 
одшкринутој према земљама мира.

Кедрова ватра по рубовима поља.
Тако ћемо видели лица одсутника 
иницијале имена прегажене лапилима 
никакав бол, мицање руку 
шло отклањају дим

и ноћ кроз ноћ: напуклина.

за Софију 
19. XI1993.

Зайсла као сада, маслина на балкону
ветар шло мења облаке. С оне слране столећа 
у будућим вечерима кад ни мене ни лебе не буде 
кад године нослану гране 
лек да се одгурне нешло без циља 
у вечерима у којима ће се други 
гледали као ми данас
док спавамо - у мраку 
као извијени вулкански одливци у белом пепелу.

Пресавијам чаршав, гасим последње светло 
пуштам да ти слепоочнице лагано бију о покривач 
и да ноћ клекне 
над твој брзи новембар.
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Седи кра j прозора, 
гледај, али прихвати очај:

има истине у месецу што се пење 
па ипак се не пење да заштити од бола
преводи се -
као што сам малопре преводила књигу отворену зиду - 
једноставно спаја сто са мишљу
у ишчекивању које гори, али не објашњава 
и мучи сваки лист хартије у ваздуху 
музиком јелки, непријатељским светлима.
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Т)АН МАРИО ВИЛАЛТА





У ТАМИ ДРВЕЋА

повери моj живот qpeehy 
које je било изјутра и у сутон 

у подне и ноћу, светла 
реч која носи дан затворен у себи 

Гастао Крус, Crateras

мозак не конструише простор на картезијански 
и топоГрафски начин, него у јединицама везаним зарадњу 

Ален Бертоз, Смисао кретагьа

Трчим у сусрет земљи 
тамо где je дрвеће.

Након орања, улаштено бусење 
у дугим таласима, 
њива се извија и диже према крају. 
Облаци. Алуминијумско небо. 
Бео оближњи ваздух, 
велики су сјајни трнови багрења.

У овој устави дрвећа 
земља нараста и брише 
таласом мрака ноге.
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Светлост. Јануар. Рано изјутра.
Дишем - окруњује поглед 
заслепљујућа празнина неба.

Прими ме у своје бескрайне садашњости, 
светлости што долазиш и разрешаваш 
сваку наду и узалудност, 
сваки заборав -

Данае сам пун времена, 
толике јасноће што ме надилази, 
па урони ме у свој хладни 
почетак, без устезања.

Има црнила у зеленилу
и види се како притиска у гранама, ниској трави, 
подбуњује март, хладноћу и рано јутро.

Кудраво зеленило шумарка
удно тамног зеленила поља.
Тачан простор између дудова, бело небо.

Ћутање за оно што видим и чујем.
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Лишајеви, црни бршљан, студена 
плесан зида, обасјава 
багремова кора, 
куцање колабира у једној линији, 
крупни план уста 
звук без покретања усана, 
крупни план огромных 
уста, не виде се инсекти, 
никаквих мириса уз сам зид, 
витице, жмарци у сувом грању, 
гњили бршљан піто сија 
тамна шалитра, труло дрво.

У близини сунце, цесте и прокопи.
Сезоне се крећу у одронима 
изненадним у пола јутра. 
Жало, вода, небо, одводна јама.

Нико не тражи ништа да бих се ja надао.

Тополе, сеници, авиони, препреке.
Светлост уклоњена са црта 
лица: вртаче, кратери, 
скрхани профили онижег брда.
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Лето се не најављује, 
ако je право лето, не почиње лажно 
као пролеће, или јесен 
која je готово сва у најави. 
Лето долази у једном дану. 
Невреме, прашина, асфалт. 
Свежина je у два после поноћи 
кад помислиш како лето управо пролази.

Говорило се како je празновање боравити тако, 
приближених руку, са свим тим јелом у тањирима, 
тамом дрвећа, летом пуним шумова.
„Можемо то урадити кад год пожелимо...” 
Из речи о кус и речи из окуса.
Нове вечери у друштву за столом, 
планови, датуми... изгледали смо бољи, 
пријатељи и ми, са искуством 
сећања у будућности... неки следећи пут 
у овом првом одвијао се, замишљан, и чинило се 
да се понавља као да га више неће бити.

Бео je исток, и ja не знам да ли ми 
у сусрет долази или бежи светлост земље, 
не знам какво je ово безмерно живљење, 
понекад то не могу да поднесем.
Небо не дотиче звоник 
j ер би се отворило, 
и просуло снег по тезгама, 
и све нас покопало пре априла.
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Подижем руке и бивам изненађен 
тиме како ову кретњу подражава 
у мени неко моје живље сопство, 
притисак у гранама, затегнуто небо.

О toj јединој безмерности очију 
нисам могао да говорим: носила ме je 
као нека велика вода када нада.
О том себи самом што се изван догађа 
много далеко од нерава 
и прстију, нисам умео да говорим.

Оно што осећам да постајем јесте 
окус и дистанца што се савија у уму. 
Липа je сада заиста липа, 
свака капљица кише у својој бистрини 
киша je и катьица бескрајно.

Дошао сам овде да бих гледао дрвеће 
иако je тама. Видим како се земља 
извија, и могу je досећи 
тамо где покошена трава бледи. 
Moje су најревније мисли 
гране у тами, гледана земља.
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Стално пут и одресци поља.
Одресци дворишта и куће 
близу једна другој али раздвојене.

Трг раскрсница, трг паркинг, трг 
очајнички, без лица што ходају. 
На шта нас још путеви са липама, 

чим помислимо на њих, одмах подсете, 
ствари остављене напољу, боје 
no ивицима које прави светло у селу.

Резачица бесни дуж опкопа.
Сломљене гране беле као коске. 
Талас кукуруза, одсечен од буке.

Тело постаје облик времена 
у мом уму, фабрика кухиња, 
слана опкопа, смрзнута светлост

везана равница другачији поглед, 
долази дете и трчи са мном, 
долазе болесни старци садашњости,

долазе моји млади родитељи, 
мртваци што ме увек прате 
надасве кад идем уз воду,

надасве кад хладноћа мирише 
на там)ан и дрво, густи дах 
кухиња на Бадње вече.
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Реч увек не значи нешто исто 
сутра, 
или да овај дан понавља своје светло 
откровења - 
кажем увек и то значи да je боја 
овог дана прожела све 
моје дане, 
нашла се, у прошлости, и у овом светлу, 
ко je ју je упознало, 
сабрала мисао.
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ДНЕВНА СВЕТЛОСТ

Посвета

Отворена кућа, дисање кише 
и видимо себе наге под ћебетом 
од облака, белих, без знака 
нежности и земље

- и човек би ум 
да прислони уз дрво 
и гане, како би само дрво 
могло, свако одсечено
влакно.
Непомични у оквиру талона. 
Седећи у кухињи позорни упоље.

Помози ми да се лишим: 
ово су ципеле, 
овде je превој каиша 
којим си везивао сат, футрола 
са истањеном сенком кључева.

Чак се и кућни 
предмета, простори, покрети, 
само понављају сада, као гестови, 
фразе - у квадратима кише 
нема никаквог унутра.
Потпрозорници. Брана тишине.
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Ништа не говори о њему заиста, 
о мом брату - у ономе што сам написао - 
о ничему што сам осећао, што беше ништа. 
Реч коју корнете јесте удес.
Слепило у животима где сам био.

Одмах je други, мртви, заузео његово место.
Потом мртви окупира све, нека врста антиматерије мог 
брата, његових ствари, наших, свега оног што je његово 
у мојој близини и мојој глави.
Више неће да оде.

Бол ко j и пролази, али не одлази. 
Прелази у крв, ткива, кости. 
Постаје наше ново тело, 
наше бивање, буђење, други дан.

Када je мртви отишао 
силом зла што ме je променило, 
мој брат вратио се у садашњост сећања 
без потребе за својим стварима, за мном, било чим

иако je само боја
ко j а фарба осетила, постава на тканини покрета.
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Окретница, 1

Псећи дах, захваљујући пролазу. 
Проћи кроз потходник 
трајаће колико трен: шум гажене 
воде, мирис, жута светлост.
Имаш ли ситно за рампу.
Нећу гледати у очима замор 
што и данас превози полако 
душе, донекле и тела 
полако, са нежношћу.
Бићу далеко од усана, кристала 
што позива гомилу лица, 
обасјава тела - и брише их. 
Излиће се у јединствен метал 
духови натискани у вагонима 
или то само журба имитира храброст, 
племенитост отуђених ухода.
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Позив

Иза зова je зид куда се пролази.
И потом стаје, сеници - празно, 
плесњиво све: ово je, дакле, 
невероватно место ко je треба - запета треба - да видим? 
Улазимо: просторије, ходници, спреј светло из напуклина. 
„Дођи горе (стрмим, прљавим 
степеницама), затвори 
врата за собом.”
Већ крици - одозго
чује се грактање, гребање, лупају 
крила.
Шта значи бити луд 
у свету птица, не знам: ове су то извесно. 
„Просто je
- виче ми унутра - погледај: оне рупе 
у зидовима: полукружни црепови узидани левкасто, 
ужи спрам светла, праве клопке: уђу 
и поздраве се.”
Напољу, после, видим да их има неколико.
„Ако их не покупим умру од глади, 
у међувремену, или се покољу.” 
„Продајеш их?” „Понекад.” 
Мрак унутра, криче.
Taj мирис, страх 
перје измет крмиво крв.
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Камена земља

Ротор авиона ловаца 
четвртасто теше плоче неба: 
црно, чита се столеће 
у контрасветлу.

Зрнад креде 
светлуца 
у сасушеној трави.
Мирис дрвета у долини.

Иста вода заграђена.
Увек.

Пада ми на намет сингерица моје мајке 
(њене мајке) каквих je било на хиљаде 
потпуно истих у европским собама. 
На хиљаде. С педалом, полутом. Шаке 
и стонала, исте кретње, узалуд.
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Бруса*

* Место у Венету на обали Јадранског мора. - прим. прев.

Плажа у мраку закривљена ка облаку 
и купола аквадукта у борику 
где ушће малакше.
Тамо преко, хотели су млаки од туриста. 
Падаће join киша, на коленима, 
с мајицама што им се вију о боковима 
два бескорисна добровољца 
претресају остатке олује.
Пролазим и поздрављам хумку шкољки 
и труле гране што скупљају: монголоидни 
син извикује мору своју срећу.

Прослава дугодневице

На мосту je небо неизбежно, 
паралише очи празнином у висини - 
краткотрајни упаљени обручи, сјајни облаци. 
Виде се цеви џиновске девојчице, 
под руком што усмерава на паркинг.

Савршено je ово место, савршено 
у сваком свом обрису и привременој боји. 
Све што je вани стакло боји у плаво.
Осећамо како су ноге меке 
као кад хоћемо а уморни смо. 
Нешто упадљиво што бисмо понели.

Крећемо се као птице по тргу. 
Дрвце у рукама низ бокове.
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Пејзаж са дисањем

Мало-помало прекопали су моју варош 
да би било места за садашње време. 
Дрвеће расте, нове се куће 
слежу у сећању са ветром и радовима. 
чак су и облици усана 
више прилагођени, лица такође.
Очи одапињу жеље 
брже од погледа.

Али имају руке захвалност 
у форми ударца, миловања, 
у дистанци хватања.
Руке уче о шупљини, нежности, 
површини и ивици.
И сва чула откривају 
уму што наживо укршта разне 
своје планове, што се враћа себи 
у материку, што чувајући 
уступа.

Данас, јуни je месец, мирис пшенице. 
Њено корење у самом дисању.
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После јаке кише, предвече

У глави брујање 
трешњево стабло уза зид. 
Брана гута цвеће 
дугим белим гутљајима. 
С рукама о боковима 
тесари чекају, црни 
на крову, непокретни, 
да се авион приземљи. 
Ноћ преплављује поље 
са крњетака брда 
неко звижди, подилазе 
трнци no врату: 
у вежбалишту преко пута 
витлају голим рукама 
на сунцу рефлектора 
осмехнуте жене у боји.
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Регија

Набијена док ходаш земља која беше 
кост и кожа, каријес дрвета, оксид. 
Набијена у ледини јаруге 
зимски сок, у маховини 
пањева: глас je покојника 
ово незнатно узмицање тла 
у ногама, па уз кичму 
- не ламент, шапутање, ништа - 
то су векови у земљи, 
дани с дрвећем и животињама 
ово незнатно узмицање тла 
- светло док ходаш у мишићима - 
тишина je то као када осетиш 
у кретању своја чула.

Најдавније лето

Стране сам песме разумевао.

Али не и обавезе према мртвима, 
жртвовања ко j а нисам тражио, 
новац у речима где није било ничег другог.

Где није било шумског, 
брзих неба, гласова изгубљених у трави 
што би ми ум заносили. Одводили ме од мене.

Лето да се научим страности 
и залуталости, са својим опседнутим телом, 
никада истим.
С дисањем што зашива тишину.
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Стара кућа

Кран je одлазио скрећући полако иза лески. 
Био je септембар. Кућа беше недовршена 
и остаће заувек таква, 
с извијеним гвожђем на тераси, 
грубим малтером на странам а степеништа. 
Пузавица си j а на фасади, прекрива 
зид, жичану мрежу повртњака.
Стриц беше младић кад je умро.
Потом су друга лета пекла пршъенове, 
зиме ледиле нерве великог увијеног 
тела од појата, стаја, тремова.
Аутомобили, са магистрале, пројектују 
у бљесковима негатив талона 
изнад узглавља, 
пре но што заспим.
Почињем увек одавде, погледа упиљеног 
у таму: реконструишем 
стару кућу. И тонем са шакама 
и лицима што мисле једна на друге, 
поготово кад je тренутак да се окупе 
сви у кухињи, с гласовима што повређују 
да би заштитили, лажу да би спасили.
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Било ко - замало

„Измислио сам себи све, 
то je оно што некада помислим 
кад су ми шаке далеко од главе 
а глава далеко од усана.

Често се то дешава.
Ово ja могло би бити било ко 
други - замало. За сада, 
неко ко овде мирује 
и хоће само поглед и тишину.”
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Bpcap

Наличје листова.
У хлебу и вековима јесен.
Неко ко би само протрчао
и дигао јато врабаца у прашини дворишта. 
Неко ко би прелистао непокретне мисли, 
окрзнуо стрепњу грана, викнуо
и протресао ваздух затегнут између куће и куће.

После, уста на воденом млазу фонтане 
пресеченом ветром.
Стакла сломљена каменицама. Блато.
Дуг повратак авиона ловаца у базу.

Били смо да видимо нашу мајку, 
где je рођена и где je умрла њена мајка. 
Чак и данас се враћам да бих умањио 
залете мисли, 
јер овде нема ничег, више ничег заиста. 
Очекујем само да осетим.
Знам колико се разликује живот кућа. У миру, оне, 
ако остану без мрака и дана за одбрану.
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Пре но што стигнеш, септембарске вечери

Остаје ми простора у очима твог доласка, 
то су боје које нису постојане 
све то споља, челик, стакла.

Бразда јагодица што се губи иза тебе, 
бразда ципела, детаљи тебе 
проваљују у очи твог доласка.

Прете мом погледу прерано 
намештеном или прекасно. 
Мораћу да учим како да те чекам.

Белина у речима, у кушаним гестовима. 
Постати неко ко се видео 
у ломљивом овоју од гласова.
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Заиста не умем да причам телефоном, 
видим гласове који се узалуд траже.
Нисам умео ни да те поздравим.

Изашао сам да опипам погледе пролазника

и осетим више.
Као код куће накратко 
каменчиће узете у руку и потом спуштене.

Тако видимо цркве са стране, вековне зидине, 
остатке природних облика

(становнике простора накошених према 
каналима, понорима гласова)
како се одроњавају, ношени, према граници 
у настајању - у највишој

дефиницији, чистој дистанци, фокусу.

Неодгонетнута, задуто, повучена 
светлост дрвећа.
У недоглед 
кроз прашњаво лишће.

С парама хлеб 
увијен у новине, 
помести све.
Уредно.

Неодгонетљива
каша светлости - у конкавном 
контраогледаіьу
мог ума,
задуто, присилном.
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***
Собе где je наш живот 
што се не уме наћи, ветар споља у дрвећу 
односи очи са фотографија 
где се осмехујемо удаљени, 
налик на оне који смо постали.

Како поднети све ове године 
то двоје што беху заједно 
тајну блиских корака, 
то двоје што више нису, једно за друго, 
ни макар неко ко се може испратити 
до излазних врата?
Гледам те, гледаш ме, 
не видимо се. 
Видимо се, 
али није то гледање.
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АНТОНИО РИКАРДИ





КУЋНИ ПРИХОД

MOM о цу, 
племенитом чувару Катабјана

Катабјано

Позивам ове животе у једну причу. 
У сноп траве долазе са грана 
да би заувек остали од злата 
као мушице у ћилибару.
Осећам време својствено врсти 
као кућни приход.

Идем уназад кроз сенку 
травнатим каналом кроз водену папрат 
до каменог басена
по дну векова и коренова 
тако далеко а недалеко од куће 
где помешана између једног добра и другог 
губе се годишња доба без тежине 
препуштена сунцу.

Идем уназад кроз траву 
у сенци између стабала од порцелана 
у та)ну једне породице.
Не знам да ли ће ме то спасити.
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Унутрашње бдење

Свако жртвовање je неупоредиво добро. 
Извесне рибе живе само од жбунића 
коренова што се дижу до светла 
до астралне кичме света, 
готово непокретне у мртвајама река 
између дна и водених листова.

Ово унутрашње бдење je монета. 
Извлачимо заслугу из стварй 
да бисмо добили статут и спокојство.

Па ипак неки још траже рачун 
небриге и прихода, 
и још као што треба имам поверење 
у њихову дисциплину пријатеља. 
Па ипак наша смрт пролази кроз нас 
доноси нам разум са клонулошћу 
као вредност.
Ово унутрашње бдење je монета.
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У феноменима шумског живота 
интенција Бога није право 
него накнада као поклон.

Кад je земља непокретна на површини 
пре но што се опасност издуби у шуми 
сурвавајући се низ звучну врлет, 
сваку животин-у и сваку биљку охрабри 
дамарање света у његовој тежини

и тёжи у честару дивљи вепар 
пробијајући круг света 
због веће радости врете.

Одозго, са брега
на рубу као колут од пчела 
слабашно светло што се већ гнезди, 
заустављен поредак стварй и моћи,

гледамо море у Лигурији 
најлакше набоје зрака 
у првој позлаћеној води.

Непомични, прилежемо на наше поступке 
осећамо како балансира ишчекивагье 
у прегнућу.

205



Овај je час тамнији у пролеће. 
То je лакши електрични терет. 
Брзо, повија се сезона ка травкама 
извлачи их са бакарног дна, 
доноси светлост навршене зиме. 
Ово je зима од злата 
на почетку новог лета: 
меримо неправде ко je не боле.

Шума има број, тежину и меру 
и j ед ну вољу покривену.
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Гвоздено доба
I Аврам 
монолог

Зя Антонија Рикардија (1810-1887), свештеника

Био бих Аврам
али не ма чији, него једне породице 
само у jeдној кући
у Катабјану.

Кривица пролази кроз нас 
да би нас исцелила.
И једино знам да je то због здравља 
а не због новца и не знам друго 
и једва чак и о Богу.
Ja сам неко ко сада 
овде оставља траг својима, 
што Бе мало знати о мојим дужностима 
или о милости коју сам на поклон 
добио и поклонно.
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Свако je начин који му свет допушта. 
Свака ми ствар остаје као одлучена 
ad annos plurimos од других, 
свака ствар обележена: пример 
Светаца, сигурна земља и новци, 
речи у Христу 
у најдубљем сату дана 
када последњи одлећу у таму.

Бог je дух, душа трпљење.
Сада сам код куће и raj им свилене бубе.

Због једне казне
нешто ће нам одузети земљу и ствари.
Имаћете стоструко али патићете 
за сваки дан нови бол.

Преи арханђео извршава своју мисију у једном лету и без почин
ка. Други арханђео извршава je у два лета. Илија пророк у не- 
тири. Анђео смрти у осам., али у време епидемије извршава je 
само у једном лету.

Ja сам кривина за пропаст.
Не говорим због себе који сам изгубљен, кажем 
за доцније за моје што долазе а да то не знају. 
Говорим због њих, кривице моје кривице, 
о љубави што у пепео и стид растаче.
Беше нека рупа у стварима 
у разлогу наших ствари 
и пали смо.

Златом плаћа зло очева у срцу њихових синова.
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Видео сам све: како je било и шта Ke бити 
и време како долази из корена.
Дана када je умрла нисам je спасао, 
с бедом по заслузи за оног ко остаје.

Не реци никоме зашто сам умрла.

Пољима се разлегао транзит метала 
и прва звездана сфера тражила je со 
жртвовања, по мери споразума.

Знање по мери.
Наука Бога изискује време 
посматрање и проверу: 
у најспоријем праху 
што се таложи на површини 
препознајем свако стање природе 
и меру света, 
не увек и истину.
Ова поља задржавају дах 
ујутро поткрај лета 
кад пролећу роде од сребра.

Знање je жртвовање. 
Прождирем историју првог сина 
и он ишчезава.
Ни тело ни ствари ни сећања 
бришем сваки трат сина 
што носи име од злата 
у памћењу.
Родио се по звезданом знамену 
обележен огњем у разуму.
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Знам да нас живот проходи и да остаје 
ништа са свиме, да се не држи: ствари 
у кући, новци у лименци за колаче 
и патња што не говоримо што немамо 
језик кадар да обухвати свет 
и ово време већ дуто закочено. 
За тај језик мислим да немам снаге.

Сравнити цифре и рачуне имања 
без кредитних писама, без одлагања. 
Имаћу и ja 
попут мојих пре мене 
заслугу за прегнуће у бакру.
Догоди ли се нешто, останите 
и немојте продавати.
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II Реликвија
за Доситеа Рикардија (1859-1878), епилеиШичара

Судбина се мери новцима, 
други пут реликвијама.
За пропаст мојих ja нисам крив 
али чувам њену меру и позорницу.

У пролеће je виђен 
звездани знак на казамату, 
потом несрећно рођење. 
Година, 1859.

Син првога сина 
добиће стоструко са страхом 
а као награду примиће унутрашње бдење.

Држао je кључ под језиком 
да би оздравио.

Тог кобалтног дана
био je у најнижој тачки орбите.
Чули су како се неко пење из правца лође, 
покривен лековитим травама и стричком 
оставио je знамен у стубишту, 
у средишњим собама.

Никада нико није сазнао 
нити се мајка икада помирила.
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Видећете да ће вам Бог дати 
моју крв да пијете.
У овој кући успевају cee ствари 
чак и отров, чак и злато.

Остаће троје
Одет, Сесто и Артемизија 
да чувају тајну знамена и кривице 
за четвртог неће сазнати нико, 
никада више нико од нас.

Све његове ствари нестале са именом.
Држим гвожђе под језиком ga бих оздравио 
али оздравићу ако ме будете волели.
Где станујемо, иста je кућа 
ни тело ни ствари ни сећања 
а да то не знамо.

Спушта се дан. Даже се пакао 
ове куће, да ли постоји или je празнина 
не може се pehu.
Не оптужујте ме, не оптужујте 
оноГ што je био веран куБи, 
али вера je штап 
с две овчије главе 
те Йу свог оца 
убити као лопова.
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Овом мером бићу одмерен 
u овде ћу бити покопан, у овој кући 
као у неком аутомобилу, 
са гвозденим ципелама.
Познајем дно ове породице, 
видим дела ко ja свет в ид и 
и живот сматрам за добробит 
као да сам једини на свету.
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Ill Пропаст

Кратьевско величанство
Не без највишег u најсмернијег поштовања доле ыотыысани усу- 
ђује се да В.K.B.-у обглоданы жалосно стање у које je доспео по
шило je изгубио последних месецы 1856. године сав свој иметак, 
процењен на приближно осам стотина новых лыра.

Форма ове куће je историја 
шумских облика и њихових новаца.

У тренутку највећег благостања 
имали су меру у стицању, 
ваздух од метала изнад куће.

Више неће бити срећан 
никада срећан као раније 
онај ко пропадне. Наједном 
више ништа не зна 
као да ништа никада није било 
или не може да се врати 
у времену.
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Пропаст почиње неосетно, 
у вертикалном сату лета, 
у најсјанијим данима. 
Срце се растаче у пепео 
а да то не зна.

Имали смо поверење и благе навике. 
Овде на земљи, сада, која 
више није наша 
пропаст нам животе опшива.
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Вулкан и плен

Пепелом застрвен 
град Вулкана и Конкордије*,  
моје хајке биле су у кући 
у шуми између реликвии 
по сенци ко)а се образовала 
у Катабјану.

* Имена высоких пећи челичане „Фалк” у месту Сан Сесто Тјовани, где аутор
живи. - ирим. ирев.

Овде наш живот ништа не пробила 
и срећни смо. Али једнога јутра 
стојећи у трави од матираног злата 
нули смо потмули шум 
или јецај или нешто.

Слушајући како из саме дубине 
шуме, као из затвореног простора 
нешто на дну, што ће се изгубити 
ако се не означе обале и стазе, 
притиска, али не схватамо где

осећамо како шума гори...
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Осећамо како ваздух гори одоздо 
и опет ми je тешко сада 
што сам у шуми чуо и поново чујем 
два гласа сједињена у једном 
и потмулом, опаљеном и металном.

Други пут мислио бих 
на живот гвожђа који се не види 
али намах укаже на дужност 
свакоме ко живи и потом умире. 
Није то била дужност животиња, 
него два гласа природа растерећује.

Накратко, у тачки ваздуха и светла 
што сада не изгледа стварно, на 
укрштају сенке и сунца 
равнице, гледамо како сјакте 
леђа пса и дивљег вепра 
накратко, пре но што поново сиђу.

Ноћу je вепар пепео и Вулкан. 
Вулкан je ноћница и рије 
земљу гризући испод лишћа 
без видљиве сврхе, без среће.

Нема више знака борбе или буке 
и шума се више не покреће. 
Свака се ствар враћа на нулу. 
Где je најтврђа кичма шуме 
Вулкан рије испод лишћа 
ослобађа морске фосиле, победник je. 
Сада осећамо како се завршава лето.
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Негде у новембру кад сунце 
додирује осенчену страну 
успоравајући ствари над земљом, 
неко прича о остацима пса 
пронађеним у катабјанској шуми, 
изгризеног у бесу а не од глади.
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Судбина очева

Бог познаје сваку бројку у корену. 
Тако мој отац: инерција и тежина 
поверене му од предака 
као некакав воћњак, 
сваки хектар удео прихода 
и заслуга од земље.

Moj отац je питом човек 
исцељује природу 
на путељку за јаругу Ри. 
Лети ракови покрећу скровишта 
у садреним шупљинама јаруге, 
пењу се пуни вере у јутро, 
у дела света.

Хранити властити примерах. 
Остати при првоме облику 
и првим стварима у Катабјану, 
при избројаним данима судбине. 
Свако je срце и храна за себе, 
сам гута поверење и дужност.
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Ракови хране своју лозу 
негују je, једино добро 
извесно у невреме.
Звукови воде, 
плен за чување 
и укус за одступање: 
колико носе у наслеђе. 
Оплодити прегнуће чудо je.

Радио сам за ваше добро.
Знам да се врагам првој судбини 
разрешен сваке дужности.
Од своё оца памтим мало, мало речи: 
напредовати од излаза из шанца 
до долине борбене линије, 
доносити приход...
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ГРАДСКА ЉУБАВ
Chinatown, Милано 

лето—јесен

Покреће свет, ово вече у Chinatown-y.
Имамо за себе ново срце нови град 
између овде, Африке и Симплона 
лагани како то умемо.
Кажем ти: само сам оно што од мене знаш 
драга u ништа друга. Видели смо белое хипопотама 
сећаш се и људе како се окрећу и гледају, 
гледају те како пролазит малко сањива.

Лето што нас ваздухом позлаћује 
понесе нас накратко и срећни смо 
скривени лудом травом вртова 
последњег Царства.
Тако твоју добру плот и мирис 
кушам у сенци аустралне биљке 
и себе кушам да не б их знао.

Видит ли каква сам, како се осећам одвојеном 
од овое добра и усто готова 
дајош изгубим остајући без ичега.
Чини ми се да тако говорит док кроз ваздух 
пада наредна јесен са сољу.
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Кроз прозрачни ваздух између 
увојака и листова кованог гвожђа 
те вечери кад Вашингтон подрхтава 
у злату све до Коламбуса, 
у злату и добру које си, ако се сећам, 
стизало je лето на нашу планету. А ипак 
мислим на твоје време када си 
била без икота, како то говорит.
Tu не знаш не можеш знати август у Милану 
као извесних нецела током ових трицесет гоцина 
измену саца и нарецне зиме.

У музеју природне историје
гледам те удно карпатске шуме
у багрењу на снегу поред мравоједа
- знам да ће подлежи у борби са јагуаром, 
видиш га очију тела уврнутих
заувек укоченог и закланог у витрини - 
видим те поред кубанске агаве
и заједно слушамо љубавни јецај 
роба што га je оковао Сетала.

Нико од нас не траје вечно.

Сада си тамо, у живици своје леске. 
Бројиш сама изгубљене страсти 
и вагаш враћено добро и штету 
што се није вратило теби самој. 
За свакога мера и вересија.
Свако губи суочен с другим, али добија 
квоту бола за мало добра.
Сада знам да сам изгубљен.
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У једној радњи у Chinetown-y 
продају седеф 
талисмане и коралне животивье 
добре за ову срећу.

Ова не u^e, није за тебе — кажеш ми 
да не може ићи да нема ништа 
од тебе нити име и од тебе 
шта хоћу join и шта je 
ово ништа што ме не оставља на миру - 
и сада ми je добро само у Chinatown-y.

Знам о теби ствари добре и ствари дивље.

Сањам те изваљену и срећну
Алиса си док падаш у неку рупу 
и то траје дуто можда у Chinatown-y 
и узимаш са полица коралне 
животиње-амајлије.

Два пуга у два дана видех те тако, 
благу и дивљу: доле међу лишћем 
и пре тога у рано лето што светлуца.

Имала си право не смем следити 
скретање ове планете.
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У кутији од платна и пиринчане хартије 
чуо сам два зрикавца од злата

и сада у врту хотела на мору, мислим
на друго море и твоје срце од аустралског листа 
- ко зна да ли ти и на сунцу живот измиче 
као у Милану који те прождире -

у приморском врту није ми тешко, мислим 
о сваком листу који видим и хоћу да сачувам 
- ко зна да ли си сада сама, Алиса, листе срца 
као кад сам те у сну видео како падаш -

осетио сам све пољупце света 
у звезди на твојим уснама.

Питам те како си, како je 
најслађа девојка из Cartoon-ије

уморна сам запета уморна
не могу поднети оно што се дешава у овоме граду

и кажем себи да je сваки лист случајно
и закратко и за тамну сенку кукавичлука.
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СТЕФАНО ДАЛ БJАНКО





ПОВРАТАК У ПЛАНАВАЛ
Селидба

Море које се пружа испред нас није од бетона као што изгледа, 
саздано je од воде, иако je чак и вода једна стена.
Скроз у дубини креће се, има животе у себи.

Ако се и ми покренемо 
бићемо два од тих живота 
и живећемо тако.

Наша кућа више није усељена.

Други пут настојали бисмо да ухватимо кретњу испод површине, 
и сваки пут та би нас кретња позивала, макар и била наша 
измишљотина. Све je водило тамо, том искрењу кретњи мо- 
жда измишљених а ипак умирујућих.

Тако смо отишли,
и даље одлазимо стално се враћајући.
И све се преображава: кућа више није усељена, или je нема, 
или je другачија, или смо другачији ми ко j и сада схватамо 
само море и његову флуидност стене.Наше море je Милано, 
Италија, и не пружа се испред нас него je око нас. Наша кућа 
je једна кућа у Милану.
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Расејаност

Некада, када бисмо гледали грану, врапца или лист како се 
оцртавају с друге стране прозора, увек би била отворена мо- 
гућност да грана, лист, врабац изађу из својих контура, стопе 
се са нама, с ваздухом између нас. Могли смо их лепо осетити, 
доиста пустити да се изнова и коначно ослободе, понекад, уз 
мало воље и среће, били би права визита. Тада бисмо били за- 
довољни и то je било довољно.

Сада, када не знамо шта да радимо, можемо изаћи на терасу и 
питати ветар да ли je тачно да смо срећни. Али, све ово поми- 
цање грана, увек гледано изнутра, подсећа на пулсирајуће ср- 
це, срце наше куће избачено вани.
Све ово помицање биљака које смо купили и других, великих, 
што су овде од раније - тихо мноштво топола на ветру с оне 
стране прозора - не хотећи садржи наше годишње доба, не 
хотећи саглашава се са нашим животом.
И могу осетити да станујеш много далеко и да можда нема ни- 
чег што би овде у околини било твоје.
И хтео бих да се извиним. Извини ако понекад, као сада, кон- 
струишем твој живот, и пишући говорим о теби и припису- 
јем ти своје мисли. То je врста преливања, и стид ме je због то
га, остатак потребе за лепотом, уз додатак страха да ћу мора- 
ти да о станем сам. Пре но што одем, хтео бих да заједно слу- 
шамо тополе. Сада, хтео бих само да ми мисли одлутају.
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Алфабет

Као месец у два после поноћи 
као бела суза 
као два месеца из наших очију 
не успева сва ова светлост 
да те обасја.

(волео бих да те питам нешто што би функционисало као пи- 
тан>е, прекинути ово непрестано пристајање

у овој кући, уз све ово светло)

Ходник je нешто мрачнији и тамо се никада не срећемо: то je 
пролазна зона, ту гајимо опрез, када се једно креће друго тле- 
да да мирује. Тако се љубав одвија у изненађењима: откриваш 
ме у некој соби, ja тебе откривам и љубимо се очајнички, као 
да смо се први пут ту затекли.

Скоро свако вече, мало пре но што
светлост оде, долази ветар, прво код тебе, улазећи кроз собу, а 
потом код мене у другој соби. Тада устајемо раширених руку 
и изгледамо као две статуе, али осмехнуте, и нема питања, са
мо игре светлости на заласку и ветра што нам покреће одећу.

Тако си ти између ветра и мене.
Где те ветар сретне ствара празнине које ja осећам.
Тако ми причаш, 
а ja те гледам и не питам, не поставкам ти питања, љубави.
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Песма за данас

Са мном

Пошто сам припремио оброк одмарам се и чекам, пушим ци- 
гарету, ходам по кући, понешто грицнем са стола, и та) укус 
ме умири, умири глад у мени и моју жељу да те видим.

Без мене

Нагнутост екрана компјутера која je иста као и нагнутост пла- 
стичног сталка за читање што je мало даље, лампа на листови- 
ма и црном квадрату писаћег стола, празна жута столица без 
мене: све je ово твој поглед у фази узвраћене љубави.

Сй нама

Видели смо се, ти скутьене косе у вуненој одећи попут добре 
старице, ja трбуха понад белих панталона и у грозном плавом 
цемперу. Видели смо се и тек закратко постидели.

Без нас

Без нас je кућа, свакако, тиха, огледала су мирна а светло упа- 
љено због лопова, биљке бацају сенку која je сталнија од уоби- 
чајене. Комарци стоје на зидовима. Нико нас не чека.
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И да никада не сване

Ja сам плод који je твоје бивање породило.

Не буним се и остајем крај тебе 
пошто нас наша глад 
као смрт у висине односи, 
изван нашег трособног стана 
с друге стране ролетни 
које као мушкарац, да те заштитим, 
предвече спуштам.

Али, понекад те напустим и чекам зору 
кад стварно нека шева пева 
у в рту, и доноси мир, 
и више нисмо два пола што се привлаче 
него само тај мир 
и то небо коначно обасјано 
изгубљено иза летњих прозора.

Одмор

Ширим се и заузимам твоје место тренутно празно 
као да ме то моја слобода прихвата, 
али ако ти позовеш
изнутра, из присуства чаршава, ево, 
ja сам већ спреман
да се скупим у сну, да схватим 
колико je преостало, у овом кревету, 
и колико je, тебе, преостало напољу.
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Пре Артура

Прво би хтео да се читава кућа среди: 
окрече зидови, оперу завесе, 
затим још два или три тепиха 
и друге ствари, тако да када 
Артуро буде дошао 
осети мирис куће.
И потом бих хтео да се више не свађамо, 
тако да се осмехује све време 
и да чист спава личећи на нас 
(али с твојим очима, носем, устима)

Спрат

Кад се испружим на тепиху салона и погледам увис, укаже се 
понекад мува, или мушица, што у лету описује путање на чу- 
дан начин геометријске, нагло и стално скрећући под углом 
обично оштрим, али најчудније je то 
што се све одвија у истој идеалној равни, паралелној са плафо
ном и подом где сам ja.

Не знам зашто то чини. Можда j ер тако налази храну, као ла
сте, али зашто увек у две димензије, не користећи простор?

Вероватно joj je то довольно:
и ja сам у једној равни, на четвртом спрату, 
живим у свом одреску ваздуха, 
преживљавам и када пожелим 
гледам и дишем са прозора.

Штавише, купно сам тепих
и понекад се морам испружити на њему, 
иначе ми измакне хоризонт.
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Голуб
за Клаудија

Голубе на мом прозору 
што си се сав удрвенио, 
гледам те и мислим о томе како сам 
те више пуга видео, ако сам то тебе гледао 
или je то био неки твој рођак, мало сивљи 
мало бељи.

Овога пуга склањам се, 
пуштам те да одеш или останеш, 
не бавим се тобом.

Није то зато да те не бих уплашио 
или да бих те више волео, 
него тако, што je мој живот другачији, 
у реду je то 
што наша срца личе 
као човек и животиња 
различити а спојени под истим сунцем.
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Стакалце

То вече, каснећи, закачио сам пешкиром скупоцену бочицу 
мириса и оборио je. Покупили смо делиће, скоро све у првом 
моменту, остале с временем, мало-помало смањујући димензи- 
је остатака. Након месец дана у рупици пода појавило се прозир- 
но стакалце, али га нико није подизао.

Прошло je још времена, сваки пут када бих га на улазу 
у купатило видео, заклињао сам се: „Пре но што изађем, 
покупићу га и бацити”, 
и док сам вршио свој посао држао сам га на оку 
како се не би повукло и нестало 
међу ресицама простирке или другде.

Али, купатило ослобађа мисли и док сам 
излазио из просторије друго сећање 
заузело je место, 
и стакалце je остало, те последњих дана 
постало права опсесија, опсесија 
коју сам у задњем моменту прописно удаљио.

Но, данас се нисам дао, 
сконцентрисао сам се боље него јуче 
и боље него прекјуче и успео сам: 
била je то постелена победа 
једног сећања над другим сећањима.

Испружио сам руку и на моје изненађење 
стакалце није пружило отпор: 
било je кротко, дало се покупити 
као да je све ово време 
чекало на мене, моју интервенцију.

Не знам да ли из милости, због осећаја дужности 
или поштовања или љубави, сада сам га ставио 
на црну плоху писаћег стола, испред себе,

234



и пишући посматрам га и прибирем његову 
историју ствари везану за моју, 
док смо у истоме стану садржани .

Осећам се поносно што сам га спасао
а оно одговора светлости и шаље срамежљиве бљеске. 
Али, ja унутра видим сводове и ове ноћи 
износим га напоље и посматрам га 
јер има месечине, како би се вратило, 
у светлој кобалтној висини, небо.

Отпор

Данае je ветар зао, зато ми се допада.
Двапут je пала биљка коју волим. Ja сам, међутим, одлучио да 
je не уносим. Наквасио сам земљу, и тако повећао противтежу 
саксије у односу на лишће.
Кад затворим очи изгледа ми као да сам у планини jер je шум 
ветра што налеће на оближње дрвеће јачи од прозора који 
трескају у другим становима.
Сам сам и затворен у својој кући као дрвосеча, или морнар, 
или војник у рату, задрхтим на сваки удар. Али, небо се раш- 
чистило, сунце улази кроз окна и сви покрети ветра сада су под 
контролом.
Одржавам се између страха и сигурности. У ситуацији сам у 
којој се сања.
Онда пишем и сваки час искачем на терасу и подижем лијандер 
и јасмин. Упорно их не заштићујем, само усправљам.
Рекли су ми да од ветра биљке јачају.
Ja, као отац у борби са самим собом, заузимам бусију иза окна, 
примећујем сломљену грану ружиног грма, гледам лијандер и 
јасмин како се нагињу и клатећи се постају j аки.
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Други отпор

Ветар се вратио, лијандер je већ пао, 
лист који ме зове 
и поседује само топлину 
што му даје сунце у зеленилу 
- ja га не познајем 
не препознајем, није више 
мушмулин или ловоров.
Изгледа као птица која лупа о окно 
и не схвата:
да joj овде није место, 
да je овде унутра, да би се живело, 
потребно имати крв топлу, меса, 
мозак препун мисли
и стрпљење да се унутра станује. 
Бити заштићен, бити човек.
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Страх

Госпођа што ме шпијунира скривена иза беле драпиране заве
се и коју ja шпијунирам кроз прозор салона, јер се не открива 
и јер ме поздравља руком, и јер немам храбрости да joj отпо- 
здравим а ни да се ja први уклоним, будући да ћемо после тра- 
жити једно друго ходајући кроз осветљене собе наших рела- 
тивних зграда, као да не можемо ништа да смислимо, немамо 
шта да радимо или где да завирујемо...
Ту госпођу ja не познајем, она нема ништа посебно: госпођа je 
и то je све, која je код куће и скрива се.
Понекад се неко од нас грешком открије, и буде заиста забав
но: гледати како други постаје сићушан, како урања у своју 
срамоту и као мисли на неки свој посао и не извирује потом 
цео минут.
Тада се човек охрабри и прозор постаје балкон. Гледам уоко- 
ло, док велико светло си j а у кући тријумфа, и онда би хтео да 
викне тополама и хтео би да сви из дворишта и околних згра
да схвате о чему се ради и чак запљескају победнику, који сам 
вечерас ja.
Али никада се нико не појави.
Вечерас сам победно. Госпођа je чак затворила талоне. На
равне, не дешава се ретко да ja однесем превагу и да потом на
ступи, с једне стране, збуњеност, с друге, стид или равноду
шност, стварна или привидна. Moja снага je у томе што ja ре- 
зонујем: госпођа није кохерентна, нема све ове мисли, а камо- 
ли да пише о томе. Али, можда се вечерас госпођа дефинитив
но уклонила. Отишла на море и оставила ме овде као кретена.
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Сан

Био je то изузетно брз сан, 
тренутак само, 
и више се не сећам шта у ствари, 
или je то била слика а не сан...

Знам само да сам се пробудио 
спреман да га одмах фиксирам, 
ухватим на хартији

и сада сам овде са пером
а сан je отишао са спавањем
можда код Лауре која спава крај мене 
или код суседа, пролазећи кроз зидове, 
на горњем или доњем спрату:

бележим да то није био сан 
строг узев мој, био je, 
вероватно, неки прави сан.
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Шум

Као кад се усредсредите на нешто, 
рецимо, читање романа, 
а из другог стана јави се потмули 
и нагли шум 
што кроз отворени прозор, отпоран и прецизан 
и неочекиван као ниједан други спољашњи 
шум, стигне до бубне опне, 
те посустанете и више се пренете 
што je јачи други, написани свет 
и гушћи сан што вас води;

тако неспреман за ствари и послове дана 
ухваћен je неко ко познаје 
свој живот а не слуша га.
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Чаршави

Имам два чаршава стара двадесет година 
и једну цветну јастучницу 
које у кући држим за интимне пријатеље, 
користим их стално али сваки пут бринући 
и молећи се, страхујући 
да ће се Бедном поцепати при прању, 
сваки пут замишљам потоњу 
диверсификовану употребу изрезака 
као завесица, марамица, као навлака за ствари, 
као врећица за пантофле.

Моји пријатељи не знају да увек уздрхтим 
кад их гледам како блажено спавају 
у сударијуму (само моје) прошлости 
ко)а се стално због њих тањи и стално ме, 
захваљујући њима, ставља на муке.
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Садржаји

Кад се једна светлост упери против друге 
и лампа се, рецимо, намести 
да осветљава прозор са писаћег стола, 
или када покушате да разликујете 
од мрака црнило, 
као у случају слике и зида 
у некој соби ноћу, 
никада не знате ко побеђује, 
али схватате да су браћа 
велико и мало, 
садржај и садржалац.
И када се то деси 
хтели бисмо да будемо поносни, 
на ову кућу, 
на све ово светло.

13. фебруар, инсолација

Сунце што се у новом парку бешумно спушта на леђа паса и 
мајки, и прелама на трепавицама успаване деце, ретким 
власима пензионера спокојних мисли, 
и што би као љубавно сећање 
волело и мене да има са другима 
у обећању пролећа, малтене 
и успева: 
осећам да бих и ja, само кад бих хтео, 
могао ући у фебруарско светло 
и сигурно био пуно лакши, 
да глава није ошамућена и мало и сувише смирена 
да би поделила ишта с неким, у овоме дану.
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Платан

Изашао сам да се прошетам до мора, али то отпада 
jep сам изашао и у ствари готово одмах 
набасао на платан па ме то наводи да о њему пишем, 
иако je писати више него причати, 
иако je причати већ тешко, 
иако je потешкоћа вратити се 
и писати о платану, 
причати о платану 
а да га немате пред собом, 
покушавајући да се сетите, 
издајући га у сећању као да не постоји, заиста 
платан са гранама и лишћем у светлости.

Како гй заборавити

Описати га, прихватити метафоре, савршено довољне, наиз- 
глед равнодушие али живе од његовог погледа, мртве од ње- 
говог сјаја, болести што их чини различитим и блиставим по 
себи. И свака част платану и збогом шетњи, неко je начас по- 
веровао да га види и заборавио.

У целини гй реконструисати

Вратити се на травњак као трагајући за нечцм што више није 
дрво, не више дрво од мене и тебе што ме читаш и ниси на 
травњаку, и без љубави замишљаш ово дрво, без ограда реалности.

Замолити тебе да и ти дођеш без заказивања састанка, 
исто тако, замолити расејано 
с једином енергијом која нам je дата 
за слободно место на травњаку, преко пута мора, 
недалеко од собе где je све испричано.
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Померено послеподне

Наранџасто што се види кад изнутра гледате у затворене очне 
капке
ако окренете лице супцу, посебно у мајском дану, кад je боја 
угрејаног ваздуха, око три поподне, мало гушћа од јутарње и 
плажа се не пуши и зеленкасто мора ман-е затворено у себе, а 
небо, море и плажа савршено преносе идентичан смисао 
дисања света
јесте наранцасто коже, за коју изнутра откривамо да није бледа 
и ружичаста, каква се указује, него много живља, у ствари, и 
осетљивија на топлоту неба, мора и плаже тајно повезаних у 
подражавању сталоженог дисања света.

Живот и поглед

Да се плава девојчица врати мокра 
са купалишта кроз уређене и згуснуте редове 
плаже Лињано Сабјадоро, 
да барка настави да плови паралелна обали 
на граници између различитих вода 
истог тегет и азурног мора таман je колико треба 
не да се обрадујемо животу и погледу 
него да префиксирамо оно што живот и поглед 
вероватно међу собом деле 
тамо где се састају земља и море.
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Ластавица

Одлично ескивира таласе, ластавица на мору, и сваки час узлети 
као да мисао подражава различиту од свог бришућег лета, не 
више уз воду, него одабраног међу многима 
што носе увис и као случайно враћају брзо 
послу на води или обавезној вечери, 
неком расејаном кривуљом, 
пре но што сунце пође 
у сусрет својој ноћи 
иза обалских кућа, 
пре но што ми иза обалских кућа 
с мишљу наше ластавице што лети у глави 
пођемо...

Галебови

Галебови су стално на небу, које je њихов j едини свет. Кад je 
ветар хладнији пуштају да их однесе у висину и не опиру се, 
тако да изгледају постојаније и сигурније од својих сродника 
живахнијег лета, што ризикују на бури и бивају одбачени, чи
ни се, убрзо и болно на фасаде кућа.
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Месечина

Не можемо знати да ли je месец што се скривао иза црне ма- 
се облака чинио то намерно, али простирући своју светлост 
изнад покретљивих обриса облака, изгледао je као да ће се 
расплинути на најскривенијем небу, и баш добро што се сада 
захваљујући ветру вратио чист и сав округао изнад кућа на ли
ду, пруги земље што, чини се, брине о себи само кад има ме- 
сечине. И само у овако бистрим ноћима дође нам да се упита- 
мо шта je овај шум, ветра и мора, и док слушамо заборавља- 
мо на спавање, и док гледамо месец, звезде и облаке учимо о 
дистанци ко je дању нема, или коју нећемо да имамо.

Саприсуство

Бродски под што je некада стајао у салону, након реновирања 
наше породичне куће пребачен je у ходник, док je тамо сада 
друго дрво, нешто светлије. У j едино j соби што je о ст ала на 
овом спрату, која je ваша, из ходника се наставља дрво старог 
салона. Тако je сва новина у дневном делу, историја наше куће 
у ноћном, зато у салону и кухињи и не успевамо да боравимо, 
док свим средствима успоравајући корак, свакога дана проду- 
жавамо свој боравак у ходнику, одакле се увек враћамо ведри- 
јег изгледа и са древнијом светлошћу у очима, и храбријом.
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Температура у врту

Лепши je врт детињства, дечаштва, младости 
ако га по мраку обиђете, пешице, 
идући уз спољашњу страну зидова.

Замућује га донекле, вечерас, 
моjа температура
од тридесет седам са пет степени, донекле

али таман колико треба да се врате пријатељи 
чак и ако недостачу акација и кајсија, 
иако je трава извесно и сувише зелена и ова грозница 
и сувише налик на ондашњу,

као онда свако вече постојана и зрела, 
ока које неће да види 
јер ни je способно да станује 
у кући која je била његова кућа.

Мртва природа

Постоје биљке које кад једном ишчупате увену одмах. Тако 
мента уступа своју снагу ономе ко je бере, и можда није слу- 
чајно што окрепљује и освежава. У овом случају великоду
шност јесте воља за смрт.
Највећи део биљака, међутим, одолева дуто: недељама, пого- 
тово у води. Очајнички су рецидивне, те што оживљавају со
бе. У њима ужива поглед, иако наше срце куца за прве.
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Анализа изгледа
... Description is 

Composed ofa sight indifferent to the eye.

Изгледало je да последња бреза 
шумарка од десетак или петнаестак стабала 
где сам ceo неумесно, јутрос, 
и дакле држећи се no страни, 
положивши стопала на оближњу стену 
те обасјан сунцем, 
као да сам био нека животиња 
уплашена, наравне, од своје слободе, 
али још уплашенија од финог ваздуха 
што je неосетно пролазио кроз дрвеће 
и тресао га.... Изгледало je - говорио сам 
а нисам видео - да je последња бреза, 
надомак друге стене, 
запела такође да постане животиња, 
све остајући у сенци, неоптерећена 
проблемима слободе и места.
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Лептир

Taj плавкасто-бели лептир
што je читав сат летео у шуми
око нас
и слетао на шаке
и голе руке никако не одлазећи,
попут досадне муве,
што га нисмо хтели убити или озледити, чиме je био привучен? 
Нама или нашем топлом и светлом кожом на сунцу у два сата 
поподне?
Je ли то био сигнал нечег или неког
или се покоравао неком шумском закону
неухватљивом сем по својим страним ефектима?

Тешко

Да ли ћу успети да објасним себи и свету 
разлог страха на валгриском путу 
што пролази кроз шуму, 
страха којег овде никада није било, 
као да je био нестао додир, 
уобичајене заштита, 
ноћ постала равнодушна 
и сенка се другачијег света наднела?
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Песма која има потребу за тестом

Ставио сам зделу са камењем 
између мене и вас, на под.
У чинно сам то зато што бих хтео да говорим о камењу 
али не верујем у своје речи.
Волео бих кад бисмо успели да говоримо
тачно о исто) ствари
а да се нико не прави да je схватио, 
и да се нико не осети несхваћеним: 
рецимо ja, у конкретном случају.

Хтео бих да говорим о овом камењу, али не о његовом облику 
или боји, нити о његовој супстанци или тежини.
Хтео бих да говорим о овом камењу, али прво бих хтео да се 
уверим да ме нећете погрешно схватити.
На пример, ни у свој гест не верујем: можда je био театралан, 
чак лоше изведен, без стала, и даље са нечим симболичним у 
себи. А ja то нећу. Ja бих хтео да се сва пажња усредсреди на 
камење које тамо стоји

и истовремено да ово пре буде песма него монолог.

Још једно не бих хтео: да ово о камењу буде схваћено као 
„досетка”; било би то само делимично тачно: мене стварно 
брине то што стварно не говоримо истим језиком, зато сам и 
написао демонстративну песму. Забринут сам пре свега у овом 
моменту, а то je моменат, тренутак, у коме не желим да ишта 
доказујем, хоћу само да на крају будем задовољан, потпуно 
уверен да сам причао са неким, да се нешто доводило. Не зани- 
ма ме да ли je то што радим ново или старо, лепо или ружно, 
али не бих волео ако би било схваћено као лажно, мада се 
управо излажем таквом ризику. Обично пишем ствари ко je 
сам навикао звати песмама, али ако ова ствар овог момен
та не би функционисала, не би била схваћена, све што сам на
писао и што ћу написати не би имало смисла.
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Дакле, желео бих да се усредсредимо на то камење. Не зато 
што je по себи важно, не зато што je симбол нечета, него управо 
зато што je ствар као било која: камење.

Па ипак, оно има квалитет: видљиво je и додирљиво, има га пуно 
и састављено je од засебних каменчића.
Морамо бити са камењем.
Оно je ствар света.
И морамо настојати да га схватимо.
Зато сам написао песму која има потребу за тестом и мишљу.

Сада бих ћутао мало, и мислио на камење.

250



МАРИО БЕНЕДЕТИ





ЉУДСКА СЛАВА
Издалека

Кућа ми je измицала док сам падао у сан. 
Бејах са братом тако далеко од наших игара 
с лоптом, змајем, кануом.

И баш зато што ништа није могло остати, 
очи су колутале. Као кад глупана изненадите 
питањем: „шта радиш”. Нисам знао, нисам имао грозницу, 

осећао сам кожу у завесама, чуо речи око себе 
бабиног лица. Вртео главом као рингишпил 
с децом и великима ко je сам видео и нисам видео:

цеп, нос, колена, шака с јабуком 
или чинијом, или ни са чим, без руке, 
као код страхова, код повређеног мозга.

Из постеље кроз прозоре допирало je депо небо 
толиких лепих дана.

Долазили су издалека, из свих речи ко je су се у кући изговарале. 
Када je киша падала били смо само вода и с ветром ваздух.

До лазили су тако бројни да су одмах постајали деца...
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Недељом

Туцаник као обавештење да je кућа лепа.
Мушкарац и девојка повијена над клиповима кукуруза. 
Ми смо са оцем зашли 
између два шумовита прибрешка, 
с травом удно покошеном због цвећа.

Шума. Слабла. Кукурузовина.
Кулиш од свега помало 
у превоје сукње, 
листове што су могли бити хаљине. 
Заиста, да си ме погледала 
рекао бих ти „могли би бити твоје хаљине”.

Прилазим. Кућа je у сенци, где се 
степеници пењу у траву, и на трешње изгледа, 
тамо позади понедељак je и сви други дани.

Прилазе огромни трупци, басамаци, 
обручи буради, као да желе отићи.
Можда су продавали вино, хлеб и сир: 
ћерка што се гледа, он, велика сенка у својој кући, 
такви какви беху саздани.

„А шта ти радиш?”, питате ме.
Отамо, доле, не види се кроз грање да су разговарали.
Са њеним je очима клисура потока.
Стаже на узвисину и мења се, 
и полако чини ми се да улази у башту. 
Земља je остала у ваздуху, читава поља, 
језерски водопад измену врхова. Можда су били срећни.
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Италијанска Славија

Мајке тако присутне након што су толико пута умрле: 
повици на вратима, цокуле без икога, године.
Дедови што раде туђу земљу и говоре словенски дијалекат, 
- поља њиховог живота, трава и дрвореди њиховог живота.

Били смо само деца, те je за учитеља Дијалма 
требало набрати папрат једног августовског јутра.
Папрат као лице што се упозна иза сеоских зидина 
једног јутра сви заједно и учитељ Дијалмо.

Сишло je камење, 
на кревету je, рече стрина, огроман камен. 
Побегли смо из очију, ветар у глави.

Сваки дан мислио сам на ово само бити без погледа 
- речи изговаране из јакни, ципела, панталона - 
спрам земље и стења, не могавши да престанем.
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Далеки кораци, кудрава деца на јаком ветру, 
малена студен шака спремих да их неко узме. Зимско време.

У хладноћи, Ванијева цигара, бела и тврда трава, играти се.

У нашим кућама научили смо како се једе.
Кровови, ти кровови казиваше ми да сам моје очи а не други.

У хладноћи, сада, тресем се помало и овде без икога...

Једном се светла упалише пре но што сам заспао, беше ту баба. 
Беху дрва која je требало спремити за угаљ и Ернеста 
je морала да скочи до крчме и купи тоскано.
Ій jarbejenfri r claps sul dr de strade.*

* Стих на фурланском дијалекту, који се у наредном реду понавља на ита- 
лијанском. - прим. прев.

Трава између камења на рубу улице.
Мала тараба.
Ми више нисмо могли да тако скочимо.

Вредело би погледати у даљину, мислити како се гледа.

У поподневу полусна хтео бих пун бити.

Бити са непомичним облацима као нека бела ствар планина.

У прозору, евоцира се ветар између лишћа.

„Кажеш ми да не долазиш и тако мислим
ако и дођеш нећу ти ништа рећи 
а не будем ли говорио схватићеш 
да те не требам”

Беше то једна што je постајала једна. Зимско време.

256



У прозорима дани.
Оживљавају малобројна лица 
што долазе а никад не питају зашто их требам.
Где почињем и ja. Где престајем 
издужила се фигура месеца, велико црнило планина.

Изгледала ми je као снежна ноћ данас 
мршава набавка, мало napa, твоја мајушна срећа. 
И ja сам гледао планине, мајко, не тако често 
али гледао сам твоје планине.
Камење се котрља, довољно je не викнути.

Варош с пансионом

Kao да je летео, аутобус ме je извео на пропланак са зградом. 
Било je лепо, широке панталоне што су падале

на гломазне ципеле, 
бити усред посвуда расутог лишћа.
Јутра без знања да смо на неком месту, унутар неког живота 
што je увек овде, и има алуминијумску фабрику, поља.
Покреће се тезга кад се говори, 
прозори са саксијама, потанко извезене завесе. 
Вани дворишта промичу лагано, лишће струји лагано

испод го веда.
Небо се окреће према Чивидалеу, окреће се лепа светлост 
на ручицама које смо имали, да био je живот бити жив тако.
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„била je мршва сшарица Гнезда” 
Чезаре Павезе, Месец и кресови

Губе ти се очи, 
пола лица скривено, подбрадак над кромпиром. 
Твоје очи с именима јабука и брескви, 
лице уз ултрапас, и изнад нити наклона. 
Никаква крв, твоји очи као шљиве 
и као трешње, данима будилник, док има батерије. 
Длан упоље, полако на потпрозорнику, 
само хладн-икаво, шака 
на ручици прозора, мало хладније и ваздух. 
Погледи што боје куће, најсићушнији 
комади малтера, црвени, бели, азурни, нијансирани 
током година. Најлепша кућа у селу, палме. 
Било je палми, одела, програма, Ирена 
и мала Санта увек ми се чинило, у причи 
што je све препуштала земљи.
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Словенија
Elles etaient voicines dans ГаЫте du temps, 

la mort tournait autour de cette mćmoire nomade 
(...) 

elles deposerent la nuit, les souvenirs et les reves 
dans une chambre vide 

Тахар Бен Желун, Non identifies

Стигао je с корацима у трави, 
ветар што мисли, што имао je ливаду тамо, 
па силази, иде тако, вила му се диже у мумији сена.

Хајде, Силвано Бера прича о Франку што je јуче посекао граб. 
Ja се мучим да кажем ко сам jep више нингга није трава што набаса. 
Чекам на зиду зид где бих сео, како бих гледао овде испред 
ветар што je био, дане што су били и за мене дани жеге. 
Болесна баба, али увек беше немало мршава, болесна, 
унапред се вајкала због трошкова погреба.
„Како ћете”, понављала je мајци.
Одвезли су je таљигама до болнице, и кад je стигла 
остале су заувек између та два прозора.
Пијанац jy je дигао на леђа као џак. Умрла je тако, 
спустили су je на земљу, али била je мртва.
Лежала je тамо, у својој хаљини, коју je увек носила. 
Била je добра, била je добра жена.

Сузе рониш, вароши без икога 
угљу телесина и крава музара 
изгорелих одела, црних лица 
дима меса и влажног сена.
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За оца

Борави сам, упоран у кашљу.
Мрдне рукама, пружи их до нахткасне 
да би испио чашу купљене воде, 
као толике гледане ливаде што не дају ни гласа, 
толике ствари што их сваки дан радимо.
У соби витрина са огледалом, 
две тамне столице, ормар, мајушна усијаност пећи.
Шустикле, на гравири Христово рођење, с маслиновом гранчицом, 
бележница, панталоне, његове ствари.
Преко пута небо што je дошло са њим, 
дрвеће што je дошло са њим. Можда песак за игру 
и мртви, који су тишина, једина велика тишина, тишина света. 
Понекад би вода Корнапа била влажнија пљувачка, 
дах што je клизио преко камења.
Понекад би све било птичица хладноће нацртана у читанци 
поред песме одштампане крупно за учење напамет.
Понекад ништа, проћи и узети комад чоколаде 
и кашаљ, тај начин светла од ко jer ствари подрхтавају, 
тамо-амо ходање, под заглушен од осећаја слабости.
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Кућа крај Каменолома

Прошао je век куће, чак и године 
за које смо мыслили да су још ту 
са јелкама, бициклом онамо држаним.

Ту су дечак и жена 
у покретима што се ломе без бола 
дуж нечега што je њихово двориште.

Има травки, откуда не бих знао, 
испод дрвећа образују малко ливаде. 
Као чокоти су суве гранчице купине, 
попеки необичан листак купине.

Цвет сам што расте више него што може, 
него што треба да бисте га додирнули.
Као када се каже „донео си ми цвеће”, 
а бедно je цвеће.
Као када се каже „тако су били песници”.
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Велики петак

Небо стоји у мисли о плакању. 
На улици 
људи су ишли пола уза зид, пола уз реку. 
Овде сам далеко од Храмова, 
процесија између кандила, 
заиста далеко од романа 
у којима je било светлости лица.

Овде сам са последњим годинама човека кога волим, 
дао бих му опрост пре но што умре, шта друго.
Да знам шта, можда бих могао рећи: 
и за нас комплетна сцена 
с огледалом изнад, са небом.
Држим се његовог изгубљеног погледа 
тако особитог, тако самог, 
без романа, са польем које није свет.

Не могу да кренем даље.

Повремено 
сељаци Ане Карењине косе Машкин Верх. 
Повремено сањам предивну децу 
у пенушавој води једне улице.
И видим их с леђа, 
неко нас гледа, 
ja сам с леђа у бојама.
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Ca сунцем на великом зиду куће, 
и баштом што си)а по вршцима травки, јутро je. 
А ja бих хтео речи да кажем очи 
заустављене на доручку, да кажем хлеб je 
више нешто што ме храни прошлим данима радости. 
Као и тада астал je оно чаша на њему, боце и чаше. 
Како нисмо у стању да не мислимо, да не замишљамо 
и само су тако цвеће дворишта, или туцаник, на пример, 
каменови куће, отишли у песме.

Отишле старе улице да покажу своје затрављене рубове 
у сусрет небу, или у прозирност извесних дана 
све до залазака оживљених најлепшим прахом, најсликовитијим.

Хортензије су сенка што цвета, вече je дуж зидова осликано.

Бићемо јасно вече, скоро пролећно, изнад саксија са ментом, 
земљаних ћупова и лишћа у сто, неке шуме.
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Град и село

Могу видети себе у твом одласку по дрва, 
у бректају камиона што прелази пут да би стигао 
у кафану у време за паузу: у мыслима 
што прате земљу коју треба узети на градилишту.

Откоп je поглед што га носи, кад се увече крене, 
и ко усхте може се запитати какав je био, шта je дан: 
певушити или остати немиран с претешким наумом.

Тако себе замишљам у речима што се пењу уз двориште, 
пошто сам те чуо у ваздуху што те je умарао: а уоколо 
нешто као прозрачно вече између камења, на селу.

Тамо где снег значи мислити шта су трава и камење, 
остати при стварима закратко, у белини снега: 
са равницама што су имале твој велики поглед, 
ти што си постајала рад, дани и ливаде једног света.
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Па-де-Кале*

* Регија у северној Француској. - ирим. ирев.

Целим высоким небом повезан je асфалт. Изнад облака 
други облаци 

страхови су кућа што сијају од лимених плоча мора.
Живи се унутра са страхом да je тело страно, да не причини бол, 
убоги и драги прети што устима приносе

ове наше бескрајне часове.

Неко ко се пење, трава je то што имају ноге тамо доле, 
као што ветар изолује косу.
Понекад са цвећем у кући... окружени мислима.

Крет помораца море je донето овде, 
куће изграђене радом на бродовима, шта су мушкарци могли 
с очима ко je не могу видети, шакама

што ее заувек заустављају.

Уз сијање сунца са светионика 
силази у поља део очију италијанског сликара Луча Фонтане. 
Ништа нам не говори сићушни есцајг, сто.
У шакама стакло ко je смо ми и све оно што je сада конобар.
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Иља Кабаков у Центру Помпиду

Сала са клупама и на зиду 
велико платно уз циганску музику: 
жена посматра реку 
с људима што je чекају да крене 
и две жене крај ње, са стране, старије. 
Али толико дуто остаје тако 
с две жене и реком са барком 
да већ пуца у глави.
Jep не изгледа као да се полази.
Скупити се, направити места на клупама.

Шта je самоћа.

Понео сам са собом старе ствари да б их гледао дрвеће: 
зиму, малобројно лишће на гранама, празну клупу.

Хладно ми je, али као да то нисам ja.

Понео сам књигу, кажем себи како сам се видео у књизи 
као човек са књигом, наивно.
Дан je изгледао далек данас, замишљен.
Изгледало ми je да су сви видели парк на сликама, 
Божић у причама, 
гравире са овим парком као његов рељеф.

Шта je самоћа.

Жена je прострла ћебе на земљу да се не би упрљала, 
опружила се, узела маказе да би их забила у груди, 
велики чекић jep ни je имала снаге, велика опсценост.

Прочитао сам то на листу новина.
Свима се извињавам.
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ЗаД.

Како исказати ову ломљивост што je гледати тебе, 
живети са стварима као што су дугмад или брошеви, 
као што су тв oj и прети, твоја дугачка смеђа коса. 
Али скоро да смо од ваздуха, у собама стана 
где застанемо начас j ед но пред другим 
са страхом који нас je изоштрио у осмех, 
након страха у свакој шаци, или руци, кораку, 
да свака шака, или рука, корак, не постоје.

За брата

На улици замишљам како још једном 
након наше мајке гледамо заједно цвеће.

Теби се дете родило.
Са дистанце мобилног телефона 
слушам ти глас, кроз природу аутомобила 
повучен у мало универзума, мало протока, 
с људима што га на седиштима подражавају.

Искоса, после крова нека гласна, 
са светлосним извором страга, 
сунца упаљеног над парком, као порекло, 
звоњава што и даље у поверењу говори.

Док се осећамо као доцније,

сплетених стопала, изобличеног изгледа. Испрекидано 
пада вече а густо као да je нека нова ствар 
где наши гласови, наша радост, наша тела...
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Фигуре, 2

Овде су уоколо векови пролећа.
Ми смо ту.
Рећи ће: „Овај вечерњи ветар”.
Мени je лепо, као некада.

За нећаку

Јутро однекуд, између кућа брзо, 
што претвара небо у нешто непокретно, не дубоко, 
не, него у посету, као што je ваз дух у стаклу густ 
у фигури што нас поздравља, и хитац се згушњава 
и авион постаје твој изрезани папир.

У дубини прекраткој да бих се очарао тобом 
која си жива свим својим бићем.
И хоћеш дрво,
руке на гранама дрвета, 
трешњу из пљувачке, 
окус из свих очију које те гледају. 
Минутима тако, скоро поподне.
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На вечери са новом породицом

Било je то време као ово, са облацима, децом попут тебе, 
али другачије, као да постоје друге ноге, 
не ноге што се скидају и мењају које има твоја играчка 
него шаке, очи пуне о лука.

Дошао сам са звездама, ретко у снежним данима.
Како уопште именовати толико белило?
Није ли овај снег, није ли овај снег превелик за нас?

А облаци, ja сам их гледао, дрвеће ми се свиђало пуно, 
стабла, крошње, свиђало ми се што су моји родители живели 
са виљушкама, тањирима које смо имали на столу...

Jeдини сан

Све je спремљено. Толико тога речено, 
током седмице, о стварима за j ело. 
Али неко спава. На дугачком столу, 
неко je болестан и спава, уместо да једе. 
А може се кроз прозор, кроз ваздух прозора одшкринутог упоље 
према окцу што пушта смолу. Изгледа са два сна.
У једном je другачији наш живот, у другом 
четири прста с палцем што механички држи грану. 
Узети га са крила, задржати на дасци и једним ударцем одсећи. 
С комадима у тањиру и црвеном крвљу као умаком, 
пада с неба слана по целој ливади, у вечери одбаченој од Господа.
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Замыслити празнину

Узвисина су очи које долазе да гледају 
у небо што остаје непомично свако вече, с дрвећем испред.

Од хладног ваздуха цакли се кућа овде, 
трава се дотиче, вода бледи над дубоким каменовима 
где старци побољевају, изневши столице ван, 
гледају како им властити лик остаје у крошњама, 
на дрвима, земљи што се претвара у дечији песак.

То je мало двориште, ускоро ће бити доцкан.

Дуж зида, у светлости што je ту била цели дан 
другачије сивило камења, црвенило цигала, Кроз малтер 
шпиља се отвара у шпиљи, и чини се да на тај начин нешто каже.
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У мом полусну

Кућа, двориште и кућа, у корацима.
Потом се улице пењу, улице заједно са олуцима.

(Могла си само о шумљењу воде 
и падању дрва да ми причаш...)

Мучиш се, не знам: стабло си што остаје повијено, 
не однесено, повијено, 
и не каже ништа у толиким прстима, 
где осећа се тако повијено, 
не каже ништа о киши.

Сваки час (аве се плехови, 
плехови што прођу кроз тело, а ти ме гледаш дуто. 
Пролазе птичищи кљун и крило.
Кроз одела одлази бол у костима.
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Можда зеленило врба*

* Овај текст није из збирке Људска слава, из рукописа. - ирим. ирев.

сунце у Торину под равним портицима

очи сјајне да би виделе
последња непомична стабла након улице у дну

можда кренуле за светом што се отвара измену две зграде

слушале дечаке од дванаест или тринаест година
на циглама нанизаним све до Торлана
где je укопан Тјовани

на песку где се лето котрља меканим ножицама 

ластавице настањују кранове за нове породичне куће.

Лудачки јури дуж jаза аутобус на сунцу
изнова отворена рула очију решена да се нашали

да Hohe за ветром
да упита за име данас имаш ли времена 
шта радиш хоћеш ли са мном?

или отрпи облике ове једине означиве егзистенције 
пошаље знакове са терасе
који би пробили бодљикаву мрежу баште 
образе њеног бити тако

и потом се враћа уз бележницу све до касно и онда доста 

куцкање ниских облака изјутра по крову и онда доста.
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СИЛВИЈА БРЕ





МИСТЕРИОЗНЕ БАРИКАДЕ

Пре но што се преда сунцу, птичурак 
напет на грани можда ишчекује човека 
или моли своју женку - сломи ми крило, 
да будем непокретан у новоме дану, 
заувек лишен величанствене 
пловидбе небом као кад неко 
узбере цвет, 
само за себе, а читаве ливаде препусти 
меланхолики некога другог.
Али, не долази нико - тако га лет побеђује.

Марко, ти не познајеш моје речи 
што су заћутале на вратима, 
корак од тебе који си остао вани - 
лукови љубави на трговима су 
мо)их премишљања, као девојчице 
што се дотерују за излазак 
а никада не излазе: тако о теби мислим 
и смиішьам како да окрзнем мало живота, 
а да вас више не позовем, Марко, речи - 
скушьам своје време тамном шналом 
као што везујем косу изјутра.
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Деветнаест сати, покрећу се троми 
звоници за молитву у манастиру 
са часним сестрама. С ове стране зида 
замишљам како се разврставају у уздрхтале 
редове, руку обмотаних бројаницама, 
понека вела смакнутог од трчања 
(воштаница биће окајавање за кашњење). 
На коленима молиће се Вишњем Господу, 
гласова усмерених ка звонику опроштаја 
што их већ мучи и ремети ветар, 
као да би неко у близини требало 
да ослободи ових ушица конац милосрђа 
и препусти га његовој судбини.

за Маријана Росана, 
сликара амбиса

Лепо je угледати на тамном небу 
опомену као неког предања, 
пробијање светлости, 
кад поглед открива нову ствар 
што се не показује у галами 
и запета осваја нас варка, 
коначно од мистерије малаксале, 
и неки бог je присутан.

Нама што join увек чезнемо за оцртаним 
фигурама утехе, неко нуди апстрактне летове - 
ретке завесе дигнуте над истином 
што je остала недирнута и дакле милостивија. 
С оне стране ништавила 
били бисмо спасени од сваке промене.
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Хтела бих ти рећи оно што ми говори 
ово вече закривено мартом 
и ко зна чиме.
Морало би да постане мишљење, 
чисто кушање, душа што се диже 
из предела света отвореног на мојој тераси - 
све je ближе - животи на улицама, планине 
на небу и, наравно, на неком месту, 
мора. Потребно je време да би се објаснило 
како ширећи поглед 
човек ишчезава, и колико je то добро.

Овде где живот пролази по страни 
у заклону једног прозора 
изгустираћу зналачки последњи дуван вечери 
(некада сам молила „ако ме утешит...") 
Бити сама сада ми изгледа племенито - 
али одједном комарац, други за њим 
што га вија до жуте пруте троседа, 
предлаже плес 
и одлазе заједно, а доле мачке 
и на улицама пси... Свуда у ваздуху 
истрајава неки велики позив, исти плесови 
окрећу се преплети чипки у ритму 
бескрајног искорака — а ja пак попуштам, 
али како то чини прашина, од свих нада 
пред најнејаснијом.
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И онда нека дође стишани крај дана 
као што стиже опроштај за јерес - 
пре но што се опет заспи за сутрадан 
дугачки разговори о животу, 
досетке и шале, драге навике 
што одржавају свет.

Само галебу што распрема небо 
толика материка je вера 
и читава, откривена планина.
Али некоме ко долази као сну крадући дубине 
судбина je то још ненаучена - 
мол што подрхтава, затворен кофер.

(Море се диже, сваки нови талас 
пресавија претходни
закратко сам 
и јединствен — 
и већ видиш како се разилази у пени 
догод се враћа море, враћа мир).
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Место

Сви спавају. Некада бих пожелела да их цимнем и пробудим. 
Данае радим за себе.
Кроз лабави процеп одшкринутих врата шаљем кратак тро- 
кут погледа, уплашеног од толиког присуства, неповерљивих 
прстију у топлој шаци. Улазим.

У реду je то што моја иосета пролази тако: бескорисна, непри- 
мећена. Они спавају и нису мање срећни. Свако бира власти- 
ти починак.

Место je мирно од толиких једнаких дисања, и у том правил- 
ном понављању, најстаријем од свих обичаја, налазим људско 
и вечно.

Каква ми савршена крађа предстоји, какав тренутак. Све су се 
границе окупиле, овде унутра, универзум који нас се тиче рас
положив за сваку провалу.

И сада, ако умете да се немо узбудите, довољно je наднети се 
полако над најближе лице, два очна капка случајно изабрана, 
и очарати се том заустављеном позом, треперавим поветар- 
цем трепавица: и на крају, пажљиво, прочитати.

Тако се понекад повежу глас и мир: то су језера дубоке снаге, 
праве усамљеничке феште. Беле недеље ума.

Изаћи биће просто, све ће остати као пре; просто - поново 
ући у самога себе - кораком који ће вратити на своје место, 
назад, с ове стране врата. Само полако. Затворила су се.

Крадемо, то je све што радимо, ствари све мање, и потом их 
кријемо. Чисти грами. Граматика.
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Писмо за Рози

Розана,
хтела бих ти свакако писати

а можда и немам друго занимање, драго, 
друго време сем ово

ретко и вечно 
за објашњавање. 
И немо) се бринути: 
стално учим како боље долази 
случайно. И одучујем се.

Данае je децембар,
и ми из живота 

гледамо друге л>уде, 
крај света, Рим, 
своје ноге готово лепе од љубави - 
али расејане, 
као када би неко могао да схвати 
само по један поглед, 
духове на мору,

душу ослобођену на ветру 
у послератно доба свих осећања. 
Кроз велике одблеске вечери 
дишемо мир и широк свет.

Баш лепо, Рози,
што се нисмо олењиле, 

и полако почеле уживати 
у другим стварима а не у овој зими - 
свако нас годишње доба увек припреми 
за вечније време.
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Па ипак, хтела бих и даље бити у праву, 
не умем се решити својих поступака 

и један по један оставити их све 
у колевци на реци 
ка ничему.
Да бих остала измишљам умор - 
требало би проживети, међутим, 
требало би имати поверења у живот. 
И будемо ли одложиле 
чак и скромну раскош бола 
како ћемо постати, Рози,

колико лагане...
И ево пада киша, 

као да у даљини неко астрално срце 
више не хаје ни за какво расуђивање, 
и ми осећамо како протиче минут 
што свет преслаже у једну мисао - 
и време je за пољубац, за поздрав.

За такве ствари постојање има љубав.
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Није ли opao можда оно мало ветра 
што дува унутар ветра и поставе 
скоро црно, спорије 
у облику орла?

Зовем, и уто нешто или универзум 
искорачује безмеран - борави

миран, затрпан, као да je
мој велики инверзум што га морам 
откопавати полако, страхујући

да не испружи руку пуну чекања 
светлуцаве прсте,

и не каже:

плашљива смо формула живота.

Хтела б их умирати у својим речима 
све док могу 
како би их живе ослободила магије 
пре но што их прогутају риме 
стихови смисао 
остављајући ме сиромашнијом но сада. 
И пре но што умрем небо у одресцима 
поље пса 
воду 
ту руку - да пропустим 
кроз угриске свог погледа.
Потом ћу отићи да спавам у пољу 
небу води без дна 
- пас и кост једно у другоме - 
држећи ту руку 
докле год могу.
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Ко зна зашто, вече изгледа 
као неисцрпан одрон срца - 
ова страва крила између тајни, 
ужурбаност мислй шишмиша, 
испреплетане трке у јазбинама 

никада нико не остане 
или je све спремно 
за мрачну славу што чека

усред ноћи
пећина се ноћи открива

и небо je огромно

j едини се облик у облику самог себе 
збива.

Идеја ми je отхранила руке и торзо - 
тек стигла да je сасвим присвојим - будем на свету. 
Долазим из мрака, семе и душа истодобно.
Сунце ме прихвата, пуштам лишће 
и потом га чујем како у јесен пада. Истрајава, 
а ja не знам шта je у ствари - 
гране што претражују магле, 
вода што пљушти по глави, 
и још једна година 
светлости - обећање да ћу живети 
које неко одржава.
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„Venus: Estant la plus affligee mere du monde, 
je ne puis parier que comme les affligees.” 

Луиз Лабе

Нешто занемари нешто.
И повучено море нуди шкољке 
мајке лишене бисера, 

шахе костищу.
Родити се јесте оно што остаје.
Moje шахе, глава, и сва 
ова земља дохазују 
хахо се бисер не појављује, 
похушавају да подсете 

шта je било 
приближно, море.

Свет je хао ja 
богиња љубави 

толихо празне да се отвара. 
Пали бисмо
да нисам ветар што те напаја 
жестоком вољом да изгледаш.
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Или ознојено тело. Или изражајно шело. 
Маријанђела Гвалтијери

бела сахара
пружена у животу а ти ипак

овде где употреба значи
дати ономе што траје тек малчице 
утисак бескрајне јурњаве преко дина:

моје тело пустињачко
природно
спрам твоје илузије да се вратиш
барем уназад
првим двама загрљеним молекулима 
и то покретом
што сада разводи крв
све до стопала
у златном песку

и навише ка глави
где свака ствар наликује извору 
и кашьица силази са ума 
да би наводнила свет:

добро што осећаш није сигурно, 
само je жеђ стварна - 
скрушено
мораћеш да се вежеш за време 
као за караван у пустињи.
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за Беиа Салвију

Није то годишњица једног одсуства - 
нашла сам те овде у сводим мислима 
као чувара укипљеног на вратима 
што гледају на свет и тамне улазе, 
с изгледом неког ко реч ослушкује. 
Мислимо на тебе.
То како си отишао, био je строг налог 
што га и даље морамо слушати - 
остали смо овде где сваки час 
иомене ти се име, где си нам 
стихове оставио да дишу: на твоме 
смо месту - баштиници je дне столице - 
између ствари. И још увек не знамо 
која то болеет беше твоја а да није наша.

* Италијански лесник (1954-1985) који je извршио самоубиство. - ирим. ирев.
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Мистериозне барикаде

Оно што се отвара јесте поље тишине. 
Дуто сам овде, и бојим га се.
Тако се вежбам да га чујем 
и за живот.

Умрећемо, 
и можда нећемо друго рећи. 
Међутим, зора je била стварна, 
пуни милости тек бачени на обалу 
предео, гласови, 
људска фигура, 
моја кућа - 
њихов једноставан и потпун крај.

Због слепог скока на ову сцену 
срце je узбуђено, 
читав простор виче 
и у плућима paha ce мајка:

ваздух речи 
као пут који изгледа кратак
и удаљава ce.

Ићи ћеш докле те прати 
италијански језик 
докле те зове u потом губи.

Отада стално 
осећам како се неко нагиње 
у мени 
ка стварима око мене 
као да сам ja, милоср дна 
према свом боравку.
И, ако се сећам, 
знала сам само за журбу 
којом се отаџбина сакупља на једном листу, 
којом се сваког дана издаје таман звук
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што га вечерас слушам, 
толико светији од сваких уста.

Видећеш, с мало 
се сеет може дотами: 
с нестрпљењем 
и потом стрпљењем.

(Тако je поглед, лет, 
трчао за кошутом по тепиху 
али je и она трчала, још лакша 
у густој трави исцрпљујућих чворова - 
седам тисућа).

Али без ичега стаже се датье 
где мисао je опет древна, бистра, нестварна — 

као да сам зид за рушење, 
а песма ко j а се тражи 
најмуклија.

Тихо 
расте зеленило ливаде.

Нешто сам од свог иступа заклонила 
да не дрхти од бескрајне слободе. 
Али се речи, je дна на другу набачене 

сто, камен, пакао, наклон, 
дижу уз ваздух што их празни, 
тањи - 
не дајући ни гласа 
када падају, сравњују се 
и остављају откривен мој живот. 
И сада ме само живот заклања - 

ветар што штити заставу.

Кад те прође, раз махну ће се поново.
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Сада када je све отишло како je ишло, 
на овој ивици која ништа не раставља 
клекнула сам, на отвореном, бдијем 
над магловитим пољем што се шири 
силазећи с мене као марама, 
а вечерња тишина пење се живо 
да бих се ja вежбала да je чујем 
и за смрт.

Затворити очи 
увек je било исто што и ова долина.
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Парк

Празни анђеле сличности, 
укопај наше руке у земљу 
као нешто пуно нечега: 
а нас на овом лабилном подручју, 
у сенку далеке родбине, 
коју твоје перје баца наоколо, 
иосветићемо машти 
руже отворене у забрану мисли. 
Само се мн можемо радовати 
знаку што нам оставља мањак — 
сличност je cee наше царство.

I

Ходам осуђена на осећање 
што има облик парка који сада видим, 
а оно што видим јесте авенија где je зима 
грана, камен, вода, трамонтана, 
те кораци жене што корача.
Али по томе како одмиче и подиже 
столетни поглед ка лишћу, 
она je врста, њој враћа се рима 
у којој почива цели свет - 
тако квалитет дана тумара 
непрестано између речи и неба.
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II

Moj приватни часови дрво су јабуке, 
на брду: тамо одлазим на разговоре, 
оснивам своје царство медитације 
евоцирајући му плод, апстрактне гране 
што се губе у магли.
Ja не срећем дрво јабуке, замишљам га, 
чиним га природним у свом дану: 
има часова када вам изгледа као да осећате 
како су речи и свет једнаки 
по растојању од савршенства - 
тако у тихој леденој јасноћи 
једног зимског тренутка, 
изгледа да je моја мисао задовољна 
собом, као дрво јабуке ничим.

III

У очима има орла 
што свој живот издалека гледа 
не би ли испао налик другим животима, 
другачијим стварима.
Са собом у парк своје мисли носи 
као што мајке носе децу 
а деца жагор.

Не постоји улица што води негде. 
Клупа, пас, стара маслина, 
старац, велики трг, низбрдица - 
и потом златни тренутак стихова 
када може рећи овај овај овај 
овај лист, и бити тако 
без краја 
као да je цело небо сместила 
у једину мисао што радује.
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IV

Знам шта ми je у глави: добар и јасан стих 
који покушавам да саставим, што ме окупира 
док се изнад Вила Глори небо простире 
и између стабала стаза заплиће.
Moje разговарање са животом 
може још само личити на речи 
што гледају како да га утоле. 
А дотле пада вече, ствари одлазе у мрак 
и већ дух не разабира ништа. 
Требало je да се дан наврши 
па да се деси нешто стварније 
од протицања времена.
Можда сам пожелела нешто, 
да речи стегнем као шаке, 
а неће се догодити - 
али и желети je великодушно, 
и ова шетња je моје одмарање. 
Стих ме je љуљао цели дан 
као мајка што спава у мени која спавам.
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ФАБРИЦИО ЛОМБАРДО





КАРТЕ НЕБА

Имаш мапу света за мене/ и карту 
неба: разбијену слику смысла; ти/ крећеш 
своје бокове у кругу који je сан и тишина, j ер 
мењаш имена стварима и остајеш у мом погледу. 
Ja се крећем по раскрсници без имена 
и сигнала. Између речи које бораве на граници.

Истина je попут тебе. Чак и 
кад се гледа кроз ову светлост 
одражену од оног што се мора рећи. Што 
се мора учинити. То знак твојих усана 
пратим/ без сумње. Док се крећем између 
приказа бродолома и дана који су потом 
полагање рачуна, који су живот уосталом. 
Прстима пратим знакове лица. И знам 
да не могу говорите. У овом одсуству гласа 
а да не променим смисао/ а да не покажем 
бљештавило које те не може одговорити /јер лаже. 
Постоје слике које памтим сабране у неизвесном 
дисању/ у брзоплетом закључењу стиха, или 
у одсуству; оно што заборављам јесу сигурне 
речи, извесни неизвесни кораци који не бораве 
у стиховима. Који бораве у стварном.
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У суженом простору остајеш - седећи 
покрај прозора - воз промиче 
пролазећи кроз отвор оставлен 
између зида и светлости.

STOUT

На путовању. Још увек. Сисајући црне речи и 
тресет/ наливан у чаше латано - (пре тога) 
оставлен да се сталожи. Пролази светлост 
поред. Ништа друго. Кроз ове Цветове кише. 
Док се сећаш стена и каменова.

Waltz

Кренућемо било којим путем, не 
грешком нити симулирајући. Окренула се 
карта и сада je остао овај прелом 
у зеленилу/ или између камења - и као 
носећи тешке речи, мрдаћемо очима 
у заводливом бегу, у времену плесаном 
у стварима. Биће то као видети 
простор издублен кишом 
претворити хоризонт у бесну 
побуну очију. Kao сићи низ бол 
уз ветар. Имаш цвет 
да ми покажет. И шаку тресета и земле, које 
кријеш у цеповима. Кажет да je то за будуће дане.
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Ушао je. Узео шољицу чаја 
шакама тетовираним и исписаним. 
Нацртао je један пут. Ти 
своје усне притвараш док нам се 
осмехује. С кишом ко ja обележава. 
Чак и речи. Напољу.

„како пресећи” кажеш „имати храбрости и 
горчине истовремено - у устима - исто”. И показујеш 
на напуштену кућу/ на ствари остале у позадини 
и понављаш да би било довољно заувек 
раскрстити са речима/ са светом. Отићи затим. 
(отварам поклопац на F-I/ да филм узме светлост.)

сада када су остале само неизвесности, речи 
необјашњене/ слике замрзнуте или успорене ко je 
носимо са собом/ ти се тек малчице покрећеш - 
уз ивицу пута - изван објектива

„pornography”*

Један покрет за промену, премештање, и све 
што смо довде носили ишчезава/ у овој 
мршавости речи/ у овој ноћи кише. И налазим 
само неодређени план улица 
и сећања, корака без хоризонта. У овом пустом 
граду чије су усне раниле вода 
и тишина.

Албум трупе Сиге из 1982. - ирим. ирев.
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док се ти полако покрећеш и гледаш
у објектив, знаш да ћеш бити замућена/ и
да ће те неко пре или касније очима потражити 
- шкиљећи - држећи у рукама
ово изобличено растојање.

са обале се нагињеш да би фиксирала друге 
речи /(друге реченице). спрам блеска
неке лаке и споре кишице.
виде се само паркирана кола што гледају у 
предео већ уморан од погледа. кроз спуштени 
прозор, пластична кеса изгледа нам, 
док лети, као још један галеб/

Скриваш je дну карту у коси/ цртеж 
кише, одблесак потамнео од оно мало ствари 
што je претекло. Црно. Прошлост. Као да - 
остала отворена - бленда не успева да сакупи 
светлост. У приморава нас да памтимо.
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На месту тишине

Од говор je овде, на хартији, 
догод одолевам њиховсм циклусу 

ja пишем.
Антонио Порта

Thoor ВЛ

Рушевине се пружају преко ватре.
Сада када се све гаси у 
бљештавилу сенке. Као 
мастило на твојим очима. Дижу се 
нечујни сати са реке: дробе се 
у магли, лагано. Ja 
говорим. Кроз речи од песка. Прогутати 
време/ док твоје шаке 
снови су кише и мирис и семе и 
карте неба. Хоризонт je 
овај град рушевина.
Изгубљен у погледу без знакова.
У болу без сећања. На путовању што нас затвара 
у огледала и ћутање. Ти знаш - док ти море 
набире лице - сваки преостали стих 
да би се остало између редова.

* Thoor Ballylee, замак где je живео В. Б. Јејтс. — ирим. ирев.
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Blackbally*

* Сложеница. Bally je енглески превод гелске речи baile која значи град и 
ушће, естуариј. - прим. прев.

нема више никог - и можда никада 
није ни било - овде/ у тресету и бело) смоли 
земље. Међу стенама. Међу тамним 
речима. Остаје близу неприступачни град/ оштрих 
углова и уличице: ући je као понети тресет 
у џеповима/ као сагорети у угловима.
У соби. Кретати се ћутке/ мерећи 
гласове/ удисати пепео са лица/ облутке и 
звукове/ тражећи знаке мртвих можда: танушна 
рука показује на камени крст. Затворени у 
кући, гледамо изоштрену линију сенке.

Степенице - у круг - које се завојито 
дижу кроз висећи простор, нестварне док 
се успињем, камена кула, одблеснута стена/ 
капљица на лицу/ место где je становао Јејтс, 
с другим речима, тако различитим од мојих, само 
je j едай стих пронађен - this winding, gyring, spring 
treadmill of a stair is my ancestral stair - слика 
која се мути на хартији. Варка огледала у 
коме je сваки корак исписан наопако.
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На рубу

Разрогачене. (Бројећи сваки камеи/ сваки 
корак KOM остаје. И уназад исто. Мерити.) 
Очи. Jep знаш, бдење je откриће 
тишине. Данае. Открити je и да странице 
треба преписивати. А ja знам, да ћеш ме питати - 
сигуран сам у то - на који или на које начине 
преписивати. Док гледаш у простор што се 
отвара између мојих прстију/ што се растеже полако 
без одговора: jep зора je, можда. И будни смо.

реч што je не изговараш, она je коју 
видиш. ово помрачење/ ова дефинитивна 
мочвара/ овај камен који носим исклесан 
на грудима (уосталом - знаш то - песници често 
клешу властити гроб, или ћутање. данас).
реч што je не успеваш рећи непокретна je шака 
тело сабрано у мало слогова просутих у бесу 
склошьене очи. пријатељи/ неизвесни/ што одлазе.
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Peat* (за осветљавање)

Између тресета и корења. Тражиш ми 
оно што мањка. Ha овом путовању 
тек започетом. Кроз црвено. У 
обасјаном огледалу што рефлектује 
коловоз/иза. Остало je ишчекивање. 
Простор за попуњавање/ очима/ исто, 
шаке/ заривене/ у блато, 
заривене у бесу/ сигналы су 
сенке.

А ова земља што гори/ 
јесте простор светла - једини што остаје 
за речи.

(Енгл.) Тресет. - ирим. ирев.

302



Mirrors

Само мало - оно мало што
остаје - тело се извија у равници у 
пламеновима/ одблеснуго од речи и крви 
магле што ћути међу шакама/ што je бреме 
за очи/ што je носиш са собом као кућу 
настањивану и напуштену. Као огледало 
и налу кишу која je огледало. Причаш и кажеш/ 
додирујући маглу прстима 
ослушкујући белину мог гласа.
Од одблеска света, у овом ћошку
ока/ у овој ниши речи где писање je књига 
или траг, готово нам ништа не остаје, 
усисава нам уста док говоримо.
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Архитектура воде

Oso би требало да буде 
инжењеринг смысла, оцрташи 

архитектуру кошнице или Кристала.
Валерио Магрели

Сједне на другу страну град изгледа 
као да се наставља у перспективама 

умножавајући свој репертоар слика: али, 
нема дебзьину, састоји се само од лица 

u наличја, као лист хартије.
Итало Калвино, Невидиљви градови

посматраш архитектуру воде, као град
у расулу/ који треба проћи, конструишеш мапе 
и путање, замишљаш неку структуру/ неки смисао, 
ко)и би могла да ми испричаш, да би ме одвела. 
страна je тишина, у овој киши.

не умем да ти опишем пут што води до Ориона или 
покажем где су му границе, данас, настојим само 
да слушам ветар/ или кишу што истрже 
речи из руку, j ер све што остаје - нама - 
јесте оно не знам. црно. оно морам да останем.

линија коју повлачим нормално на твоје 
груди/ дели наша уста/ одваја сенке, 
срце пресеца и утробу, граница je 
и сечиво. мера ћутања.
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док говори, као да му се на лицу 
отвара, нека стара рана/ узвратни ударац 
година: заграде. у које обично 
стављамо све реченице.

ова магла што се спустила одсутно je 
говорење/ неко сакрити шаке
под капуте, претресати по рушевинама, 
данас, нема смисла

сад

хватам те зубима/ шаке ти забадам 
у очи/ кидам ти поглед/ и извлачим 
оштру парчад времена, лица која 
познајем као кишни крајолик. отворим ли 
уста ти паднеш. склоним ли шаке/ опет видиш.

: само уломак зида/ улица у скраћењу, 
виђена с прозора/ и вода (Лифи - 
мислим). готов да ухватим сваку промену 
сваки фрагмент судбине: ниске облаке у 
покрету, ритам стварй, у другој 
соби/ нечујни мицај усана.
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још једном овде, на страны улице где je 
препознавање факат збрканих знакова/ иза 
поцрнелог зида (близу Marlborough street-а) 
у полутамном ћошку, између лименки Bulmers-a 
и боца црног пива/ пуштам да ми се киша 
слива између ципела, у уобичајеном правцу 
сада, који имају речи на хартији.

пројекат града - овај - (већ уцртане 
цесте/ показане раскрснице, тргови...) који 
не предвиђа називе улица, где се места не односе 
на друга места/ не огледају у речима/ пројекат 
(овај) преко којег сада наносим твоју слику 
ћутања. твоје не знам више да говорим, руку 
непомичну. сенку гласа.

Тврда. Готово сирова/ реч изговорена 
овде, да би повукла границу/ да би утврдила 
крај. Камење згомилано испред улазних 
врата/ стално. Увек. На којем исписујеш „leave, 
leave me”/ чујем како се руши и крцка, погођено 
сенком - твојом - ко j а улази кроз прозор.

оно што показујем јесте оно што скривам: 
фигура скицирана оловком/ сенка/ или маска 
ствари. у углу слике, оном који светлост 
не обасјава, стоје речи/ смисао/ (могуће 
решење). остало су само тачке и линије 
које треба спојити/ као у енигми и забави.
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Шест песама

ain’t gonna rain anymore 
Ник Кејв

гест. бео. док настоји да очеше
тело, око што се удаљава, што гризе
тишину/ дивље/ што зове/ док измиче
руке/ кидајући речи - језик
стешњен између зуба у повику - описујем
ти једну смрт. неочекивани простор/ недостајући 
што се отвара за даљину, за одсутност. „зашто нећеш 
да га пољубиш?”

неизвесним покретом/ нејасним 
мицајем ока/ покушавам да саберем 
ову нову клонулост/ као нечију смрт 
ко)у не успеваш да изговориш. напољу магла 
премешта неизвесности, 
наше, удаљава их/ унутра, све више.

„Pieta”

не гледајући га/ тамо - већ мртвог - 
главе на грудима/ као да га изоставља.
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покрећеш усне, тек толико да би дисао.
да би рекао (можда). очи отворене. гледајући 
непомичне руке/ склопљене, и гласове како се тање, 
налети у ваз духу, у овом посмртном бдењу 
са смрћу - његовом - на себи/ за заборављање.

у мраку, седећи. у полукругу.
црна круна. црна ноћ бројаница међу рукама. 
напустио си собу/ и прекинуо - бес у очима, 
песнице стиснуте до бола - узалудно чекање/ 
ову лажну, бескрајну молитву, довољно je 
само да се сетим. понекад. кажеш.

изгубљен у затамњеном простору/ у овој
дугој тишини коју не препознајеш/ у овој прошлости/ 
растојања израчунаваш: између непокретног 
тела, протегнутог, као над парчетом
стакла осталим у сенци, бата корака и брзог 
куцања срца, на ивици
света, овде/ у соби што се листа у поноре и болове/ 
у реченице и сећања/ у глувим ударцима, једне куће 
настањиване само годинама, у несхватљивом 
промицању лица, тела/: преслажеш смрти 
у промењеном одблеску ока/ у терету речи/ 
с гласом што не успева да изађе/ јурећи 
за местом где би остао. да би отишао.
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Feedback

Оно што недостаче јесте капацитет ока/ кадрог 
да се изгуби и забележи ову моју нову смрт/један 
изврнути поглед. Издан од растојања или 
замора гласа. Што прождире ћутање и жваће 
прегнуће и прашину/ све уза зид вребајући 
иде/ за већ искушаним болом, тамним/ неком 
гангреном/ пролазом између речи.

SerialKiller

С времена на време, 
изузетно, прекидам праксу. 
Ово испунити празнине лицима 
која памтим/ често. И реченим стварима. 
Особа којих се после уопште 
не сећам. На хартији, уклоним 
уста, али прво одрежем 
језик. И само речи 
остављам. Koje окупљам 
зашивајући звук за ритам, показујући 
њихово ћутање. Док ми шака остаје 
отворена да сакупи крв 
што отиче/ спора. Нема су ту 
шта више рећи. Обична забава. Иако 
престајем, накратко, 
да би се затрли трагови.
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с муком. руке наслоњене на тишину/ кроз 
кишу, у ноћи: ко зна који пут/ (I let 
love in ника кејва на радију) али je то ритам који 
не успевай да пратим, док тражим речи/ каденцу 
гласа да бих ти описао
оно што je пропало, (because I do not hope 
to turn again.) И ca ово мало светла не успевам 
ни да оцртам мапу, да ти дам координате како 
да ме нађеш.

I

окрутне су очи које нас тако изблиза 
гледају. ко je нас прекопавају/ прећутаним 
речима/ јарошћу: коловоз je пуст/ сада 
кад зенице експлодирају као камење у води 
при одбијању таласа. и понестаје даха.
(наше су очи окрутне)

около уста осенчена мрља речи, обрис као 
у маске/ помрачење смисла. бацио си 
коцке. и сада пребрајаш словца која остају.
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и ово je комад живота, ухватити чврсто 
неког/ с дахом/ или га изгубити, неонска 
светла код аутогрила између фиренце 
и болоње/ камион са хемикалијама/ још један 
са згомиланим свињама: пут у перспективи 
јесте пејзаж за тумачење. ти гледаш карту, не 
мене, нити светла што се сваки час мењају.

повратио сам - накратко -
дисање. контраховану каденцу 
гласа, моја јетка очекивања од света/ 
у ово мало простора где живим (негде шест 
пута шест метара/ укључујући купатило). соба 
чак и сувише велика да би се повратиле 
преостале речи, многе које треба пронаћи.

друге чујеш напољу - о маглу ослоњене, 
о сенку камена што удара и меша годишње 
доба и тишину - чујеш их како причају 
о временима (прошлим), неоствареним можда, 
која им данас изгледају сјајно - прислањаш свој језик 
на моје срце да бих заћутао/ застао 
такође/ јер - кажеш - магла ће их прогутати.
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У клопци

У простору последњем који 
ти je остао за скривање, боравиш 
усана широм размакнутих 
да би скупљао речи. Између уличних 
каменчића видели смо знак, тада, 
неочекиван. Што je био без смисла/што 
нам je изменио смисао. Било je то годишње 
доба и време у коме се 
могао изгубити глас. Свуд уоколо 
затворени простор/ што одјекује 
од повратака и позива, лебдећих фигура. 
И баш тамо, има неко ко те стално 
чека, да би ти усисао усне 
покрио очи, изнова предложио 
смисао, који смо с толико муке 
већ једном настојали да изгубимо.

II

окрутне су очи које служе. и ова ћутања/ 
ови густи зидови/ ове олупине. допремљени 
с неког минулог путовања. и све je бескорисно: 
пејзаж. спојеви. смотани лим, хладан/ јесте 
држање, корак којим мичеш своје бити на свету, 
како отворити уста/ провући руку између сећања/ 
земљом препокрити часове. али у свему овоме, 
више немаш потребу ни за крвљу ни за речима.
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„не вреди питати пролазнике” - кажем ти - „сазнати 
која je улица, име града/ добити упутство за излаз/ 
или барем правац. морамо остати у овом конусу 
сенке - мирни и непомични, у тишини - и гледати 
окрвављене усне/ била или лица што се удаљавају/ 
катедрале што експлодирају. саме наше речи 
упрскане вихором и једом”. (човек што мимо нас пролази, 
мало ствари уз себе носи/ излази из призора, напоље).

313



Минимална померања*

* Циклуси Минимална иомерања и Passage (4/4) узети су из антологије Akusma. 
Forme della Poesia contemporanea (Metauro edizioni, Pesaro, 2000). - прим. прев.

i.

Ако погледаш небо, бели дим Монтедисона 
и ватре, то je Ферара/ ове ноћи. У 
светлости неког другог дана што долази 
да заблесне очи. Склопи у сне. Док 
пропадамо кроз ову цревину сећања 
кроз киселину живљених речи/ кроз утробе 
места која носимо са собом/ (чак и 
за један живот/ рекла си) која призивају 
мртве ствари/ и друге, најпрљавије.

2.

Нема више поетичких пројеката/ само нова економија. 
Нема се више шта ревидирати/ остало je само стиснути 
зубе (затворити очи и препусти се пропадању 
на дно). Непокретно, дрвеће/ обавијено сланом 
као сладоледи неког продуженог јутра, подсећа 
на слику изврнутог хоризонта. Аутострада 
обзидана маглом. Панорама je још ту/ затворена 
у фотографским апаратима за децу и туристе.
24 окидаја. Памћење и свет у једном јефтином клик. 
Таласи дана између зграда/ и на лицу. Слани.
Чак je и туга, ако погледаш боље, променила облик. 
Није више пуста или замућена улица. Киша и ноћ 
тако конкретне да се ломе. Да дезоријентишу.
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Passage (4/4)
Kag се живот врати, престаје контемплација (крв je врела, 

очи више не гледају у небо u земљу, милују оно што je 
близу). Полазак. Повратак. Одакле? Камо? 

Ренато Сера

1.

магла je сада/ у овом пејзажу. у овом 
одсутном пејзажу. унакажени град, вече што 
пада. или je већ пало, крећи се полако/ не 
скривајући лице - видиш га - већ растављено 
од зиме, и додирујеш / шакама од танког 
папира, страницама и тишином. и не оцртавати 
границу, рану на уснама/ што гори.

2.

(april is the cruellest month)
сићушни облуци у твојим шакама,
оштре речи/ око
исечено светлом, косо/ и простор 
што остаје/ што je бреме, осећам га 
у ходу (док следим очни капак урезан у ветар).
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3.

кроз грање/ кроз опало лишће/ откривају се 
предмети, између наших уста/ у свитање (april is 
the cruellest month) поред зида ca сенкама.
које су моји покојници. (breeding/ lilacs) „али није 
припадање ово..." казала си „није немати 
претке/ то наше сиротанство. него ово имати их/ 
непрестано. и бројати их као што се броје године.” 
можеш указати и на трагове/ одавде. на оно што 
je преостало, збркано између речи и опкорачења. и 
положити рачун. Waiting for the tape to run/ we’ve been 
moving round in different situations/ decrire.

4.

свуда војници и људи што трче/ у томили, 
набијени/ што падају - тај сан често сањам. 
уосталом ноћ се не завршава у Хирошими/ писао 
je Роверси 1965. али и даље пунити књиге 
развалинама/ листати/ истраживати/ то више не нуди 
одговор/ сада, те давати смисао ожиљцима које 
на себи носиш/ дежурном потопу између белфаста 
и палерма/ (and the dead tree gives no shelter).
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7.

... киша преобликује корење. кола у брзини 
секу равницу. град je ватра без гласа, имаш 
неизвесност у речима/ док разбијаш огледало 
да не би видела оно што остаје. позади, 
стићи до границе/ да не бисмо стали, блато 
на одећи. слушамо разговоре пролазника. 
поново палим радио, бетонски зид обавештава/ 
не збуњује. „The passport, please!” 
то сенка говори, уперена пушка
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ranea. Primo quaderno italiano, излази му шири избор текстова 
ко j и потом чине језгро његове прве књиге II profitto domestico 
(Mondadori, 1996). Потом објављује збирке Un amore di cittä 
(La vita selice, 1997, 2000, некомерцијално издање) и Gli impi- 
anti del dovere e della guerra (Garzanti, 2004).
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Стефано Дал Бјанко (Stefano Dal Bianco) рођен je 1961. у Падо- 
ви, живи у Милану. Ради на Универзитету у Сијени, бави се 
проучавањем Ариостовог „Бесног Орланда” и италијанском 
поезијом двадесетог века. Уредник je часописа II gallo silvestre. 
Објавио je студију Tradire per amore. La metrica del primo Zanzot- 
to (1997), a ca Han Мариом Вилалтом приредио je избор из Зан- 
зотове поезије и прозе Lepoesie еprose scelte (1999). Књиге по
езде: La bella mano (Crocetti, 1991), Stanze di gusto cattivo (y Po- 
esia Contemporanea. Primo quaderno italiano, 1991) и Ritorno a 
Planaval (Mondadori, 2001).

МАРИО Бенедети (Mario Benedetti) рођен je 1955. у Удинама. 
Живи и ради у Милану. Написао следеће књиге поезије: I seco- 
li della primavera (Sestante, 1992), која норед кратких проза оку- 
пља већи део дотадашње ауторове песничке продукције, за- 
тим Una terra ehe non sembra vera (Campanotto, 1997), Ilparco del 
Triglav (Štampa, 1999, уред. Maurucio Kuki), Borgo con Locanda 
(Circolo Culturale di Meduno, 2000) и, за Mondadori, Umana 
Gloria (2004), издање које доноси и песме из претходне две 
збирке. Сарађује ca часописима II gallo silvestre, Tratti и Arsenal 
litteratures из Бреста. Пише критику.

Силвија Бре (Silvia Bre) рођена je у Бергаму, живи у Риму. Ба
ви се научним и књижевним превођењем. Осамдесетих обја- 
вљује песме у часописима Braci, Prato pagano, Nuovi argomenti, 
Poesia. Написала две књиге поезије, I riposi (Rotundo, 1990) и 
Le barricate misteriose (Einaudi, 2001). Koayrop je романа Snack 
Bar Budapest (Bompiani, 1987), ca Марком Лодолијем. Прире- 
дила и превела песме Луиз Лабе за Мондадоријеву едицију 
Oscar.

Фабрицио Ломбардо (Fabrizio Lombardo) рођен je 1968. у Боло- 
њи, где и данас живи. Током деведесетих своје песме објављу- 
је у генерацијским антологијама и колективним издањима (Л 
grande blu, il grande пего, Transeuropa, 1988; Le poesie del Navile, 
Mobydick, 1996; Poesia contemporanea. Sesto quaderno italiano, 
Marcos у Marcos, 1998), те краћим збиркама (ll cerchio e il silen- 
zio, Squadro Edizioni Grafiche, 1995; Di quello ehe resta, Quaderni 
di poesia del Gruppo Fara, 1998). Његова прва књига, с предго-
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вором Фабија Пустерле, зове се Carte del cielo (Edizioni Pendra
gon, Versodovetesti, 1999) и окупља текстове написане у перио
ду 1990-1997. Оснивач je и уредник познатог часописа за са- 
времену књижевност Versodove (Болоња).
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Напомена о приређивачу

Дејан Илић рођен je 1961. у Травнику, живи у Београду. Завр- 
шио италијанистику на београдском универзитету. Аутор je 
пет књига поезије: Фигуре (Рад, 1995), У боји без тона (Рад, 
1998), Лисабон (Рад, 2001), Дувански пут (Рад, 2003) и Кварт 
(Повеља, 2005).
Песнички преводи: Салваторе Квазимодо, И одмах je вече 
(Октоих, 1993); Леонардо Синизгали, Мушице у боци (Зајед- 
ница књижевника Панчева, 1994); Бартоло Катафи, Зимска 
хиромантија (Октоих, 1995), Валерио Магрели, Природе и 
шаре (Октоих, 1995); Чезаре Павезе, Две цигарете (Рад, 1998); 
Умберто Фјори, Говорити зиду (Рад, 2001); Валерио Магрели, 
Вежбе из типтологије (Рад, 2002); Фабио Пустерла, Ствари 
без историје (Рад, 2002) и Hopho Орели, У породичном кругу 
(Рад, 2005).
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Садржај

5 Увод

Валерио Магрели

25 Задивлујући je живот стварй
25 Више волим да дођем из тишине
26 Ова студија je у стварй
26 Понекад се у мисао увуче
27 Тело je затворено као бедем
27 Поново оштрим врх мисли
28 Немам чашу воде
28 Тако се тело не изгуби
28 Шума мојих мисли je у пламену
29 Ко угажена земла, разлеже се
29 Камена болеет
30 Одједном, док телефонирам
30 Huje све изгублено
31 L’aimant
31 Немамо ли шта да напишемо
32 Плажа, утруло дрво, надуте
32 КосШур планина
33 С преносима, казалкама, зуйцима
33 Како je тужно научити прекасно један језик.
34 Ова графија се хаба
34 Стојим под планином
35 Бели Мур
37 Коцка
38 Причају
39 Вестфалска врата
41 Загрљај
42 Лежао сам на болничком кревету
43 Тегапега
47 Берза
47 Верски празници: Христово рођење



48 Писма читалаца
48 Компјутери: Millennium bug
49 Култура

Фабио Пустерла

53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
59
59
59
60

61
61
62
62
63
63
64
61
65
67
69
70
71
72
73

Заграде
Moly само бити непомичан, посматрати
Hob
Додо
Када бих могао изабрати гест, место и време 
Сметњаје пошлунчена стаза што крцка 
Оно што долази после стари je ритуал 
Било je само воде и парцела земле
Ево ме овдеу тами
Друге срежем у шуми
Испоручили су ме о еде
Да ли су то крила махала у боровима
Диже се, израња из тромог вртлога
Тама je лишавање
Док Клаудија и Нина спавају
Испод врта

2. Као да нам je било тешко да признамо
3. Опколена висока шума, подвожњак
4. Лето би могло бити и километар путем
5. Не, имао сам мало времена, тек поподневна
6. Стизали су неумоливи
8. Јаки мириси, мента и лимун
9. Нећеш се сећати ничег
10. Вече, суво лишће у џеповима

Предео
Креспи д’Ада
Негде код Сплита
Изгубити синтаксу
Continente
Из мрака
Нини ко)а се боји
Гуштеров монолог



74 Из тишине, овде, тражене и трпљене, тамница
74 и сада маглуштина са југа
75 одавде причати
75 облици
75 овде
76 Долина мртвих
77 Алгометрије, II

Клаудио Дамјани

81 Kaga бих овде седео а био
82 Не реци да je моја кућа тужна
83 Хтео бих да встанем овде са малим гуштерима
84 Изјутра, док сам излазив 5
85 Долазио сам хвдајући лаганв
86 Како je лепо што je ово време
86 Како се зовеш?
87 Кад си ушла у кућу
88 Док деца раде писмени задатак
89 Ваздух око моје куће
90 Обала сија сама
90 Мислим о томе како сам без остатка волео
91 А кућа je нема, затворена
91 Ко то пролази изнад мене?
92 Увала наследника
93 На лепом брду
94 Пастири ме не препознају
95 Помислих, наједном, како цвета цвеће
95 Сада бих хтео да све буде покривено
96 Као што сада ja стојим пред гробом своё оца
97 Доббнп, право кажеш
98 У тој кући што се видела
99 Лежим на кревету
100 Бар дел Григоло
101 Бар дел Григоло, 2



169 III Да бих нашла смисао једном глаголу
170 VI Нема невиносши у овом језику
171 VIII Ако умремо, можда Йе то бити зато!
171 IX Да, заиста, аларм се даже са звезда
172 XIII И ово су ратни стихови
172 XIV Блаёословена си на дистанци

У истој земљи
174 Ако сам писала, то je због бриге
175 Сада само киша благослови улице
175 Заиста као сада, маслина на балкону
176 Седи крај прозора

Ђан Марио Вилалта

У тами дрвећа
179 TpHUM у сусрет земљи
180 Светлост. Јануар. Рано изјутра
180 Има црнила у зеленилу
181 Лишајеви, црни бршљан, студена
181 У близини сунце, цесте и прокопи
182 Лето се не најављује
182 Говорило се како je празновање боравити тако
182 Бео je исток, uja не знам да ли ми
183 Подижем руке и бивам изненађен
183 О тој јединој безмерности очију
183 Оно што осећам да постајем јесте
183 Дошао сам овде да бих гледао дрвеће
184 Стално пут и одресци пол>а
184 Тело постаје облик времена
185 Рен увек не значи нешто исто

Посвета
186 Отворена кућа, дисање кише
187 Ништа не говори о њему заиста
187 Бол који пролази, али не одлази
187 Када je мртви отишао
188 Окретница, 1
189 Позив



Давиде Рондони

Љубави, ниси мртва
133 1. Сусрет
134 2. ХоЈу да гледам, кажеш
135 3. Сећам се каке а си била
136 6. С тобом, у пропалим зонама
137 7. Не сенку осуде
138 8. Хајдемо где je гуже а
139 10. Возеки се испод
140 11. Бујица
141 12. Погледај оно geoje
142 13. Градско дрвеће je црно
143 14. Ко си ти
144 18. Оно што пољупци траже
145 19. Пре последњег круга
146 22. Позиви
147 23. Она, можда поезија
148 24. Не одлази
149 Via Vizzani, Болоња
150 Понекад изгледа
151 Бартоломео
152 Ja немам реке

Антонела Анеда

Олтари одмора
157 II Беше овако

Зимска пребивалишта
158 I Наше би душе требало да спавају
160 II Преко окана замагљених од студени
162 III Пре вечере...
163 V Заглушена носталгијом
165 VI Трава гори на крововима
167 Мисли кућне инструменте
168 Потајно дрхтећи

Ноћи западног мира
169 I Гледам из мрака



190 Камена земља
191 Бруса
191 Прослава дугодневице
192 Пејзаж са дисањем
193 После јаке кише, предвече
194 Регија
194 Најдавније лето
195 Стара кућа
196 Било ко - замало
197 Врсар
198 Пре но што стигнеш, септембарске вечери
199 Заиста неумем да причам телефоном
199 Неодгонетнута, заду го, повучена
200 Собе где je наш живот

Антонио Рикарди

Катабјано
203 Позивам ове животе у једну причу
203 Идем уназад кроз сенку

Унутрашње бдење
204 Свако жртвовање je неупоредиво добро
204 Ово унутрашње бдење je монета
205 У феноменима шумског живота
205 Одозго, са брега
206 Oeaj je час тамнији у пролете
206 Шума има број, тежину и меру

Гвоздено доба
I Аврам, монолог

207 Био бих Аврам
208 Свако je начин који му свет допушта
208 ЗбоГ једне казне
208 Ja сам Кривица за пропаст
209 Видео сам све: како je било и шта Йе бити
209 Знање по мери
209 Знање je жртвовање
210 Знам да нас живот проходи и да остаје
210 Сравнити цифре и рачуне имања



II Реликвија
211 Судбина се мера новцима
211 У йролеће je виђен
211 Држао je клуч под језиком
212 Видећете да ће вам Бог дати
212 Cee његове створи нестале со именом.
212 Спушта се дан. Диже се пакао
213 Овом мером бићу одмерен

III Пропаст
214 Краљевско величанство
214 Форма ове куће je историја
214 Више неће бити срећан
215 Пропаст почиње неосетно
215 Имали смо поверење и благе навике

Вулкан и плен
216 Пепелом застрвен
216 Овде наш живот ништа не пробија
217 Осећамо како воздух гори одоздо
217 Накратко, у тачки воздуха и светла
217 Нема више знака борбе или буке
218 Негде у новембру кад сунце

Судбина очева
219 Бог познаје сваку бројку у корену.
219 Хранити властити примерок.
220 Ракови хране своју лозу
220 Радио сам за ваше добро

Градска љубав
221 Покреће свет, ово вече у Chinatown-y
221 Лето што нас воздухом позлаћује
222 Кроз прозрачна воздух измену
222 У музеју природне историје
222 Сада си тамо, у живици своде леске
223 У једној радши у Chinatown-y
223 Знам о теби ствари добре и ствари дивље
224 У кутији од платно и пиринчане хартије
224 Питам те како си, како je



Стефано Дал Бјанко

227
228
229
230
231
231
232
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
241
242
243
243
244
244
245
245
246
246
247
248
248
249

Селидба
Расејаност
Алфабет
Песма за данас
И да никада не сване
Одмор
Пре Артура
Спрат
Голуб
Стакалце
Отпор
Други отпор
Страх
Сан
Шум
Чаршави
Садржаји
13 . фебруар, инсолација
Платан
Померено послеподне
Живот и поглед
Ластавица
Галебови
Месечина
Саприсуство
Температура у врту
Мртва природа
Анализа изгледа
Лептир
Тешко
Песма ко)а има потребу за гестом



279 Место
280 Писмо за Рози
282 Huje ли opao можда оно мало ветра
282 Зовем, и онда се нешто или универзум
282 Хтела бих умирати у сводим речима
283 Ко зна зашто, вече изгледа
283 Идеја ми je отхранила руке и торзо
284 Нешто занемари нешто
285 бела сахара
286 Huje то Годишњица једног одсуства
287 Мистериозне барикаде

Парк
290 Празни анђели сличности
290 I Ходам осушена на осећање
291 II Moj приватни часови дрво су јабуке
291 III У очима има орла
292 IV Знам шта ми je у глави: добар и јасан стих

Фабрицио Ломбардо

Карте неба
295 Имаш мапу света за мене/ и карту
295 Истина je попут тебе. Чаки
296 У суженом простору остајеш - cegehu
296 STOUT
296 Waltz
297 Ушао je. Узео шољицу чаја
297 „како пресећи” кажеш „имати храбрости u
297 сада када су остале само неизвесности, речи
297 „pornography”
298 док се ти полако покрећеш и гледаш
298 са обале се нагшьеш да би фиксирала друге
298 Скриваш једну карту у коси/ цртеж

На месту тишине
299 Thoor В.
300 Blackbally
300 Степенице — у круг - које се завојито
301 На рубу



301
302
303

304
304
304
305
305
305
305
306
306
306
306

307
307
307
308
308
308

309
309
310
310
310
311
311
311
312
312
313

314
314

315

реч што je не изГовараш, она je коју
Peat (за осветљавање)
Mirrors

Архитектура воде
посматраш архитектуру воде, као град
не умем да ти опишем пут што води до Ориона или 
линија коју повлачим нормално на твоје 
док говори, као да му се на лицу 
ова магла што се спустила одсутно je 
сад
/ само уломак зида/улица у скраћењу 
још једном овде, на страна улице где je 
пројекат Града - овај - (већ уцртане 

Tepga. Готово сирова/ реч изговорена 
оно што показујем јесте оно што скривим 

Шест песама
Гест. бео. док настоји да очеше 
неизвесним покретом/ непрецизним 
„Pieta” 
покрећеш усне, тек толико да би дисао 
у мраку, седећи. у полукругу 
изГубљен у затамњеном простору/у овој 

Feedback
Оно што недостаје јесте капацитет ока/ кадроГ 
SerialKiller
с муком. руке наслоњене на тишину/ кроз
I
около уста осенчена мрѣй речи, обрис као 
и ово je комад живота, ухватити чврсто 
повратио сам - накратко -
друГе чујеш напољу - о маілу ослоњене
У клопци
II
„не вреди питати пролазнике” - кажем ти — „сазнати 

Минимална померања
1. Ако поГледаш небо, бели дим Монтедисона
2. Нема више поетичких пројеката/ само нова економија 

Passage (4/4)
1. магла je сада/ у овом пејзажу. у овом



315
316
316
317

2. (april is the cruellest month)
3. кроз грање/ кроз опало лишЬе/ откривају се
4. свуда војници и људи што трче/у гомили
7. ... киша преобликује корење. кола у брзини

319 Коришћени извори
321 Био-библиографије аутора
327 Напомена о приређивачу

329 Садржај
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