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To je у суштини ова томна воља за сваку песму, 
лутати универзумом људи и пронаціи у њему, 

на начин помало мистериозан, властито значение.

Марија Корти

Ау ствари о тим особама не знамо ништа, 
ништа од оног што се дешава у њима: 
понекад се сударимо са тим иословима, 

егзистенцијама, мучењима, са тим тискањем људи. 
И задовољавамо се тим сударом.

Томас Бернхард





РУЖА ЛЕДОВА





192244

Малоире je хлад ан вешар са севера 
најављивао нешто зимско.

Облак je притискивао.

Али ружа превише израсла 
њише се не вене.

Одолева још.

To je прастара и нова ружа.
Игра своју игру. Ионово Йе цветати.
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сигнатура

У РЕНЦОВОМ ВИНОГРАДУ

Купине je било свуда; трњак и драча 
што су рањавали око, и они холандски 
коњи на стазама, у слаткастом 
задаху злобе 
и некажњене силе, плаховите.

Ипак се морало ходати, 
окренути лице, заборавити ишчупане дрвореде. 
Мислити да je сврха друга, и важније: 
иако, упркос. На леђима 
сноп невероватних нада.

По невремену и пљусковима 
иде се као преживели или избеглице.



СЕДАМ ФРАГМЕНАТА 
ИЗ НИЧИЈЕ ЗЕМЉЕ

I

Кад киша пада данима
земља клизи
надоле

вода продире испод корења
стиже до саме плоче
мења историју предела

постаје блато и блатњава река
сатире најбеднија села
људске логоре

тела и сваку ствар која би да спречи 
или се опире.
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II

Ништа се не може pehu: у томе je ствар. Причати, 
али чему? Нешто се срушило, 
као изненадна тишина и потом урлик, 
слом. Рика животиње заточене
у блату које вуче ка долини. Шта мисли теле, 
на пример, када се дави?
Хоћете ли да потражите речи и за ово, 
да бисте били мирнији? Теле ништа 
не мисли и ако мисли
то ради у животињском мишљењу, 
неразумљивом; бути као коза, 
илијагње и можда човек
који гледа у лице своју пуну самоћу.
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III

Гондо je било тврдо
име у најнепроходнијим планинама, двадесет 
тамних кућа испод стене, окованих,
где je невероватна била свака алтернатива. Древни 
силасци са катуна, гласови несталих
у теснацима и раселинама, напор
уклесан на једном камену и у ослонцима
који подижу до горњих пашњака. И потом светлост 
што пали окно или лимени кров
као некада сечиво косе дигнуте ка сунцу, залазак 
над првим септембарским снегом; мало светла, 
што кратко траје у масивној сенци гранита, у уским 
прозорима кућа, тек довољног да се осветли 
неизвесна рука што je исписивала дрхтаву 
реч на хартији, црту или кружић, прве знакове 
једног језика који сада није у стању да каже 
оно што се не може рећи
што надилази
и нема име
и што новине и људи из равнице 
зову ужасом или катастрофом.
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IV

Зашто живети овде? питају гласови који се 
збуњени диве нашој пропасши. Зашто истрајавати 
у апсурдно) борби, у изазову 
сада већ лишеном смисла? И ово, 
дакле, и ово бисте хтели да нам одузмете, 
хипокрити пријатељи у несрећи.
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Ничија земља 
и свачија, која измиче 
испод ципела, a која ипак држи, 
лабилно постоље, незаштићена. Прошле 
су чизме и кола, сурова 
сила заодно са бојажљивим 
мекетом оваца, путници намерници 
изгубљени у пари и маглама: 
сваки je оставио нешто, неки траг, штури 
цртеж, зарђали комад.
Камен и корен, стопа која те тражи 
и налази тачку или празнину 
што се jош увек 
надноси над тобом, шљунак или камењар 
нижи, тајанственији у кланцима.
Или широк, на гребенима и висоравнима, голим 
и ветровитим ливадама, најеженим од убода 
и вртлога инсеката, вода к oje се не виде 
и светлости.

Ничија и зато свачија, између застава 
истакнутих над стратиштима, граница 
од гвожђа и туте: не преко и не другде, 
него овде, где остајемо 
да ћутимо, ствари 
међу стварима, јадне животиње
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готово згњечене облацима надутим од кише, 
join доле, дакле, ниже: овде, 
на наквашено) земљи, у блату.
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VI

Неки облика птице, или рибе, засечени, 
други KOM изгледају као пераја или лопате. Неосетно 
покретање раселина, каменови што падају 
готово без шума: не одроњавају се они, 
они KOM само мењају положај спремајући се 
cnoKOMO за будућу еру, и брижљиво 
пакују кофере, савијају лед и потоке, четинарске шуме, 
борају моласе предзиђа, седименте пешчаника, 
и квасе се водопадима и подземним барама, 
извлаче амоните и друге мезојске мекушце 
из дубоких и страшних слојева, морска сећања 
и геоде прозирног кристала.
Живот KOM зовеш животом овде се чува 
тек као усахло памћење, неми поглед 
фосила или угља, минерала.
Не, не одроњавају се они, него и сгори) а 
наша, и наши путеви
Acre italico MDCCCV Nap. Imp. 
наде и славе. Планине 
говоре језиком мора и звезда, 
језиком оних 
далеких геолошких доба 
што jotu изгледају као сан о фантазији, 
другим језиком где je свака ствар једнака 
и нужна, тачна и несуштинска, и све се мења 
онако како се мења целина.
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VII

Ово je ничија земља 
препуштена себи 
ко пролази и не види 

црне гомиле песка одложене 
без разлога, кратере 
од ископа или експлозије

ово je земља 
коју нико није узимао 
без застава

негостољубива и бедна 
гола земља каша 
од воде и ниских жбунова

понекад с трагом гусеница возила 
остацима логорских 
ватри Цигана

земља која je срећна што je 
потпуно празна и осиромашена 
поносна на сваку конзерву или отпадак

не пориче и не потврђује 
не везује и не скрива 
остаје непокретна и дише
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дубоко пошто je ништа 
не може ранити
пуста у светлости и кречу

простор отворен простору 
ледина и хоризонт 
транзит птица
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НАБУЈАЛА РЕКА

А овде се проводе дани на обали.
С рукама у џеповима, посматра се: расте ли join? 
Нема се богзна шта видети, равница 
иза и испред и свуда, и у средини река 
густа од пене и блата.
ІДакови песка на насипима, то je у реду.
Али je унутра, неки други насип пао.
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ХИПОТЕЗЕ О ДАБРОВИМА





Kao крхке пирамиде од камена 
које je неко подигао у планинама, где стазе 
напокон избију на неку висораван, 
превој, или омањи врх. У коду сврху?
То не питај; камен по камеи
градиш и ти оно што не служи 
ничему и никоме, али јесте.
Можда ће доћи козорог
да узнемирено оњуши твој знак;
застаће на неизвестан трен 
и потом ће још скопити међу стене 
неприступачне, скоро вертикалне.
Да ли hy моћи да га видим, помилујем по њушци? 
Доћи ће ноћу или у зору, и побећи? Али ће 
на земљи оставити дар: мајушне 
тамне куглице измета, и у ваз духу дивљи мирис.
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ДВЕ ЧАПЉЕ

I

Лаго дел Досо, у ћилибару ливада 
непомична чапља посматра тршчаке 
и маглу, оронули хотел, 
густу траву, годишње доба поодмакло и не благо; 
вести не добре. Далека, пепељаста, 
одлази у широким заокретима у сивило, великим 
крилима ко) а полако лепећу у ваз духу, 
не испуштајући глас, мирна, туробна, незаштићена. 
Страшнији летови ушрафљују се 
у наша јесења неба, 
маске и парадокси, друге рушевине 
и ватрене замке, нафтне 
смртоносне правде.
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II

Струји изнад воде као тамна стрела, 
која зна куда иде и зашто: 
сива чапља, пепео зоре, нит 
што увек долази из најмрачнијих маглуштина запада, 
из ноћи, и лети право на исток, где се још нејасна 
светлост размешта, и себи je привлачи.
Нешто доцније прекида лет у скровитој долини, 
и напокон мирно скупља крила и слеће у корито 
потока што пресеца гребене шьуском 
између застарелих шума и живих стена, далековода 
што се скоковито спуштају, церада и неизвесних 
насипа или брана: не прави слапови, 
мали падови, у најбољем случају, кратки предаси 
воде у сливницима или шкољкама између камења или 
напуштених базена за конопљу или штавило, или одвода 
корисних можда некада, сада бесмислених,

грубих тобогана; 
и овде, сива у сивилу, силази да пије, 
или због мало улова, можда, плашљива 
и опрезна, увек будна, спремна 
да се брзо и нечујно дигне,
тела и ногу издужених, крила хитрих 
да ухвате ваздушни вртлог у теснацима, 
ветар ко j и je одводи још дубље у шуме, 
у срце изгубљених светова, 
ка води што одозго лије у брзацима
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и пропада у кречњак, у бели лапорац, и потом израња, 
капља у ливадама, мрља или влажни 
лаки ореол на бледим сипкавим стенама, 
млаз, оштро око.
А овде чапља те води, овде те оставља 
зачуђеног, на земљи, и диже се право преко свог зенита, 
у своју непознату судбину плашљиве 
животиње, са крилима.
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ДОЛИНА МРТВИХ

Има једна мала долина што залази 
у брежуљке, питоме и насељене, само уломан 
сенке над се гледа из воза, иза зеленило 
што измиче и те кротке 
животиње, нраве и коњи 
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 ваз духу, 
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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ЧАС О МАЧКАМА

Сада када си глас предела, или само безбојни 
ветар у безбројном лишћу,

и кап и кап и кап

изгубљени стручак

траве из ливада, дим, а ни помен 
или памћење, ни свесна
мисао или вољно призивање 
не фибрилира те у патетичном 
метафизичком жаљењу,

поглед те, кожа
открива у блеску, на благо)
кривини рукавца: овде се живи добро, 
човек би помислио, заштићени смо и складни, 
а ово се догађа

не зато што je време депо, ваздух топао, пријатељи 
љубазни и присутни: него зато што
земља прихвата оно чета нема, али га je било, 
и иде од кореша до највиших листова и прелази у ваздух 
и попово пада. Morao бих ти рећи 
да се овде rajи стрпљење, да je напорно, 
да je риба поскочила на води, да je на месту 
лишеном имена ватра још увек упаљена, једна искра 
лута из ноћи у ноћ.
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Да je пред твојом кућом потпуно бела мачка 
остала сатима над згаженом сапутницом, 

права и непомична 
поред кратког поточића крви 
тамнијег од асфалта. Нешто велико дизало ее 
са ових мачака на оног ко би прошао, као нека обилна 
ноћна луминесценција, или пак разоружана 
сила, блистава 
зеница. Два дечака 
дуго су стајала ћутке и гледала.
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НОВОГОДИШЊА ВРАНА

Спушта се врана на врх зиме 
где невидљива хладноћа а не снег 
затвара теснац и дане. Долазе слике 
као удари града, бесмислене: човек 
ко)и безгласно виче у подруму, 
залеђено двориште, скалпел. С дна 
кавернозног плућног крила диже се црни 
ветар никотина и катрана: извини, хајде мало 
о нечему другом. Зар не сијају на брдима 
завејане шуме? Слажем се: али послушај 
добро студен и бес који je опсео 
живот овде доле, где нешто манжа, 
као осмех или макар стидљиво сунце. 
Куцају метрономи, то знаш. 
што се тиче мегафона: сви су већ спремни.

X-

Наравно, како се говорило, ово je месташце 
по много чему сјајно, с пуно богатстава; 
паркови су неговани, буржоазија зрела 
и озбиљна: никоме више и не требају 
комунисти за мржњу. Као дечак често сам 
помагао старом бициклисти који je расклапао 
карбураторе и турпијао цилиндре: на тезги изнад 
шрафцигера стајало je Сваку ствар на cboje место. 
Место за сваку ствар. Био je пророк.
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НА ГРАНИЦИ

I

Гвоздена ролетна, и пада на нешто 
хладан пепео 
и ветар;

у ружама
пуши се ноћ, поточић 
нагриза бетон.
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II

Где се одроњава, и пада, на стубу 
од океана до СРЦА црвеном бојом 
у полусенци тунела 
истакнуто између две несреће.

Ноћна огреботина, залог глазуре 
који не говори него сија 
као ружа или звезда, 
гранчица коју ватра пали.
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III

Сјајна руменкаста рђа: изнад шиљкова 
стене, козе и овце и невероватно дугачке 
долине ничега и празнине, високи зид 
боје рђе. Беличасти 
траг одважио се у прашини.

Гомиле, међутим, или ковитлаци 
лаве и неприлике година за петама, 
војске месеци, простачке вести 
у медијима, свети ратови, промукле свирале.
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ОБАСЈАНА КУЋА

Доцније, ноћи беху хладне и бистре. Ко би 
прошао, могао je опазити на другој обали кућу 
обасјану споља, и жуту у том мраку.
Из воде, дизало се то светло, 
можда пројектори уз сам ток; 
беше то немирна светлост, окомита на зидове, 
даваше тело свем околном црнилу, као неко широко 
помрачење. Било je црнила неба, 
и шума и потом црнила воде, 
такође непомичне.

У висини, магнетске 
пруте, или бразде, можда звезде 
невидљиве, треперави 
Мали шишмиши.

Потом je напокон сишла магла на језеро.
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ПОТОПЉЕНА ТОМИЛА

Памћење сеуойште не супротставља забораву. 
Два контрастирана термина заправо су брисање 

(заборав) и чување; памћење je, увек u 
нужно, интеракција две стране.

Цветан Тодоров, Памћење зла, искушење добра. 
Истрага о трагичном веку

Паул Хог, последњи копљаник ни на каквом жалу 
погинуо, 

преживели из заборављених и несталих ровова, 
где данас ничу 

велики трговачки центри или луксузна приградска 
насеља 

уроњена у зеленило питоспора, платана чији 
коренови лутају 

древним спојним ходницима, фантомски гренадир 
стогодишњак који се угасио у Бриселу пре неколико 

месеци, 
као мала свећа преко к оф пређе ветар, регрутован 
као шеснаестогодишњак шеснаестогодишњег века 

(1916)а већ 
веома злог, веома окрутног, али join се живело 
на почетку целе историке, 
с нејасним обећањима покоља, с лепим заставама: 

je ли знао 
да je куриозитет, je ли рачунао на Гинисов рекорд, 

на таблу?
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И да ли je памтио
он, бар он, тела у ноћи и блату
унакажена, осакаћена, светлеће хице, je ли се трзао, 

несхваћен, 
присећајући се како мина праска, нервног raca?
Јесу ли ти мртви и даље викали захваљујући њему, 
са Марне или на Карсту?
Или je трака већ била истекла, филм 
премотан и сада нечитљив, преведен 
у аорист еура, или Алцхајмера? Осамдесет година 
по историчарима траје представа
живот памћења коју свет има о себи: затим се депортује 
на место где се сада налази Паул Хог, са својим другарима, 
сећањима која je можда имао мој отац и људи

његове генерације, 
ускоро ће ту бити и мој отац и сви његови

пријатељи и непријатељи, 
велика потопљена томила која нас ћутке гледа и чека.
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АЛГОМЕТРИЈЕ

I

Тешко да се стварно смеје: гримаса je то, 
чешће мук као код парализе. Може се десити 

било где, чак и у кафеу: уста почињу да дрхте, 
нешто се блокира, колеба.

Ни овим се не би требало бавити? Незнатним 
трагом на ливади, ни стаза ни некакав знак, 
тек жилица траве, сенка коју je ветар 
током ноћи оставио на земљи, 
а баш тамо застају задубљене животиње мрака, 
мали мишеви, јежеви, глодари, 
крај тамне печурке или пужа голаћа, 
потока тихе и непрозирне воде, лёта, 
бедног, бедног лёта памћења? Путеви бола 
почињу овде, у густој лиснатој 
шуми дендрита и неурона: у жамору 
импулса и трансдукција, уз електрична 
пражњења и непредвидљиве 
сталне и вртложне спојеве. Слепо виђење, 
памћење без сећања и други оксиморони, 
али вреди и супротно: блештава 
бесмислена слика

- старац што плете карпе на ивици 
шуме или нечега; камени тоциљ 

са педалом, скоро бео; зелена вода реке,
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можда Роне; изврнушо шело неиомично у кади, 
замандаљена врата, пад у воду, врисак у зору -

или у другој траци кола што пролећу
блистава од задовољства које те кида, једном засвагда, 
или заувек, или ни за кад

а на високој кули 
од леда и снегова сада се помаља 

смрзнута бела дама, господа 
са својим стадом послушних облака, 

тајних ендорфина који се 
кроз кичмене корене, желатине, живце вагусе 

враћају њој која их призива својом лаутом... -

тако праг расте,
влакна се затварају, бол
постаје подношљив, готово
навика, или наопака
одмазда: невини ће
бити мучени, то je све.
Подрум
се диже кроз године, запрема, изобличени
ггьурци плутају у празном, бестежински и бешумни.

Сечиво за пољубац, клин за детињство, казна цвету.
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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 сравгьених. Антитетички 
правци, 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 слушар 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
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подижу уставе, шикне у налету
бујица и блато у долину, гњила дебла. Обнављају се 
геометрије камења, тајни 
токови.
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Све ти je изгледало застрашујуће: разрушене куће, 
сенка која je обавијала село, загонетни 
поглед старице иза талона, 
ознака за мед.
Чак je и прашњави ауто с белгијском таблицом 
стајао тамо као оружје или замка, чак je и трава 
изгледала више сива него зелена, трновитија.

И, у околини, 
опасности: урвине, рудници сребра, бездани у шумама, 
зазидани канали. Али у шталама, ту норед, 
шта je било у шталама и сеницима, испод оронулих 
црепова и лишајева? Књиге, беху, 
на десетине хиљада. Натрпане. Као спреман 
амбис, или мноштво вијуга. Као 
притушена песма.
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IV

Да je била везана за неке зидине, које тако 
не би могле а да не буду високе и непремостиве, 
све би било јасно и чисто: прециозно занатство, Moh 
ковано? гвожђа, очигледна симболичка и друштвена 

вредност.
Али остављена овако усред празнине, да се лако може 

заобићи
и с леве и с десне стране, а опет увек затворена и охала, 
изгледала je чудно узнемирујуће. Висока црна каиија, 
потпуно бескорисна на ивици пропланка.

Иза решетака, три нагризена и зелена степеника 
силазила су у воду.
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ХИПОТЕЗЕ О ДАБРОВИМА

Нешто блокира, овде, што зауставља, зачепљује, 
не преграда, или брана; угрушак, пре, година или бартера 
од оцепина костију, дрва, угашених звезда 
палих на стене, облика затворених 
у кречњаку или кремену. Ољуштено 
кореше ишчупано и потом прегажено,

и потом спроведено 
до запреке, до усека, до белине
где се вода обрушава, и прелива нехајно.

Какво расипање сећања: да ли je заиста 
било нужно да фрагмента буду 
расути и разједени и увијени, да све буде 
бескорисно, илијош горе, нешто што није ни постојало? 
Па ипак
задрхтиш тамо где камен чува сенку 
мистериозног знака, маховину можда глас 
извора или стрмине,
који би могао да се дигне из вира, који би рекао 
ствар коју, чини ти се, познајеш а међутим измиче, 
историју, затурена имена листова
што плутају на води, налик дугам спиралама.

Овде би, у скромно) колонной, могли живети даброви.
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КОЛАЖ ПИЛОТ БИЉАКА

„У основы ивичњака тротоара, у тачки 
додира са коловозом моста, ниче прво, 
а потом расте уздржано”, 
упркос 300 кг отрова, раствореног
у нечем као 60000 литара воде, и слоју песка 
и бетонским насипима, и join 
данима хербици^а
и гнева,

али ниче прво, практично без воде, 
да би припремила терен за јагорчевину, 
за наредна мистериозна цветања, 
у име непостојећих ливада које je тешко и замислити, 
пилот биљка пушта корен, побеђује 
деценију планиране деструкције, такорећи
мање него ништа за оног ко потиче од пре леда, и успева 
да остане у тишини испод земље, 
као неми ризом, тамна црта
у тамнилу и руменилу стегнутог блата, међу костима 
и у костном праху, чувајући 
сећање на ветар и кишу и сунце, 
фарбица испрана
кроз годишња доба или дуга раздобља, 
рата или вејавице; и баш сада
ниче на мостовима и у сливницима, склона зонама 
додира између различитих материјала, као гвожђе и 

асфалт, 
нада и строваљени вагон, тамо у ствари отвара 
по могућству мале пукотине, или кратке осмехе,
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сићушне класове и цвасти, незаштићене 
споре које ће потом слетати по косинама и провалијама, 
по црним рудницима и крововима, по рушевинама 
и калцинираним телима, последњим пакловима 
метропола или пустиња, биљне слузи, 
споре или полей или тихи 
прах, што Йе нићи прво, понизно 
на том немогућем месту
и нашем, само нашем заувек, и лишеном сећања.
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ГОРГОНИЈА
J

Доле, где светло чили на уроњеним
гребенима, а још нема
црнила мучних јама
занемелих,
пространа прерија посидонија
удомљује сићушне животе, преостале

- горе, пенушави
талас може прогонити, ледена сенка 
јурити кроз ваздух, стреловито -

a морски коњић
плеше у алги, износи свој племенити
план о надању 
у дубинама;
тамо, у траговима лињака преживљава 
црвенкаста горгонија, нејасна идеја 
о поштеном саживоту, или залепршана 
заставица, кротки знак
нечета.

(Бич
не види своју мету кад прође, 
рука која га хвата je на површини.)
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ПРВЕ ЈАГОДЕ

Пузиш у трави која се бели од маргарита.
Обучен си у црвено, имаш црвену Капицу на глави, 
и у десној руци нож за љуштење шаргарепе к oj и забадаш 
у још меку мартовску земљу, напредујући полако 
у самом срцу ливаде. Опружен 
на трави, са маргаритама у очима. Пењем се 
на Монт Еверест, кажеш ми. Чак се и образи црвене 

од радости.

Јуче си пузио по свом Монт Евересту маргарита 
а ja те данас гледам у сећању и за то време слушам радио 
чекајући страшне вести, а ти настављаш да пузиш срећан 
а радио говори о девојчици коју je згњечио тенк у Гази 
ти спремаш напитак с птичјим перјем да би научио 

да летиш 
ja ти спремам прве црвене jaro де у години и питам се 

да ли ће очи 
човека који je возио тенк схватити.
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БЕЗ СЛИКА

Пошто смо на сву срећу давно решили 
да се одрекнемо лелевизије, нећемо видели 
плес бомби над Багдадом над Баером над остацима 
нечега шло je некада било средишле свела.
Нећемо видели лешка лица моБника 
херојске гримасе снецијалних дописника 
језиве сцене клања и пламена. Не, хвала, 
одрећи ћемо се спеклакла. Фешле.
Уз радио, ћулке, моћи Бемо
да гледамо у празно, да замишљамо
оно шло се може замислили, премало лога.

Без слика
све Бе били јасније, слрашније.
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WILLKOMMEN IM CINESTAR

Ничег доброг, заиста, у гледању кланица 
где из какве млазнице избије безбојни 
безмирисни дим; или у препознавању 
светлећих хитаца или нишанџија или рафала 
у тим лепезама стробоскопског светла: 
светала можда невиних, невиних нада.
Нити се човек може радовати у сенци партера 
ако помисли на милионе запостављених очију 
затворених у тами другог времена, и није позитивно 
гледати макар и са једом или страхом 
руке људи које се весело пружају 
под ласером што мете Cinestar, као под блаженим 
тушем без сећања, или при убијању уловљених туна. 
Биће то доба, жиг столећа који ћеш ти, с тринаест лета, 
налазити у књигама или игнорисати. Али аплаузи, 
тф завршни циклон аплауза те je нервирао, 
осећала си, несвесна, стид, и био сам поносан на тебе.
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КИРХНЕР, 1938.

Погледај стадо оваца
заслепљених, сјајних; горе, ноћна
хладноћа насрће на куће, силази сенка
са рашчараних планина, са војски црних борова, ариша 
израслих у дрворедима на раселинама,
на ранама врлетне земље. Наоружане шу.ме 
су на опрезу тамо горе, на висини много већој 
него шћућурене животиње, припијене уз скромни 
мир последње топлине, спокојне жртве 
што чекају. Ko je видео ову ствар 
изгубио je све, отишао
заувек. Али je ствар остала, и join пулсира 
њен контраст, и та језива
лепота светлости к oj а се гаси...
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СЕПТЕМБАР, 2003, 
НОВА НУЛТА ГОДИНА

Нит, или још мање, као подземни 
ток, што се тек местимице јави и онда увуче 
и урони за join двадесет година. (Та тамна вода, 
Густа, и ши облици готово лудски што плутаду: 
ceu изгубљени, дакле? Ceu деднаки?) 
Порекло, извор: мучени, 
нестали. Тачна и намерна ствар: управо то 
светлуца тада јасно на површини воде и крви, 
долазимо о дат ле. Потом једнога дана 
попне се други и викне: била je то само игра, 
безазлена шала. (А вешала, 
а даме, а она нечиста 
чистота невремена и пљачке?) Више га 
ни сенка нелагодности не погађа: нове звери 
рече давно један песник. Али беше мало.

(О Италијо, renovada in di to vacch/*)

* Стих Делија Тесе на миланском дијалекту: О Ишалијо, у сво
дим. курвама обновлена! - прим. прев.
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ПИСМО ИЗ НИКОЛАЈЕВКЕ

Чујем како вришше на сейм дијалекшима, 
један je то врисак.

Нуто Ревели

Ако je било кривице, верујем, 
кажем о нама гранчицама, 
било je то незнање. Немоћ, 
мањак воље да се схвати. Однесени 
прејаким ветром, и свако питање 
беше питање стрепње: 
беше нам довољан 
врисак одговора, мало топлине. 
Не само тада, увек, ко je одатле изашао: 
навика 
да се погне глава, или да се дигне 
само уз покрет жестоког беса. А ви, сада, 
да ли сте много другачији? Питам те 
заиста, питам те 
већ знајући да нећеш моћи да одговориш, 
да нећеш хтети да одговориш плашећи се 
да не погрешит, или ме раниш 
још једном. Али ово je наша 
једина нада, изгара и истрајава 
овде, под снегом и блатом, сам жар. 
Други су можда схватили, не ми: 
кривица и осуда, 
ето наслеђа. Ова шака 
посне и бедне земље, прошлост 
од дима. Скупите je на длану,
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дајте да процвета нешто непокварено, 
ако join може расти. Не уздајте се 
ни у какав одговор. С поверењем и сумњом 
искупите нас. Схватите и за нас, ако можете.
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СКИДАЊЕ CA КРСТА

Црвено на плавом и тамне црте и бело, 
све боје металне. Дан почиње 
тако, над пустом обалом 
за робу и докере, то je мртвачки плес 
у Алхезирасу.
Morao би бити Понтормо: комби се 
отвара, нуди свој товар сандука (Primeurs), 
мандарине и лешеви. Застала у тесту, последњем, 
магрепска рука, и онда белина, 
гримаса од гушења.
Иза, остала четворица, умотани. Неисправан 
уређај, испуштање raca, илегалци.
Полицијске снаге.

62



СВЕДОЧАНСТВА

На послу,
све како треба: добри људи, 
обзирни. Никада се није десило 
да опере рубље
а да није био ред на њу.

*

Наравно, дете. Нестало заувек, 
мање-више. Али није га он 
стварно „одвео”. Не знам.
Она je пуно плакала, то je јасно.

Показивала je флашице пуне млека 
у преградици фрижидера.
Пошто je користила пумпицу за измлазивање 
због посла, све до касно увече.

*

Да ли ју je тукао, није ми познато.
Ако га je пријавила, мора да je било разлога.
Али никада нису викали, чини ми се.
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Једном сам je позвао на капучино, 
пошто je бризнула у плач 
на улици.

*

Причала je: „Шта сам урадила, 
шта сам урадила од свог живота?
То није човек, него животиња.”

X-

Два ударца, а могло je бити и нешто друго: 
столица која пада, књига.
И одмах затим лавеж, 
па сам помислио на пса у другом стану. 
Изгледало je баш као цвиљење, у ствари.

X-

Страшније je било платно, 
кад су силазили низ степенице са телом. 
И црне пломбе на вратима.

X-

Сатима су чучали на улици, 
двадесеторо, барем, новине, телевизија.
Пели су се на смену, 
или су телефонирали: терао сам их. Шакали.
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И сада удно улице, у једној згради, 
распредају како су месецима слушали 
вриску. Воле крв 
других.

X-

Онда, кад помислим 
на то сирого деле.

X-

Ако сам добро схватио, 
већ joj се нешто ружно десило 
у прошлости. И ко зна с каквим je 
надама дошла овде, у Швајцарску. 
Да буде тако убијена.
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СЕСТИНА О СУЖЊУ

Тако слободна, господо, да вас зовем браћом, 
али ваша слобода гуши моју једнакост, 
и ваш осећај да сте једнаки затвара рупу моје ћелије. 
Саборци, слободан излаз, прописна униформа: 
зашијте ово на ваше заставе.
Лепршаће неме у најцрњим ноћима.

Овде, где су каменови сјајни и црни, 
у бедним кукцима налазим своју једину браћу, 
у мицајима ноћних лептира питоме заставе 
што из заједничке судбине извлаче једнакост. 
И у задаху прописке шоље нужника 
откривам своју истину човека у ћелији.

Moje памћење затворено у овој ћелији 
нијансира бледу светлост црних освита, 
мршави народи корачају у строју 
ка ничему no браздама малтера. Безимена 
браћо, изгубљена за праву једнакост, 
нека моје таме буду ваше заставе.

Над обалама мора уздизале су се заставе 
и испод застава трупе, пушке, ћелије: 
бродари, привреднице, присташе једнакости, 
кравате у боји и црне судбине.
Неко je могао рећи добро дошла браћо, 
будите мирни да прочитамо прописе.
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Нема правде која живи у прописима, 
часне истине у неправичним заставама, 
и ако један с врха светилишта виче браћо 
ми знамо да други у сенци припрема ћелију. 
Заједничке јаме, бурдеље, црне јазбине: 
доживљена неправда седина je једнакост.

У мојој воњавој шољи једина једнакост, 
у правом дну о којем ћуте прописи, 
стомаци, шапе, зуби, црни репови, 
урин, сперма, крв: кукавне 
заставе кукаваца у ћелији, 
тамни зрак што обасјава браћу.

Браћа по болу од једнакости, 
бледи кринови ћелије, прописке курве, 
заставе без ветра, црне душе.
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МРЗОВОЉНОМ ГИМНАЗИЈАЛЦУ: 
ТЕРЦИНЕ

Ако се ништа не догађа, и сиви пепео 
прелази преко реке удобних дана: уштини се 
за бутину или образ, нашкоди себи, посматрај.

Ако десето свињче
остане без храпе и узалуд покуша 
да се приближи валову других девет, и ту безочни

дочекају га уједи чопора, и скоро га сатру, ти послушај 
добро животињско гроктање историке 
/ьудске и нељудске која се глађу напала.

Ако у гомили лице без лица 
тражи апсурдну помоћ, несхватљиву 
и сувише наваљује, и наваљујући клоне,

у сећању сачувај
његове благе скандалозне речи: 
ти читаш, ja не. Ja сам слуга.

Ако се ништа не догађа, и сиви пепео 
прелази преко реке удобних дана: отрезни се, 
други преваљују путеве непроходније.
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ИНТЕЛВЕЖАНСКА НЕДЕЉА

Десница, десница, десница! Побогу! Пијани 
или дрогирани мајстор за пице нема мира. Ушрошио 
сам двадесет година да би ме прихватили, а ови долазе 
и за трен ока ту их je на милионе или милијарде 
и cee узимају. И сувише лако, докурца, 
нек се носе. Тамо горе, изнад пашњака, 
стара авет тумара измену пропалих 
мајура, кроз тундру 
година. Неће се вратити назад, 
иако свет обећава мало или ништа добро.
Hebe се вратити нико: последней смо.
Млад и би 
удобан живот. Ми смо се одсељавали 
далеко, или остајали 
да крепимо овде, с понеком козом 
и мало дрва за ложење.

У вече мотори певају на путевима, 
шкрипе у кривинама.
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CORPUS DOMINI
НА ЛИГУРСКИМ БРЕЖУЉЦИМА

Свети Исидор има гуштера на лицу, 
гледа у море. Дугачке пукотине 
прелазе му преко очију; 
поред капеле напукли 
столетни сувозид, али тле се 
надима, притиска страга, закривљује нит 
рационалног поретка. И све се меша, 
маслине и цвеће за туристе, осам ораха 
чувара памћења: коштуничави мртвац, 
рат за све, исти заборав. Од празновања 
силазе откуцаји и далека вика.
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СТРАШНИ СУД

Извесно немају више илузија
бернски чворци, што се због хладноће
склањају у тимпан крај ногу проклетих и светих, 
између златних папа и преосталих царева у штуку, 
те чете анонимнијих пешака, испод репова
црвене аждаје или сјајних небеских труба, равнодушии 
и према огњима и према еденским милинама:

вруће je вруће, 
и то не зависи, забота, од раја
или пакла; нешто о томе знају голубови и гугутке 
превише дежмекасти и округли да би се успели 
до тако удобног гнезда, обавијеног
мрежама готово невидљивим, али не лишеним рупа.
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ВЕЧЕ МРТВИХ У ТИБИНГЕНУ

На мостовима, прелазећи
преко успорене воде, речне окуке
у октобарском пожару. Врба се
повија, и тај осећај
ширине и скучености, флувијална
жеља, Ломбардија или Швапска, равница
која зове и поништава, гази. Ka удаљеном мору
тече свака ствар, ка хоризопту
брзих и променљивих облака. Али на мостовима:
како мислити на црна кола, на вихор
што их je ружан прожео? Ипак прођоше 
туда, право ка Judengasse. У кули 
Скарданели се кези, свира клавир, муца.

Дугачки аутомобили дефилују тихо у пејзажу, 
пијанац отвара пивце.

Благост реке попут ове,
и мистерија платана; али другде се 
тресе земља, једно село
оплакује мртву децу. Какав Begeisterung,
песниче, какви вишњи? Као вода
von Klippe zur Klippe geworfen: као вода 
к oj а пада.

Потом пукне бал он.
Зелен, с натписом: Hölderlin. Не диже се
латан према некој звезди на неком небу. Прсне надоле, 
остане између нас, као гримаса
из Ноћи вештица.
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ВИНСКЕ МУШИЦЕ

Здраве винске мушице спонтано се окрещу ка светлу 
u покушавају да побегну, остале остају на дну епрувете (...)

Ту их je много инвалидных, слепих, парализованих...

Жан-Пјер Шанже

„Винске мушице, што бежите према сјају, 
летите ка извору светла које вас заслепљује, 
према пожару, опијте се, жртвујте се
или у ваздуху нестаните. Реците цвету и ластавици, 
реците ветру о нама, које овде на дну 
наших дана невамо нечујно, 
без песме сада или гласа; реците оно мало 
што знате о нама, реците и оно превише 
што не знате, о нама, о нашем невештом бивању, 
мушице мутанти, монструми
од других изабрани другде и овде затворени 
и сабијени: у мутациони
шејкер, што френетично
кида живот вртложним крилцима;
jош једна парализована, 
изгубљена амнезичарка, осетљивица 
што у себе прима свако зло и у њему грезне, у бродолому 
о којем никада неће стићи никаква вест, 
она неспособна да разуме, или која разуме
али не уме да примени то што je разумела, и стоји тако, 
као одсутна, непокретна, удаљена. Најнижи смо 
степей живота, скоро камен, страни метеорит, 
скоро ништа и више него ништа лишени есенције, 
погрешни или фалсификовани
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хромозоми, и гледамо вас кад полетите, понављамо 
у свом неискуству ваш лет, нама непознат и заувек 
украден. Али видимо светло, познајемо 
можда дубље ту стазу 
kojom нећемо корачати 
и ко j а нас оставља овде доле.
Винске мушице, вписке мушице, 
нека вас сан води нагоре, нека се росни дах 
подигне са вама све до рубова епрувете, иза тог танког 
стакла које поништава 
свет што нам по хипотези не припада
и у којем je неко решио да нас присили и створи.

А ви летите, 
савршене, ваша je жудња 
наша, и то не знате, а не спасава нас.”
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POJ У БЕГУ

Ројиле су се осе - као комбајн 
реметиле поља, комадале гнезда - 
у фуриозном зују.
Данима, већ од јутра нуле би се 
иза комарника кубе
у брдима, у Мацангруњу. Сенка на окну, 
тихо турпијање, и то лутајуће 
зујање, претеће а можда само 
јецај; у ћелијама саћа, међу стричцима, 
какве лутке, или сећања, које љубавне 
наде и слатки сан
чувале су узалуд? Гусенице возила и гвожђе, 
тренутак који дезинтегрише, и poj се 
распршује на ветру, у облацима
црвенкасте Прашине
и потом одлази: ка другим пољима, или шумама, 
ка невиђеним морима, у туђу историју 
која стиска и сили, 
и изгледа изгубљена и зла.
Непријатељске пчеле или бакље смоле, 
памћење пуно отрова 
или мутна обеспамћеност вина 
испод оборене чаше и дим 
ко j и се полако диже и парализује и убија.

Три дана су остале на окнима. Потом су, изненада, 
једнога јутра нестале.
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СМРТ ДИВЉЕ СВИЊЕ

Била je дивља свиња, црни грм на камењу, 
ускомешани; дивља свиња 
пре него што je стигла овде, на брдску стазу 
са кестењем, можда баш привучена 
слатким кестењем, сунцем 
што се пробија и пали, те прободена 
сунцем, временем, и нечим другим: не би се 
рекло куршум, пре свињска 
куга, или рез у потаји, подмукли
што ради испод трка и гроктања, испод немира 
трка и гроктања, глади
и задовољства који je ноћу нагони у шуме 
и на врлети, а дотле нека глува 
издаја ћутке и полако
расте, у шумљењу 
купина и ишчупаних жбунова, 
маховина испреметаних 
као код о дрона
или живота који се кида, оскудне шуме 
пропале и исцрпљене, крајње тачке 
где се нерв пропиње, мишић 
зауставља и диже, чак и крв леди: овде, дакле, 
крај, драго слово у индексу
осица и јесењег кестења, гљивица и поточила 
што мало даље извијају гласом, Косова и креја. 
Чак ни стрвина, сада, него позориштанце 
изгризене коже што се у хумусу скорева, весели 
конвој бе лих црва и мрава, 
завршена гозба. Кожа, 
тамне чекиње, кљове, и онда ништа.
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ЦРНИ ДАЖДЕВЊАК

Најшамнији међу шамнима, шако шаман gaje чудо.

Џ.М. Куци

Пролази кишним улицама 
опловљава прозоре украшене венцима. 
Долази с неког места 
без повратка, потонулог.
Пролази градовима, окрзне зидове, милостиње.
Тражи удубљења, храну. Остаје дуго 
непомичан, кад je то могуће. Пулсира. У ноћи се 
измеша. Не пита ништа, 
и све. Не питајући
све тражи јер нема више ништа. Пита 
дахом, телом. Док дише
производи питање у ономе ко га посматра. Изазива 
оног ко би га згњечио из страха 
да не изгуби нешто, 
или баш зато да би био згњечен.
Већ je био згњечен. Гмизао je. Умро je 
једном заувек, и зато се поново paha. То je црна 
језа што подилази празничне дане, патрљак, око 
без зенице, исколачено.
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ГОВЕЛИ ПОРТРЕТ

Nous employons, sans sourir, le mot de majeste 
en parlant d’un troupeau de vaches.

Алфред Вајлд, Traite du mystere

Крава умакла у кошмару, скоро луда, искочила
из камиона, 

у бегу кроз повртњаке и криве сокаке, можда доводећи 
у опасност св о) и туђи живот, ван себе или у власти 
неког немог делиријума, или жестоког говеђег страха, 
јунице ошинуте сумњом, вероватно несвесна 
планинских пашњака или их сасвим заборавивши 
а к о) а je ипак стигла до неке обале, 
мириса наквашене маховине, отупела 
тврдоглава звер која je потом склизнула у реку,

да би се надула 
не од брашна за животише, него од прљаве воде, 

муља и трулежи: 
хер oj jy je j ед ан спасао скоком у воду. Обрисавши je, 
затворио ју je заједно са другим самртницама.

И сада чека свој ред у крвавом ходнику и муче.
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СТИХОВИ О НАОЧАРКИ

Ко зна из којих ће шикара сићи 
наочарка у туристичко срце града, 
она за коју се говорило да je глува за чарања 
и можда слепа, 
отровна, хипнотичка, месмеровска 
црвенкаста шарка из кошмара, 
базилиск или аждаја из шибљака, 
дражесна кобрина сестрица, шумско 
изненађенце.
Ако нас види, шта ће видети 
дуж реке, пропале јазове, људске испљувке, и ако 
нас чује, шта ће чути на таласу бујице, у млазевима 
теснаца истрошене стене: пуцкетање 
не купина него другог, 
споро мрвљење нечега?
Како год било, наочарка je стигла до бисера језера, 
радозналост или немир који шишти, 
обавила се око гране испред Казина.
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КОД БРИЛИЗАУА

Поред зеленила и савршених
синергија траве и кућа, непримерено изгледа 
бетонски плато. Непрозирна маса 
на беличастој позадини: мршава крава, 
ноге накострешене ка небу, церада која покрива 
нешто, пруга балете. Morao би телефон да провали 
у мирно поподне, далеки глас да каже хтео бих да вас 
видим, пријатељи, да попричам са вама, 
пре него што.

*

Зар није чаробно, овде? Пристижу снови 
скоро да се постидиш: скровиште 
где би се могло заборавити на све, споре хармоније 
брда и магли, ритам
KOM би уредио сваку ствар као чврсту 
структуру, трајну. Али са Дейка 
у полукругу: диже се немирна 
сенка, позив или претња. Пролази воз. 

*

Уломак лишћа на тераси?
Може се пратити спори ход старице 
што кланца по криво) заравни, валовито 
померање њене беле кесе:
мало воћа, ловачка кобасица. Сваки je корак 
пројекат напора, танани
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прорачун снаге и скривених опасности
на клизавој подлози, несигурна
равнотежа. Тутње
спортски аутомобили подижући
облачиће кише и блата. Високо на крововима 
вијају се две апенцелске свраке.
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ЧИТАЊЕ У БАЗЕЛУ

За Ђорђа Орелија

Дан раније, улични виолинисти: успех. Дакле, 
у чему je био проблем? Ући, 
устати и прочитати пар песама, доносећи 
уметност међу људе. Људе који једу. Сјајно. 
Kein Problem, oder? Нешто као 
они стари путујући свирачи 
вергла и хармонике, 
драги песницима од пре једног века.
Хијена што глође пилећу коску 
гледа нас попреко, тражи рачун, побегне 
кроз Binningerstrasse, која води до зоо-врта, где леопарди 
изгубљено буље у тибетанске козе, и дивљи магарац шаље 
возовима у пролазу своје дуго нарицање.
Никада ми нећемо привести крају наш несавршени стих, 
а многи ће слушати, одлажући нож очарани.
Пљескаће нам и плаћаће нас, драги Hopho. Касније, 
појешћемо и ми нешто, 
и попити вина.
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III





ПРВИ ДАН У школи

Септембар? И септембар се може пресећи 
на барском сточићу: банкарски службеници 
галаме због седмице или прими)ере, уто наилази 
сићушни син делиоца карти, плав, у светлу 
првог дана у школи.
Тостове сам већ поручио, и кока-колу, и платио, 
нисте шако јефтини, ши и швоја мајка, 
каже човек који седи сину који стоји.
Отац броји боје, дели и смеје се, а поред син 
укочен гледа свет:
један који прича у мобилни телефон 
(сада сам доста заузет, завршићемо 
то касније, онда hao), други који галами 
због лоте о дигране даме, и потом мајка 
пристиже да упропасти најлепшу руку, 
осмехује се одсутно и пита има ли шта 
ново.
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РАСКРШЋЕ РОЗАЛЕС

Сањивост расте на свакој станици, окна влаже. 
Распоредити: часопис, телефон, карта. Сећаш ce? 
она пита спорот духа што седа
преко пута. Маријета, пре тридесет година, стара 
екипа из паба. Tu си имала баш дугу косу, 
ja плавуша. Бавила сам се хороскопом, знала 
подзнаке. И сшајала сам иза твоё другара, у знаку 
Риба, али заборавила сам његово име, 
његово лице. И наставља се 
вожња. Велике реке 
остају у даљини: жуте
притоке секу ливаде. Вода испузава 
из шума на орошене ледине, 
кола кроз маглена поља, дуж железничких 
ровова, застаје у браздама.
Блёде куће: равница je 
стета од улица и самоћа 
протегнута над Миланом. Склопљено 
чак и око језера, благо питанье 
последњих брегова Бријанце.
Канали, инерцијални 
правци кретања. Живети 
тако, у додељеним 
ритмовима чистилиште je 
дана. Албате, Бернате, Каснате, 
Фино Морнаско, Усмате, 
Сарењо, Каримате, 
готово круница 
ко ј а осцилује и уд но
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чађ Севеза, паркинзи. Валерио?
Не, више га нисам видела, после сам чула
да je отишао, далеко, не знам где. Ja сада студирам 
информатику, шта ћеш, рециклирам се. Живи се некако. 
Шкрипи вагон, зауставља се
воз у магли на семафору. Ту се указује
огромно и строго име, као опомена: Раскршће 
Розалес. Али нико не силази.
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CRIMSON KING

Confusion will be my epitaph

King Crimson

Круг резервоара за гас, гвоздени профил 
који се оцртава испод крила, још једна окука 
реке: френетични
град фронцла се у опустошена и метална 
предграђа, рока и минимаркета, 
синдикалних пораза. Старе индустрии 
повраћене на вашару винила, дим и киселине 
на насипима Камдена, узалудне бразде 
снова, урезане или састругане, смерни животи, 
алтернативе нестале у јецају сакса, дутом еху убоденог 
муга, пароди) а
стварнијих и доста другачијих исхода. Кра) зида 
аутомат одбија лопту од крпица и ластиша: 
поново je узети, бацити, наставити. Велика музика, 
овде, на црвеном двору 
пораженог кража, једног гласа
ко)и je знао сваку уличицу, сваку сузу, 
сваки гнев звезде и челика.
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ЕНТЕРИЈЕР С НАМЕШТАЈЕМ И КАРТАМА

Ово: сокнице
као пергамент, разгледнице из мистериозних 
светова, девојка која
гола шаље пољупце са троседа (je suis ипе pute 
ä l’ancienne), писмо које никада није послато, несрећном 
возачу, марке царских
мађарских пошта, црвено-зелени 
фењер из воза (удеси, несреће, одрони) 
и у ормару, блистав, 
црвени мотоциклистички комбинезон, 
с поставом од ветра.

Али стаза се стрмоглаво спуштала, галоп праска, 
уз цвиљење старих паса и инкрустације 
малтене посвуда у кући твоје мајке, први албум 
успомена сахрањен у Бедном ормару у соби у кварту 
готово луксузном и уништеном. Човек копа руну 
у земљи или у годинама, 
и унутра ставља све ствари, а онда чека смрт 
гледајући старе филмове: тако и жена
што je овде надживела твоју тајну, изгубљени месец. 
Поред кревета, ивица провалије, 
клати се грозд слика из детињства 
изнад фиоке са валијумом.

(Довољан je један, живот, да би се уништили многи.)
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ИМЕ ВЕЛИКЕ ШПАНСКЕ РЕКЕ

I

Глува за гласове, говори са сенкама, 
осмехује се преливима геранијума, зинија, 
представља се онима к oje види као туђине казујући 
прво презиме, заинтересована за саобраћај који сматра 
нечувеним. Али више од свега дира^у je куће: подиже 
поглед дуж вертикала прозора и тераса, 
пребројава им слојеве дижући главу увис 
из св oj их хромираних колица, с дна својих 
година (деведесет осам у септембру), разматра 
површине, боје, радије висине, 
понекад прави уста као да би рекла О, 
други пут поздравља, и чини се чак и да разговара 
са извесним зидовима или подиже прст да би показала 
на призор можда изузетан, као бела палата, 

вековни кедар, 
или место за које верује да се на њему продавала живина.
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II

„Али ja, овде, не разу мем, не знам 
шта треба да рад им. Шта, 
треба да радим? Не знам, 
не знам, не знам. Због тебе, 
збоГ мене, овде сада, 
ћао, бао, hao, бао.
И затим није
у реду тако, није. Ћао, дрољо, 
hao, крмачо. И због тебе, 
и због мене. ”

(Још једна, са и стог спрата,
муж joj je носио име велике шпанске реке, 
али je умро. А она виче глупачо, глупачо, 
курв о).
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III

Има зелене очи, напето лице 
неког ко има мало времена, посао 
вероватно важан. „Убићу га, 
йре или касније, убићу гй.” Отац, усредсређен, 
KOM je гледа не схватајући. „Уосталом, мајка 
M изгубила бурму, зар не? И биће да има разлога, друге 
ствари она не губи никад, зашто баш бурму?

Шта кажеш? Зашто?”

Али он je случајно ударно 
готово непомичну супругу, изгубљену у упалом 
осмеху, прстију што лагано подрхтавају, издужени; 
и сада joj на напршььаку 
протиче тамни поточив кафе.
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ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ

I

Био си у напону снаге, већ малко повијен. 
Колонада се нагињала назад, 
пријатељ je изгледао као Слободан човек, непокоран 
пред грандиозним декором, напет на ветру 
неког сна или вере.
Али само си ти гледао ка сенци будућих погледа, 
оповргавао си унапред.
Једино се можемо одупирати, 
акција није наша, није выше наша, и можда 
никада није ни била. Бити будан 
на тргу или у соби, нечујан: сачувати 
простор за речи које Йе доћи.
Je ли то била порука? Твој танани 
профил очајног преписивача 
искрсава на страницама Расинове књиге.
Твоји песници сада без мастила, 
без свитака или хартије: и памћења ко je не попушта.
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II

Што се тиче будућности, ево овде: два детета 
стоје на снегу, натронтана. Уоколо, куће 
које више не постоје, понека беда 
и понека веома тајна радост. Оно мање 
спрема се да скочи и смеје се; друго je круто, 
руку уз бокове, и гризе ваздух. То сам ja. 
Можда ће отићи 
полако према рубу фотографије, 
скрећући иза чуперака жуте траве 
што избијају из леда, 
према деци деце, изван поља, 
и чуђењу руке која.ће сто година касније 
подићи у трку испрану слику питајући ко je то.
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УКЉУЧУЈУЋИ И ПРОЛЕЋЕ

Удаљавају се слабо осветљеном улицом 
ходају кроз јесенско лишће поскакујући 
с циком, гуркају се, рукују. Ђаци 
одлазе у гимнастичку салу.
После ће један другоме красти гаћице, лукавији ће 
сакрити одећу онима под тушем, и настаће легенда 
о невидљивом лопову ко j и премешта ствари. Али ствари 
су у век ту, живе и речите, на овом или оном месту. 
У век ту, као лишће или небо и годишња доба, 
к о) а се нижу и враћају и покрећу 
ако нека чељуст не стегне, клопка 
не затвори свет у одвраћену 
судбину, занемелу. Прави лопов, кад дође, 
узме све, укључујући 
и пролеће.
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ГОСПОДИН НИНО

Уђите, изволите, седите мало и одморите се, 
хтео бих рећи немом вечерашњем духу 
(довољан je грч у листу ноге и одлазиш 
у мрак према ивици у заседи: а он израња 
из вира, с чешљем од беле кости у руци), 
сећам вас се и задовољство ми je што 
могу да вас поздравим након свих ових година. Ви се, 
пак, извесно не сенате мене. Господин Нино, 
шта од њега заправо памтим?
Да ме je шишао, правећи шале, 
и изгледао као џин, и још увек имао 
емајлирану пљуваоницу у углу, понеки забрањени 
сан на зиду или на огледалима; да je у децембру 
опремљен као Божић Бата импровизовао 
малу фешту између л ej а на паркингу, поклањајући 
мандарине, дугачке врећице с кикирикијем и горкастим 
колачима, тамним, зачињеним.
Мршави дарови за све, нехотични 
социјализам можда, чорбе и успомене, уздржана 
радост скромног кварта.
И join: песме о љубави и херојству, карневали. 
Да je умро гадно, једне ноћи, сам у кући, 
углављен између шоље и бидеа, можда инфаркт, 
говорило се, јадни господин Нино, јадничак.
Да када попово сада мислим на њега, у овој ноћи 
зачепљених о лука, извијених, док садашњост 
режи (а море удара по телима 
бескућника на обали, депонија се 
обрушава и цеди животе као огриске,
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већ мртве животе оних што се копрцају, испод гнојива), 
када поново тако мислим на њега, јаве се стид

и осмех; не жаљење, 
не снага и нити нада:
неодлучни осмех, црвенило, из шупљина. Kao дашак 
мирисног ветра, приватно сунце 
у натамнијем ћошку неког великог града.
Да ли би се могло кренути одавде? Открити нешто? 
Можда, али господин Нино 
нема више времена, чили, тргне чешаљ 
у коси невидљивог ваздуха, и оде.
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КУШЕТ

Ноћни воз превози кроз пејзаж товар 
несанице. Једва се виде тамне масе 
брдских шума, промицање 
дрвећа у трку: тамо доле 
дивљи кунићи великих исколачених очију 
сигурно чекају прасак. Зима je 
овај ветар што дува на северу Француске, 
што пресеца дах периферијама. У неким кућама 
већ су упаљена светла за посао; можда дим 
из шољице, слабашни жар дана, кућне хаљине. 
Где je онај очајник са Контрскарпа 
опружен заједно са голубовима на киши? 
И мршави епилептичар, што je махао 
рукама као френетичним крилима и цвилео? Хук реке, 
ноћ, црвено светло каквог авиона, и онда још трачнице. 
Испод седишта и лежаја котрљају се 
куглице од полистирола, шарене. У другом купеу 
на радију емитују љубавне песме.
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АНАДРАМИ

Подбачај, инфракт*,  и други мали анадрами 
преносе посве људске приче 
о убогој Пјери. О времену када je морала 
прећи километре пешице да би продала 
корпице купина туристима из Милана, или 
с дрвеним скијама господе на леђима 
ка завејаним стрминама. И о времену када je 
само j ед ан човек могао да ти сломи живот, 
нестане у облаку дана: да би остала 
сама и изгубљена, а све je било тако 
бременито, копљасто.

* Заправо, побачај и инфаркт; овим грешкама указујем на оно 
што je непреводиво. „Убога Пјера” (ауторова комшиница) je 
готово неписмена и „верује” да говори италијански, те уместо 
aborto (абортус) каже abordo, уместо ictus (мождана кап) 
литус, уместо ostile (непријатељски) astile (asta je копље). 
Истина je да je као млада морала да абортира, да joj je муж 
имао инфаркт, да jy je у младости, док je била у другом стању, 
напустио мушкарац - прим. прев.
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ШАЛА ЗА ГИ^ИЈА КОРАЦОЛА

Познајем господина што звижди на скутеру 
док пролази брдима, на североистоку; 
плави скутер, весели мотиви 
шире се између падина и изнад шума 
обезбојених с другим мотивима. Господин je историчар 
срећно несрећан. Документи
стоје у архивама, понекад: сенка, само,
свега оног што je избрисано,
изгубљено, никада преписано. И томе звижди 
историчар:губитку
нити говора,
апсурдна радост, и скромна, због открића 
да си смртан, једнак другима, очајан.
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ПОДУДАРНОСТИ

Ево je опет. Притворила je 
балконска врата, и сада пуши. Једва се види 
плавкасти дим што се диже кроз ваздух, 
ка крововима и највишим зградама. О њој 
ништа не знам: појављује се 
у полусенци једне тенде, и пуши.

Можда прекида нешто, 
или joj смета мирис. Или има децу, мужа 
који забрањује. Пуши и гледа, чини ми се, 
очајнички: камион који се паркира, 
кола хитне помоћи, пожутелу 
судбину j ед не уличне липе. Увек je спазим 
тамо за време паузе ко j у себи 
дам, док радим или читам. И понекад помислим 
да je и она приметила 
наше подударности. Да се пита 
ко je онај тип што се сваки час појављује 
и стоји тамо да би опет гледао у зграде. Можда 
бисмо се могли поздравити једнога дана рукама, 
као са мостова два брода који се срећу 
усред непрегледног мора. Здраво, здраво, 
значио би тест, здраво, пуно среће, 
ко год да си, где год да идет.
И пуно храбрости, такође, на путевима 
који те воде. Заиста, 
било би дивно поздравити се тако. Улило снагу.
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БЕЛЕШКЕ О СВЕТЛОСТИ

Ливорно: касарна Ванучи посматрана док сунце за- 
лази, на једном давнашњем путовању. Црвене цигле 
упаљене од бришућег сунца, осећај дефинитивног 
умора који je тај пожар обасјавао као да подиже за
весу. Војници који стоје или се наслањају на зид; 
спор и хаотичан саобраћај; прашњава периферија. 
Људи к oj и се одвлаче у барове или својим кућама.

Зашто ова слика опстаје, кад je цело њено окружење 
потонуло?

Слике ко je упорно трају, изван сваке нужности или 
логике памћења, сваког наративног развоја сећања, 
не откривају ли оне можда неку супстанцу, стални 
елемент к oj и прати наш живот и који нас увек при- 
влачи а да тога нисмо у потпуности свесни? Ако je 
тако, све се окреће око ретких, изузетно ретких по
лова привлачења, минерала симболичког које заоде- 
вамо причама и идејама све док их не изгубимо из 
вида, али који, испотиха, настављају да нас усмера- 
вају а да то не знамо.

Код ове слике примећујем да je саткана од два еле- 
мента: једног апсолутног, готово заслепљујуће луми- 
нозности (залазак, сунце, пожар, црвено, ватра, бле- 
сак, бол, печење, топлота, величина, постајање) и 
другог релативног - који има улогу позадине и сла- 
ви светлост - сивила и умора.
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Управо из светлости избија препознатљивост сенке, 
из сенке произлази носталгија за светлом.

X-

Бакица са мачкама и голубовима која лута улицама 
натоварена кесама.
Жена са јеленима из парка, која годинама вара мужа 
и део хране односи животињама. Дозива их издале
ка именима која им je сама дала: ове je, иза жице, по- 
здрављају шумском риком.
Она која свако поподне долази у кафе гурајући ко- 
лица с наказним дететом. Чаше белог које joj шан- 
кер по имену Хајди сипа не питајући je ништа.
Други начин гледања. Упоредне стварности, удаљене. 
Начин гледања, огољен.

X-

Човек прелази улицу гурајући мало дете у колицима. 
Било к oje место, периферија. Облаци.
Кад се изолује слика, као блокирани кадар, извучен 
из протицања филма: експлозија светлости.
Бреме може одаслати сличне усијане зраке. Светлост 
која истовремено евоцира једно пре и једно после, 
невидљиве, историју изгубљену кроз године и бу- 
дућност дугу као пуста улица. Светлост времена. 
Светлост у времену.
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Путујем колима. Ред на наплатној рампи, или загу- 
шење. Ситуација пасивног и узалудног чекања. Ha 
ивици пута, иза ограде, кроз сиве гране и лишће 
оронуле шумице, сунце које залази.
Отвор. Попуштање. Апсурдни осећај велике слободе.

*

Јака луминозност сивих дана.

X-

Светлост и време. Светлост и музика. Ефекат све
тлости - извесне светлости - сличан je ефекту музи- 
ке - извесне музике: светлосни тренутак (музички) 
издваја се из свакодневног ланца, апсолутизује се и, 
на тај начин, као да излази из времена, остварујући 
непознату вертикалност. Али управо тада, у том то- 
талном тренутку, интензивира се готово драматич
на перцепција једног постајања.
Kao кад протицање, безимено и мирно - јep није 
стварно примећено, доживљено, него само расејано 
опажено - воде неке реке оживи и задобије реалност 
захваљујући једном детаљу (грана, одблесак, к oj и да- 
ју чулну конкретност идеји пролажења: видиш их 
како плешу, како заувек нестају).
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Одатле произлази да комбиновање светлости са му- 
зиком, са водом и са осећајем времена, узноси њену 
моћ и њен ефекат. Рађа се ритам.

X-

Светлости су потребне препреке да би била потпуно 
видљива.

Сива светлост. У освит, ледени предео првог снега, 
обриси дрвећа и вењака, и иза покривено небо.
И, неколико дана доцније, у брдима: трен пре него 
што ноћ пређе у јутро. Иза завесе, прозор се отвара 
ка широком театру врхова. Чуђење пред тако засле- 
пљујућим сивилом, у безброј нијанси, од неба до нај- 
тамније стене.
Светлост живља и видљивија што je мање очекива- 
на и вероватна.

*

Вико Сопрано. Углављен измену окомитих планина, 
врхова искрзаних у зазорима и жмарцима литица. 
Један врх има облик рибе, други птице.
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X-

Наука нам може потанко објаснити феномене све
тлости. Али не и чуђење неког ко види светлост. 
(Већ и реч albedo за мене je извор чуђења и узбуђења. 
Кажем проста реч.)

X-

Прва јануарска зора, чиста. Као нека бела госпођа 
к oj а гледа одозго, а не види, промицање удолина 
још обавијених маглом.

X-

Свако j утро, ако je време лепо, сунчев зрак процури 
кроз шалоне, и погађа, бар у ово годишње доба, не
што другачију тачку слике обешене преко пута про
зора.
Слика представља алпски предео, можда енгадин- 
ски, језеро између планина окружено шумама.
Детаљ к oj и je досегао зрак - дебло, грана - пали се и 
открива.

X-

Таласање прашине, у контрасветлу.
Прах консонаната у бразди вокала.
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Одузети светлости сваку симболичку и моралну 
вредност. Прихватити њену пуку есенцију физичког 
феномена. И измерити просто ефекат задовољства 
KOM производи.

X-

Чудна перспектива кад се, док летите изнад облака, 
гледа кроз прозор. Неодољиво искушенье да се пре
део са облацима интерпретира на земаљски начин: 
планине, или језера, или мора. А, међутим, то су са
мо облаци: тако je и светлост другачија, јер обасјава 
нељудски предео.

X-

Огољен начин гледања, како се говорило. Али то je 
тешко постићи. Гледати а да се не пројектује ништа 
од оног за шта се верује да се зна й priori, ништа од 
оног што се жели видети, и надасве, ствар још тежа, 
од оног што би се хтело конфузно урадити са оним 
што се види.
Гледати тако, било би као да умемо да се одрекнемо 
поседовања.
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БЕЛЕШКЕ О ПЕСКУ

Једно око за муње на пучини, олује. Једна мисао за 
велике таласе што би, неочекивани, наједном могли 
да прегазе све. А дотле: свако вече сакупљати облуч
ке и шљунак на плажи, грабуљама, правити гомили- 
це, товарити их у зелена колица и бацати у то море 
које ће их сутрадан поново полагати на обалу, зајед- 
но са алгама и отпацима. Узалудан и чедан напор. 
Али помаже да се учврсти потопљена стена, као сла
ба брана од непрекидне ерозије.

*

У залеђу, брежуљци опустошени пожаром од пре 
неколико година. Између црних патрљака дрвећа 
нагризеног ватром, на песковитом и врлетном те- 
рену, понизна вегетација je у послу: каменике, ку
пине и тршчаци. Пут ко j и се спушта из Возеа, се
ла што на сунцу испира беду, завија баш између 
ових брежуљака, и мало после кривине наилазите 
на нешто што изгледа као заветна капелица, окру
жена саксијама са цвећем, шареним жбуновима ли- 
ј ан дера. Међутим, није капелица, него приступ ку- 
ћи ко j а се одавде не види и можда чак и не посто- 
ји више (али постоји, то се очитује даље, ако се 
join спустите путем, баш тамо где се завршава 
спаљена зона и поново јавља шума).
Ид ej а да се неко толико потрудио да цвећем украси 
сада већ бескористан улаз, овде и не изгледа тако ап- 
сурдно. Штавише, весели.

113



Утолико пре што, наспрам процветалог шипражја, с 
друге стране пута, у удубљењу, бележимо: разваљена 
фотеља, сплет белих кутија, донекле заклоњених та- 
ласастим лимом. Лако се препознаје намера да се на- 
прави склониште за мачке луталице, које заправо 
шврљају тамо-амо или леже.
Има их најмање десетак.

Док се остали одмарају, могао бих се попети до сало
на на последнем спрату пансиона. Мало je туробан, 
с нагомиланим столицама, неколико сточића, вели
ким екраном за вечерње утакмице и окнима што 
гледају на брежуљке (само се с једног прозора види 
исечак мора). То je традиционално уточиште, где се 
људи праве да читају или раде, слушајући шум вре
мена.
Али данас je ту и девојка која би да разговара, келне- 
рова нећака; и она ради у хотелу, али другом. Прича. 
Њена страст према мотоциклима, љубав несрећна 
због имбецила из суседног села (и он je, као и она, Ка
лабрезе) који има двадесет осам година али je као де- 
те, њен интензиван однос са оцем, који je перач по- 
суђа и ланцем joj везује скутер да би je држао на оку, 
и к oj и ће на зиму наћи праву кућу где ће живети са 
њом, иако су куће скупе. Мајка jy je напустила кад je 
имала четири месеца, вратила се у своје село на Се
веру где се удала за другог, неког Турчина. Никада je 
више није видела, једном само преко телефона, али 
није имало шта да се каже. Машта о томе да једнога 
дана има потпуно свој хотел, па да може да стоји на 
рецепцији а да ништа не ради по цео дан.
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Увече, засад, живи се барем.
Иначе, гура се некако.
Има шеснаест година.
Кроз окна која гледају на брда, виде се велики обла- 
ци како се згушњавају на врховима, понеки галеб 
како кружи на ветру.

*

„Даћу ти ja, вечерас, кретену! Добићеш по глави, 
разбићу ти њушку! Престани, мрцино!”
Тако на плажи, прилично млада жена своме сину 
(Луки) од шест-седам година.

*

Још један тип, к oj и ми je антипатичан без одређеног 
разлога, зауставља све продавце који пролазе, рас- 
преда о ономе што продају, проба наочаре са софи- 
стицираним сочивима, совјетске или корејске догле- 
де, фото-апарате; и не купује ништа. Каже: „Ћао, 
ћао, хвала, слободни сте” и попово се задовољан 
опружи, тек малко окрзнут досадом.
Данае се, међутим, бунио код једног од њих због ди
ска који je дан раније купио за десет хиљада лира од 
другог продавца, и к oj и не ради. „А моје су паре ра- 
диле! Нису радиле, можда? Наравно да су радиле! 
Или нису?” Магрепски продавац настоји да љубазно 
објасни да му није он продао тај диск, него други ко- 
jer познаје и коме ће то пренети. „Ма сви сте ви, из- 
гледа, исти”, одговара тип. Не бих говорио злурадо 
или с намером да увредим: само, тако.

115



Изнад стена и брежуљака налазе се пећине, преисто- 
ријска места. (Шћућурени на литицима, да ли су гле- 
дали у море?)
Кад се сиђе, увече: Крчма Сокола, Свратиште Орла.
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ПОКРЕТИ НА ВОДИ





ДАНИ СУ ПУНИ ШПИЉА И ТИГРОВА

Ако се грана заглављена између камења спустила 
низводно, прешавши тежак пут, 
и ти je подижеш 
као ловачки трофеј, к oj и се боји 
у црвено и жуто, 
у боје тигра и змаја;
ако ти пљоснати камеи
приповеда своју причу о крзну
сивог вука
или о бродолому на обалама 
Луганског мора к oje би, уосталом, 
било језеро али није;
ако сам запета хтео да напишем о теби
нешто друго што je изгледало тако јасно, кристално, 
а заправо и у мишљење 
успеваш да унесеш збрку, и никада ниси 
разборит и миран; то значи 
да je свет звучнији и пустоловнији, 
ноћи дуге од крикова
а дани пуни шпиља и тигрова, 
где треба пуно храбрости да би се кренуло 
у потрагу за златном граном или светлосним 
каменом, аметистом или турмалином.
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ДВЕ ЈЕДРИЛИЦЕ НАД ЛИОНОМ

За Беатрис де Жирке

Једрилице, када круже 
језиком ветра и 
беле премештају вазух прелазећи 
висеће равнице и тишине, једрилице 
гледају ка нама који смо на земљи, 
тешки. Али, можда нас не виде; савршени 
цртеж указу) е се оном 
ко гледа одозго. Линије и линије 
поља и речних токова, зеленкасти 
преливи, и белина 
кућа и они широки 
кругови путева и трачница.
Све се мири у геометрији, нека музика 
сажима свет, можда. Па ипак, овде доле 
ми то добро знамо: не виде нас. Пада 
рука ко)а je оцртавала сувишан 
поздрав, и враћа се 
напето) нити дана, измаглици.

Али ми, кад иомислимо како лете, то помаже.
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МЕСЕЦ КОЈИ ПЛЕШЕ

И сада иза летњих облака и измаглице 
изгледа да се наслућује кретање светлости, 
као да нека сфера бледог с j a j а правилно 
кружи дуж заклоњене елипсе.

Светионика на гребену? Месец који плеше? Сигнали?

Трава je свежа, ноћ широка и мркла. Улица 
пуста, без светла или одговора. Небо затворено. 
Сијају узвичне црвене бобице 
под последњим блесковима лета.
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БЕЛИ ЧАМАЦ

Потребни су посебни услови
светла и ветра и облака изнад језера. Много сивог. 
Кроз прорез, по страны, 
могао би онда да падне зрак, 
или нешто мање, одблесак;
када би прошао чамац, кланцајући
као неко ко утире пут у свакодневном животу 
с муком, без сувишних нада, насумице, 
покуњени чамчић, 
закратко би био заслепљујући, блиставо бео.
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ПОКРЕТИ НА ВОДИ

Након снега, слабог, 
галебови остају на води 
шћућурени. Можда спавају 
или б ди) у. Или их заслепљује 
тај расути сјај, бистро језеро. 
Али онда, без видљивог повода, 
полећу и поново лебде, 
пролазе додирујући сивоплаву 
површину воде и слећу 
мало даље, скоро без прскања. 
Мора да јата 
рибица шарених трбуха 
промичу доле стазама сувише несталним 
да би их водиле, или пингпонг светала и сенки, 
или ветар 
што се неприметно спушта из шума 
и производи тек срс, понеки одсјај?

А ми мењамо прозор, позицију, 
читамо расејано слушајући пулсирање крви, дисање. 
Понекад, али без разлога, палимо лампу, 
одемо до кухиње или погледамо у ватру.
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ОПРОШТАЈ ОД МАРИЈЕ

Из иажљивих мерења рађају ce фаншазми

Сандро Синигаља

I

Творац Душка Дугоушка je вест, када умре. Већа 
него ти, к oj а си у тишини куће замка 
или ушанчена у бункеру књига високо изнад Милана 
причала са старима и модернима, и причала о љубави 
и спознаји. Гиневра, Артур, 
чудна мачка из Лозане: застали су да те поздраве, 
усправни на мору отрантског мозаика.

И отац Кавалаканти 
овога пута осмехнуће се: прошла je вернија друтарица.

На степи 
може се мислити о великој сенци Феноља * 
што испаљује салве у ваздух. И колико ће те других 
j ош отпратити до последње обале: тамо где ће Одисеј 
бити великодушан и љубазан и примити те на брод. 

Ако се сада 
отискујеш ка заиста менталном месту.

* Бепе Фенољо (1922-1963), италијански писац. Песма говори 
о Марији Корти (1915-2002), миланској књижевници - прим, 
прев.
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(Затворена на гробѣима једне фусноте удно странице 
тмурни адепти књижевног катастра размењиваху

скаредности. Jep си 
у ствари била само жена, жена у храму, и превише смела. 
Чак се и овоме смејао твој јетки
осмех.)
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II

Било je трупаца и снега. Сива вода
блистава у леду. Lucus Magnus, говорила си,
сада je већ
део мене. Имагинарно
се храни сваком ствари к oj а изненађује
наше ja и отима га за себе. Morao je то бити 
непредвиђени излет до Великих језера, црни кратер 
Етне, или духовита
досетка византијског хроничара, из романа 
ко j и су други наводно читали а ти си читала. 
Могло je то бити све, високо и ниско.
Обзир за живот у сваком облику, апсолутни 
избор поља, не прост
метод.
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III

„Не веруј, девојко, јер такви 
су песници: после седам година, 
кад je све у реду, удаље се 
и потраже другу. Лош сој.” 
Хтела си да се венчамо, 
давала силне аргументе. Износила 
Калвина, Сартра, Паолација, auctoritates. 
А ja сам се сналазио у кухињи, 
написао бих понеку песму, нисам био лесник. 
Нисмо се венчали одмах, 
али ти си била једнако задовољна.
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БЛИСТАВИ КРИК СОВЕ

зй Ђорђа

Ствар преко пута 
без гласа je 
и лица. Расте и ћути, или je непомична. 
То je ствар у заседи.
Можемо ли се уопште поуздати у слабу 
светлост једне мисли?
Или да то не радимо, те пропаднемо пре времена 
у неразлучиву тишину. Само поглед 
имамо, будно око, љубав, 
колико нам треба да кажемо идемо даље, 
пријатељи. Још увек даље, полако.

Средити, онда, значило би 
померити оно што не треба, отворити 
пролаз у шуми. Шта сија удно, нека мајушна звезда? 
Или нам неко већ одавно претходи, и зато 
подрхтава пламен свеће која одолева, дугачка сенка 
која облизује жбунове? Уследиће 
други, можда удаљени. Чак и за њих 
чувамо одблесак пута. Неки траг.

Голоруко, фрагилно, краткотрајно: не друго.

И потом? Али питање нема смисла.
Корак, join j ед ан корак: као цвет.
Ко тако корача нема више времена 
ни за бес или страх. Гл еда и слуша блистави 
крик сове, плавичасту пару 
што се диже из ноћне маховине,
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из храпаве коре дебала.
Говори имена дрвећа и воде.
Следи воду, латице.

Ка светлости? Не, ка оном где 
камо светлост позива, овај светлосни 
крик, кратка радост.

Не бисер, него отварање острите 
нека буде то што нас води.
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ЈУЛСКИ ПОГРЕБ

у сиомен на Ђорђа Зноција

Три гаврана на четвртастој ливади, између бридова 
светлости. Затим веверице 
истеране на пут, мало напред 
чак и мршава јуница на паркингу.
Требало би их затворити 
на места прикладна за такве као они, 
увести полицијски нас, 
рећи ће убрзо затим некажњени 
градоначелник. Силазили смо, наравно. У неизбежни 
мангал, носећи 
мале плавкасте стричке за пријатеља 
бескућника који je отишао заувек, иза озона 
и катрана. Силазили смо стрмином 
ка благодетима свечарских језера, 
јулских: повези око главе, кошуљице 
са шарама и цветовима, сребрни 
пупкови, гусари. Са жестином 
прижељкиваних ферија: забавити се, то je све.
Па роштиљи, димна завеса. Догађаји.
Шездесет хиљада носева пратило je са уживагьем 
пропињања ловачких авиона, 
акробатски колут миража;
на прстима je пријатељ напустио парк, 
као последней праведник, покривен латицама, 
а виолина je свирала Баха не хајући за брујање.
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СМРТ СЛИКАРА

сенци Серђа Емерија

Од толико снова, овај сада: трупови 
авиона скривени усред поља. Црно гвожђе 
кроз године покривено маховином, 
сломљено крило.
Никада ништа да каже, у ствари. Ништа. 
Али боје? Боје не постоје, то знамо, 
око боји свет 
хладноћом или топлином, тескобом 
или надама. Проверавати увек, 
проверавати наде. Толико се 
могло. Шакама и устима 
ископати материку, 
у балези и ружи, 
лешиће и лутке, и оне пластичне 
цеви или алуминијумске: лавиринт, наравно, 
мор тврд и бедан, мекан, 
скамењен. Можда сивило, 
или извесна плаветнила у бегу; или 
можда join мешавина зеленила и земље, 
голог земљишта које чека зиму. Мале грбе, руне: 
све се прекрива кором, сада, завлачи 
доле, као гомољика, одолева. На снегу ћемо 
видети расуте гранчице и ефемерне трагове: 
ведру девојчицу која трчи и сваку ствар 
дотиче и оживљава плешући.
Нови облици. Трнов балет.

Поглед ко)и се преноси, 
без почетка и краја.
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НАКОН ТРИДЕСЕТ ГОДИНА

Следим те већ тридесет година док луташ 
тражећи не знаш ни шта. Светлост сам 
удаљене експлозије, твоје лед ено сунце, 
два ока разрогачена према мршавости зла 
које je отварало извесна врата, или перспективе бега. 
Другачије: то беше индиција, 
преламање мог зрака на површини света.
Значило je разорити, 
претурати по отпацима. Лишити се поседа. 
Значило je ходати с повезом на очима.

Следим те већ тридесет година одозго 
као грабљивица са својим тврдим кљуном луње, 
видом к oj и уме да разазна миша у стенама 
или твој гегајући траг на путељцима.
Бејах у сновима којих се ниси могао сетити. 
Бејах крик пре зоре, затворена врата, 
јагодица која провирује на кожи. Лудо лице човека 
умазаног сосом, пулсирајуће. Бејах блештавило 
удолине са реком, светлуцаве од ватри.
Бејах тумор и звезда.

И ниси ме могао гледати: заслепљивала сам.
Сада, гледај. Гледај увијена
стабла ових маслина што се заплићу 
у каменито тле. Гледај море и изрезбарену 
обалу, и ветар како тресе 
сваку грану. То je моје крило, 
не лечи, носи те, придржава те.
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Скоро je дан, и сенка, твоја сенка 
гмиза између пузавица и првих мрава. Тек сенка, 
то мало што ти остаје. Твоја изврнута светлост.

Овде сам, накратко слетела: да те охрабрим 
и да ти узмем сваку наду. Нема мира 
у протицању ствари и тела, али другачији 
мир посвуда блиста и зове нас. Ако затитра 
изнад воде или на трави лагани дашак 
времена: ево расутих петељки, ишчупаних и ево лаког 
вртлога лишћа које се пали 
и нестаје. Погледај ме, сада, не заслепљујем. 
Препустити се и одолевали, две исте 
фазе крви и дисања, мастила 
и листа, као што знаш. Ходај, пиши.
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МЕРЕ

Могу се запалити 
глуше на води 

лабуд светлост.

X-

Оно што боде 
води црне војске 
трнове године.

X-

Риба сунце 
одавно je нестала 

у овом језеру.

X-

Сенка на зидовима 
и норед сенке светлост 

и онда друга сенка.

X-

Крило палме 
што латано шуми на ветру 

усред зиме.
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Ha плавој позадини 
тамна нит 

црвени цирус.

X-

И онда поново нада. 
Лет je био кратак 

и незабораван.

X-

Победници 
прослављају нешто 

а побеђени су.

X-

Кап крви 
која мути чашу 

радост и здравица.

X-

У шикари 
пуцкета жагор 

галаксија.
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Изгубљена енергија 
снага која се сели 

у другу снагу.

X-

Вода протиче 
jep je то њено безопасно 

кретање.

X-

Светлост у ходу 
и наша застала сенка 

укорењена.

X-

Нема меру 
оно што измиче мерама 

ту je и тамо не бива.
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ПЕСМИЦА О УНИВЕРЗУМУ 
У ЕКСПАНЗИТИ

Космичко одбијање 
није лоша ствар, докторе Њутн. 
То je као уломак светлости у стварности.

Знати да нека сила
данас само претпостављена 
све наводи на бег, на полазак;
и да свако тело
или облак прашине или галаксија 
хоће да оде, и гледа да то уради како зна и уме; 
мислити о енергији која се супротставља 
чак и гравитацији: није ли то повод за радост? 
Од оног старог поретка, 
од старог јединства, 
остаје позадинско брујање у космосу, цревно крчање 
квазистеларних објеката, патуљасте беле 
увенуле теогоније; али већ универзуми 
зову, па ако јабуке и бомбе 
настављају да неумољиво падају, 
можда није све изгубљено. Релативне 
лакоће, жеље, попеки облик среће.
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ПРЕМА СЕВЕРУ

Два гласа се препиру. Један зове
не зна се одакле, можда стакло, или одблесак

што подрхтава 
изнад крова покривеног сланом.

Управо сада 
горе звезде у космосу, гранају се
нова сазвежђа, светла и живља светла, невидлшва, 
која he деца гледати у ноћи удаљеној милинејумима 
уздрхтала, са чуђењем, и можда eeh одавно 
угашена, пала. А нама, пак, светлост 
стаже са свог путовања у прошлост, ако сад сија 
бисерна: маглине, сплетови галаксија, 
неизрециве године, прохођене зраком кода нас окрзне, 
иређе и води са собом, кроз прошли 
хиперпростор који he бити
туђа садашњост, ретроверзна мистерија.

Али радио
или новинске вести о другоме говоре.
О сасвим другом. Механици
сила и елементарних трења и свој тежини, 
гравитацији данашњице.

Један којег памтимо
блиставог као хероја, погледај га сада, 
стиска руке лоповима, кажеја
као испљувак. Ko je варао, ко вара? Ко издаје? 
Тамна тела
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о до леваду свешлу, супротсшављају се. Жагор 
нас одвраћа, никакво путовање ваше није могуће, сенке се 
дижу одоздо. И бука, гвожђе о гвожђе, приватна 
власништва.

Два гласа се препиру? Или то жамор
светлости облизује наше дане и оставља за собом 
шљаку, љуске, камење од лаве, крш?
По завещано) ливади, у фебруару, 
плутају јесењи листови, као суви кристали 
или дивоте, и понека јагорчевина;
штрафта од животињских трагова губи се према северу.
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АЛЛЕ ДИ ФИРИНЕШО, СА ДАНОМ

I

Скупљао je листиће брезе које je пуштао да падају 
из ваздуха у ваз дух, лаке као перце. Потом je велики 
ветар обављао своју плесну дужност, весели пас 
скакутао уоколо.
Он je на св oj начин плесао, 
можда je био дрво, или дим, можда облак. Усне 
су гласно цмакале и љубиле, рукама 
je миловао нешто невидљиво, 
скривене вилењаке или речи, водене токове. Иза, литице 
жутила које je готово шкодило, високе стене и столетне 
букове шуме. Ми, заправо: викенд туристи, 
прождрљиви. Али нико 
није умео да буде ту као тај дечак 
затворен у свој музички аутизам.
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II

Овде се рађа нешто као поток.

Велики каменови
скупили су се и слепили у овим шумама, 
и помаљају се са геолошких висина. Коренови 
и лишће које je местимично поквашено, мало воде 
која као да силази из ничега и нараста код чекића 
удолине, и ретких напуштених млинова.

Улегнуће дана. Сићушне ствари. Лептири.
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III

На гребену, причаш, 
није се десило богзна шта због помрачења сунца: 
досадно, кад боље погледаш. Али био je то месец 
земаљских и небеских буба, гласних између стричака.

И, наједном, њихов мук постаде бескрајан, 
застрашујући.
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НА ПРАГУ ЗИМЕ

Прљава киша по шумској ватри, 
вејавица изнад магли.

Али данас, нешто се буди, управ о кад 
смо мислили да чекамо, и остаримо тако: мокре 
даске, испарења, резигниране поспаности.
А није било хоризонта, или радости: сетне ствари 
сетно су се одвијале, крастаче 
спремљене у хиљаду сосова. Без сврхе, сада, 
и правда, нешто се буди, најављује, 
што )ош није. И свако излази 
из многих самоћа, стидљиво прича 
са другима. Трен само пре стете, 
стиска: још су ту клешта, постројени, 
оружаници. Али нешто се буди, 
не сила а ипак већ енергија. Нешто пул сира 
у самом корешу. Зимо, дођи, 
скоро смо спремни. Понизни и спремни. Разоружани.
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УХОДУ

I

Била je то мисао, пријатељ? Била je сенка 
к oj а нас држи за руку, к oj а води. С упорношћу 
склањала je камеи, показивала стазу. Мало светло, 
свирала, не труба 
од злата.

Нестала, потом. Изненада: искорак рибе 
ишчезле у ништа, или погођене остима. На води тамнија 
пруга, нешто што бледи. Путовање се 
наставља, неразборито. Облизује воду, сенку, 
диже се опет.
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II

Kao што знаш, оно што се враћа je празнина. Неме ствари 
оклопљене скоро непријатељским муком и тромо око 
ко je више не уме да гледа. Пустиња, 
густо настањена, шум. У шакама, шта стискаш? 
Издубљене бразде длана, смешна судбина.
Некада смо трчали до губитка даха, сати трка, 
и када би неко посустао, други би 
трчали за њега, враћајући му снагу. Смисао 
je био у томе, трчати заједно, не друго.
Трчати заједно. Можда смо 
и сада, усамљени, заједно 
са другима удаљеним који тврдоглаво 
трче. Пролазе заокупљени 
низ улице и генерације, 
и одлазе. A дотле слушају 
ритам, и ако им икада одјек 
стигне од других, као лагани дашак, 
чују и позив. Безимени 
гласници, расути, с мало речи. 
Препознају их деца, 
и неке животиње које их прате 
део пута, радосне.
Гриве ваз духа, дах. С њима, дакле, 
идеш а не может их увек видети, 
својим најспоријим кораком, 
je дан међу многима.
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ЛЕО МЕДИТИРА

Деси се и шеби да гледаш у звезде 
и заборавиш да си жив jep улазиш у мисли 
и будиш се после не знајући где си али je много лепо?

Jep мени речи отичу тако брзо 
да ми je довољна једна за цео роман; месец, 
на пример, ако помислим месец, то буде доста.

Али пре свега, када гледам у звезде, 
пада ми на памет једна друга реч, васиона, 
много je више од романа, али ту нема толико страница.

Има само j ед на страница, бескрајна.

Знаш ли шта радим када радим ово? Медитирам. 
Ja то барем тако зовем, можда то други 
зову другачије. Али ja медитирам.
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НАПОМЕНЕ

Ова књига je написана у периоду од 1999. до 2003, 
неки од текстова од ко j их je састављена, појављива- 
ли су се спорадично у италијанским и страним часо- 
писима, антологијама или малим арт едицијама.

Што се тиче арт едиција, поменуо 6их посебно и 
са захвалношћу две plaquettes које je објавио Винчен
цо Ђирели у издању Flussi, из Валмадрере: Хипотезе 
о дабровима, са сликарским интервенцијама Марија 
Сакија (2002) и Седам фрагмената из ничије земље, 
са илустрацијама Ливија Скјоција (2003); затим suite 
од пет песама Покрети на води, објављену код Ми- 
келанђела Камилитија у едицији Lietocollelibri (с цр- 
тежима Ани Ферарио, Faloppio, 2003), и четири „Pul- 
cinoelefante” свеске одштампане код Алберта Кази- 
рагија у његовој магичној пећини из Ознага: Ветар 
наружама (2001) и Река (2001), обе пропраћене тем
пером Адалберта Бориолија, те Анадрами (2002), с 
графикама поменутог Казирагија, и Скидање са кр- 
ста (2003), с интервенцијама Аанија Болиса.

Коначно, песма Винске мушице, појавила се први 
пут 2003. у Edizioni sottoscala из Локарна, с бакроре- 
зом и тамним маниром уметника Луке Менгонија.

У неким случајевима, ова издања са ограниченим 
тиражом видно су се обращала успомени на ишчезле 
особе чије су пријатељство и поука пратили писање: 
Габриела Патокија, Марију Корти, Серђа Емерија и 
Hopha Зноција, који би и ову књигу да са наклоно- 
шћу поздрави издалека.
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У Ренцовом винограду: навод je наравно Манцонијев, 
из VIII главе романа; одломак понавља и изврће Лу- 
чијине речи пуне поверења („Онај, који вам je давао 
толико веселости, налази се свуда.” [.Заручници, На- 
пријед, Загреб, 1959, превео Јован Hajaj).

Седам фрагмената из ничије земље: стихови се пози- 
вају на једну од поплава од пре неколико година, ка- 
да je настрадало насеље Гондо, на италијанско-швај- 
царској граници испод превоја Симплон. Латински 
уметак из IV фрагмента узет je с камена, недалеко од 
села, к oj и евоцира отварање пута. Неколико стихова 
даље, у истом фрагменту, препознаћете речи (и на
чин писања) Карла Катанеа, из књиге Notice natura
li е civili sulla Lombardia.

Две чапље: у последњим стиховима текста, алудира 
се на назив који je првобитно смишљен да именује 
амерички рат у Авганистану (Бескрајна правда), а по
том одбачен из бојазни да то не повреди исламска 
осећања те замењен називом Трајан мир, једнако оп- 
сценим. Лаго дел Досо с почетка текста je мала воде- 
на површина близу села Сан Бернардино.
Чапља из другог текста, кад je време лепо, свако jy- 
тро, изузетно рано, пролази изнад Черезија, преко 
пута насеља Валсолде. Једном сам je срео у долини 
Солдо и пратио како лети.

Потопљена гомила: септембра 2001. умро je у Брисе- 
лу, у сто другој години, Паул Хог, последњи прежи- 
вели војник, како сведочи штампа тих дана, Великог
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рата. Године 1916. регрутован je у Пети копљанички 
пук, а мало пре примирја пребачен у гренадире. Ду- 
жник сам у ствари историчара Гиђија Корацола, ко- 
ји о томе говори у својој књизи La palla di Farra di 
Mel, Un viaggio in altalena (Terraferma, Vicenza, 2002), 
те расправља о трајању колективног памћења у људ- 
ским цивилизацијама и о такозваном floating gap-у...

Алгомешрије: термин алгометрија (или алгосиметри- 
ја) ознака je код неуролога за „мерење бола”. И други 
изрази коришћени у првом тексту ове серије долазе из 
неуролошког језика; пре свега, синтагма путева бола, 
која означава нервну путању од центра до периферије, 
којом пролазе сензације бола и задовољства.
У другој алгометрији, термин scaffolds упућује на по- 
гребне обичаје раширене код многих племена вели
ких америчких прерија. Лешеви су стављани на др- 
вене балдахине зване scaffolds, који су подизани на 
одговарајућим местима. За сведочење из прве руке 
видети Џорџ Кетлин, Pellerossa. Usi, costumi, vita nella 
prateria degli Indiani d’America (Rusconi, Milano, 1993, 
стр. 118-119).
Трећи и најкраћи текст je пак смештен у један ардешки 
hameau *, врсту полупустих забачених планинских па- 
шњака у шумовитим брдима, некада ларжантијер- 
ским залихама сребра, чији су мајури, према власнику 
који je по занимању bouquiniste**,  крцати коришћених 
и понекад антикварних књига, које одатле доспевају на 
француске тезге.

** (Фр.) Кгьижар-продавац половних књига. - прим. прев.
(Фр.) Заселак. - прим. прев.
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Колаж пилот биљака: извориште текста je занимљива 
књижица Железничка флора, чији je аутор ботаничар 
аматер Ернесто Шик (Flora ferroviaria, owero la rivincita 
della natura sull’uomo, Chiasso, 1980), где се проучава и 
описује биолошка упорност с којом неке елементарне и 
истрајне билже стално васкрсавају на железничким ко- 
лосецима и насипима за теретне возове и Кјасу, упркос 
свим људским напорима да их уклоне или униште. Же- 
лезнички чвор о коме je реч зове се „чвор У” и мукотрп- 
но je грађен на нестабилном глинастом и мочварном те- 
рену, радови су почели 1957. и потрајали читаву децени- 
ју. Била je то, гле подударности, и моја прва деценија жи
вота. Делови у курзиву текста Шикови су наводи.

Горгонија: колонија ове морске животиње успева у 
националном парку области Чинкве Tepe, у подвод- 
ним зонама у околини Пунте дел Меско, што у сећа- 
ње призива Монталеа.

Wilkommen im Cinestar: то се могло прочитати, у не- 
мачкој и енглеској верзији, на екрану једног луган- 
ског биоскопа пре пројекције филма. Добродошли
цу je пратио мали бљутави спектакл од светлосних 
ефеката и димних завеса, и чинило се да доводи пар
тер до усхићења.

Кирхнер, 1938: алузија на последњу слику уметника 
самоубице, који je остао на сталку.

Сейшембар 2003: наводи Виторија Серенија (Праве 
нулте године) и Делија Тесе (Песма о Олги), поводом 
изјава председника владе Силвија Берлусконија у вези 
са фашизмом „који никада никога није послао у смрт”.
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Писмо из Николајевке: подсећање, између осталог, на 
фигуру мог оца, који je некако избегао поколь алпи- 
наца из 1943.

Скидање са крста: по новинској вести.

Сведочанства: у вези са убиством ко je се десило пре 
неколико година у стамбеној згради у Кјасу, где je 
становала и моја мајка.

Corpus Domini на лигурским брежуљцима: у Дијано 
Калдерини мали спомен-парк повезује осморицу 
палих бораца у Првом светском рату са осам орахо- 
вих стабала.

Страшни суд: прелепи тимпан бернског Минстера, 
иако заштићен жичаном мрежом, радо je прихвачен 
од градских врабаца, ко j и се ту весело гнезде.

Вече мртвиху Тибингену: Хелдерлинови стихови по- 
тичу из Hyperions Schicksalslied („Као вода од хриди/ 
до хриди бацана” у преводу Hoptza Вигола; који je 
указао и на Хелдерлинов појам Begeisterung, ентузи- 
јастичко усхићење кроз које Песник долази до сми- 
сла тоталитета.)

Poj у бегу: Мацангрутьо je месташце у залеђу провин- 
ције Марке, недалеко од Јези.

Стихови о наочарки: наочарка се стварно појавила, 
након жестоке олује, припијена уз грану која се 
пружала преко пута нове луганске коцкарнице, ем- 
фатично назване „Бисером језера”.
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Код Брилизауа: у швајцарском кантону Апенцел, по- 
знатом читаоцима Роберта Валзера.

Читање у Базелу: приликом првог Buchmesse*  орга- 
низованог у граду на Рајни.

* (Нем.) Сајам књига - прим. прев.

Раскршће Розалес: ту пролази воз из Кома за Мила
но. Спори дух призива Катонову опомену из Чисти- 
лишта, II, 120.

Crimson King: алузија на песму In the court of the Crim
son King, готово истоимене славне трупе King Crim
son из шездесетих година.

Две фотографије: прва je репродукована у књизи 
Шарла Расина, del etonne/ nebeski stupor, коју je при- 
редио Тшлберто Изела (Casagrande, Lugano, 2001); ту 
се појављују јурски лесник у друштву са прерано 
преминулим пријатељем Карлом Рајнхардом, на 
римском тргу Сан Пјетро присуствују сахрани Ho- 
ванија Паола I.
Друга слика je породична.

Господин Нино: стихови у заградама у другом делу 
текста упућују на језиву вест од пре неколико годи
на: неутврђени број бескућника засут je одроном ма- 
се отпадака, на депонији где je настала једна favela. 
Термин гнојиво [littame] je Дантеов, из Цвета.

Шала за Гиђија Корацола: обезбојене шуме, наравно, 
циљају на Цанцота.
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О ПЕСНИКУ

Фабио Пустерла (Fabio Pusterla) рођен je 1957. у 
Мендризију, живи у Лугану (Швајцарска), предаје ита- 
лијански језик. Објавио пет књига поезије: Concessio
ns alVinverno (Edizioni Casagrande, Bellinzona, 1985), 
Bocksten (Marcos у Marcos, Milano, 1989), Le cose senza 
storia (Marcos у Marcos, Milano, 1994), Pietra sangue 
(Marcos у Marcos, Milano, 1999) и Folia sommersa 
(Marcos у Marcos, Milano, 2004). Бави ce књижевном 
критиком и превођењем. Превео пет књига Филипа 
Жакотеа на италијански, a аутор je и антологије но- 
вије француске поезије Nel pieno giorno delVoscuritä 
(Marcos у Marcos, Milano, 2000); преводи и са порту- 
галског.

Три књиге изабраних песама на француском: Une 
voix pour le noir. Poesies 1985-1999 (Editions d’en bas, 
Lausanne, 2001), Les choses sans histoire (Empreintes, La
usanne, 2002) и Duex rives (Le Chambon-sur-Lignon, 
2002); на немачком: Solange Zeit bleibt/ Dum vacat 
(Limmat Verlag, Zürich, 2002). У припреми и књиге 
на енглеском и португалском. На српском: Ствари 
без исшорије (Рад, Београд, 2002).

157





У OBOJ књизи

9

13
14
23

27
28
31
32
34
35
38
39
41
47
48
50

РУЖА ЛЕДОВА

Малойре je хлад ан ветар са севера

НИЧИЈА ЗЕМЉА

У Ренцовом винограду
Седам фрагмената из ничије земље
Набујала река

ХИПОТЕЗЕ О ДАБРОВИМА

Као крхке пирамиде од камена
Две чапље
Долина мртвих
Час о мачкама
Новогодишња врана
На граници
Обасјана кућа
Потопљена гомила
Алгометрије
Хипотезе о дабровима
Колаж пилот биљака
Горгонија



НА ДНУ ЕПРУВЕТЕ

I
55 Прве јагоде
56 Без слика
57 Willkommen im Cinestar
58 Кирхнер, 1938.
59 Септембар, 2003, нова нулта година
60 Писмо из Николаевке
62 Скидање са крста
63 Сведочанства
66 Сестина о сужњу
68 Мрзовољном гимназијалцу: терцине
69 Интелвежанска недеља
70 Corpus Domini на лигурским брежуљцима
71 Страшни суд
72 Вече мртвих у Тибингену

II
75 Винске мушице
77 Poj у бегу
78 Смрт дивље свиње
79 Црни даждевњак
80 Говеђи портрет
81 Стихови о наочарки
82 Код Брилизауа
84 Читање у Базелу

III
87 Први дан у школи
88 Раскршће Розалес
90 Crimson King
91 Ентеријер с намештајем и картама



92
95
97
98
100
101
102
103

107
113

119
120
121
122
123
124
128
130
131
132
134
137
138
140
143
144

Име велике шпанске реке
Две фотографије
Укључујући и пролеће
Господин Нино
Кушет
Анадрами
Шала за Гиђија Корацола
Подударности

БЕЛЕШКЕ О СВЕТЛОСТИ И ПЕСКУ

Белешке о светлости
Белешке о песку

ПОКРЕТИ НА ВОДИ

Дани су пуни шпиља и тигрова
Две једрилице над Лионом
Месец кфи плеше
Бели чамац
Покрети на води
Опроштај од Марије
Блистави крик сове
Јулски погреб
Смрт сликара
Након тридесет година
Мере
Песмица о универзуму у експанзији
Према северу
Алпе ди Фиринешо, са Даном
На прагу зиме
У ходу



ЛЕО МЕДИТИРА

149 Лео медитира

151 Напомене

157 О леснику



Фабио Пустерла 
ПОТОПЉЕНА ТОМИЛА

Едиција

Библиотека 
ЗАСЕБНЕ КЊИГЕ

Уредници 
ГОРАН ПЕТРОВИЋ 

ЖИВОРАД НЕДЕЉКОВИЋ

Издавая
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

„СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ” 
КРАЉЕВО

За издавача 
ДРАГАНА ТИПСАРЕВИЋ

Главни и одговорни уредник 
ГОРАН ПЕТРОВИЋ

Оперативни уредник 
AHA ГВОЗДЕНОВИЋ

Секретар Уредништва 
ВЕРОСЛАВ СТЕФАНОВИЧ

Ликовна опрема 
ДРАГАН ПЕШИЋ

Штампа 
АНАГРАФ 
Краљево

Тираж 
500

Краљево
2007



CIP - Каталогизација у публикации 
Народна библиотека Србије, Београд

821.131.1 (494) - I
821.131.1. (494) .09 Пустерла Ф.

ПУСТЕРЛА. Фабио
Потопљена томила / Фабио Пустерла ; са италијан- 

ског Дејан Илић. - Краљево : Народна библиотека „Сте
фан Првовенчани”. 2007 (Краљево : Анаграф). - 164 стр. 
; 21 цм. - (Едиција Повел,а. Библиотека Засебне књиге)

Превод дела: Folia sommersa / Fabio Pusterla. - Тираж 500. - 
Напомене: стр. 151-156. - О леснику: стр. 157.

ISBN 978-86-83047-69-7

а) Пустерла, Фабио (1957-)
COBISS.SR-ID 139102220



НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
"СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ"

3 пи
ПУСТЕРЛА Ф.
Потоплена гомила

К
РА

К
ВО

000192244 COBISS «


