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КУКУВИЈА И ДРУГЕ ПЕСМЕ

... Кукувију сматрају глас- 
ником сырти; кад се устали око 
неке куће и почне да испушта 
глас другачији од својихуобичаје- 
них крикова, ыисле да некога 
позива на гробље...

Бифон, О ишицаыа
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Ноћ je велики успавани град 
којим дува ветар... Дошао je издалека 
до склоништа ове постеље. Јунска je поноћ. 
Ти спаваш, довели су ме на ове бескрајне рубове, 
леска се тресе на ветру. И онда тај зов 
што се приближава и повлачи, скоро као 
светлуцање што пролази шумом, 
или врзмање, како се каже, сенки у паклу. 
(Taj зов у летњој ноћи, колико бих ствари 
могао рећи о њему, о твојим очима...) Али то je само 
птица по имену кукувија, ко j а нас позива из дубина 
ових приградских шума. И већ je наш мирно 
вон> трулежи у свитање, 
већ избија кост под нашом топлом кожом, 
док се звезде губе удно улица.
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О в де си, ветрова птица кружи, 
ти, моја сласти, моја рано, моје добро, 
чиле старе куле светлости 
и нежност отвара своје стазе.

Сада нам je земља домовина.
И идемо кроз траву, између вода, 
од корита где светлуцају наши пољупци 
до овог простора где ће срп севнути.

„Где смо?” Изгубљени у срцу мира. 
Овде, ништа се не чује, само под нашом 
кожом, под кором и у блату,

својом биковском снагом, крв 
промиче и меша нас, и протреса 
као сазрела звона у пољима.
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Пошто сам странац у нашем животу, 
само с тобом разговарам, страним речима, 
jep можда ћеш бити моја домовина, 
моје пролеће, гнездо од сламе и кише у крошњи, 

мо)а кошница воде што подрхтава у свитање, 
мо)а излазећа Сласт-у-ноћи ... (Али тренутак je 
да се срећна тела застру својом љубављу 
уз кликтаје радости, и да нека девојка заплаче

у хладном дворишту. А ти? Ниси у граду, 
не долазиш у сусрет ноћима, тренутак je 
кад су тек сећање на права уста

ове лаке речи...) О, дозрели плодови, изворе 
златних путева, паркови бршљана, само с тобом 
разговарам, моја одсутна, моја земљо...
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Сада знам да немам ништа, чак ни злато 
трулог лишћа, а још мање ове дане 
што широким замасима крила прелећу 
од данас до сутра, ка једној срећној домовини.

Она je била с њима, убледела исељеница, 
нејака лепота, са својим варљивим тајнама, 
покривена маглом. А сада сигурно одведена 
другде, кроз кишне шуме. Као и раније, 

ево ме на прагу je дне нестварне зиме, 
пева упорна зимовка, једини глас ко j и траје, 
као и бршљан. Али, ко j и му je смисао,

ко ће то рећи? Здравље ми слаби, слично 
ватрици иза маглуштине коју ледени ветар 
распаљује, гаси... И већ je касно.
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Kao човек који се лако препушта очају, 
уместо да промени град или негде отпутује, 
упорно претресам ове остатке, ове шкриње, 
ове рушевине, испод којих се тело укопава, 

које су наша привијена тела оцртала 
на једном кревету уз гласове радости. 
(Наше je небо тада обасјала тамна 
звезда, и убрзо ћу га уништити...)

Доста je било те старудије, шута и крша! 
Не, као пас њушим тај посвудашњи мирис 
и копам тако дубоко да ћу на крају морати

да се и ja сручим у белу прашину и будем 
тек кости пуне црва, j ер сам и сувише 
тражио оно што сам изгубио.
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Буди миран, доћи ће! Приближаваш се, 
гориш! Jep ће последњи стих у песми 
бити ближи, од првог, твојој смрти, 
ко)а никада не заставе на свом нуту.

Мислиш да ће заспати у лишћу 
или предахнути док ти пишеш? 
Чак и када пијеш на устима ко j а race 
сваку жеђ, драгим устима драгих 

гласова, и када чврсто стежеш чвор 
ваших четворих руку како бисте били 
непомични у упаљеној тами ваших коса, 

она долази, ко зна одакле, к вама двоје, 
издалека или je већ близу, али буди миран, 
она долази: од речи до речи стариш.
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Разне песме





ПОРТОВЕНЕРЕ

Море je опет тамно. Ти знаш, 
ово je последња ноћ. Али, кога зовем? 
Никоме не говорим, сем одјеку, никоме. 
Где се обрушавају стене, море je црно, и тутњи 
у свом звону од кише. Шишмиш, 
као затенен у лету, удара о полуте ваздуха, 
сви су ови дани изгубљени, подерани његовим 
црним крилима, узвишеност ове и сувише верне воде 
оставља ме равнодушним, j ер и даље не говорим 
ни теби, ни било чему. Нека нестану ти „лепи дани”! 
Полазим, настављам да старим, шта има везе, 
за оним ко одлази море залупи врата.
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ВЕЧЕРЊЕ ВЕСТИ

Кад светлост сакрије своје лице 
у наше наручје, време je за вечерње вести, 
за мучење. Ваздух je благ. Пролазници 
у овом граду, сешћемо накратко крај реке, 
где j едва зелено дрво подрхтава, након 
што смо у журби јели; да ли ћу имати времена 
за ово путовање пре зиме, да ли ћу моћи 
да те пољубим пре но што пођем? Ако ме волиш, 
задржи ме, да узмем даха, барем, због овог 
пролећа, да будемо спокојни, и спустимо се 
низ дрхтави мир реке, далеко, 
тамо где сијају непомичне фабрике...
Али, нема шансе. Странцу ко j и одмиче 
није дозвољено да се окрене, одмах се у кип 
претвара: само да настави може. А градови 
који још живе, изгореће. Срећа, 
што сам барем видео Рим, прошле године, 
што смо се брзо заволели, пре одсуства, 
погледали још једном, брзо погубили, пре 
повика „Свет” нашем последњем свету, најаве 
„Вечерас” за последње депо вече ко je нас спаја.-..

Отпутоваћеш. Већ ти je тело мање стварно 
од ствари ко je га троше, и овај дим што се диже 
више je укорењен него ми. Залуд je силити се. 
Погледај воду што пролази, како само протиче 
кроз процеп између наших сенки. То je крај, 
и знамо да je сувишно свако домишљање.
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ЕНТЕРИЈЕР

Већ дуго настојим да живим овде, 
у овој соби, претварајући се да je волим, 
сто, спокојне предмете, прозор 
што на истеку сваке ноћи отвара друга зеленила, 
и срце коса што бије у тамном бршљану, 
искре светлости на преосталој сенци.

И ja себи кажем како je вазух благ, 
како сам код куће, да ће дан бити леп. 
Има само, удно кревета, тај паук 
(наравно, због баште), којег нисам 
довољно убио, изгледа да join плете 
клопку за моју фрагилну утвару...
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писмо

Мишел, били смо птице што се окрзну, 
стреле усмерене ка светлости, што се вијају 
испуштајући крике, све више, у висину, 
до екстазе, одвећ сличне ефемерном... 
- Али, без слика између нас: у сну изговорих 
речи ко je скраћују растојање између 
наших тела, паклених фигура; знала си 
да их претвориш у карике тако везане 
да би ликовале заборављајући на границе 
и смрт која, радознала, чека иза; 
ja лично, бејах пречесто занесени дечак, 
путовао сам, старио сам, напуштао те, 
и када смо се испели до сирове зоре, утвара 
беше то што си водила од улице до улице, 
тамо где je песма нетла више неће досегнути. 
А ипак, та сенка те je волела... И никад се не зна 
на шта ћеш наићи доле, какав загрљај...
- Становница ове ноћи, помислићеш 
без много омразе на оног ко пребива ко зна где 
а окрзнуо те je као птица по очним капцима, 
потом узлетео, не престајући да гледа 
како твој осмех као нека река светлуца одоздо...
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АГРИ^ЕНТО
1. јануар

Мало изнад трга и његових ретких мета, 
тражимо степенице са којих се види море 
или би се видело да je време лепо.
- Допутовали смо због благости ваздуха, 
због заборава смрти, због Златног руна... 
Упркос пређеном путу, на прагу смо остали 
и не требају нам ове брзоплете речи, 
ни тај заборав, и он сам одмах заборављен... - 
Почшье да пада киша. Нова je година. 
Доиста je на жалост наша душа осуђена: 
чак и на Сицилији, примићемо на руке 
хиљаду трнова кише... до сутра.
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НИМФА

У овом врту, глас вода непрекидно се чује, 
да ли су то праље, или нимфе одоздо?
Глас ми не успева да се стопи са шумовима 
ко)и ме окрзну, измакну и неверно се удаље, 
остају ми само руже чије латице опадају 
на траву, где сваки глас с временем заћути.

- Нимфе, потоци, слике за уживање!
Али, ко тражи нешто друго, овде, а не јасан глас, 
сакривену девојку? Нисам измислио ништа: 
ево пас спава, птице су се окупиле, 
радници повијени испред танких врба 
што горе као ватре; предвече их из даљине 
дозива служавка... Њихова младост и моја 
троше се као трека, истом брзином, 
свима нам се приближава март...

И нисам то сањао
кад сам чуо, након толико времена, та) глас 
како се враћа из дубине врта, јединствен, 
најлепши на овом концерту...

„О, Доминик!» 
Ни помислио нисам да ћу те видети овде, 
међу овим људима... - Ћути. Ja нисам више 
оно што сам била...”

Вид ex je како грациозно 
поздравља наше госте, и како потом одлази 
као што вода нестаје, напуштајући башту, 
док сунце залази, и већ je пет, и зима.
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ПЛОВИДБА

Наравне, нисам Лепоту срео овде, 
након што сам пловио у кабини друге класе, 
потом сишао у Палерму, ослобођен брига, 
него о ну што пролази, лепоту овог света.

Другу, можда сам видео на твом лицу, 
али наша ће путања личити на воду 
ко) а оцртава велике хијероглифе на плажама 
јужно од Напуља, и коју онда лето испија, 

лаке знакове преписане на портијерама... 
Не открива се она када je силимо, 
као авантуристи на граници, 
или шкрци у страху од уцене.

Нити се открива на страним местима, 
али можда у слутњи, у суздржаном ћутању, 
ономе ко je заборављен у хвалоспеву 
па његова љубав просто расте испотиха.
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Фрагменты једне приче





ФРАГМЕНТЫ ЈЕДНЕ ПРИЧЕ

I

Спустићу се опет путевима дана 
са страхом да сам нешто оставио иза 
себе. Да ли ћеш ме разумети? Не могу 
да изгубим ништа, јер не желим да остарим, 
него само да сазрим кроз све своје године.

(Каже да je овај живот шкрто живљење, 
да не верује у љубав која не расипа...)

Тако ћу сам ходати кроз ову маглу 
и одмицати дуж уског мола 
који се љуља између пене и галебова.

II

Са снегом, већ отопљеним кад се пробудит, 
могао б их да упоредим своју љубав овог јутра. 
А, опет, кад се скроз спустим у сну, 
поново те откривам у себи, прва сузо.
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III

Била си моја гаранција, залиха, 
твоја блистава лепота испод траве, мој извор, 
који погледима скрива своју прозирност. 
Била си лежај најсавршеније тишине.

IV

Пошто 6их дуто лутао пољима обузет 
радницима, одспавао бих под дрветом, 
ти си ми била његова равнодушна сенка. 
Потом, птице ругалице или пси гонили би ме 
према прашини. Коначно, ноћно звоно 
тресло ме je као трава у коју тону гробови.

Лети би град обесио своје плаве сводове, 
тамо сам лутао, по страни од напорних послова 
и буке из кућа одшкринутих врата.
Спрат изнад прашњавих вртова, пео сам се 
ка Северу, где су се отварале твоје хладне очи.
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VI

Ти, моја бела ноћи, за зид свежа месечино, 
како да заспим уз твоју голу светлост? 
Свакодневне птице спасиће ме можда, 
или ћу зачути кораке дневних пролазника.

VII

Од оног што сам сањао за будуће дане, 
тешко je изградити дом:
или пак ову лаку арматуру од ваз духа... 
Наставићеш пут све до самих ивица, 
до лепета крила несталог у води, 
до звезде ко j а ти се приближава и заслепљује...

- Наша тајна светковина, да ли се заиста десила? 
Била je само стид и плач у свитање, 
кад се измучени гост неупадљиво извуче.

VIII

Ставити руке на рамена, и чекати: 
чекати шта? Хиљаду дана, хиљаду ноћи, 
рачуница иде од муње до стида, 
од наде до ватре која трупе.
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IX

Викао сам, скитао од склоништа до склоништа, 
само ваздух између нас, одирао ме je до саме крви, 
моје залеђене очи гореле су као што ватра то чини, 
али остајао сам без кривице, тек малко мршавији.

X

После кратке кише, долази дашак
свежине. Крупним корацима идемо ка јесени.
Брегови, у савршеној јасноћи где налазим
све вечери деце на распусту, звона
дуж стаза. Ово вече je моја домовина колико 
и хладне вечери у планини, са мојима.
Чак се и ти враћаш! О, протекла времена... Само се 
правиш да долазиш. Плачем, и поздрављам те.

XI

И даље у шетњи ка ризници планина, 
у свежини ноћне детелине, 
застао сам: наша je земља од купине и камена 
и рушевине будућности оцртавају joj границе.

(Дрхтати за ове куле од карата, моја je радост, 
све док ме непажљиви дашак ветра не обори).
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Сетва
Белешке за песме





CETBA

I

Хтели бисмо да сачувамо чистоту, 
макар и зло било стварније.

Хтели бисмо да не мрзимо, 
чак и када олуја разнесе семење.

Ко зна колико je семење лако, 
теже ће се дивити громовима.

II

Следим неодлучну линију дрвореда, 
где голубови ваз духа лепећу крилима: 
ти милована, тамо где ниче коса...
Али под прстима разочараним дистанцом, 
благо сунце ломи се као сламка.
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III

Овде je земља на измаку снага. Али падне ли 
киша, само je дан дан, по дрхтају влаге 
знаћете да ће се обновити.
Смрт, накратко, лекаже ову свежину 
висибабе...

IV

У мени се, као бик, шири дан: 
jош би се могло рећи да je снажан...
Кад бисмо могли да заморимо матадора, 
и донекле одгодимо погубљење.

V

Зима, дрво се скупља.

А онда једнога дана смех зажубори 
и шумљење лишћа, 
орнамент наших вртова.

Ономе ко не воли више никог, 
живот je све даљи.
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VI

О, ти први дани пролећа 
у школском дворишту и играње 
између два разреда од ветра!

VII

Губим стрпљење и забринут сам: 
ко зна ко je ране и која богатства 
носи други живот? Пролеће може куљати 
у радости или дув ати у правду смрти. 
- И ево коса. Стидљива девочка 
излази из куће. Зора je у влажно) трави.

VIII

Из велике удаљености, 
гледам улицу са дрвећем, кућама, 
ветром свежим за ово доба године, 
који често мења правац.
Кроз шипражје сенки пролазе колица 
с белим намештајем.
Дани иду напред, 
оно што ми остаје, могу брзо да попишем.
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IX

Хиљаде инсеката кише радиле су 
целу ноћ; дрвеће je процветало капима, 
пљусак je пуцањ бича у даљини.
Небо je ипак остало ведро; по баштама 
алатке звоне на јутрење.

X

Ваздух који не видиш 
носи далеку птицу 
и семење без тежине 
из којег ће сутра нићи 
ивица шуме.

Како тече живот, 
тврдоглаво, надоле!
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XI
(Сена, 14. март 1947)

Испуцала река се мути. Вода надолази 
и испира плочнике обале. Зато што се ветар 
као таман и висок брод спустио 
са Океана, натоварен жутим семењем.
Свуда лебди мирис воде, далеке и отужне... Дрхтај, 
довольно je да изненадите очи Koje се буде.

(Био je ту и je дан светлуцави канал, уз који се 
могло ићи, фабрички канал, бацили бисте цвет 
на његовом извору, и нашли бисте га у граду...) 
Сећање из детињства. Вода никада иста, 
као ни дани: ко би узео воду у руке...

Неко пали грање на обали.

XII

Ово зеленило се не окупља, дрхти, сија, 
налик на блиставу завесу фонтана, 
осетљиву на најмањи дашак ветра; а на врх 
дрвета, као да je читав poj зујећих пчела 
слетео; лагодан пејзаж у који нас 
позивају никада видљиве птице, гласови, 
без корена као семење, и ти, с увојцима 
попадалим преко светлих очију.
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XIII

Од ове недеље само нас je један тренутак спојио, 
кад су се ветрови с нашом грозницом смирили: 
а под уличним светлима, бубазлате 
светлуцају, потом се race. Далеке илуминације, 
рекли би, удно неког парка, можда за твој рођендан... 
Веровао сам и ja у тебе, твоја ме je светлост 
запалила, потом угасила. Њихова су в а љуштура 
крцка док падају у прашину. Други се сада пењу, 
други су у пламену, ja сам остао у сенци.

XIV

Све ми je знак: стиснути јорговани живљења 
и деца што су затурала лопте по парковима. 
Онда, ти окренути бусенови, ту сасвим близу, 
што су огољавали корен по корен, мирис 
израђене жене... Од ових je трица ваз дух 
ткао своје дрхтаво платно. Aja сам га napao, 
упорно бивајући сам и тражећи трагове.
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XV

Још једном су се јорговани отворили 
(али то више није гаранција ни за кота), 
блескају црвенперке, и глас се служавке, 
док се обраћа псима, ублажава. Пчеле 
раде у крушци. И стално преостају, 
у дубини ваздуха, те вибрације машина...
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Воде и шуме





I

Светлост ових шума у марту je нестварна, 
не упиње се, све je join увек тако свеже. 
Птице су ретке, у даљини, где глог 
осветљава шибљаке, тачно се оглашава 
кукавица. Светлуцају паре што односе 
увис оно што je сагорело од једног дана, 
суви лист опслужује живе венце 
и, пратећи поуку најврашкијих стаза, 
кроз купине, стићи ћеш до гнезда анемоне, 
светле и свакодневне као звезда даница.
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II

Све и да познајем мрежу својих живаца 
привремену колико и пауково ткање, 
не бих мање величао ове дивоте зеленила, 
стубове, иако одабране за секиру,

и ове коње дрвосечине... Moje поверење 
требало би да пређе и на брадву, и на муњу, 
ако je лепота марта покоравање 
косу и љубичици, по лепом времену.
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III

Недеља насељава шуме децом која кмече, 
женама које старе; сваком другом дечаку крвари 
колено, људи се враћају кући прљавих марамица, 
остављају папирне отпатке крај језера... Повици се 
удаљавају са светлошћу. Девојка, под крошњама 
грабова, поправи сукњу кад год се узнемири, 
исцрпљена. Свака благост, ваздуха 
или љубави, има своју окрутну страну, 
свака лепа недеља има цену, као празници 
флеке на столовима, где нам дан доноси немир.

47



IV

Сваки je други немир сада ништаван, 
нећу још дуто ходати овим шумама, 
и говор није ни више ни мање користан 
од врбиних ресица на мочварној земљи:

шта има везе што постају прах, блистају, 
други ће доћи у ове шуме, који ће умрети, 
шта има везе што ће иструлити лепота, 
пошто сија само ако je скроз потчињена.
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НЕУК

за А М.





МОЛИТВА ИЗМЕНУ НОЋИ И ДАНА

У неизвесном трену кад силесија утвара 
насрће на прозоре, правећи метеж 
због оклевања између дана u ноћи, 
угрожавајући својим шапатом светло, 

човек се моли: крај њега се опружила 
прелепа ратница разоружана и гола; 
недалеко лежи и баштиник лихових битака, 
стиснуо je, као стручић, Времеу шаци.

„Молитва у страху, коју je тешко 
услишити, нипошто без помоги спала; 
молитва док се градови тресу, 
поткрај рата, у поплави мртвих:

да блага и упорна зора, кад се светлост 
приближи врху планина, као што удали 
лаки месец, избрише и моју причу, 
те својом ватром прекрије и моје име."
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На улицама једног града





ПРИЧА О ТВРДИЦИ

Све похвале за његово богатство 
не штите нимало човека од смрти; 
ко подреди живот и разговоре злату, 
потрошиће дане у страху од лопова.

Овде му je врт. Нека покуша да га воли, 
нека му се срце начас напне од задовољства, 
и отвори, спремно за неразборитост цветања, 
одмах ће помислити на своја закопана блага, 
блага која штеди за ко зна која времена, 
времена ко ј а никада неће доћи. Једини ко j и 
увек долази, без грешке, јесте лопов. У врту, 
под окриљем ноћи, када човек сам ишчекује, 
сручи се на њега нешто као гром; а сутрадан, 
преостали славе на сунцу његове таленте.
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одломци

Изјутра, жена виче, видела би се 
иза мокрих окана, да не нада киша, 
са својим пауковим стрпљењем... Изађи, 
жено, погледај ову слабу ватру, мутну воду, 
вечну прашину у ваздуху: 
jош неки гест, пар речи, и садашњост 
ко)а ти je тако тешка, биће већ сутра 
латана прошлост.

*

Све je слабији овај дан у соби, 
ускоро ће напустити камен, стакло, гвожђе, 
на концу ће пасти од умора: 
хајде, упалимо погребну машину.

*

Светла у ваздуху и друга у огледалима, 
људи који пролазе и други који су непомични, 
сви ти гласови к©ји причају, планирају, издају, 
који питају и који понекад одговарају...
Нека се у вечности укрсте, ти умирући гласови, 
како би изаткали платно живота...
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*

Веселост боје пива опада 
како пију, све док зора 
не откотрља своју празну 
криглу на улицу.
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Кад ноћ поодмакне, чују се још само одјеци 
сирена у магли, шапутање приближених уста, 
мало тога што би се могло назвати 
колико-толико присним именем, или простим, 
или донеклеj асним. Потом, кад се коначно удаље 
иза станица на пустим обилазницама 
последњи јецаји, последњи фарови (што 
осветљавају сада радње у предграђу), последњи 
смрзнути пролазници, тада je све спремно да крикне, 
глас ко jи ће по мени крварити све до јутра.
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На улицама једног града, у којем живим 
само у сликама, магла ноћу прави провизорне 
пролазе где се утваре губе и као да некамо односе 
лака испарења што се дижу из дубине срца. 
Па ипак, ма колико да je немоћан сваки 
усамљеник, упорно уходим фигуре светла. 
Кад би камен што не држи, ветар што као пас 
наскаче на врата барова, и насрће на лишће, 
на притворене прозоре, били разлог 
што ћу вас коначно срести, урушене снаге, 
крајње крхкости у сталном измицању: 
да сам вас потом ухватио за кожни мантил... 
Пошто знам да су високи зидови само савези 
прашине, да граја из кафеа и њихови стаклени 
стубови намах посрну пред јутарњим сиренама, 
пошто знам да ће град, кад се попнем 
на видиковац у предграђу, бити тек мало жара 
што се пуши, нећу више упијати те застрашујуће 
фигуре, наставићу да ходам, иако je већ зима, 
а река однела последња сећања од јуче... 
Живећу, мање дрхтећи, у овим пешчаним 
тврђавама, јер желим само ту неухватљиву ствар, 
ту реч казану у једном даху устима ко ja je чекају, 
и тај пролаз од магле на звезди упаљених очију...
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НОВЕ БЕЛЕШКЕ ЗА СЕТВУ

Сада се земља открила 
и светлост сунца, кружећи као светионик, 
боји дрвеће час у румено час у црно. 
Потом пише по трави лаким мастилом.

*

Једне вечери, небо je дуже остало ведро 
изнад великих вртова зелено-црних 
као киша од претходног дана. 
Лампиони су се упалили прерано. 
Тада се у гнезду на гранама 
зачула песма коса 
и беше то као да уље светлости 
гори тихо у тој црној крхкој светиљци, 
или као сам глас месеца 
који je дошао да прорекне 
мартовску ноћ пролазницима.
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ПЕСМА

Ко није видео осмех како се диже 
као још неизвестан месец 
у дубини в рта?
Ко није видео врата како се отварају 
на крају алеје кише?

(Ко уђе у ову сенку, 
неће то лако заборавити!)

Чудесне руке траве 
и њена орошена коса, 
пламенови, мокрих дрва 
што извлаче руменила и уздахе.

(Ко потоне у ову сенку, 
неће то никад заборавити.)

Ко није видео осмех како се диже... 
Али увек према нама окренут, 
зато се и бојимо 
његовог наличја сенке и плача.
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ЗАБРИНУТОСТ

I

Малим речима, 
кажеш мали живот.

II

Хтео бих да ови гласови заћуте 
и да све буде мало спорије, 
јер немам више ни снаге ни времена:

у речима ћу моћи да сачувам, 
с много стрпљења, 
ако не ону која сада спава 
или земљу у њеним корацима, 
барем малко светлости 
коју су оне подигле за мене, 
пошто je светлост речима 
вернија него шуми.
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III

Како се сада све удаљава, у бескрај, 
или то ja напуштам вас 
а да се наизглед померио нисам? 
Само су непријатељи остали близу, 
све ближи што ствари више 
губе на тежини.

IV

Ви који живите на овом месту, 
одевени у боје, речи, жеље, 
видим вас под земљом 
како седите као кипови 
које стрпљива вода нагриза.

V

А жена, пријатељи, 
вино које сија при свећама, 
благо зимско сунце, 
и овај камен као сувенир 
са литица Ламанша?

Тако птице блесну 
око звона, потом сенка 
прекрије чак и њихове крике.
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БЕЛЕШКЕ ЗА СВИТАЊЕ

Чују се повици жена у прашини. Jep певати, 
како би се уопште певало под овим сипким стењем? 
Град са својом буком, сводим ждрелима, светлошћу, 
само je je дно од имена за ове велике империје песка 
чија je последња размена она сенке и светла. Али увек, 
над овим воденим амбисима, блесне пролазно...

И то je ствар коју б их волео да могу 
сада да кажем, као да ми je, мимо очекивања, 
j ако важно да буде изречена, те губећи из вида 
сваку лепоту или славу: ономе ко одмиче 
у прашини, једино je добро властити дах, 
неизвестан језик j едина снага.

*

Платна, шуме, мокро камење, 
земља прогоњена од воде, 
као ноћна жена, 
лепота кишна и топла.

*

Приморска шумо у свитање, 
густа и прожета ветром, 
улазим и гушим се у теби.
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Трома као уље, 
али уље постаје блесак, 
гори, жубори, радује се 
у њој која бди у зноју.

X-

Где ћете бити кад наступи смрт, 
месече леп као сунце 
на пугу ка приморској шуми, 
птице скупа узлетеле, 
лепе трудбенице свитања?
И где ћеш бити ти, коју су једва и будили, 
ни са чим на овом свету упоредива 
сем са овим растућим сјајем, 
где ћеш ти бити, зоро?

Не само тада, него већ сада 
само сте овај глас и сувише слаб, 
ове речи увек неизвесне.
О,светлуцава љубави!
Ускоро je то само дозивање 
одвојених.
(Тако свака стварност 
у срцу где je смрт у послу 
постаје крик, шапат или суза).
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Шево, звездо усред дана, 
пре но што буде прекасно, 
пре но што завршим 
са овим блештавим стварима, 
да ме поново одведете 
до прага једне такве ноћи.
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У СВИТАЊЕ

I

Ноћ није оно што верујеш, наличје ватре, 
рушење дана и порицање светлости, 
него начин да нам се отворе очи за оно 
што остаје неоткривено док год je осветљено.

Пошто су отишле ревносне слуге видљивог, 
под лишћем мрака успоставља се 
пребивалиште љубичице, последнее 
уточиште за онога ко стари без домовине...

II

Kao уље што спава у лампи, и ускоро се цело 
претвара у блесак и потом дише 
испод месеца донесеног летом птица, 
ти шапућеш и гориш. (Али како изрећи 
ствар која je пречиста за je дан глас?) 
Ватра си ко j а се paha на хладним рекама, 
мицај шеве у пољу... Видим како се у теби 
отвара и јогуни лепота земље.
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III

Теби говорим, зоро моја. Па ипак, 
није ли ово само лет речи кроз ваздух? 
Номадска je светлост. Она коју си пољубио 
постаје она које беше пољубљена, потом се губи. 
Нека се последњи пут, у гласу ко j и моли, 
подигне, дакле, и заблиста, освит.
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TAJHA

Крхко je благо птица. Па ипак, 
нека довека блиста у светлости!

Можда га влажна шума чува, мислио сам 
да нас то ветар с мора тамо води, видели смо га 
с леђа, као сенку испред нас... Али ни особи 
што хода крај мене, чак ни овој песми, 
нећу рећи оно што се назире у љубавној 
ноћи. Није ли боље пустити да се бршљан 
попне тихо уз зидове, у страху да реч више 
не раздвоји наша уста, 
и чудесни свет се сруши?

Оно што и смрт претвара у белу линију 
изјутра, птица говори ономе ко je слуша.
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СТРПЉЕЊЕ

У картами за игру разбацаним под дампом 
налик на пале прашњаве лептире, 
преко столњака и кроз дим, видим оно 
што je боље не видети како се указује 
кад откуцавање тренутка у чашама 
најављује нову несаницу, растући 
страх да се има страх у сужењу времена, 
дотрајалост тела, удаљавање бранилаца. 
Старац удаљава избледеле с лике 
и, не без потиснутог дрхтаја, посматра 
како ледена киша гура капију врта.
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ГЛАС

Ко то лева, кад сви ћуте? Ко то лева 
пригуліеним и чистим гласом тако делу песму? 
Je ли то изван града, у Робинсону, рецимо, 
у врту покривеном снегом? Или негде близу, 
неко ко и не зна да се чује? Али, не будимо 
нестрпљиви, тражећи да сазнамо, 
пошто и дану, не другачије, претходи 
невидљива птица. Останимо тако, ћутке. 
Глас се, ето, диже, и као мартовски ветар 
враћа снагу остарелим шумама, долази нам 
без плача, пре са осмехом, за смрт.
Кад нам се лампа угасила, ко je певао? 
Нико то не зна. Али само срце може разумети, 
j ер не тражи ни власништво ни победу.
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ЗИМА

за Жилбера Кула

Знао сам, ипак, дати крила својим речима, 
гледао сам их како светлуцају у ваз духу, 
водиле су ме према обасјаном простору...

Дакле, затворен сам у леденом децембру 
као старац без гласа, што иза прозора, 
док сати тамне, луга у сећању, и ако се осмехне, 
буде то зато што прелази неку светлу улицу, 
зато што среће сенку склопљених очију, 
сада и годинама хладну као децембар...

Жену тако удаљену да гори под снегом, 
ако заћутим, ко ће joj рећи да сија и даље, 
да не урања заједно са осталим ватрама 
у костурницу шума? Ко ће ми у тој тами 
отворити пут росе?

Али, најтишим зовом дирнут, већ се час 
што претходи дану прозире у трави.
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НЕУК

Што сам старији и више напредујем у незнању, 
што више живим, то мање поседујем и управљам. 
Све што имам, то je простор завејан 
или сјајан, наизменично, никада насељен. 
Дародавац, водич, чувар, где су?
Држим се своје собе и пре свега ћутим 
(тишина улази као слуга да поспреми), 
и чекам да се лажи, једна по je дна, уклоне: 
шта остаје? шта остаје овом умирућем 
што га и даље спречава да умре? Koja га то сила 
join тера да говори између четири зида? 
Могу ли то да знам, ja, неук и немиран? 
Али, запета чујем да говори, и његов говор 
улази са даном, иако нејасан:

„Као и ватра, љубав сија само на маньку 
и лепоти шума претворених у пепео..."
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Речи у ваздуху





ЛЕСНИКОВ РАД

Задатак погледа који се свакога часа гаси 
није сањати или уобличавати сузе, него бдети 
као пастир и призивати оно што би могло 
да се изгуби ако се он успава.

*

Тако вас, на зиду који гори од жеге 
(а можда пре од сећања), гледам 
у спокоју дана, вас који се све више 
удаљавате, који бежите, зовем вас, 
док блистате у тамној трави као некада 
у врту, гласови или светла (то се не зна) 
што спајате покойнике са детињством... 
(Je ли умрла, она госпођа испод шимшира, 
угашена њена лампа, развеЈан њен пртљаг? 
Или ће се једнога дана вратити из земље 
те ћу joj поћи у сусрет и рећи:
„Шта сте радили све ово време док су ваш смех 
и ваши кораци на улици изостајали?
Je ли се морало тако отићи, без речи икоме? 
О, госпођо! Вратите се међу нас...”)

У сенци и данашњем трену крије се, ћути, 
као заливена, та сенка од јуче. Такав je свет. 
Не видимо га дуто: колико треба да бисмо 
задржали од њега оно што светли и полако се
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гаси, да бисмо join, и даље, призивали те стрепели 
што не видимо више. Тако се мучи сиромах, 
као човек на коленима који се труди 
да упркос ветру сабере своју слабу ватру...
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ПОГРЕБНО БДЕЊЕ

Мора се бити тих 
у соби са мртвима: 
подигнете свећу 
и видите како одлазе.

Повишеног гласа 
на улазу у просторију 
кажем пар речи 
да им осветлим пут.

Али one који су се молили 
чак и под снегом, 
освитна птица 
долази да смени.
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ЦИГАНИ

за Жерара и Мадлен Палезје

Ватра je под дрвећем:
чује се како тихо говори
народу који спава
близу капија града.

Ако ходамо ћутке, 
ми, привремене душе 
између туробних настамби, 
то je из страха да не умрет, 
вечни шапате
скривене светлости.
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ПИСМО ОД ДВАДЕСЕТ ШЕСТОЕ ЈУНА

Нека вам сада птице говоре о нашем животу. 
Човек би рекао превише, и не бисте видели 
од његових речи друго до путникову 
собу, прозор на којем пара суза прекрива 
шуму пометену кишом...

Смркава се. Слушате гласове испод липа: 
људски глас блиста као, далеко од земље, 
Антарес, што je час црвена час зелена.

*

Не слушајте више грају наших брига, 
не миелите о томе шта нам се дешава, 
заборавите и наше име. Али слушајте нас 
како говоримо гласом дана, и нека само 
дан блиста. Када се ослободимо сваког страха, 
када смрт за нас буде само прозирност, 
када буде јасна као ваз дух летње ноћи 
и када будемо прелетели ношени лакоћом 
илузорне зидове које ветар поставлю, 
чућете само жубор реке 
што протиче иза шуме; и видећете 
само искре ноћних очију...

*

Кад будемо говорили гласом славуја...
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НЕОЧЕКИВАНО

Не чиним богзна шта против демона: радим, 
и кад повремено одвојим очи од свог рада, 
видим месец пре но што постане светло.

Koje блештавило, дакле, остаје од j ед не зиме? 
Излазим у рану зору, и снег попуњава простор 
све до најфинијих рубова, трава се повија 
пред тим немим поздравом, ту се открива 
оно чему се више нико ни je надао.
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НА ТРАГУ МЕСЕЦА

Ноћас на прозору видех како je свет 
наједном постао лакши, све су препреке 
нестале. Све оно што нас задржава у једном 
дану пре je изгледало као нешто што треба 
да ме сада проведе од отвора до отвора 
по воденом пребивалишту ка нечему 
што je крхко и светлуцаво као трава: 
ући ћу у траву без икаквог страха, 
захвалићу свежини земље, 
на трагу месеца рекох да и о дох...
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РЕЧИ У ВАЗДУХУ

за Пјера Периса

Овако каже светао ваздух: „Био сам испрва 
ваша кућа, потом ће на ваше место доћи 
други путници, где ћете онда отићи ви, 
којима се тако остајало? Видим, наравно, 
прашину на земљи, али гледали сте ме, 
и ваше ми очи нису биле непознате; 
певали сте понекад, je ли то, дакле, 
било све? Чак сте говорили у по гласа 
некоме ко je често био успаван, 
говорили сте му да je светлост земље 
и сувише чиста да не би имала смисао 
који би на неки начин измицао смрти, 
мислили сте да напредујете у том смислу, 
а, међутим, не чујем вас више: шта je то 
с вама? Шта ће мислити ваша пријатељица?”

*

Она одговара кроз сузе радоснице: 
„Претворио се у сенку коју je волео.”
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РАЗМЕРА

Умиљавам се, горе, рукама, 
пишем лагано речи по ваздуху, 
али je, доле, то доле можда погођено. 
Од мртвог стопала до живог ока мало тога, 
растојање ћемо схватити сутра.
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РАНА ИЗДАЛЕКА

Свет je, авај, и сувише леп, те крв у лошем 
омоту, код човека, стално гледа да побегне!

Поглед онога ко пати, пече и он пориче, 
више не уме да воли кретање светлости, 
припија се уз земљу, заборавља своје име, 
уста му поричу и тону горко у тле.

У мени се спајају путеви прозирности, 
памтићемо дуто наше тајне разговоре, 
али дешава се и да je равнотежа сумњива 
те, кад се сагнем, видим на земљи мрље крви.

Превише злата, и ваздуха, у том сјајном осињаку, 
за некога ко се сагиње одевен у лош папир.
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СТ АН AP

за Франсиса Понжа

Живимо у лакој кући високо у ваздуху, 
укрштаји ветра и светлости деле je на собе, 
понекад je тако сјајно да joj заборављамо године, 
летимо небом за свака врата отворенијим.

Дрвеће je доле, трава још доле, зелени свет, 
што изјутра светлуца и, кад падне мрак, гасне, 
а планине, што дишу у даљини, тако су танке 
да поглед који луга пролази кроз њих.

Светлост je подигнута над амбисом, подрхтава, 
те ужурбано боравимо у овом титравом дому, 
jep светлост за пар дана потамни од прашине 
или се сломи и попрска нас крвљу.

Па доведи станара на земљу, ти, слушкињо!
Очи су му склошьене, нађосмо га у дворишту, 
ако си му већ пружила своју успутну љубав, 
спусти га сада у влажну кућу од биљака.
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НЕКА НАС KPAJ ОБАСЈА

Тамни непријатељу што нас нападаш и мучиш, 
пусти ме да, за обо мало времена што чувам, 
завештам своју снагу и слабост светлости, 
и да се на крају претворим у блесак.

Што je мање грамзивости и говорљивости 
у нашим речима, то их лакше занемарујемо 
да бисмо видели да чак и у њиховом оклевању 
б листа свет од опојног јутра до лакоће вечери.

Буду ли нам наше сузе манье мутиле очи, 
и нас саме страхом нагризане, то Бе светлији 
бити погледи и заблудели Бе лакше 
угледати закопане капије.

Нека брисање буде начин на ко j и сијам, 
а сиромаштво препуни плодовима нашу трпезу, 
смрт, по својој жељи, недалека или нејасна, 
нека буде храна неисцрпној светлости.
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ПРЕЛАЗАК СТАДА

(Речитости угледног, страхови кукавице, 
бриге сиромашног и глупости оштроумног, 
престаните начас да гунђате пред задатком, 
сметате ми да чујем не бога,

него оно што се можда богом сматрало 
у свету мање наизвесном од овог, 
нешто што б их хтео да упознам боље 
и што ћути ако толико залазите у детаље...)

*

Тако живим изложен овим парама 
што ме обавију кад год се окренем 
ка понору магле где живимо 
с тегобом затвореника.

Новембар се отвара у тутњави звона, 
у искрењу плачева. И стигне ли дан 
у којем се катунске душе чине ближим, 
исто ће вече поново бити кра) нас.

Упаљене ватре које сам код њих видео, 
биле су тамо само због њихових пастира, 
или су их спречавале да падну 
у тај врлетан пролаз, у празнини?
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Шта каже ватра? Било к ojа ватра на киши 
у новембру, у ноћи, на неком месту?
Дрво драго ветру, што постаје пламен и чађ, 
само je реч у шапату мрака,

или се обавезује у тамној густини, 
да спроведе стадо до штале, да допре 
до зоре, до млека ко je шикља из црнила 
и разлива се под небом од стола до стола?

*

(Тако, без разборитости, човек који луга 
залази смело у планине с лика и, брзо, 
пре последњег о дрона времена, 
скреће изненађен у светлост што бесни.)
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НЕРАВНОПРАВНА БОРБА

Крици птица у новембру, ватре врба, то су знаци 
који ме воде из опасности у опасност.

Чак и под стенама ваздуха има пролаза, 
између лаванде и лозе такође промичу поруке.

Онда светлост кола на земљи, дан пролази, 
долазе нам друга уста, к о)а призивају други простор.

Крици жене, ватре љубави у сеновито) постељи, 
тако полако силазимо низ другу страну овог места.

Уронићемо заодно у светлуцаво ждрело, 
уз осмехе и уздахе, у замршеност биљака,

сапутници уморни и сада неодвојиви, јер су 
видели како у чвору њихових коса дан свиће.

*

(Зашто се треком не бранити од грома, 
ако већ поредак звезда пропада на води...)
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ПОБУНА ИЗА ХРАСТОВЕ ШУМЕ

Једна je ствар обзнанити жалост 
у прибежишту ових планина, 
а друга појавити се на прагу, 
пред окрутношћу која побеђује.

Човек без имена, без моћи, намах 
успева у ономе што je мудрац узалуд 
тражио: и то je то! Мало крви 
одмах себи прокрчи пут.

Кроз прозирне планине, 
видим га како се баца у смрт: 
оклопљени бик кваси га крвљу, 
главу и тело забија у асфалт.

Лобања у којој je толико снова било 
крхка je шкриња за толико злата: 
пуца где je, доскора, кратковека 
љубав јурила између ноћних зидова.

Неки упозоравају на Божију муњу 
у страху да ће видети своје руке у пламену... 
Уосталом, што да не, где год да се завукао, 
нека спали ове нагомилане ужасе!
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Спокојни снови у сенци храстове шуме: 
плач не рије озбиљне ране, нити ће 
крик прекинути иједан ланац: 
ништа не прелази закопчане границе.
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У МЕЋАВИ

Још увек јашу кроз залеђени простор, 
ретки коњаници које смрт није уморила.

Повремено пале ватре на снегу, при сваком 
налету ветра најмање je један мање.

Необично су ситни, тамни, брзи, пред огромном, 
белом и спором несрећом коју треба поразити.

Не гомилају се више у њиховим амбарима 
ни злато ни сено, тамо je брижно брушена нада.

Јуре стазама које брише тешко чудовиште, 
можда су зато ситни, да би га лакше уловили?

Песница, дакле, којом се бранимо од даха 
нечисте њушке, увек je иста.
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ЗИМСКО СУНЦЕ

Ниско сунце у зимским месецима 
открива ти у овом часу на кори храста: 
шума си)а, а не гори, него објављује, 
непомична, без блескова, без искри, 
слично лицу, можда, које ћути, 
суочено с низањем прошлих времена...

Али, иза, прострла се сенка по трави, 
ни потребна, ни претећа, или рањена, 
једва тамна, једва сенка, ниска цена 
коју дрво плаћа расту свог плода, 
лака патња што годи земљи, 
душа дрвета рођена на трагу светла...

Неко ко се, стршьив и миран, окреће 
према заслепљујућој смени година, 
с патњом за леђима, жалошћу, док се трава, 
међутим, припрема, устрајава, и свемир 
као да расветљава сво) строги закон, 
а звезда кружи, диже се и спушта...

Буктиња прелази мало изнад столова, 
вернија од сваког роба нашим мукама, 
од јутра до вечери ћутљива, неизбежна, 
и ми joj се с радошћу предајемо.
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ПРИЗНАЊЕ У ТАМИ

Од метежа и послова дана не видимо дан.
Нека падне, дакле, ова ноћ и открије нам лица. 
Можда су у близини одшкринута врата, 
у тишини, ширина понуђена нашем боравку.

Сада говори, љубави. Говори, јер ниси говорила 
месецима необазирања, несвесности.
Од лаке таме позајми стрпљење 
и реци ово, као дах међу тополама:

„Ватрена благост на овом месту ми беше додељена, 
и да ме од ње одвоје, требало би и руку да ми ишчупају, 
и немам другог водича на овом нуту, њена свежина 
и њене ватре наизменично блеште на живицама...”

Али, оно што нас спаја, љубави, нека остане 
скривено: светлост je најгушћа тама ноћи, 
без имена je извор наших јогунастих гестова, 
где понире земља, сеновити je лет наших живота.

И реци join: „Ти, восак што гори испод воска, 
према том окну поведи ме, молим те, на обзору, 
одгурни са мном ту лаку и бритку преграду, 
погледај како глатко прелазимо у тамно царство...”

Онда ватрено захвали комшиници ноћи.
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ДИСТАНЦЕ

за Арман Либен

Ластавице круже у висинама ваздуха: 
join више, круже невидљиве звезде. 
Нека се дан повуче на крајеве земље, 
појавиће се та светла на тамном песку...

Тако ми живимо у пољу покрета 
и дистанци; тако срце 
иде од дрвета до птице, од птице до далеких звезда, 
од звезда до своје љубави. Тако љубав расте 
у затворено) кући, кружи и ради, 
слушкиња немирних што носи лампу у руци.

97



ШЕТЊА КРАЈЕМ ЛЕТА

Ходамо no стенама пуним шкољки, подножјем 
прошивеним вилиним коњицима и песком, 
заљубљени шетачи изненађени властитим путовањем, 
привремена тела, у овим пролазним сусретима.

Пауза од сат времена на ниским плохама земље. 
Речи без много одјека. Блескови бршљана. 
Корачамо окружени последњим птицама јесени 
док невидљиви пламен година бубњи 
на дрвима наших тела. Захвалност, ипак, 
том ветру у храстовима, што не ћути.

Доле се томила слој древних мртваца, 
талози некада светле прашине, 
окамине лептирова и ројева, 
доле je гробље камена и семена, 
подлоге наших љубави, погледа и жалби, 
дубока постеља што увече удаљава сваки страх.

Горе подрхтава оно што се join опире поразу, 
горе сијају лишће и одјек неког славља; 
пре но што и оне уроне у темеље, 
блескају изнад наших кућа ластавице.

Потом, нешто што би могло да победи тескобу, 
ваз дух лакши од ваз духа и на висовима светлост, 
речи, можда, човека који се сећа младости, 
које слушаш док пада ноћ и празни жамор рата 
поново ремети испаравање поља.
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ПЕРАЧ ПОСУДА

I

Иза зида су купови воћа, кипови 
дивљачи и поврћа, битке сребрних 
прибора и велика бука, гласови жена 
и одсјаји на њиховим оклопима.

Иза овог зида пламти светло шапата 
што се размењују као штитови од ноћи, 
победници као заставу истину своје отпатке, 
владари се крунишу својом досадом.

Тајним путем, све боље видим ствари 
које њиховом слепом или кукавичком оку 
одувек измичу: ниско лице живота и поган, 
рањену светлост, сенку која je гони.

Преузимам у данашњем дану без краја 
све што оптерећује и прља пречисте столове, 
сабирам кости на дну јаме, одвајам 
пролазне живе од мртвих који трају...
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II

И одлазе гости са својим бледим лицима, 
усисани од булеварског ветра, чују се повици: 
„До виђења, до виђења! Све најбоље!” Једнако 
самоуверени, удаљавају се. Ноћ преврће

и вага дијаманте у својим тамним рукавицама. 
Пењу се господари уз степеништа, безбедни, 
моја их верности штити од сенки: под њиховим 
успаваним ногама ja сам понизни Крститељ.

„Обрисаћу им флеке и трагове испљувака, 
опраћу им грехове, изгланцати сутрашњицу, 
својим потрошеним данима јамчити за искупљење, 
на својим рукама носићу мает њихове ситости.

Нека спавају, бделац не напушта своју нишу, 
нека се сутрадан буде све до краја овог света 
и круже уз дреку својим плакатираним градовима, 
изнурили су свог пса чувара и више не режи.

Само ће они бити блистави, успешни и лаки, 
само они неће знати за обешене о труде греде, 
само ће они у опасности остајати неозлеђени, 
и само ће због њих бол омекшати своје сврдло...”

То су ми дошапнули ноћни сати што су се тихо 
увукли, један по један, у ово туробно склониште 
с лицима мртвих принцеза; једна je у нејакој руци 
имала суву зеленику, друга чашу мојом грешком 
сломљену, трећа воду која се просула... Морао сам 
све да их саслушам, од прве до последње...
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III

Пошто сам дао господарима снагу својих руку, 
молим се да забораве на мене макар у сну, 
да се сада ja ни j ан, од умора и грешака, попнем 
уз ове степенице, и прођем кроз капију врта.

Да изађем и ишчупам се из ове утучености, 
да удахнем в аз дух пре но што се коначно сручим, 
и да безимен, испоштен, због сјајних господара, 
угледам оно што je и без мене могло да б листа:

већ се птице укрштају као ножеви. Да барем видим, 
како се из сивих вода пред свитање, j ер господар 
спава, пење светлост на свој послужавник, 
тај блештави неред стакларије и злата...
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Књига мртвих





I

Ko je зашао у поседе старости, 
неће више тражите павильоне и вртове, 
ни књиге, ни канале, или лишће, 
ни траг, у огледалу, ситније и нежније шаке: 
мутно je, на том месту живота, око човека, 
рука преслаба да би узела, освојила, 
гледам га како гледа како одлази све што je 
некада било његов j едини посао, слатка жеља...

Тајна сило, ако те има, молим ти се 
да не пропадне у ужасе св oj их грешака, 
да не прежвакава вештачке љубавне речи, 
те да се његова изнурена моћ последњи пут 
тргне, окупи, и да га друга опијеност освоји!

Најтеже борбе беху му само блескови птица, 
највећи ризици налети кише; његове љубави 
сламале су треке, слава му беше 
име гарежи на лако разореном зиду...

*

Нека уђе, сада, одевен у своје нестрпљење, 
у тај простор, коначно, по мери свог ерца; 
нека уђе, са својим дивљењем за сваку науку, 
у енигму, тамни извор његовог плача.
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Никакво му обећање није дато;
никакво јемство више неће добити;
никакав одговор више не може да очекује; 
нити ће лампа, у руци некада познате жене, 
обасјати постељу или бесконачни булевар:

нека, дакле, чека и само се весели, 
као што дрво у поразу учи да заслепљује.

106



II

Друже, који одолеваш тескоби, 
немој да те страх у ово) муци разоружа: 
чак и овде мора да постоји шанса за победу. 
Свакако, не више са чековима или заставама, 
не више са сјајним оружием или голим рукама, 
не више са ламентима или исповестима, 
као ни са речима, макар и биле разборите... 
Скупи цело своје биће у своје слабе очи:

Још се уздижу тополе у светлости касне 
јесени, њишу се поред реке, послушно 
падају листови, један по један, и'осветљавају 
претњу литица ностро) ених иза.
Јака, несхватљива светлост времена, 
о сузе, сузе радоснице на ово) земљи!

*

Душо, потчињена тајнама кретања, пролази 
ношена сводим последним отвореним погледом, 
пролази, ти пролазна, чију страст, ни успон, 
или осмех, ниједна ноћ није могла да заустави.

Пролази, има места између земље и шума, 
неке ватре сенка никада не притуши.
Тамо где поглед тоне и дрхти као врх кошьа, 
душа продире и чудновато налази своју накнаду.
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Пођи путем који ти je показало напето срце, 
кружи заједно са светлошћу, истрајавај са водама, 
пролази с неумољивим проласком птица, 
удаљи се, јер je крај само у непомичном страху.
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III

Нека сиромах дарује покојног сиромаха: 

једном једином треперавом треком убраном 
крај брзе воде; једном једином речи изреченом 
од оне за коју он беше дах, меко дрво и варница; 
сећање светлости у висинама ваз духа...

С ова три лака ударца, нека му се отвори 
простор без простора где се болови бришу, 
светло без светла незамисливог лика.
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IV

Ови вртлози, ватре и хладни пљускови, 
пресрећни погледи, крилати гласови, 
све што ми je изгледало да, као стрела, 
прелеће све разоренное зидове, 
према циљу све јаснијем и вишем, 

можда je било само кућерина од треке 
сада срушена, у пламену, уништена, 
пепео којим ће сиромах натрљати леђа 
и лобању, након што војске прођу...

И само неукост остаје. Ни смрт, 
ни смех. Колебање светлости под нашим 
тендама храни љубав. Хранитељка се 
приближава истоку: у зору човек излази.
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Кад би оно о чему говорим овим лаким речима 
било заиста иза прозора, као хладноћа 
што се разлеже над долином? Али не, слика je 
и сувише безазлена, али кад би смрт заиста била 
ту, као што ће једнога дана морати да буде, 
где ће бити слике, суптилне мисли, вера 
сачувана током живота? Како светлост 
измиче у дрхтају сваког гласа, и опада снага 
у страху измучених тела, слава одједном 
како je широка, а лобања тесна!

Koje ће дело, које дивљење и ко j а борба 
моћи да одговоре на ову агресију одоздо?
Koj и поглед толико приправан да пређе преко, 
која душа толико лака, кажи ми, да узлети 
ако се око гаси, ако сви сапутници одлазе, 
и сабласт прашине нас граби?
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VI

Там о где ово лепо тело силази у непознату земљу, 
војник с ременом или гола мртва љубавница, 
осликаћу дрво које у свом лишћу чува 
златни шапат пролазне светлости...

Не могу се одвојити пепео и ватра, смех и прах, 
без хропца не препознаје се лепота, мир 
влада само над камењем и костима, сиромах, 
што год да ради, у век je између два рафала.
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VII

Бадем у зиму: ко зна да ли ће се ово дрво 
заоденути ускоро ватрама у мраку, 
или, још једном, цветовима по дану? 
Тако човек храњен посмртном земљом.
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ГОВОРИТИ ГЛАСОМ ДАНА

Пред овим песмама буди се поверење. Идући од 
речи до речи, можемо гледати како се развита један 
лојалан језик, који борави у смислу, као што тачан 
глас борави у мелодији. Никаквог претварања, ни- 
какве извештачености, или маскирања. И без по- 
средног домишљања, прихватамо та) говор који нам 
се отворено даје. Обузима нас осећај дивљења, за- 
хвалности: поетска дикција, поетски говор (али пот- 
пуно ослобођен говорничке вештине), могући су, 
дакле, још увек могући! С обзиром на већи део дана- 
шње продукције, то je нешто што наизглед не би 
требало да* очекујемо, будући суочени тек са делићи- 
ма сећања на оно што je Поезија била...

Чини се да поверење ко je буди код читаоца, Фи
лип Жакоте дутује правилу које намеће самом себи, 
и ко je га обавезује да јамчи за сваку написану реч: 
чува се претеривања, свечаности, високопарности; 
неповерљив je према и сувише раскошним сликама; 
ужасава се произвољности. Највећи грех, за њега, 
била би немогућност да се у сваком моменту власти- 
та поезија поткрепи делима живота, аутентичним 
нијансама опаженог света, поузданостима (с оно ма
ло поузданости) мишљења. Колико смо далеко од 
поетике слободног препуштања, случајног сусрета, 
игре на прву лопту! Колико смо далеко и од свесне 
конструкције! У свакој речи распознајемо готово 
неочекивану благонаклоност из ко je она произлази, 
али и сагласност (понекад дрхтаву) која joj обезбеђу- 
је валидност и ауторизује њено исписивање на стра-
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ници. Филип Жакоте никада не говори оно за шта 
не верује да га може рећи. И управо овде проналази- 
мо етички темељ ове поезије: Жакоте не сматра да je 
истина празна реч, нити да je илузија покушати да 
се, нераскидивим споразумом, повежу стварно и пе- 
сничка реч. Жакотеова поезија не црпе своју снагу 
из импровизаторске енергије, нити из комбинатор- 
не ингениозности, него из сталне потребе за истини- 
тошћу: потребе утолико прече што се мање ослања 
на неко претпостављено знање, или непроменљиво 
убеђење. Једини њен гарант јесте упитна релација 
коју она одржава са светом. Треба, заправо, преци- 
зирати: истина - коју je тако тешко сачувати од то- 
лико опсена које нас узнемиравају - није за Жакотеа 
ни веровање, ни систем идеја, чак ни захтев осећања. 
Она се показује у својству релације са светом, у стал- 
но обнављаној тачности односа са оним што je пред 
нама и што нам измиче. Жакотеова поетска отворе- 
ност не узмиче пред тешкоћама с којима се „брига за 
искреност” и раније сретала; бивствовање je овде у 
потпуности истраживање, и, за песника, бити вер ан 
себи - веран истини - не значи изразити неку преег- 
зистирајућу „природу”, него исказати истраживање 
истим оним речима које доприносе његовом разво- 
ју. Привидан парадокс, у овом делу, повезује неукост 
и истину, неукост постаје стециште најдрагоценије 
истине - под условом да не-знање остане вечно не
мирно, те отворено за све акциденте светлости света.

Није тешко наслутити да лесников улог не значи 
само ставити на пробу лични живот: найме, читаоцу 
треба понудити заразан пример говора способног да 
успостави тачан однос са оним што он означава. И 
кад од песника не бисмо очекивали ништа друго сем
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дара тачности, морали бисмо му бити захвални као 
да нам открива тачност саму: jep тачност чува мо- 
гућност комуникације, она je залог будущности за 
дијалог између људи. Не бисмо овде толико инси- 
стирали на тој функцији, такорећи елементарној, да 
се она данас не заташкава на сваки начин.

Уста ко j а кажу ja, излажу се у свом говору, својим 
говором. Излажу се, то j ест предају ризику, лишена 
било какве помоћи. Али она су пре света присутна, и 
то присутна као нека особа. Чиме се Филип Жакоте 
штити од тенденције, данас веома раширене, да се 
аутор протера из текста, и да се писање претвори у 
активност без субјекта, која из себе саме црпе своју 
енергију. Филип Жакоте, међутим, не брише свој 
идентитет, није одсутан из свог говора. Жели да бу- 
де увек солидаран са својим гласом, не даје му изми- 
шљене улоге, где би се он подвојио у плуралитету су- 
кобљених фигура. „Перач посуђа” (лепа песма из 
збирке Неук) не развија другачији идентитет, него 
транспарентну алегорију, помало подсмешљиву 
слику самог песниковог рада. Филип Жакоте, који 
као да забрањује себи да уступи реч супститутивном 
гласу, неће бити заведен драматургијом, или поли- 
фонијском инвенцијом; нити ће песму препустити 
аутономном животу, на ненастањеном хоризонту 
језика без особе. Ако постаје наратор - као у Тами - 
то чини да би се решио двојника самог себе, унутра- 
шњег оспораваоца, чији очајнички дискурс није ра- 
дикално стран.

Песма остаје везана за оног ко je изговара, али 
додајмо одмах да њоме не управља нека тиранска 
персоналност, жељна да утисне св oj печат кроз лич-
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ни стил и језик без преседана. И то можда највише 
задивљује у делу Филипа Жакотеа: није се одрекло 
„изражајне функције”, неодвојиве од велике лирске 
традиције, али субјекат на који оно упућује, најди- 
скретнији je, сав у бризи да олакша своје присуство, 
да га учини готово невидљивим. Јаство,ја, којима су 
ови текстови тако константно подређени, одбијају 
сваки ауторитет: пре свега су испитивање, немирно 
отварање, једноставност. Имају мало тога да кажу о 
себи: говоре о ономе што им недостаче, о ономе че
му теже, о ономе што понекад откривају и, чешће, о 
ономе што нису умели да задрже. Ако погледамо 
развој песничког писма Филипа Жакотеа, можемо 
констатовати да се напредак поклапа са све нагла- 
шенијим брисањем и уздржавањем, који повећавају 
могућности транспаренције: видећемо да поступно 
ишчезава аутобиографски детаљ, који се још оцрта- 
вао у неким песмама из Кукувије. „Молитва између 
ноћи и дана”, која отвара збирку Неук, моли: „Да зо- 
ра [...] избрише и моју причу, те ватром прекрије и 
моје име.” На почетку Сетве, читамо: „Приврже- 
ност себи повећава непрозирност живота”.1 И све се 
одвија као да je повећање светлости, жељено са стра- 
шћу, накнада за аскезу где свест скоро у потпуности 
редукује своје присуство:

1 Ій Semaison, Payot, Lausanne, 1963, стр. 9.

Нека брисање буде начин на који сијам.

Не треба, међутим, овај самозаборав схватити као 
напуштање сваке вољне активности свести, те као за- 
ветовање на апсолутну анонимност. Стих који смо
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управо навели не укида јаство. Понизно осуђен на 
брисање, лични субјекат истрајава, у потаји, али сада 
растерећен властите историје, шире отворен за појаве 
света, способнији да „говори гласом дана”. Ослобође- 
на заокушьености собом, свест je само спремнија да 
успостави тачнији однос са оним што je, споља, дира; 
с великим призором којем свакодневно присуствује- 
мо; с материјалним елементима ко je су предсократов- 
ци називали божанским: земљом, простором, вазду- 
хом, светлошћу, ветром, временом. Говор Филипа 
Жакотеа не одриче се ни у једном моменту своје оба- 
везе да се опробава, да тражи „поткрепу” ко j а му je 
неопходна, да сагледава ситуације на свом пугу. Говор 
који не допушта да га захвате неред и лутање, и који, 
изнад света, пред оним што му се најављује од света, 
чува моћ одговора, способност да каже где се налази, 
макар и да би признао своју немаштину и своју збуње- 
ност. Говор који се одриче гордости аутономије, али 
који, с оно мало у шта je још сигуран, остаје потпуни 
господар властитог кретања. Наслов попут Лекција, то 
одлично показује: пред реалношћу ствари (а овде je то 
реалност једне агоније), Филип Жакоте се осећа ду- 
жним да тачно чита, да дешифрује: обука, са смислом 
суплементарним речи лекција, постаје узлет песме, ве
лика „лекција из таме”. Како јаство уопште прихвата 
властито поништавање, како то да не захтева своје 
најчулније присуство, будући да je потребно окупити 
сву енергију пажње како би се истакао аутентични 
текст који се нуди читању (транскрипцији)? И како се 
сам песник, с друге стране, уопште поставља између, 
будући да je за њега највећа драгоценост ухватити по
руку у њеној деловитости, поруку коју нам појаве 
истовремено нуде и замагљују?
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Ако се лесник брише, ако се песми не додељује ста
тут аутономног и пуног объекта, да ли то значи да се 
ствара нека врста празнине? Наравно, али то je место 
другое, онога чему песма тежи а да га не досеже, онога 
с чиме се суочава или што жели а да га не може ухва
тити. Помоћу онога што именује, лесник означава 
оно што се не даје именовати. Ограниченье бивствова- 
ња које лесник намеће самом себи, као што га намеће 
и песми, у сагласности je са безграничним бивствова- 
њем с којим je решио да се суочи, и према којем глас 
и поглед граде суптилне сводове једног прекинутог 
моста. Оно што се још може рећи, ипак иде прилично 
далеко: реч je о чудесној инкурзији, ко j а прелази део 
међупростора. Али, то je увек само део, лесник се једи- 
но може надати да ће, кроз речи чије je изговарање у 
његовој моћи, примити одблесак онога што се не даје 
досегнути и чиме се не може господарити: светлошћу, 
смрћу или опасношћу.

То би значило да се песма, нимало не претендују- 
ћи на самодовол-ност, обавезује да не пропусти ни- 
шта од онога што joj je надохват гласа. О туда и тако 
одлучна линија стиха, спој јасноће и гипкости у син- 
такси, тако узбудљив начин на који се лична страст, 
истовремено амбициозна и скромна, развија кроз 
имперсоналност чисте дикције. Jep, циљајући висо- 
ко, Жакоте je решио да крене од најнижег. Саврше- 
на читљивост Жакотеовог писма, његови продуже- 
ци, да тако кажемо (пре свега у прозним текстови- 
ма), његова поједностављујућа ретуширања, указују 
ми се као индициј за његово полазиште у свакоднев
ном животу, те као потврда Жакотеове признате 
љубави према светлости: наравно, толико je воли да 
би хтео да она циркулише у исписаним речима, то-
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лико да пази да не напише нити један ред који чита- 
оцу не би био путоказ светлости, чак и када говори 
о ноћи и сенци. Избор свакодневних речи, уздржа- 
ност у метафоричком узлету, поштовање „природ- 
них” спојева и регуларних језичких исказа, употре- 
бљивих за толике нове варијације под сензибилним 
прстима: то je оно што нас, код сваког Жакотеовог 
текста, одмах чини учесницима, а да нисмо директ - 
но апострофирани или изазвани. Нема никакве ба
ртере на нивоу перцепције текста, пуштени смо, 
прихваћени, вођени кроз кристалан ваздух. Тешко- 
ћа није у прилазу песми, почетном приступу: на дру
гом je месту - у подручју крајева, тамо где се песни- 
ково питање поклапа са питањем које свако од нас 
чује како извире у даљинама властите судбине. Тако 
наш поглед може да прати песму; с њом, може да 
слободно зарони и отвори пролаз у простору и да се, 
у највећим дубинама, суочи са ограничењем где се 
истовремено појачавају осећање освојене интимно
сти и жаљење што нисмо на висини духовног задат
ка. Код Филипа Жакотеа, светлост никада није олак- 
шање: светлост je додатни ризик, она уклања све ла- 
жне преграде, да би нас довела, у пуном сјају, пред 
последнее препреке, пред последњу или прву про
тивност, коју највећа светлост још увек облива сво- 
јим блеском.

*

Песничко стварање Филипа Жакотеа праћено je 
замашним преводилачаким опусом, критичким 
књигама (Разговор о Музами, Гистав Ру, Рајнгр-Ма- 
рија Рилкё), прозним делима (Шетња под дрвећем,
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Предели са одсутним фигурами), од којих су нека на- 
ративног характера (Тама), друга дискретно проша- 
рана поезијом (Сетей). Али оставимо по страни 
хронолошки ред, да бисмо размотрили управо оп- 
шти оквир који нам ове књиге нуде: поезија je њихо- 
ва круна, највиши врх. Видимо како се, као сукце- 
сивним спратовима, пење стрпљиви пут усмерен 
према могућности песме. Тешко je не упоредити 
овај пут с неком врстом иницијатичке потраге, чија 
накнада неће бити октроисани објекат, нити откри- 
вено знање, већ процват je дне унутрашње моћи, све 
слободније и чистије, све изложеније такође, којој 
ништа не гарантује заштиту и трајање. Ако говорим 
овде о моћи, чиним то стога да бих назначио како 
оштрину перцепције, отвореност за примање и ра- 
њавање, тако и активну силу усмерену на материју 
језика и постизање тачног односа између речи.

Искуство преводиоца несумњиво развија ове 
способности. Шта je превођење, ако не примати, би
ти пре свега ухо спремно да чује страни глас, да би се 
потом том гласу, помоћу ресурса властитог језика, 
дало тело у ко j ем преживљава првобитна инфлекси- 
ја? Сваки допета остварен превод успоставља тран- 
спаренцију, изумева нови језик способан да пренесе 
претходни смисао: то je случај с Музилом, Унгарети- 
јем, Новалисом, Хелдерлином, Рилкеом, кад нам их 
Филип Жакоте приближава. Тако остварено дело је- 
сте инвентивно посредовање.

Рекао бих да ово важи и за „критичке” текстове, 
с тим што je примање, ма колико било ревно, увек 
пропраћено једним одговором: критика Филипа 
Жакотеа има чврсту структуру дијалога. Ништа му 
није толико важно као могућност успелог учество-
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вања, безрезервне сагласности, унисоног читања. 
Али ова унисоност могућа je само онда када нам се 
нуди оно најчистије. Захтев je врло високо поста
влен. У том смислу, Жакоте уме да каже, с тактом и 
одлучно, шта га спречава да потпуно уђе у je дно де
ло. Пошто није равнодушан према лепоти, има хра
брости (то je једна од вредности његовог Разговора о 
Музама) да маркира разлике, преференције, украт- 
ко, да суди. (Читав један ток савремене критике од- 
био je то да чини, али на штету функције избора, од 
ко je критичка активност не би требало да одустане.) 
Оно што књиге ко je je Жакоте посветио Гиставу Руу, 
или Рилкеу, чини узбудливим, заправо je то што нас 
оне својом расправом, која je увек обележена личним 
печатом, воде према моментима апсолутне чујности, 
у којима обожавана песма - осветлена, славлена ко- 
ментаром - дише и сија властитим животом.

Са овим читањем песника повезано je испитива- 
ње света. Да би се то видело, доволно je отворити 
Шетњу под дрвећем, Елементе једног сна, или пак 
Пределе са одсуШним фигурама. Музил, или Расел, 
те Хелдерлин, јесу полазишта: на позив текста ко j и 
очарава, мисао креће, потпуно независна, у потра
ту за доказима, путевима којима пролази сама, без 
помоћи, без водича, без икаквог критеријума, сем 
ако то није њен фрагилни однос са стварима. И од- 
мах потом, није више реч само о томе да се одгово- 
ри на волени текст, него и да се оправдано удали 
од њега, погледа око себе, отпочне спор са реал- 
ним, где je улог највећи. Тада се поглед окреће ка 
свету који сто j и пред њим. Рефлексија у првом ли
цу, ко j а се одавде paha, није затворени монолог, ни
ти расправа вођена присилама логике. Кретање
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остаје дијалошко: али то je један интериоризовани 
дијалог, и, ма колико да му je елокуција „флуидна” 
и мелодична, нека несмиреност, увек напета, спре- 
чава нас да било шта сматрамо за сигурно. Јер из- 
међу једног термина и његове опреке, између спо- 
љашњег призора и унутрашње медитације, и потом 
у оквиру ове последње, између говора једног и го
вора друГог, сумње и њеног оспоравања, никада се 
не прекида кретање немирног спора, упорне неза- 
довољености, сем у паузи или чудесном отварању, 
где нам се наједном (захваљујући крајњој пажњи 
или можда сувереној расејаности) указује само врх, 
и говори само светлост: пролазни тренутак песме... 
Штавише, већ je и сам пут према поезији - путања 
вијугава, слободна, неодлучна, обележена предзна- 
цима - претворен у поезију, помоћу крајње тачно- 
сти исказа, захваљујући „инфлексији гласа” који 
испитује свет. Тако намера, или само надање пева- 
њу постаје певање. Приступ, жеља за песмом задо- 
бија облик песме, чак и у суздржаном стилу беле- 
шке: „Сан о томе да се напише песма која би била 
кристална и жива као музичко дело, чисто чарање, 
али не хладно, жалост што нисмо музичари, што 
немамо ни њихово знање, ни њихову слободу. Му
зика од свакодневних речи, истакнута можда ту и 
тамо апођатуром, прозирним трилером, чистим и 
мирним ужитком за срце, с мало меланхолије, због 
крхкости света. И све сам убеђенији да, уз одгова- 
рајућа средства, нема лепшег дара од те музике, ко- 
ja нас погађа не због онога што изражава, него због 
саме своје лепоте.”2

2 La Semaison, стр. 14.
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Кратко траје то отварање, ефемерна je ваздушна 
пуноћа песме. Након дугог приступања, визија нам 
бива тренутно понуђена, али после визије поново 
наступа одвојеност и неизвесност поводом онога 
што je опажено (или само наслућено). Можемо ли 
тражити више? Филип Жакоте не верује у то. Сма- 
трати да поседујемо извесност, мислити да смо „жи- 
тељи истинског живота”3, захтевати да се искра ап- 
солутне љубави никада не угаси, било би то, у очима 
Филипа Жакотеа, несумњиво највећа грешка, к oj oj 
je суђено да буде најсуровије кажњена. Упадљиво je 
да три прозна дела Филипа Жакотеа узимају као по- 
четну тему управ о ову посесивну жељу: а збирка Не
ук почиње „Причом о тврдици”, која разобличава 
бригу за „блага ко j а штеди за ко зна која времена”. 
Ако, у Шетњи под дрвећем, евоцира мистички* циљ 
Џорџа Вилијама Расела (А. Е.), ако, на почетку Еле- 
менапіа једног сна, оцртава Музилов сан о повратку 
у рај, ако нам даје да чујемо, у прелепој параболич- 
ној приповести Тама, очајни плач пропалог „вође” 
који се „испрва осећао победнички” - то je стога 
што се Жакоте стално осећа присиљеним да мисли 
на безимени слом намењен охолој вољи, и онима 
ко j и претендују да ухвате, сачувају, задрже истину у 
св oj им рукама, да именују „неухватљиво”, да нади- 
ђу подручје појавности и продру у царство непро- 
менљивих есенција. И ако тако упорно разоблича
ва ову грешку, то очито чини зато што je и сам во- 
лео, и можда понекад делио, њену непромишље- 
ност. Али, да бисмо остали истинољубиви, треба 
признати „да се светлост не даје ономе ко je тра-

3 L’Obscurite, Gallimard, 1961, стр. 166.
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жи”4, да висина не може бити наше стално пребива- 
лиште, да нас сенка непрестано осваја. Икар пада и 
нестар под таласима, безначајан акцидент у пејзажу: 
ми, дакле, видимо земљу, орача и ньегов спори рад, 
отпочету бразду, кружење годишњих доба, свет 
променљиве појавности. Свет коме лепоте, наравно, 
не мањка, али у којем негативне силе, смрт, беда, 
„јед” не престају да нам прете, чак и када се удаљимо 
од тих метропола од бола и песка, које су градови: 
та) свет у коме je тешко становати јесте наше j едино 
наслеђе, и не вреди окретати се од њега.

4 L’Obscurite, стр. 151.
5 Elements d’un songe, Gallimard, 1961, стр. 153.
6 La Semaison, стр. 51.

„Шта остаје?” Питанье се опет намеће, постелено, 
упорно, у Жакотеовом делу: то je испитивање онога 
ко je утврдио, неопозиво, забрану опречну претен- 
зијама охолости. „Шта остаје? Сем тог начина да се 
постави питање ко je се^зове поезија и к oje je веро- 
ватно могућност да се из самог ограничена добије 
песма, да се некако задржимо над амбисом и остане- 
мо изнад, ако већ не можемо да га пређемо (а самим 
тим и укинемо); начина да се говори о свету који не 
експлицира свет, j ер би то значило замрзнути га и 
поништити, али начина који га показује као посве 
прожетог својим одбијањем да одговори, живот j ер 
je непропустљив, дивног јep je страшан...”5 Tpaje, да
кле, једно велико сиромаштво, једна савршена оску- 
дица, огроман ризик, и никакво обећање о њиховом 
ублажавању, чак ни метафорички: „Сто пуга ћу то 
рећи: оно што ми остаје скоро je ништа”.6 Али одмах 
додаје Жакоте: „То вам je као премала врата кроз ко-
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ja треба да прођете, с друге стране ништа вам не по- 
казује да простор није велики у мери у којој сте га за- 
мишљали. Реч je само о томе да се прође кроз та вра
та, а да се она заувек не затворе за вама.” Бити само 
неук, поседовати само фрагилну реч, без гаранције, 
бити као наслоњен на таму или на ништа: таква je 
ситуација из к oje морамо стално да изнова полази- 
мо. Изнова полазити, почињати: то значи да Жако- 
те не пристаје на непокретност, не мири се са пора- 
зом. Ако „истинско место” није доступно, обрнута 
грешка била би ако бисмо упорно живели у ноћи, 
укопавали се очајнички, попут пропалог вође у Та
ми. Кад Жакоте пише: „полазити од ничега, то je мој 
закон”7 (дубоко речит исказ, који je Жан-Пјер Ри
шар ставио на почетак своје изврсне студије8), ми ту 
налазимо признање обавезног порекла - ништа - 
али и знак једног поласка. Поласка путевима земље, 
без наде у освајање, без осигураног циља. Али реч 
ко j а се диже, потекла из ноћи и ничега, носи у себи 
шансу да се пређе на светло. Koje светло? Не оно с 
оне стране. Светло сваког освита овог света, оно са
мо носилац ризика властитог заласка. Схватамо он- 
да из које нужности je Жакоте je дан од најчудесни- 
јих лесника рађања дана, али и неко ко може да на- 
пише: „Неизвесност je погон, сенка je извор...9 У ме- 
ни, на моја уста, увек je само смрт говорила. Свака 
песма je глас дат смрти”.10

7 La Semaison, стр. 50.
8 Jean-Pierre Richard: Onze etudes sur la poesie moderne, Le Seuil, 
1964. „Philippe Jaccottet“, стр. 237-276.
9 La Semaison, стр. 19.
10 La Semaison, стр. 25.
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Још увек подупиран бескрајном тамом 
и c леђа гуран од силовите ноћи 
исцрпљен у овом новембарском свитању 
видим раоник хладноће како прилази и пламса 
док, позади, у нараслој светлости 
сенка ope."

Схватамо и која то интимна релација спаја, с јед- 
не стране, различита видљива пролажења, проласке 
годишњих доба, звезда, преласке ноћи у дан, и, с 
друге, песнички говор, који Жакоте дефинише 
управо као пролазак даха [souffle]. Цитирајмо га join 
једном, будући да своју мисао исказује кристалном 
јасноћом: „Говор-пролазак [parole-passage], отвор оста- 
вљен за дах. Зато ми волимо долине, реке, стазе, ва- 
здух. Јер нам указују на дах.12 Ништа није готово. 
Треба показати то одисање, и то да je свет, заправо, 
пролазна форма даха.”

11 Исто, стр. 23.
12 Исто, стр. 35.

Тако да пејзаж, толико присутан у Жакотеовој 
прози и поезији, задобија амблематичан смисао, ко- 
ји се не исцрпљује у дескрипцији: ова светлосна ви- 
сина, ова грађевина од простора и ветра, настањена 
птицама, то je, свакако, je дна фигура видљивог све
та; али и говор, у свом пролажењу, може да постане 
светлост, дах, лет и јасан крик. Песма je истовреме- 
но узлет живога говора и развијање простора пону- 
ђеног погледу. Ово спајање остварује се у чину про- 
лажења, то j ест у царству транзиторних појава, у за- 
једничком свету где се закон смрти и ограничение не 
могу заобићи. Ми смо осуђени на ограничење: суро-
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ва лекција о кажњавању охолих не може се забора- 
вити. А опет, у нама истрајава, живо, осећање неке 
неограничености која би дала смисао нашем огра- 
ничењу - неограничености о којој не можемо ништа 
да кажемо, али без које ниједна наша ограничена 
реч не би могла да добије облик. Неограниченост, то 
je можда, по Филипу Жакотеу, j едино име које мо
жемо сачувати за оно што се некада називало Богом. 
И ако поезија више не тежи да je задобије, то не зна- 
чи да се окреће од ње: „Свака песничка активност 
тежи да помири, или б ар ем да приближи, ограниче- 
ње и безграничност, светло и тамно, дах и облик [...]. 
Може бити да се лепота paha кад ограниченье и без
граничност постану истовремено видљиви, то j ест 
кад можемо назрети да виђени облици не говоре 
све, да нису сведени на саме себе, и да чувају неки не- 
ухватљиви део.”13

13 La Semaison, стр. 35.

Жан Старобински

(Овај текст објављен je као предговор изабраним песмама 
Филипа Жакотеа, Poesie 1946-1967, Gallimard, Paris, 1971)
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О ПЕСНИКУ

Филип Жакоте рођен je 1925. у Мудону (Швај- 
царска), студира у Лозани, потом у периоду 
1946-1952 живи у Паризу. Након тога, године 1953, 
са супругом сликарком и двоје деце, сели се у места- 
шце Грињан (регија Дром, у Прованси), у време кад 
му излази друга, а прва значајна, збирка Кукувија и 
друге песме. Иако у контакту са француским песни- 
цима као што су Понж, Бонфоа, Буше, Дипен, неће 
се укључити у књижевни живот Париза, фасцини- 
ран светлосним пределима Грињана, остаће тамо 
све до данас, већ више од пола века. Преводилац 
Мана, Музила, Хелдерлина, Рилкеа, Бонгоре,'Хоме
ра, Унгаретија, Леопардија...

Збирке песама: Реквијем (Requiem, 1947), Кукуви- 
ja и друге песме (L’Effraie et autres poesis, 1953), Неук 
(L’Ignorant, 1958), Уздуси (Airs, 1967), Лекције {Lemons, 
1969), књига изабраних песама Поезија 1946-1967 
(Poesie 1946-1967, 1971), с предговором Жана Старо- 
бинског, која укључује песме из претходне четири 
збирке; затим, Песме одоздо (Chants d’en bas, 1974), 
На зимској светлости (A la lumiere d’hiver, 1977), Ми
сли под облацима (Pensees sous les nuages, 1983). Треба 
поменути и две књиге песама и кратких проза, Све- 
ска за зеленило (Cahier de verdure, 1990) и После мно
го година (Apres beaucoup d’annees, 1994).

Врло важне су му и књиге прозе и бележака, у ко- 
јима даже развија своје поетско писмо и формулише 
аутопоетичке ставове: Шетња под дрвећем (La Pro
menade sous les arbres, 1957), Елементи једноГ сна

131



(Elements d’un sänge, 1961), Тама (LObscurite, 1961), 
Сетва (La Semaison, 1963, белешке 1954-1962), Пре
дела Грињана (Paysages de Grignan, 1964), Пределы ca 
одсутним фигурама (Paysages avec figures absentes, 
1970), Кроз воћњак (Ä travers un verger, 1975), Кормо- 
рани (Les Cormorans, 1980), Борегар (Beauregard, 
1981), Сетва (La Semaison, 1984, белешке 1954-1979), 
Трешња (Le Cerisier, 1986), Libretto (1990), Друга се
тва (La seconde semaison, 1996, белешке 1980-1994), 
Ово мало звукова (Серей de bruits, 2008).

Аутор je и неколико критичких студија: Разговор 
о Музама (VEntretien des Muses, 1968), Рилке по Рил- 
кеу (Rilke par lui-meme, 1970), Тајна трансакција 
(Une transaction secrete, 1987).

На српском: Мисли под облацима (у преводу Оли
вере Милићевић, Заједница књижевника Панчева, 
Панчево, 1995 и Слободан Машић, Нова, Београд, 
1996, исти превод, али поновљен без неовлашћених 
интервенција уредника панчевачког издања). У ча- 
сописима: У зимској светлости (Мостови, 1995, пре
вод Мирјане Вукмировић), Лекције (Стварање, 1996, 
превод Слободана Јовалекића), Славећи светлећи 
прах (Повеља, 2006, превод Бориса Лазића).

(Д. И.)

132



У OBOJ КЊИЗИ:

КУКУВИЈА И ДРУГЕ ПЕСМЕ

7 Ноћ je велики успавани град

Неколико сонета

11 Овде си, ветрова птица кружи
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Писмо од двадесет шестог јуна
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Књига МРТВИХ

I Ко je зашао у поседе старости
II Друже, који одолеваш тескоби
III Нека сиромах дарује покојног сиромаха
IV Ови вртлози, ватре и хладни пљускови
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Говорити гласом дана (Жан Сшаробински)
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