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Искуство апокалиптичких слика из прет- 
ходне Рајовићеве књше продубљује се и боіати 
и у њеЗовој новој песничкој књизи Пакт. [Од 
транспарентности наслова који потенцира у 
примарном значењском слоју немо1ућност про
мене, пристајања на status quo у односу лирскоі 
субјекта и света у ком живи до потресних сли
ка неслатња тоі субјекта са окружением ipagu 
се специфична драматичност овоі рукописи, 
драматичност субјективно1, лирскоі сведоче- 
іьа о обезначеном, нелирском времену.

(Из рецензије Предраіа Марковича)

На нивоу садржаја Рајовић дотиче и велике 
теме (смрт, пролазност, сам о ha) али остаје 
доследан у ставу да je уверљиво представљање 
појединих феномена немо1уће.

(Из рецензије Милована Марчетипа)
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сигнатур®
Паф 129647

понекад лимени петао слети на моје раме 
надето краткотрајним слепилом 
и каже ПАФ
то ПАФ моја je j едина веза са светом
мој опијум моја срећна звезда
мој камен спотицања
мој ero
ружно и згрчено као опушак
револуције би да диже
транспаренте до касно у ноћ да исписује 
на осветљеној страни месеца
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Сусреш

ноћи
зелени отров у бисагама носиш 
мени у сусрет корачаш 
смешиш се неприметно
иза недостижне пустоши

само се цери
преисторијска наказо 
само се цери

j утро ће те опет
бацити на колена
пред мојим
осмехнутим огледалом
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Једино 
шшо 
знам

глина je тиха ватра 
неухватљива у једном потезу 
недоступна мојој видовитости 
антагонистички настројена 
према зиду плача 
плексус je њена путања 
то je једино што знам 
и стојим
чекам
лунарну луду
слепо недоношче времена 
да и међу мојим прстима 
проговори
да каже 
амин
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Доіоди 
се

лаковерни су пси 
ко j и ти лижу руку 
пред оскрнављеним иконостасом 
догоди се
оно што се слути
чиода си
до грла забодена у време 
раскречиш ноге
и седнеш
на обезглављену жртву 
хијерархија
и то трин
на импровизованим 
ножицама
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Смех

обасјан снегом стојим 
забоден у пупак поља 
урлам у пукотину пустоши 
педаљ даље
зид — фрула 
осе пуне тамјана 
плешу расуте по плотнику 
у чизмама од месечине 
из архиве неба
падају надгробии споменици
у мастиљаву помрчину 
смејем се охоло 
док ме комадају 
траке сјајних сечива 
смејем се грлом пуним планета 
и бестелесних бродоломника 
смејем се очима из којих капљу 
пластични апостоли

И



Коішле

глуво
осакаћено
бременито jутро
оставља наказу нале 
пред мојим врати ма

траг окрвављених стопала
на глатком лицу
степеништа

слепо копиле
врелим језичком
тони облик
кваке

у кључаоници
страх мој вратар
цвили
кидајући
сочне комаде
илузије

сада
само индиго постељица
испред улаза
подсећа да се ту
некада
нешто доводило
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Из 
твојих 
уста

на моје раме руку спусти 
икро небеске полифоније 
кристалу тишине 
звоно je твоја вечна бакља 
разрока 
доступна само саћу звезда

на моје раме руку спусти
и кажи амин
j ер то je j един о што хоћу да чујем 
из твојих свеже окречених 
и дезинфикованих уста
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Пакш

сваки je пакт суманута потреба за оплођењем 
гуштер-мозга у лобањи истомишљеника 
реке тмастих додира пониру у напрслинама 
месинг-дојки плаћених љубавница 
окер небо бљује плаветнило своје младости 
сунђер-сунце упија мирис твоје бестидне шпиље 
сталактит-клиторис дрхти на усни дана 
потписујемо пакт 
на комаду сивог безнађа
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Раскорак

шапати
реке мисли
њишу слике кукаца
на врхунцима стаклених крстова 
молитвом легалних дисидената 
мазе сабљасту површину лика

мириси боје звуци
стравично осмехнутих револуционара
тапкају у посудама за млеко
не скидају маску са зајапуреног лица
и бркова покислих

наљућени ждралови
префарбавају аутостраде

наркомани осенчених лица
опонашају људе погрешно етикетиране

многоструко je сећање инквизитора 
на појмове устоличене у раскораку
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Љуска 
наде

газим слатку тврдоћу упокојених друмова 
између јесам и бити
газим газим газим
преко пустих пољана простртих
пред моје чеоне кости
оглодане
огољене
модре

продирем у неповрат
нема више заустављања
пред сулудим творевинама свести

трулеж сам и влага
буђ и маховина
туга и радост у љусци наде
коју ветрови котрљају
кроз бледу ноћ
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Лешје

дим и богиња јутарњег руменила 
у шољи кафе
обухватам се тетрапак погледом
задовољан
не
мачкасто крзно преподнева
огрће ме топлином
сањарим о рубикону
који протиче под мојим прозором 
посматрам десетковане легије 
како обезглављене тумарају 
no мојој соби
коцка je бачена
довикујем им
аве цезаре
одговарају у глас
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Цан

садржина живота расута по асфалту 
воњ топлих црева титра
у ноздрвама дана
осмехнутог сопственом бесмислу

гледам га
потошьен у његово
несхватљиво постојање

блистава искра вечности
која се пали и гаси
без смисла
и без значења
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Шифра

буде ме у зору
гоничи уклетог стада
својим мамац-гласовима 
баченим у стаклену празнину 
између два мрежаста ока

бакље палацајућих језика 
осветљавају аветињску голотињу 
гранитних бокова фалуса
са којег капље слуз течног сребра

тупи ударци погледа
одбијају се од површине свода 
неадресиране мисли — писма 
путују кроз универзум
далеко од чула
њихово постојање je тајна
чија je шифра
у мојој утроби
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Паника

бат сатова
ваља се 
низ
кичму света

паника
исисава срж 
из лактова 
и карлице

жреци
дуто зуре 
у ископану 
мумију бога

високо чело 
празна утроба 
фалус забоден 
у анални отвор 
стварности
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У иредвечерје

цеди се слуз твојих година 
по мом воштаном попрсју 
нежно и тупо 
одзвања у предвечерје 
бат тетовираних цокула 
наших целата
подигни љупку месец-главу
спусти ролетне
нека крв шикне
из наших обешчашћених очију 
нека животињски нагони оживе 
у телима — шкољкама 
у нашим лобањама 
умримо овде на трен 
у пурпурном сјају 
ти и ja
о огледало
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Синуло 
je и 
теби

мак тик уз тело ти палаца
тон тон тон
зов зева у звонари
ако си спона ил’ налик њој
пробуди звона у конзервама шишмиша 
зачарај речи јутарњом сапуницом 
вадичепу мајушни
трезор тупо окружује аметист 
како je лепо гњечити ужас 
под твојим фалусоидним тушем 
разапињем се 
остатке твога меса
налазим међу својим зубима
канибал
синуло je и теби
око ти у ноздрву стављено
заобљеном кретњом што изазива 
померање времена уназад 
спавај хипер мучениче
у лудачкој кошуљи изатканој од ноћи 
слаткасти бат твојих усана 
маршира низ ушну шкољку 
све се понавља
тањим дрво за сопствена вешала 
али ja сам j ед ан j едини 
зашта ће ми онда вешала
манимо шалу
сувише мало страха имам 
за такав дивовски гест
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зато
песак под пазухом пребирам 
узалудно набрајам
тророге који су ме походили 
из ноћи у ноћ
још пре рођења
давно сам им окренуо леђа 
питам се откуд ми леђа 
боже мој боже мој боже мој 
у нешто се ипак мора веровати 
а верујеш ли ти у мене 
бар мало
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Без 
оба 
ока

ноћ
пас бео има бут
кад иде око сја иза сна
где
лук осе
мит рже над тим
час црн час жут
хеј псу
тик иза уха
трн-грб бди под мак бом-бом
ако даш лик уму
бут тај бео тад оде под сто 
као леш ћеш или црв ући тад 
сив око уда што сја
кос наг иде низ ров
чеп има рог лош 
као бик
рај кез има беж
пре жив лак или мек
ћук лет зна без тла
шум или бог
век пет ода учи тек
али сам уме под туш ићи
или крт без оба ока 
бућ под воз
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Почасны 
круг

за једнороге упокојене гатањем 
певам ja
пустињак над пустињацима 
вапај над безданом 
клетва у саркофагу 
огољени мирис твога ja 
збуњује ме паљевином 
сопствених остатака

израњам из вртлога битисања 
укоричен
горд
трчим почасни круг 
око сопствене главе
ловим се у хаотичним имагинацијама 
састављам се од креча и месинга 
трујем се 
сакатим 
самоубијам

како je красно
шапућу твоје стидне усне
како je прекрасно
лице бога утиснуто у сећање 
срамежљиво осмехнуто 
очи j у упртих у ништа 
и j ош даље
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небо бљује хиљадугодишње ћутање 
no псећим очима
у џеповима монструозних кловнова 
претварам се у једног од њих
и шетам улицама твога мозга
у којима будучи гмазови
спремају ломаче
мени намењене
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Безумље

узимам се у истим дозама 
више пута дневно
уједам се секутићима разборитости 
мислим да се самоуништавам 
на сваком ужасном месту
тражим мотив сопственог спасења 
устоличен и наг избезумљујем се 
самим собом углавном 
лажем се 
обмањујем
изврћем истину на леђа
завлачим се међу њене
банана ноге
хрлим да je оплодим бордо спермом
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Зашило 
бреза

постоји у мени 
нестабилно дрво брезе

процвета у предвечерје 
сивим цветовима ужаса 
који ујутру капљу 
из мојих сувих
на плач ненавикнутих очију

данима трагам
за дубоко усађеним кореном 
халапљиве пипке
више наслућујем 
него што их осећам 
у својој неприступачној 
унутрашњости

не мирим се са овом чињеницом 
не прихватам je
и не узимам као нешто 
неизбежно

само понекад
изговорим питање 
ко je данима одјекује 
око моје осветљене главе

зашто бреза
када постоји толико могућности 
да се моја крхка постојаност

- докрајчи
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Аваншура

јутро
за кафанским столом 
мој скелет у фраку 
доносим му кафу
и тост
изговарам неколико 
хайку песама 
смејемо се
сопственој 
авантури 
пред ул аз ом ржу 
опушци
збуњених пролаз ника
зима
поткови мраза
добују по оклопу лобање 
свет
прегршт трешњевих латица 
између земље и неба
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Свешиње

распорити je па макар била и реч 
охолих акробата 
заборављених у предворјима 
иза испљуваних решетака
мирис жене припијен уз стакло наочара
лебди над крстовима 
католичких цркава 
лоптаста тела су огрнута ћутањем 
и дилемом државних удара 
мо j а су сањарења испуњена крвљу 
жртвованих девица на вртешкама 
иза чаробних кулиса 
појавити се
из сабласног кратера материне 
или умрети
у чему je разлика
молим те
пусти ме да^дотакнем укрућене главице

њених стерео-дојки
пусти ме да се пропнем над остацима 
њеног инстант-тела
док на граници светла и таме
труну ролетне
сопствене замке нас лове у псовкама свемира 
очерупани облани онанишу 
по нашим окрњеним главама
маскама од ко j их се не може победи 
плачем изгубљен у препознавању 
сопствене сенке
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плачем опкољен џепарошима туђих мозгова 
авет бремените жене
расплетене косе
промрзла и нага плеше на ивици плочника 
спокојна и недокучива
ослушкује како у њеној утроби
расту дугорепи беличасти фалуси
на млаким плохама кривых огледала 
једнодневни лешеви траже промене на сводим 
сомотастим лицима
преко којих су курзивом исписане рекламе 
a ja сам зелен од јуче
имам зелен трбух
зелена стопала
образи нокти и ноздрве су ми такође зелени
но све je релативно
људи испаштају грехе неба
песници су отеловљена сутрашњица
њихов електрипитет je будућност света 
говорим бесмислице
развлачим у устима тибетанско небо 
јутро увек уредно изува своје ципеле 
пред мојим блиндираним вратима 
остајем непомичан
ниоткуда не долазе никакви звуци 
карактеристично за смрт 
но јебе ми се за све
мастурбирам питајући се с ко je стране долази

смрт
ако уопште долази
ja само Пратим ток своје свести
не покушавам да умакнем спуштајући капке 
пред искеженим уличним плакатима
давно сам заузео своје место на путу у

ништавило
погледом описујем круг око сопствене главе 
пред збуњеним свемиром ко j и ми бљује у лице 
архаични задах бесмисла
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Самоћа

уосталом
ни од кога не треба очекивати ништа
самоћа je уд ее с којим треба рачунати
самоћа je paj
самоћа je постојање
самоћа je јебање
самоћа je дружење
бекство из самоће je
бекство у самоћу
самоћа je раскопавање
титравих илузија у слепоочницама
самоћа je мастурбирање у крезубе лавабое
хотелских клозета
самоћа су недовршени монолози међу

фалусоликим
сталактитима алкохолних испарења
самоћа je збир уједа мачкастих усмина вагине 
пластично растегљивих вилица које гутају

свемир
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Сабласни 
будилници

сабласни будилници извирују 
из рошавих образа ноћи 
извлачим тетовиране мисли 
никотинираним прстима 
раздевичена тама јуриша ми 
на ненавикнуте зенице 
повлачим се у пустош 
сопствених илузија 
сахрањујем у мислима 
конструкције тестамената 
горим на ломачи надања 
док блиндирани маузолеји 
сањају мој балсамовани леш 
причекаћете мало 
урлам у бескрај огледала 
из којег ме гл еда сулудо лице 
сципиона африканца 
то што сам ja ja 
а не било ко други
проблем je који се само мене тиче 
то што сам ja оно што јесам 
моја je илузија
и требало би да вам буде јасно 
верни поданици мојих стихова 
моје песме су и ваше песме 
моje лудило je почетак епидемије 
смрт се подмукло увлачи у наше животе 
ми се увлачимо у живот смрти 
саживљавамо се с њом
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живимо у њој 
умиремо у њој 
од рођења већ 
од зачетка 
умирати значи живети 
умрети већ нешто je сасвим друго 
умрети значи ставити тачку у реченици умирања 
иза леша
правописом ко j и важи 
само за оне ко j и остају 
за оне чије време тек долази 
и смрт такође 
и смрт такође
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Време 
у коме 
живим

ужасавам се времена које стоји
мртве баре времена
чамотиње времена
времена у коме се ништа не дешава
времена које постоји због себе
времена које постоји тек да би постојало
времена у коме je све једнолично и бљутаво 
ужасавам се
страшно се ужасавам
времена ко je ништа не обећава
ништа не даје
само узима
ужасавам се
осушене алге времена
обешене пред мојим вратима
оглоданог времена
времена на коленима
времена које дуби на глави
ко je се шегачи
ко je не уме да схвати
неће да схвати
или не може
ужасавам се времена које
не иде са мном у корак
ко je ме одбапује
не поставља питање
не даје одговоре
ужасавам се времена
у коме живим
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Мозаик

сваки je час део вечности
или чак она сама
разум то не може да опипа 
сваки je час j ед на коцкица
у мозаику умирања
живот je покушај да се коцкице сложе 
стрепим пред коцкицама ко je се слажу 
стрепим пред временем ко je долази 
стрепим пред данима ко j и мој лик 
умножавају у безброј истоветних примерака 
стрепим пред војском својих копија 
стрепим у претрпаним чекаоницама

сутрашњице 
стрепим пред апостолским лицима политичара 
ко j и нас разапињу на крстове похлепе
стрепим пред данима ко j и су осветљене коморе 
конц-логора
стрепим пред ноћима j ер не водим да умрем 
с повезом преко очију
стрепим суочен с бесмислом свога постојања 
ухваћен у замку сазнања ко je ни je ништа друго 
до омча стегнута око врата
стрепим пред сопственом стрепњом 
j ер ми не дозвољава да мислим
стрепим за све који се овог момента зачињу 
у материцама својих мајки јep су беспомоћни 
стрепим јep нисам написао песму коjа ће

променити свет 
стрепим пред фобијама које откривам из дана у

дан
40



jep су произвол нагона за самоодржањем 
стрепим суочен са самим собом
jep пред собом ништа не могу да сакријем 
стрепим пред умоболним и настраним

типовима који 
освајају свет jep свету није суђено да буде 
настран и умоболан
стрепим за будућност мојих песама које су

продукт 
чисте генијалности
стрепим да ме неће схватити они који долазе 
из епрувета и реторти jep ће им умови бити

усмерени 
у једном правду
стрепим за природу која je човеку дала

од решене руке 
и већ се покајала
стрепим пред својим Семеном док милијарде

могућих 
хомо-сапиенса завршавају у градској

канализацији 
стрепим зато што оптимизам није начин да се

преживи 
стрепим пред градовима лешинама који се

распадају 
у смраду сопствених испарења
стрепим пред освајањем космоса за потребе

суманутих 
моћника којима j ед на клоака у универзуму није 

. довољна
стрепим пред могућношћу да неко други говори 

у моје име 
када ja сам то ни сам у стању
стрепим пред лудилом које ми може

разорити мозак 
и послати ме дођавола
стрепим пред манифестима који људе

спречавају да мисле 
стрепим пред блазираним осмехом

великомученика
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стрепим пред мислима које могу бити зачетак 
шизофреније

стрепим јер немам начина да се одупрем много 
чему 

што кола крвотоком човечанства
стрепим пред нападима меланхолије која ме 

свакодневно
вуче на дно лепљивог бездана
стрепим пред океаном алкохола који не успева
да ме лиши стрешье
стрепим пред задахом смрти која je изгледа
j едино решење
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