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Најдоминантнији облик Милишићево1 пе- 
сничкоі казивања јесте фантастички. Он je, 
најчешће, остварен на нивоу песничке слике, 
мада су и друіи елементи песничке структуре 
1рађени по моделу фантастичкоі казивања. 
Фантастика je нарочито карактеристична за 
ирклус „Јеванђелисти“, али je Милишић успе
шно провлачи и кроз остала два щіклуса. У вре- 
ме када je фантастика у књижевности постала 
већ ствар моде, Милишић успева ga joj прибави 
самосвојност и лирску свежину.

(Из рецензије Слободана Ракитића)
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дете je жвакало 
своју косу 
жвакало жвакало 
и од њега 
само уста 
остадоше

уста су затим 
изглодала 
рођене кости 
j едино стопала 
претекоше

онда се насмејаше 
стопала
и одоше 
пуног стомака
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косш

моја модра коска 
лаје на друге коске 
пред њеним зубима 
земља се отвара

моја модра коска 
мене изуједа
док сам хрпа меса 
у њеноме чанку

моја модра коска 
кокошка од гипса 
кљује мртве звезде 
као зоб зобљени

и путује светом 
оглувела кучка 
са омчом на врату

моја модра коска
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хішербола

био сам савршено 
миран и тих 
неприметан

једино je моја крв 
понекад
засветлела долином

то у ствари
нисам ни био ja
то сам ja 
био неко други

никад ме не би
пронашли
никад из мишје руне 
истерали

нокти ме одадоше 
толико беху нарасли 
да сам њима
орати могао
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кожа

да немам кожу
не би било ни мене

да није мене
не би било мог срца
да немам срце
крв би ми узалудна била

да немам стопала 
колена би ми давно 
зарасла
да немам колена 
што би ми живот

мој мали живот 
од коже
и воде
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продана
Ілава

продао сам главу 
трочланој породици 
из карађорђеве 
(платили су добро)

костима храпе псе 
од косе праве завесе 
и ужад

понекад
изнад мојих рамена
пролети она продана глава 
као птица

пси за њом
појуре лајући
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ђавољи 
нокты

војнику на стражи
расле уши
на сваки шушањ
по неколико метара
увис
а ноћ пуна шумова 
била

толико му за ноћ
нарасле
да су изјутра биле веће
од тополе тенка и касарне

војници доводили жене
у његову еустахијеву трубу 
и водили љубав са њима 
стојећи

војник je за то време
спавао
ђавољи нокти
расли му на ногама
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ианшалоне

убили су ме
и мени мртвоме купују панталоне

било je много лакше
убити ме
него погодити врсту боју 
и нарочито дужину 
j ер сваког часа 
нарастем по сантиметар

ja ћутим
гледам њихове муке
око избора
ни je ми свеједно 
али
то им не могу рећи



крај

ево ти моја глава 
узми
моје руке
ноге кичму трбух

дајем ти
своје кости
модру крв
дајем ти свој живот

мени више не треба
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чудо у 
сшудениіщ

из реке 
изађе младић 
сувоњав и жут

и похрли народ 
мошти да му дотакне 
крв да му пипне 
да гледа кроз 
његове очи

уши његове
беху свуда по трави 
руке његове 
гореше као луч

(док прављаше 
од воде
звона и звекире)
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ишиид 
Іолу б

птица голуб 
не noj рано

птица птица
лети птица

јеси ли се назобало 
назобало наплакало
птица птица

није време за зобање 
j ер je време 
време време

кишовито
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косшобоља

порастоше ми костима 
крила

једна ми кост 
ка води одлете 
jao

друга се кост 
у земљу забоде 
jao
зеленкада из ње 
ниче

месо моје
листу кртину
небо распиіье
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фошографија

кроз цвеће
кроз корење 
види се 
очева јетра 
мајчино колено 
братовљева рука

кроз њих пири ветар 
као кроз свиралу

земља je густа 
и влажна
види се
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разговор са м.

твоје кости 
иду испред тебе м. 
и лају на липе

небо je кртичњак
кавез за рањеног
христа

хладно зелено
хладно зелено
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иаіански 
доручак

коленицу кресту
кокало
парче смонице
у златном тањиру печене

две кости
чеоне

чашу козје крви

две дојке
стоју и стојана
кад зидамо да се не опуча

кад једемо да се подгојимо 
поган поља да нам процветају 
и мртваци да нам не устају
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калина и 
петкутин

ио Ми/іораду Павићу

петкутин заволе калину 
калина заволе петкутина

он њу уједе за срце 
она њега за око угризе

она њему разбаца кости 
по трњу
он њој покида дамаре

седмог дана замириса 
њихова мртва крв 
запеваше кости иза 
облака

толико се беху заволели
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иаіанска 
браћа

брат и ja
јуримо змију аждајкињу 
око куће

држимо глогове кочеве 
у зубима
деца нам престрављена 
дрхте под стрехом

грешници грешници 
виче отац
бежећи пред нама 
a крв му лије из пета

шта би са аждајом 
шта нам би са оцем
закукасмо нас два
кукавца
главе нам падоше пред ноге 
ноге попеше под пазухе 
j едино гладни трбуси 
остадоше да трче око куће 
као заклани вепрови
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два 
живоша

ако удавим оца на спавању 
(има тврд сан 
и криву кичму) 
ако га ножем у леђа 
каменом у потиљак

хоћу ли имати два језика 
два живота

ако будем оцеубица 
на крв и нож са хлебом 
и сољу
(погано месо, црвљива вода)

чека) у ли ме два сунца 
или
два гроба
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бела 
песма

дошао човек на бели петак 
иза белог брда
држећи се за белу браду 
и одељан штап

стопе му се белеле 
у зеленој трави 
текле му беле воде 
из ирних очију 
само je снег падао 
румен

ja сам чудо
рече
од пепела правим 
бели хлеб
од блата брашно
дајте ми чашу воде

тумарамо по црним ноћима 
тражимо белог човека 
носимо воду 
пепео и блато
нестао негде у руменом снегу 
у некој великој води 
j ош нас чека
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косовска 
елешја

окренуле се реке наопако 
кости проклијале 
кољу стоку
и ржу као коњи
пред зору

опашеш нож за noj ас 
он те преко ноћи
закоље
познају се трагови
око куће

стопе и реп
у снегу
крвави кочеви
по ливадама

овде je горе бити мртав 
него жив
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Косово иоље

од живих глава 
усољених језика 
од мртвих уста 
ужеглих ребара

од остригане косе 
бркова и зуба
од мора потонулог 
у ђавоље копите 
(крије велику змију) 
од људи чизама 
коња и костију

Косово поље
од мермера и пепела 
отче наш
иже јеси на небесјах

кавез поље
долина за кутију 
зрно шибице
коме гори глава 
а реп бежи пред ватром 
грлећи велику змију
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усиомена 
прва

тадеушу ружевичу 
слете на језик голуб 
и зачуди се 
коме ли крила расту 
на погрешном месту 
мени или њему

чак ни он
није приметно 
како се ружевич 
шета са железном клопком 
по Кракову

долазио je
са челичним шиљком
и пробадао пацове
око бисте адама мицкијевича 
убод по убод 
при излазећем сунцу

35



сшање

лађари по дунаву 
Никита станеску 
лађари

лађа му од слова У 
дунав од крљушти 
и рибљих кљунова 
он на све личи 
само не личи
на Никиту станескуа

златногриве рибе 
праћакају се
и прскај^ Никиту по лицу 
он мирно весла 
рукама и ногама 
игледа у дно 
он мирно весла

доле
претворен у аждају 
спава месец
и дише као медвед

Никита не дише
ово није ваздух за дисање 
ово у ствари и није ваздух 
ово се дунав излио по небу 
ово птице постадоше

36



крилате рибе 
ово сам ja горе 
само се чини 
да лађарим по дунаву 
каже
веслајући рукама и иогама 
као словима 
Т и Л
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шочак

стеван раичковић 
гурао точак 
низ поље

поље имало
реку и небо
точак
тишину уместо
паока

раичковићу се чинило 
да гура себе у слабине 
и да му се срце котрља 
испред ногу
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вода у 
I рлу и 
ушима

Владислав петковић 
обу чизме од седам миља 
и крену на пут

јато морских паса 
беше му извидница 
сваки од њих имао je 
по нешто његово 
у зубима и стомаку

он није имао ништа 
осим
чизама и срца

диже се вода до неба 
пси се на смрт уплашише 
и побегоше на север

Владислав петковић 
оста да иде сам за лађама 
и тражи ту проклету земљу 
(србију) 
чије име ни je могао да изговори 
од воде 
у грлу и ушима
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сиаваћа соба 
алонса кихане

кад умре
алонсо кихана
пробуди се његова 
спаваћа соба
и рече
како je пусто

с вечери дође 
шарени коњ 
и проли' шарене сузе 
на црни тепих

коњ je плакао 
соба je плакала 
алонсо je играо валцер 
кезећи се на
гробаре
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у иољу

антоне Павловичу 
ja јесам јоб твоју мат 
рече лав николајевич 
и насмеја се јетром 
иако су му многе године 
као свраке чучале 
у ушима 
no ганглијама 
и гласним жицама

антон Павлович 
обриса наочаре 
плућном марамицом 
и погледа устрану 
било га je срамота 
од птица и пшенице 
ко j а му се завлачила 
кроз носне шкољке 
у десно плућно крило

изгледа лаве
да ову планету биљака и воде 
делите на пизде и курчеве 
рече и поцрвене 
као много година касније 
Никита станеску 
у песми аутопортрет
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j уда У 
србији

карађорђе петровић
(без главе)
оде да последњи пут 
види кумову кућу

под прагом га нешто 
мрко погледало 
љута гуја
са седам очију

(уплати се црни ђорђе 
за кумову кућу)

куме викну
кућа ти се у црно 
завија
и одјаха према мору

његовим трагом дође 
исус назарећанин 
са дванаест ученика 
да виде гују под прагом

један се од њих 
гуји осмехнуо
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радна соба 
бранка миљковића

у њој
нико више не нише песме 
ствари су намештене 
уредно
ништа се не миче
осим
што понекад уздахне
писаћа машина

и где (чуда)
устаје његов капут
ставља папир и оловку
у цеп
зализује длановима косу
и као ариљски анђео
лети
изнад телевизијских антена
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освеша
оца ђузепа

ja и мој бпизанац
пинокио
лутамо боси по свету 
он од дрвета
ja од крви и меса

небо je од пиљевине
и пепела
мора од костију оца ђузепа 
његових тестера и диета

једном нас неки пупежи 
ежен де растињак 
д’артањан 
и санчо панса
задавшие у ружнчњаку 
самостана свете кларе 
у дубровнику

мене од крви и меса
њега од чисте храстовине

(ваздуха ваздуха 
вичемо
а руже миришу на 
диета и пиљевину)
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за једну месечину старији 
долази отац ђузепе 
из мора егејског
са тестерама и длетима
да нас направи
од тврђег матери j ала

видимо га како jame
на магарцу
кроз херцеговину и плаче 
где год погледа 
сукне ватра
змије му се свијају у недра
крв му тече из опанака

аждаја над теговом главом 
лети као облак
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