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Велиша ЈОКСИМОВИЋ
СЛОВЕНСКИ МОТИВИ
ГЛАВА ЗА ПОЈАСОМ
(Словенски мотив, деведесет трећа)
Када је Иља Муровец пролазио
с главом злотвора за појасом,
народ га је одушевљено поздрављао.
Баш се одушевљава тај народ:
кад зида беле зидине
и кад руши зидине.
Кад прави танка вешала
и кад скида с вешала.
То је збиља – Иља, Иља,
носи главу злотвора за појасом.
А Иља је пролазио
већ сасвим уморан од свега.
Само он је знао да народ не зна:
Ево иде Иља Муровец,
носи своју главу за појасом.

РАЗГОВОР СА ПОТЕМКИНОМ
Коначно, човек увек остане сам.
Сам – 14. септембра 1993.
Сам – већ тридесет две године.
Већ тридесет две године, ево,
устајем сваког јутра бунован
и, незадовољан својим сновима,
дочекам се на ноге – али не:
не баш сасвим сугурно.
Нерадо отварам прозор.
Нерадо отварам очи.
Светлост ме увек заслепи.
Кажем – тридесет две године,
а увек исте сене – подбуле, масне.
Помислим: то је свет-село које бих волео
да рушим – али чему?
Коначно, кнеже, светина има законе
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који су недоступни људском уму.
Па и ова моја немогућност
да управљам својим емоцијама,
да станем исподе вешала
и кажем „ово су вешала“,
више је ствар ирационална
него што изазива сажаљење.
Светови којима припадам
недоступни су и далеки,
свет на који сам бачен
нестваран је и туђ.
И ту се више ништа не може.

БАХЧИСАРАЈСКЕ ФОНТАНЕ
Ни Пушкин ни Мицкијевич
нису овде слободно певали.
Само су немирне дрхтаје
упоредили с бескрајним сном
о лепоти.
Али живот није само сан о лепоти
и није само један титрај.
Тражим изгубљене гробове,
просуте прахом татарских лепотица.
Дозивам по неповратима Бахчисараја
кости војводе Миленка,
Вождовог дисидента.
Опрости ми, војводо,
далеко су Стиг, Дунав и Кличевац,
ти и не знаш да је у Србији
заувек престало да куца срце буне.
И не знаш да исте уходе
још походе села и градове,
делећи уздуж и попреко жиле кукуте.
Опрости ми, тражим изгубљене гробове,
али ми се очи у фонтанама растачу.
Не, не одгонетам шум времена.
Само јуродиви верују да је живот
мирна површина воде.
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НЕЛАГОДНОСТ
(На гробу Тараса Шевченка)
Не ослушкујем више поуке о олуји.
Ни фразе о суштини.
Ни јауке тишине.
Баш као ни онда када сам полазећи у рат
заборавио да пустим пса с ланца.
Као онда када си ми у Каневу
на гробу Тараса Шевченка рекла
насмејана - а знам да је болело:
Слободу су измислили робови.
У часима када нисам сигуран
да ли ћу само на трен склопити очи
или ћу засвагда заспати на друму,
блатњавом и опогањеном као и све око нас,
а можда и на белим грудима девице,
осећам извесну нелагодност
што не размишљам о проституцији.

РАВНОТЕЖА
Херберте, тенкови више не прелазе границе,
Варшава се коначно усправила,
али равнотежа старе Европе
међу бутинама је младе Украјинке.
Твоја мисао лебди источно од Истока.
Како је дивно бити песник древне Кине!
Како је лепо поистоветити се с капима росе!
Како је величанствено вратити се у бесконачност материје!
Најзад, деведесет неке пробудио сам се у Лавову.
Опет Украјина! Тада сам једва био чуо за Загајевског.
Видео сам како огромно челично чудовиште
чупа бронзану главу вође Октобра
и устоличује светлеће билборде.
Уметност равнотеже тражила је нове форме и нове жртве.
Бескрајна житна поља цвилела су у пламену.
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Бранка ПРАЖИЋ
ГРОТЕСКА
ружичаста балерина кружи на постољу
тела заробљеног у једном покрету
са подигнутом витком руком
коју не може да спусти
иако је боли још од прве пируете
тужни пајац разматра идеју
да јој напише љубавно писмо
он је, ето, баш тужно воли
и поред њене уображености
јер уме да стоји на врховима прстију
музичка кутија свира мелодију без смисла
музику за глуве уши и празне душе
док на високо разапетој жици
балансер очајно глуми равнотежу
јер жица пуца а ослонца нема
кловн се церека ружним црвеним устима
има нацртану сузу и шарене балоне
огромне ципеле
цвет на шеширу
и глуми весеље у театру апсурда
дрвена марионета клима рукама и ногама
срећна јер је канап држи на окупу
несвесна невидљивог господара
који је никада неће пустити
из луткарске представе
лимени војник игра преферанс
са добошарем и мађионичаром
игају игру у којој се лицитира
и у којој нема победника
јер је живот на талону
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***
из улаза зграде на периферији
Ања скреће лево, одлази у школу
мама скреће десно,
одлази да живи
Ањин сан

ФОКСТРОТ
Клизим у нашу прошлост
као шлеп невестине хаљине
као шлеп на мрачној води
недостаје ми реч која значи ''бити без тебе''
та реч у једном језику постоји
али ја тај језик не знам
нигдина у којој те тражим
само је још једно место на коме сам сама
а нигдина заправо и није место
за вратом ми дишу црне фаланге
а ја обувам своје ципеле за фокстрот
и отварам плес на коме даме бирају

ЗА ТУГУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДВОЈЕ
ја која чекам кувано вино
од старог конобара
у задимљеном бистроу
негде на Доњем Дорћолу
ти који си нестао у тишини
у прашини
без циља и наде
да ће бити боље
верглаш у старом капуту
на улици без пролазника
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и продавачица хризантема
испред гробљанске капије
портрет Луније Чеховске без зеница
и пробушена гитара Вилија Нелсона
руски штим
и Бергманова Јесења соната
календар на зиду
из године која је одавно прошла
и казаљка на часовнику
која нас гура у светковину бола
гатара ми гледа у длан
и шапуће асвин... асвин...
*асвин – суза

14

Вера БРАНКОВИЋ МАЈСКА
ЧЕКАЈУЋИ ЗОРУ
Ко ми је био онај човек плави
С плавим шеширом на климавој глави
Који ми је кроз густиш трњака
Спустио у шаку седам сребрњака
Тихо рекавши да ћу да одлетим
У плавет неба кад се њега сетим?
Због каквог је неизлечивог бола
Натрашке трчала пролазница гола
Преда мном застала на клизавом путу
Смакла ми с главе стару капу жуту
Да прекривена пахуљама густим
На теме ми свој хладни длан спусти?
Зашто лети ноћу пратио је свице
Њихао се клецао и падао нице
У светлосна бића загледан дубоко
Као да му свемир упао у око
Један хроми дечак занесеног лика
Врло сличан мени као моја слика?
А где се ја налазим у поноћно доба
Зар мени припада усамљена соба
У којој се и од себе кријем
Као да ме нигде у времену није
Па док се лед лепи по прозору
Сва згрчена ћутим чекајући зору?
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У КОВЧЕГУ
У ковчегу од дасака простих
До костура сасушене коже
У тлу влажном још ме мучи двостих
Песме која се изрећи не може.
Поезија! Каква опојна комика!
Каква заблуда природе мог духа!
Залудност узлета кликтаја повика
Напетост вида дисања и слуха!
Правцем сам се сопственим губила
Опседнута надземаљском тајном.
Ја сам свој живот добро одглумила
Шапатом Сунцу свом праоцу сјајном.
Па нека сада тихо споро теку
Тренуци у којима мене нигде није.
Стварности сањај сребрнасту реку
Сањај је од мене дубље и бистрије.

У ЗАМЕТКУ
Нешто друго сасвим друго
Друкчије од свег што бива
Немерљиво с дужи с кругом
У заметку свом се скрива
Невидљиве сплета нити
Развија се до расцвета
Али ко ће ко ће бити
Творац овог другог света
И да ли ће да се сећа
Врлети и изворишта
Голубова сенки цвећа
Ал и кала и змијишта
Нешто друго другачије
И од дуге преко свода
Биће зрачно и свачије
Отворено ко слобода
Којој непрестанце тежим
Затворена у сну прошлом
Да унутар себе бежим
Свему што још није дошло
Под челом ми одјекује
16

Звонки позив вечног бића
Што би са мном да путује
Од тајанства до открића
Дна топлине и светлости
Надземних и земних стања
Живог жара и светости
Непресушног постојања.
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Власта МЛАДЕНОВИЋ
КАРПАТИ СЕ НАСТАВЉАЈУ
Теби певам, биљко,
певам јако, тако
да ме чујеш
испод снега карпатског.
Мени горе није лако,
космос је провидно хладан,
док ходам бос,
режи птица, црни кос.

ДЕЛИЈОВАНСКА
Сад ће але и вране
нагрнути на ме,
мој Дели Јоване,
ударити намет
на вилајет,
кљуцати ране,
мој Дели Јоване.

ЗАВИЧАЈ МЕ ЈЕ НАПУСТИО
Нисам ја њега,
завичај је напустио мене,
пустио низ воду,
Ннз мутни Дунав.
Све сам даљи,
мој Шаркамене,
једва се сећам,
бледе су успомене,
магла пала на очи.
О свему сведочи
свака бора
на мом лицу.
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Далеко су мора,
пливам, снивам
Ануов брег,
на ком седи Утнапиштим.
Као вечност
одужио се збег.

ПРАВЦАТ
У праву је Миљковић,
„најлепше певају заблуде“,
Томашевић пише
„нове узалудности“,
Цвијетић се бави
„узалудним пословима“,
једино ја верујем
да нисам узалуд луд.

С ОНЕ СТРАНЕ СОНЕТ
Не препознајем
ни себе ни друге,
ми не постојимо.
То су само опсене,
сене које лутају
пустим завичајем.
Нисам то ја,
нити су ови људи,
то су неки други,
неко друго време.
Нека, нека,
док постоји сенка,
има и светлости,
поезија сја.
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Јевросима РИСТОВИЋ
(Из поеме Три Е)
ЕВИЈА
Евија... у рађењу све је
Земља се у нама окретала
улазило, излазило море
са својим космосима
враћало тајну на место постанка
Едипсос...
засејан лековитим изворима
богатством говора врела опијен
изобиље чији род су брале
небројене душе
небројени привиди
Играли су се из свих дубина
донети минерали у часовнику
који је у нашим костима куцао
Из хиљаду метара дубине долазио је
лек нама који смо из хиљаду метара
дубине свог бића скупљали болест
Животи претворени у водотоке
облици нада,облици бола, ходали су

НА ГРАНИЦАМА НАШИХ ДУША
На границама наших душа мрестили
су се пламенови пуни страсти
Eгеј...
брао је наше додире,маслине неречене
лутао у нама, износио, уносио мапе тајни
спајао се са нама,спајао крајеве дана
мењао нас,мењао себе,садржаје у мислима
и ми смо текли,пут је био од стакла
Егеј је у нашим костима правио обале
таложио своје рукописе
могао да нас испише, обрише, за час
нас који смо сеоске сокаке урезане у душу
донели да се одморе,надишу,обнове
20

Уносио је своју ноћ,пресољавао нам јутра
играо своја кола,свој заплет,свој чвор везивао
умивао наше заједничко лице
од пре настанка света
Егеј... глас из кога море поче,потече, свану

У ПАРОХИЈИ МИРТЕ
У парохији мирте,у мраку где мољци
несанице вребају да згужвају цвет
где се коси јун и жито,беру дудови
цвета море пред кишу
почиње исписивање обала
као светог писма
Реч море - испливавам кроз њу
до писма у ком су се замрсиле
моје речи са његовим
у страсти невидљивих пољубаца
белина папира се каменила

ИЗМИЧЕ НОЋ СВОЈЕ СТОЛИЦЕ
Измиче ноћ своје столице
топе се привиди на летњем сунцу
отварају се очи, почиње буђење
Позајмљујем дане од овог острва
од лептира расцветалих као мимозе
цвркут слова туђег језика
на гранама нара у нама израслог
Прошла ми је ноћ на испуцалим
длановима обала
тражећи твоје лице од пене
на саборима таласа луталица
откинутих од мора као богумиле
Јутрос су на белом папиру
запевале птице
Свака ћелија ових речи моје је
складиште љубави за тебе
Носим знак на челу оних што
су замонашили ћутање
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УПИЈА МЕ БЕСКРАЈ
Упија ме бескрај,још лутам
Све то што се види,све су то наши додири
који путују вековима и биће савршено
спојени у неком будућем бићу
Тамарис, његов сок састојаће се
од речи о теби,мана настала од његовог
сока спасиће ново племе у пустињи
Влати ветра опрезно ће додиривати
босиљак
залутали часови
неће пристати да прођу
остаће у пољу, у том семену,
смејаће се пролазности

БИЛО ЈЕ ПОДНЕ
Било је подне
туга је чупала дрвеће
чежња гасила једну по једну свећу
Свака те моја реч тражила
из тела одлетали лептири
Паковала ме стварност
у мале кутијице за капи
Незаустављив поглед, као талас
са друге обале плавио ме
Таложила се на дну мора моја дозивања
Кораци су жива бића,опрости
хтела сам обале прекрити њима
хтела просути све успомене
један живот,наше нити
све
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Стефан БУКВИЋ
ЧОВЕК БУДУЋНОСТИ
Запекла сећања
Завезаше уста
Човеку будућности
Кораци посташе климави
На превртљивом тлу
Пуном одрона прошлости
Без гласа
И сигурних корака
Оста нем и непомичан
На средини живота
Повратка нема
Напред се не може
Човек будућности
Поче живот
Испочетка

АПСУРД
Обична љуштура
Празна
Прозирна
Споља напрсла
Изнутра прљава
Оронула
Паучином настањена
Годинама осакаћена
Животом измучена
Изнова устаде
Из блата
И назва себе
Човеком
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МУЗИЧКА КУТИЈА
Мук у зидовима
Толико јак
Да производи гласове
Гласови у глави
Толико јаки
Да начујеш речи
Од тих речи
Надолазе реченице
Које претачеш у стихове
Од сваког стиха
Настаје нови
И тако у круг
Све док опет
Не настане мук
Вредан твоје поезије

САЊАО САМ ДА САМ НИШТА
Моје писање представља
празан ход ка ничему
пресипање
из шупљег у празно
бег од стварности
у сигурну луку неспокоја
беспотребно гомилање речи
у суманутим ноћима
препуним порока
и по које емоције
која безуспешно покушава
да буде сакривена
Моје писање представља
све оно што представља
мене
моје снове
дилеме
и несигурности у сопствени животни пут
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који подсећа
на пун круг
широког полупречника
који нестрпљиво чека
да му површина буде израчуната
Ко смо онда
моје писање и ја
ако смо сањали
како смо ништа
пробудивши се
са осмехом
са кога не може
да се протумачи
ама баш
ништа
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Вељко СТАМБОЛИЈА
РИЈЕЧИ И КОРАЦИ
Сваки пут
Када се много
Причало и говорило
Ријечи је понестајало
Сваки пут
Када се кретало
У велике походе
Корака је понестајало

ПЕПЕО И САН
Хвала ватри
Што иза себе
Пепео оставља
Хвала сну
Што понекад и претке
У госте позове

БЉЕСАК И ОЛУЈА
Не сијева муња
На рђу и трулеж
Сјајни шиљак
Тражи гром
Не долази олуја
Да дигне прашину
Већ да сломи
Моћни храст
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ПОЗИВ
Дођи ти нама
Онако из навике, без најаве
И немој се, молим те, извињавати
Дођи ти нама
Зато што ти се долази
Пало ти напамет па си, ето, дошао
Дођи ти нама
Не звони, не куцај
Капије су ти широм отворене
Дођи ти нама
И једном кад дођеш
Немој престајати да долазиш
Дођи ти нама
Одавно нам нико долазио није
Са лијепим осмјехом на лицу
Дођи ти нама
Не тражи, на захтјевај
Даћемо ти колико имамо
Дођи ти нама
Ужељели смо се гостију
И гошћења
Дођи ти нама
Не скрећи нигдје
Сви знају гдје смо
Само ти дођи
Лако ћеш нас наћи
Кућа нам је на сред пута
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Владанка ЦВЕТКОВИЋ
ИДЕЈА КАО ФИЈУ
С времена на време
прошетам кроз идеје.
Нешто и напишем
Пустим да ми речи
пролете кроз главу
и изађу кроз уши.
Не разумем ништа.
Пролет; самоубиство.
Ставити цев на слепоочницу.
Пуцати одмах.
Могу се предомислити.
Урадити у цугу. Фију...
Онда паднем.
Као хаљина са вешалице.
За промену,
сад сам туђа брига.
Тело, обична гомила веша
Која чека да га покупе.

ПОГЛЕД У МАГЛУ
Да ли бејах
Погрешна особа у право време?
Бубуљица у
југозападном ћошку чела кљуца.
Да ли је она
Поетска слобода израза?
Схватам –
неопозиво сам заљубљена
у тебе коме не знам ни презиме.
Тренутна привлачност.
Слушала о томе, али
не веровах да постоји.
Не овако... водити љубав...
28

Извлачим мисли из
прималног брлога
у који дозволих да уђу.
У глави, екстрабајно.
Помућено и нејасно.
Као на Монеовој слици.
Моне је имао катаракту!

ПРЕРАСТАЊЕ
Шум великог града
шири се тамом
да прогута усамљене душе.
Креативност
заглављена у подруму.
Осећај поражености.
Порицање порицања.
У језгру мисли – видех себе.
Отварала од сећања
и људи који су прерасли у сећање.
Колаж од гужве.
Моје живовање.
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Владица РАДОЈЕВИЋ
ОНА КАЖЕ
На сву срећу, није рат,
Па је снег тако топао.
Она каже:
Хајде да га гледамо
И не трепнемо док
Не заспимо.
Зграда не игра,
Стан не певa,
Соба ништа не пита.
Радост без смејања
Изнутра.

МИМО ТЕЛА
Над крововима,
Јутро се смеје
Загонетном усном.
Шума излази у шетњу,
У поглед пун обећања.
Бела топлина путева
И раздражујућа глад
Дуго чеканог дана.
Изгледа далеко,
Но тек је корак
До пожара на хоризонту.
Он се боји
Онолико колико се
Може бојати неко
Ко те је видео
Мимо тела.
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ПЛАМЕН
Између шест белина
Рађа се пламен.
Грана у сенке и звукове,
Долази ниоткуда,
Непозван,
Не куца и не пита.
Улази и излази,
Плавичастим таласима
Убрзава кретање.
Од мутне светлости коју исходи,
Враћа у стање пре рођења,
Стање топлог заклона,
Без времена,
Без свести,
Без имена.

ПРАСАК
Шпиц једног малог језика,
На рубу чаше с коктелом,
Пресекао је празнину ума.
Осмех који је звонио
Над усправним стаклима.
Очи од рума и шећера.
Струјање сањивог говора.
Даљина суседног стола,
Тако неподношљива.
Чија је њена ноћ?
Колико јој је кревет тврд
Када сања,
И може ли се улицама
Мирисним од корака
Назрети крај овом
праску изненадних питања?
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Жељко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ХЕРЕБАРИЈУМ
Пса буде ударци опалих јабука
о кров
акустиком празног стомака
Померам столицу
како се помера хладовина
око северне собе
Једанаест сати. Прсти ми
миришу на
паприку,
рђу
и цигарете
Око три поподне:
уздише трактор са приколицом на узбрдици
уздише пас
уздишем ја
Пецкају муве и скупљају се
око стола пред кишу
ставим парче лубенице на трем
дођу осе
нема више мува
и такви проблеми се реше
у зависности које више волиш
Негде пред мрак
чује се косачица
и све што је
изнад 12 центиметара
пада
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УДИЦА
Није било баш толико рано
устао сам пре њега и гледао сам
да га звуцима покрета
по кући и гласом водитеља јутањег програма
на радију пробудим
он сад споро жваће сендвич
пије чај и гледа ме очима
девојчица са гоблена
док обувам чизме и
узимам штапове за пецање
до тада положене на зид
као ловачке пушке са ручицама чекрка
уместо обарача
то су штапови за пецање мртвог човека
који је у ову кућу долазио да се
пијан успављује шумом лишћа белих бреза
али то не смем да му кажем
спуштамо се до места које зову зимовник
тамо је река мало преграђена
да сачува бокове чамаца
од леда и таласа
прсти нам не миришу на ванилу
и сличне мирисе који се додају
као ароме мамцима
смишљам начин како да му објасним
да ћемо уместо на пример
проје у воду бацати парче метала
додајем му нож да се осети важним
ово је његово први одлазак на пецање
њему везујем мању варалицу
себи узимам ону коју имитира
рањену рибу у покрету са црвеним концем
обмотаним око удице трокраке
и препричавам му чланак који
сам читао у неком риболовачком часопису
где штука гута све и како је једном
загризла и на мамац у облику хавајске луткице
само зато јер јој је сукња лепршава
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и иритира је док се он
одушевљава како могу да забацим и погодим
свако место у правцу његовог голог кажипрста
причам му и то
како сам једном док сам чистио штуку
око два кила у утроби нашао једну мању
од скоро седамсто грама и да сам је пре тога
напипао прстима
могао сам да додам
док скидам јегуљасту траву са удице
пре него што је поново забацим
да је тако исто тако и са људима
али и то не смем још да му кажем

БЕСПОМОЋ
Седели смо иза паравана од књига на тезги,
продаја нам није ишла ништа посебно јуче,
ни данас, ни ових дана
Ишчекивали смо кишу, гледали смо у облаке
и у људе који су гледали у облаке
процењујући време и место где сада
можда она пада
Припремили смо најлоне због неколико капи
и онда опет ништа
Лето званично још није почело,
а већ су ми се назирала
потамнела места до сунца
са горње стране стопала
преко којих прелазе траке сандала.
На путу до зграде у 72. блоку на
ивици града свратио сам до продавнице
по паковање шумећих таблета витамина.
Нигде кише,
ни бљеска муње, ни звука
Из циганског насеља поред видела се ватра
Гори гума
и црни дим се видео у мраку
како одлази у беспомоћ.
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ОКО
Ушао сам у аутобус и потражио
празно место даље од врата
сео сам извадио књигу спустио ранац
на под између ногу
жена је села на седиште поред мог
имала је љубичасти капут
и љубичасти лак за нокте и љубичасте чизме
завукла је руку у љубичасту торбу
и померала је тако као да прориче
судбину из утробе жртвоване животиње
онда се смирила
периферним видом са приметио периферни вид
хтела је да види шта то читам
окренуо сам главу ка прозору
да може да погледа лепо
и на миру
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Анастасиа СТОИЉКОВИЋ
НАРАВОУЧЕНИЈЕ
АХИЛОВО
-У ТРИ ПЕВАЊА“Aко останем овде и борим се около Tроје,
нема ми повратка кући, ал’ слава ми пропасти неће;
ако ли кући се вратим у вољену очинску земљу,
нема ни славе ни дике, ал’ дуг ћу имати живот,
те ме неће смрт и удес достићи брзо.”
Хомер,”Илијада”

ПРВО ПЕВАЊЕ
Перу ме набујали потоци и реке;
корита сам за пету прерастао.
Дављеници плитких вода
не прете да опросте дубине.
Само ме сопствени траг
обликом страшио и спотицао.
Не осврћем се; није важно
која ме хорда гони.
Љуљам разјарену ћуд усуда
труплом ратника и тринама ината.
Док хладни Стикс отиче венама
умирући размеритељи мог
безочног погледа сневају
о топлијим крајевима.

ДРУГО ПЕВАЊЕ
Примих се из корова на
греховима плодном тлу.
Уз звекет поре о пору
славих јубилеје промашаја.
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Хитао сам за облацима
на крилатим стопалима,
неометајући раст траве.
Окупан немирима дуго
не замирисах на спокој.
Распаметила ме клица истине.
Изместила рутине из лежишта.
Под зидинама Илиона
не скончах од тешког зла,
већ изморен мишљу
како за живота славног
не удахнух трун полена.

ТРЕЋЕ ПЕВАЊЕ
Смртно рањен лежим на земљи
коју сви целиваше, а ничија је,
нeсигуран да ли је плаво
боја небеса или душе.
Једном ногом укорењен
призивам, као духове, сећање:
под чијим сам то ногама
преварен проходао?

ПОТКИВАЊЕ ПЕГАЗА
Сачувај ме пресушених извора,
Пегазе. Да не осванем
у безгласју што разноси свет
на ситна шапутања.
Мученици од бола умукоше
пред одлучношћу камена
(о који се једнако разбијају
хвалоспеви и јадиковке).
Маховином обрасле шкољке
постају вештачко станиште тишине.
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Затрпаног ткивом космоса
мрви ме седа влас прећутаног.
Рој раскошних мисли разоружан
добрим навикама:
расуте руке рођене из мрака
запечатиће ми уста.
Сачувај ме пресушених извора,
Пегазе, и милости ереба.
Расветлих тмину свакојаких
бездана. До сопственог.

СТИКС ТЕЧЕ, СТИКС МЕ МЕЊА
Туђа корита не пресуших
отичући споро до коначишта.
Вијугам око околних извора,
неутешно. Загазићу у тебе, био
баруштина или прозирни океан.
Антологијски је призор растицање
подземних вода у осмех.
Убица бојазни је изнова
преваљена стаза до губилишта.
На прамцу стоји: недолично је
сневати о Хароновим тетивама.
Уосталом: за један обол
побациће нас земља, којој
само леђа окрећемо, као
некада давно утерус мајке.
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Верољуб ВУКАШИНОВИЋ
ПРОЛЕЋНО ПИТАЊЕ
За који минут, а хтедох рећи
за коју годину, не знам, зна Бог,
сунце ће преко брега ми прећи
а опет цветаће леска и глог!
За коју годину, за који минут,
за који часак, од наде и сна,
у тебе, траво, тело ће лећи.
А душа куда ће? Не знам, Бог зна!

ВАРНА
Елки Њаголовој
На Црном мору бела Варна,
допловила је слика чарна
из сећања ми, као барка,
да ли је Варна или варка?
Да ли је Варна или душа
што откуцаје срца слуша,
душа словенска, влажна, жарна,
у оку светли, светли Варна.
Голубица је једна бела
са варним зраком долетела
у ову песму, као Парка.
Да ли је Варна или варка?
Или ме мами слика, јарка,
да тражим себе сред морског парка*,
тамо где сновна или стварна
у мени светли, светли Варна.
*Парк на обали Црног мора
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МОЈА ПОЕЗИЈА
Не зове а има бесплатне минуте,
нема је на фејсу, ни на инстаграму,
све друштвене мреже сада о њој ћуте,
повукла се негде у тешку осаму.
Можда је у пчели, можда је у цвету,
а можда још спава, као мртва драга,
узалуд је будим кад на интернету
о њој више нема помена ни трага.
Али слутим да ће, негде изван чипа,
једном да се јави, као с неба дуга,
и нове ће риме са њом да ме споје.
Јер била је бреза, оморика, липа,
и била је чежња, опомена, туга,
радост, патња, звуци, мириси и боје.

СПОМЕНИК
Било је људи (а и сад их има)
који су клали срне у очима,
и силовали сунца непозната,
и изгонили анђела из брата!
Било је таквих што су секли гушу
домаћину и пили му за душу,
и оних што су стрељали у лету
следећи своју врховну комету.
Због завађених знамења на челу
мртва огњишта урлају по селу
и с бесним псима из ужасних слика
лебде над главом црног споменика
што подигнут је, а по чијој мери?
По Божјој, људској или људске звери?
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КЛАТНО У НОЋИ
Боже, како је тешко знати
да негде неко кида влати. . .
О, како ићи, како стати,
кад ум не може ноћ да схвати?
А треба лећи, треба спати,
ал’ не да душа која пати.
Скоро да прошли сви су сати
а клатно бола још се клати,
и неко дете виче: Мати,
немој ме страшној тети дати!
А треба лећи, треба спати,
ал’ не да душа која пати.
Помози, Боже, неспознати,
ономе кога гоне ати
савести грешне да прихвати
у сину осмех који се злати:
Јер треба лећи, треба спати,
ал’ не да душа која пати.
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Милица МИТИЋ ВУЧКОВИЋ
СТАРИ (ПЛАВИ) МОЈ
Стари мој
Гледам како и после
Толико дугих година
Поносно служиш држави
Која је три пута мењала име
Кожу
Боју
Ветар
Како пркосно чуваш
Свој народ иако најбоље знаш
Какав је он уствари!
Знам да тешко дишеш
И срце ти прескаче
Јер превелик терет
Носиш на леђима
Гледам
И кријем своје сузе
Да не обрукам твоју снагу.
Гледам
И дивим ти се
Стари мој!
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УСПОМЕНЕ
Успомена, шта је то уствари?
Да ли је неопходна за нормалан живот?
Да ли се ставља на парче горког хлеба
да би било слађе?
Причају, пишу, певају о њима..
Лепе. Ружне.
Старе. Свеже.
Глупе. Поучне.
Тужне. Смешне.
Смешне. Тужне.
Од следеће године само на нашем тржишту
и са укусом јагода,
Преливом од чоколаде
и пуњене карамелом.
Успомене, успомене.
Успомене.
То је само обичан натпис на вратима
Кроз која прођемо
Сваки пут кад останемо сами.
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Славиша БОГДАНОВИЋ - РЕГА
ХОТЕЛ ЗАГУБЉЕНИХ ДУША
У самом финишу пете банке одгажене животне
количине, Боривоју Петронијевићу се о шију накачило
страховито стрмоглаво егзистенцијално урушавање. Нашао
се сабијен и стиснут у тешко вадљивој позицији.
Строваљивање које га је задесило било је неизбежно, док је
пак њему таква фабула најтеже допирала у стварносне
оквире. Из врло оправданог разлога – окорело патолошког
оптимизма. Квинтесенцијалног упоришта и ударне игле
његовог духа. Боривоје се током свог садржајем прекрцаног
животног опуса навиђао и без грешке препознавао
шаренолике токове кроз слике суноврата, као и волшебних
подизања са дна, али и мимо толико бујног и колосалног
искуства, кардинално је киксирао у пословном репертоару
и остао шворц. Го ко пиштољ. О тој справи Боривоје
никада није монтирао мисли и кадрове са цеви
нацентрираној ка својој слепоочници или фелацио модусу
аутоегзекуције, мада, сваком ко се нађе у језивијем дауну,
логика догура и тај јако зајебан моменат на видало – да
човек овлаш и у трку прелиста, или пак, помније ревидира
и ту збирку сабласних, јако најежљивих мисли...
Није омашка тако формулисати ствари спрам
Боривојевог менталног склопа, тако да о револверу или
каквом другом реквизиту за скраћивање недаћа које су га
задесиле, таква нарав никада не потеже никакве дилеме.
Узгред, интелигенција му је била под протекцијом рапидне
брзине промисли и ваљано подупрта бритком интуицијом –
последицом искуства; али уз алкохол који му је буљу
чврсто залепио за кафанску столицу током целе декаде
уназад, урушавање и дубиоза су били само пуки завршни
радови једне неминовности. Не припада никаквој
мистификацији да, када се само чује, како се неко сурвао у
подубљи бунар, још приде, ако се и види како се грчевито
канџа и ноктима и зубима о цигле тог бунара, које се
захваљујући мемли круне и бућкају доле у воду, понеко се
из орбите интимнијих, најблискијих, само ћутке мрдне у
неку своју страну - у неки свој ескиважни ћошак. Ту се сам
од себе, такође ћутке, одшљака тест пријатељства. Мучан,
али неизбежан. Није Боривоје таквима замерио на томе,
таман посла, а и није спадао у плачипичке, јер је био
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окорели фајтер на свим животним борилиштима, савршено
капирајући да са најездом срања мора играти страховито
зајебану симултанку. Ментално је припадао соју отмено
девијантних личности, предодређен да ингениозно и
мисионарски фура кроз живот и да га савија по својим
углавном ирационалним кординатама и ишчашеним
филозофским кредима. Стадо плебса такве никако не
мирише.
Боривоје није имао укњижену ни секунду радног
стажа, пошто је био ван свих социјално-работничких
система. Здравствену књижицу је извадио тек када је
жешће запело, у четрдесет седмој. На сису социјале се тада
накачио зарад стандардних соматских бољки које га тројно
нападоше: дијабетес, повишен притисак и аритмија чуке.
Нехајем их је игнорисао Није ни цвикао од смрти, давно
укапиравши да тај цвик завлачи човека у најнегативнији
лимб, где постаје само безлични, безбојни и љигави сурогат
људског бића. Пасош му је увек био важећи и на стендбају
за покрет, лична карта мање-више. Све док алкохол није
заузео кормило приче, успевао је намазаним вештинама да
без по муке опстаје. Да лако нањуши и направи кинту.
Углавном брзу и у таку, што подразумева нелегалну,
неутврдивог порекла. Боривоје је трајно био под
непоколебљивим духом младића, сагоревајући у јурцању
жустрих, наглих, ефектних љубави, а било их је. Углавном
је "водио" секс, љубав ту и тамо. Ниподаштавао је брак, не
држећи га себи природним амбијентом. Једноставно,
најспонтаније је третирао живот лаком апстракцијом са
карањем кеве већини норматива...
Како било, Боривоје се после две године поново
нашао у свом родном граду. Улетео је у један језиво
запуштен самачки хотел где је распад дебело харао, који је
већ неких седам година таворио под стечајем; без игде
икога од радника, којима је хотел иначе остао кратак
педесетак плата. Просто, прави правцати сквот, али
необичан, јебено добар сквот - са струјом и водом.
Заузео је Боривоје те вечери када је пристигао собу
на четвртом спрату, са неким старим израубованим каучом,
затрпаним брдом треша. Соба је као и остале у целини
личила на сметлиште. Доминирало је барем стотинак
празних паклица пљуга, поразбацаних посвуда. Десетак
„бешика“ пива. Много су ређе биле стаклене пивске флаше,
јер ликовима који се ту окупљаше, пиво у тој амбалажи,
само зарад цене, спадало је у чист луксуз, снобизам и
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фенсерај. По која је празна конзерва од паштета и сардина
зјапила. Празних кутија од свих могућих антидепресива и
барбитурата из гарнитуре легалне наркоманије било је на
све стране. Лепезе раскупусаних новина, поцепаних
судских позива и пресуда. Један порно часопис, где је неко
у свом уметничком надахнућу, риби са насловне стране
црним фломастером осенчио централну гениталну зону а на
челу написао - курва. Промашених тикета са кладионица у
сноповима. Неколико шприцева са иглом које су
"гудрољуби" заборавили да уклоне (солидан траг мурији), и
још прегршт свакојаких дрангулија за депонију. У клоњи је
све било поскидано сем wц шоље; није било чак ни држача
за тоалет папир. И то су дрпили, помисли Боривоје
видевши под ручном лампицом измасакрирану собу. Све је
од инвентара одавно почишћено у свим празним собама.
Некадашња рецепција је личила на сеоску шупу, у коју трпа
ђубре свако ко је лењ или неваспитан да га изнесе у
контејнере испред хотела. А опет, та је лењост била
последица најморбидније хроничне депресије, која је
гравитирала по свим ћошковима несвакидашњег уточишта.
И мокраћа се осећала ходницима. И човечија балега коју су
офирале зелене муве-зунзаре у ројевима. У неким су се
собама на првом спрату настанили и пси-бескућници, који
су вребајући када нема никога на улазу, утрчавали у своје
властите собе, носећи у вилицама који комад клопе
штенцима.
Када је осамдесетих хотел отворен, населили су га
радници фабрике, многи са породицама. Отворен је
конкурс, где су и „везе“ шљакале како би се допрло до
јефтине гајбе. Како је хотел урушаван тако се мењала и
структура станара. У последњој епохи, по стечају, нагрнули
су углавном маргиналци шароликих профила, маркирани
као социјални одрон и штрока. Почевши од дама, ту је
обитавало пар изанђалих, већ увелико бајатих и обудовелих
проститутки, које су некако још ту и тамо обављале своју
мукохлебљиву шљаку, голом буљом за тешку сићу.
Неколико несретних клинки из исте бранше које су ту
ординирале, повинујући тела продаји зарад утољавања
наркоманије. Једна олињала кафанска певаљка са тешком
бижутеријом на себи, донекле још пробирљива у
клијентима на проституцији као својој хонорарној
делатности. Шепурила се грациозним ходом док је са
тешким батом високих штикли и воњем најбагателнијег
дезодоранса справљеног од неке егзотичне далекоисточне
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биљке, оглашавала свој квазиграциозни пролазак ходницима хотела. Ту су се удомљавали и робијаши бескућници.
Дроњаве њушке са лакших потерница, које су капирале да
је хотел место ван домашаја органима гоњења. Врло ситни
нарко-дилери, којима су собе које су служиле као офиси,
биле окићене постерима Ал Паћина, Марлон Бранда и
Милорада Улемека. Мурија је врло често залазила у хотел и
изводила их са „лијама“ око ручних зглобова. Потом се
омасовило угњидавање убоге циганске сиротиње, у тој
јазбини једине срећне хомосапиенс сорте. Поносни што
живе у „луксузу“, пошто су брлог најозбиљније држали и
називали хотелом. Њихова су босонога дечица у заносу
игре, насмејана и весела цијукала и јурцала ходницима,
тиме несвесно показујући депресији да и њој има лека...
Ваљаше у јазбини живот и којекакве остале персоне
углавном похабане споља и изнутра, са сличних менталних
предела и хемија, еманципација, нагона и побуда, које је
живот убацио у своје сабиралиште очаја.
Међу староседеоцима, легалним станарима који ту
бивствују од пре стечајног потопа (по томе су се градирали
статуси у комуни), било је и оних који су себе третирали
чистокрвним племством и аристократијом, само зато што
су били пионири станарења од самог свечаног усељења на
отварању хотела, уназад целе три банке. Неки су од њих ту
прво направили, потом изродили децу и на крају дочекали
унуке. Они су и најдепресивнији. Летаргичних, тромих,
скљоканих, сјебаних и згужваних погледа и духова,
показивали су мрачну беспомоћност. Личили су на кипове
који ходају. На Индијанце који седе и блеје на ритуалу
призивања кише. Поготово што би нека увек непроверена
али и перманентна претња о завртању комуналија висила и
зујала ваздухом већ ужигано пресмрделих ходника хотела.
Ћаскали су, чак и кафенисали на тим истим ходницима,
углавном о досељеном „шљаму“, како се већ тај епитет за
новоулетеле одомаћио код аристократије и племства. У
прилог томе, провале и крађе су се у најмању руку
дуплирале, све док мурија није почела са чешћим
филтрирањем и обрадом терена.
– По уставу нама не смеју искључити воду - торокао је
један од букача на другом спрату, чија права толиког гласа
нису имала баш сразмерну тежину, пошто је упао у хотел
тек по потопу.
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– Ко бре у овој земљи лудака поштује устав и законе!? Је си
ли ти луд? – надовезао се један самац интелигентније
експресије лица.
– Треба да будемо спремни за демонстрације! – узвратио је
букач.
Те су демонстрације биле пред мобилизацијом у
критичним моментима, када би повремено банула која
неутемељена вест о сечи комуналија или катанцу на хотел,
а потом испаравала као какав непредвидив, али и зао дух
који ту негде увек лебди...
Боривоје је осмотрио собу. Лагано је померио све са
кревета, како не би узрујао прашину која је освојила кауч.
Поставио је своју путну торбу као јастук и прекривши се са
неколико картона покушао да закунта. Ветар је фијукао
кроз ледени ходник хотела, беше крај новембра. Срећом,
чувши за стање соба, набавио је омању грејалицу, и још
већом срећом је пронашао на зиду једну једину утичницу,
која, ко зна којим случајем није скинута. Топлота га је
озарила. Добро је, кренуло ме је. За почетак ми није хладно,
необориви се оптимизам у цугу јавну из Боривоја. Иако је
био јако уморан, дрндајући се по бусевима целих триста
километара тог дана, није могао одмах да закачи совку.
Сетио се једне слике, асоциран картонима којима се
покрио. Било је то осамдесете. Имао је тада Боривоје
петнаест година...
Неки Александар, Саша, како су га милоштом
звали, по вокацији машински техничар, етикетиран као
пристојан члан социјалистичког друштва, кришом је
заронио у дубине алкофилије. Нешто је у њему вриснуло,
те је решио једног дана у четрдесетпетој, „из чиста мира“,
како се већ отимало рационалним аспектима суграђана дежурних моралних хигијеничара, да из њему знаних
мотива остави породицу и солидну шљаку, и пређе у
бескућнике, скитнице, или чиме је већ наумио да се бави.
Процурело је негде касније да му је дневна доза била
прецизно нивелисана на целој литри вињака. Пола на
послу, усамљен у канцеларији, а друга полутка у осами
своје собе. Никад по кафанама. На изглед невидљив, раван
лик, праволинијских мисли и интересовања. Био је
апсолутно ненаметљив. Није био нешто дружељубив, али
није био ни асоцијалан. Комуницирао је пристојно и учтиво
са сваким. Породици никаквих проблема никада није
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правио. Имао је жену службеницу у фабрици и сина
средњошколца... Тог дана када је отпалио од куће оставио
је писмо, без јаснијег расветљења о резону одласка, а где се
једна реч појавила у пар наврата. Опака реч - Слобода.
Врло опака!?...
Уселио се Саша те прве, оседлане самаром
„слободе“ ноћи, у подрум вишеспратнице у центру града,
где се налазила подстаница парног грејања. Ту је затекао
ненаданог цимера. Прекривен картонима камуфлаже ради,
хркао је ракијашки бурно бескућник, кога су деца прозвала
Марсовац. Колала је за њим прича да је кућу продао за неку
непристојну сићу у кешу и пет литара раџе приде. Вуцарао
се улицама шепајући једном ногом и живео по
канонизованим нормама бескућништва. Био је мумијски
ћутљив. Саша је поневши са собом једно ћебе из куће
залегао на неке рите и картоне и засовио мирне душе, без
задршке на мислима које су га пре тога дуго гониле и
опседале. По буђењу је, не затекавши цимера на гајби,
растерећен свега отишао на пијацу. Истог је дана почео са
ћумезарењем по рупчагама на лошем гласу а где пре тога
никада није залазио. Имао је целу, неокрњену плату у џепу,
коју је спичкао за две недеље. Причао је недефинисано да
негде пали и да још само нешто чека. Кафански
аудиторијум је са посебним пијететом и респектом давао
Саши рунду цирке. На почетку своје мазохистичке мисије,
успешно се чешао, без неког посебног удварачког труда
платишама. Чак су се и нове кафанске наде, клинци који су
стасавали у алкохоличаре идиоте, утркивали ко ће држати
Сашу за својим столом. Као да је он имао шта да каже.
Можда је и имао, али то се никада није збило. Како је време
фурало, као да је некако све више само алтернативно
постојао. Отупео је по инерцији идентично ужиганих дана.
И даље је спомињао некакав пут...
Лице му се надуло. Краставичаве фљаске, настале
од алкохоличарског перутања коже по руменој њоњи
испуцалих капилара и по обрвама, љуштио је ноктима,
испод којих се увелико нагомилало црно, а некада
чиновничком
педантеријом
неговане.
Мутним
и
опустошеним погледом, бленуо би у неку неодређену зону
и аминовао причама алкоса уоквиреним лагаријама и
курчењу без покрића. Саша никада није користио псовке, те
му је кафана вероватно из најчеститијих намера поводом
такве префињености и грациозности окачила и надимак,
који је звучао као какво доживотно статусно унапређење:
52

Инжењер. Погани језици су га ословљавали само са
„дипломирани“. Није се ложио на ту провокацију.
Неискреним је осмех-мигом, само ћутке отпоздрављао. И
како то већ логиком бива, ускоро су почели све огољеније
да га омаловажавају, те је прешао на пијачне тезге, где се
продавала раџа на фићок. Ту је пронашао и ново друштво,
рангирано по месту „уживања“ и менталним структурама
конзумената као последња капљица пред гробарима. Саша
је све ређе залазио у бирцузе. А дебело су се проредили и
они који би му мунули коју цркавицу у џеп.
Марсовца није ни једном сусрео у будном стању, за
тада већ пар месеци суживота, тако да нису стигли да
пресвуку ни једну једину реч. Марсовац је гледао своја
посла. Ускоро је у једној биртији упознао сабрата.
Распознали су се на прву оптику. Рајко Црногорац, тако се
представио, пристигао је те вечери однекуд из Војводине,
са једном кесом у руци, са неком тешком али и
реалистичном причом, и осамсто кинти у џепу које су
исцедили до фајронта. Трећи станар је био сасвим
задовољан гајбом. Већ сутрадан, Марсовац се преселио у
подрум једне друге зграде, по свој прилици не трпећи
гужву. Али ускоро је пристигао и неки Жикица, кога је
матори ишутирао из куће зато што је дрпио неколико
крупнијих банкнота из породичног штека – додуше по
трећи пут. Жикица није циркао, али од уласка у ново
друштво започео је. И био је врло брбљив. Та је мала
комуна солидно функционисала. Станари их нису дирали,
сем неке маторе уседелице са трећег спрата, која је у
пролазу поред комшија штипала прстима нос,
демонстрирајући тим гестом стање у ваздуху. Довела је
своју хипохондричну манију до перверзије, тако да је
зграда за њом пласирала причу, како непосредно по изласку
врло ретких који су код ње свраћали, истог трена
грозничаво узима стерилисану газу и натопивши је
медицинским алкохолом брише кваку и место где је гост
седео. У њену клоњу нико никада није ни ушао, пошто је
она унапред ретким гостима сваког пута предочавала да је
водокотлић у квару и да је мајстори страшно лажу.
Увалили су јој надимак – Госпођа Водокотлић. Страшно се
палила када би клинци из зграде за њом грлено клокотали.
У трку би јурнула да их тужи родитељима.
После неког времена дошло је и до прве чарке, која
је замало могла прерасти у макљажу. Пљуге су увек биле у
зони највеће фрке. Јесу они делили пљугу и на пола и на
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три трећине, али је свако од њих имао неки свој тајни штек,
за оне бесане ноћи када се дубоко размишљало, најглувљом
тежином. Збило се то да је Рајку штек почишћен. Три
пљуге марке “57“ и кутија шибица, биле су уштековане
испод једне цеви којима је била испреплетана подстаница.
Реконструишућу времепловна кретања својих цимера, Рајко
је био убеђен ко је могао бити по среди. Само Жикица,
никако Саша. Са Сашом је провео сваки секунд тог дана.
Вербално га је Рајко на прву напао, споменувши му и зашто
га је матори педалирао из куће. Дошло је до гушања и
галаме у поноћ, што некоме од станара није давало мира, те
се мурија појавила са не баш доброћудним погледима и
некако сладуњаво вртећи пендрецима. Понели су прње од
ћебади и ту ноћ провели збијени у подруму једне друге
зграде, пре тога сачекавши у парку да мурија отперја.
Жикица и Рајко су до јутра ортачки окајавали своју
глупост. Саша целе ноћи није реч прозборио, само се по
кад-кад кикотао њиховој тада већ конструктивној, чак
џентлменској расправи. Дочекали су лето и једног је дана
Жикица одјездио без речи. Шушкало се касније да је виђен
негде у Шапцу како гура колица са бебом и лепушкастом
женицом поред себе. Онда се спомињала Скандинавија.
Једноставно, ишчезао је, отишавши у неку своју нову
инкарнацију. Недуго затим умире Саша. У сну. Не
остављајући никаквог усменог нити писаног трага о свом
поимању слободе. Потом и Рајко пали неком својом трасом.
Марсовац се кришом вратио у подстаницу, држећи се
прецизно првог и задњег мрака, тихог и неприметног
тајминга за улаз и излаз. Понашао се као дух...
Неких десетак година касније, Боривоје се затекао у
неком кафеу у Кикинди, након брзе авантуре са једном
фином рибицом. Тада је ушао тип, краватиран и скоцкан од
главе до пете, са акт-ташном и тамним наочалама за сунце
на њоњи. Сео је за сто поред Радетовог и поручио еспресо,
обративси се келнеру: „Малац, нека буде што краћи“.
Боривоју је такво ословљавање било јако познато, такође и
боја вокала која га је пратила. Снимио је типа и на прву
провалио. Препознао је и он Боривоја без меморијске
задршке. Рајко је сваког клинца ословљавао са Малац, па
тако и Боривоја, пошто му је овај уредно давао коју пљугу,
понекад и ситну лову. Јадиковао се тада Рајко Боривоју на
злу коб. Показивао му је фотке своје породице, куће,
дворишта, које је носио у унутрашњем џепу увоштеног
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масноћом сакоа. Како је захваљујући кафани растурио кућу
и од туге отишао у слепце...
По Сашиној смрти Рајко је некако доскитао до
Београда, где се неко време смуцао, када му је срећа банула
изнебуха. Сусрео је сина на улици, једва га препознавши,
јер је израстао у корпулентног момка. Загрљај, сузе и по
које слово отворили су Рајку нову димензију. Вратио се
кући и после неког периода реанимација мисли и тела,
ушао је у неки солидан и легалан бизнис везан за
пољопривредне апотеке.
– Е, мој Малац... Извадих се ја, откуд знам како... И веруј
ми, да и мени самом ова моја прича делује нестварном...
Знаш ли где сам осетио да ћу се повадити? Једном, у оној
биртији на пијаци где сам са Сашом висио... Тешко се
уциркам и смандрљам са чучавца... И никако нисам могао
да се подигнем. Пружао сам руку како бих дохватио кваку,
али ми се није дало... Био сам кратак за који сантиметар...
Ма, ко га јебе, живот је леп, рекао сам себи и одремао туру,
неких, може бити двадесетак минута... Чуо сам мој Малац
тада, у себи нешто необично, неразговетно, да ћу испливати
из онаквог мрака, из оне језаре од живота... И ето...
Боривоје је сутрадан по буђењу решио да потражи
неке старе ортаке. Пре тога је правио у глави списак
најпримарнијих потрепштина за окућавање у датим
околностима, иако му је џепом пиркала беспарица. Пре
свега, требало је потражити неку закључану и празну собу,
каквих се још могло пронаћи и провалити је. Срећом, те је
сусрео једну стару познаницу која му је понудила собу
своје пријатељице, која већ годинама живи у Шведској и не
долази. Соба је била комплетирана са свим оним што је
Боривоју вршило апсолутну довољност. Чак и тостером,
врло угодном импровизацијом, претварачем обудовеле
пање у пријатан укус. Импровизација је стара добра кева,
драгоцена рука много чему, посебно у моментима суровијег
опстанка...
Без омашке је знао где старо друштво виси, тавори
дане и где се најуредније уписује у номинално стање
стандардних гостију бирцуза. Кроз цирку су котрљали и
велики бег од стварности, коју су лакирали и шећерили
кроз микродемагогију извитоперених прича. И што је
најгоре у духу крајње неискрености према себи. Пре него
би алкохол кренуо својим омамљујућим галопом, свако је
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седео сам, на свом укорењеном месту, ћутке, намргодјено,
бесно, чак некако хуљаво. Закуцаних погледа у неке
квадратиће на столу са карираним столњацима; у буљу
келнерице која би повремено провеслала кафаном, или пак,
у залуталу муву која је облетала и узнемиравала
недефинисану концентрацију ћутолога. Мисли су им тада
биле уперене ка трајним недоумицама и оклевањима,
поткрепљеним свим могућим зентовима, где се већ
урушава и пристојност постојања. Како би плима алкохола
надолазила, обично се стартовало са локал-провинцијским
вестима. Почетна тема би била нечија смрт, ако се
догодила. Ако није, следило би имбецилно потврдјивање
временске прогнозе или опис (јучерашње, од пре пар дана
или у футуру) трпезе окићене углавном прасећим печењем.
Потом би кафанска порота разматрала о кафанском
скандалу, који је обележио претходни дан или ноћ; неку
раскринкану швалерацију или слично трач-градиво,
испраћено са дозом малограђанске малициозности и
скривеног задовољства туђом недаћом. По утврђеном
градиву, негде на трећој чашици, обрнула би се
неизоставно и политика, док би се са „четворком“ већ
загрцнуто улазило у ноторизовано баналне приче. Ту би
неизоставно били елаборирани анатомија тела, сексуални
апетити и вагинални капацитети келнерице, све то уз
ароганцију насталу из огорчења према свеобухватном
смислу њихових обеспомоћених егзистенција. То је најгора
сорта ароганције. Неприродна је. Ароганција је бенифит
дозвољен само моћним духовима. На свакој следећој рунди
цирке, халуцинације би све више овладавале обалављеним
психама. Алкобулажњења у усијаном покрету побрканих
мисли.
Боривоје им је некада важио за неприкосновени
ауторитет. Био им је гуру и магнет. Цитирали су га врло
често, донекле и опонашали. Свака је његова за длаку
компликованија прича временом легла на своје. Разбијао
им је монотонију. Проповедао оптимизам и лековито њиме
зрачио... Сада је решио да ћути. Да слуша и ослушкује. Не
редове. Ови су ту ћутажу капирали његовим поразом,
покајањем,
повлађивањем
њиховим
причама
и
старатељским саветима, пре него је заглавио на дну. Нису
благе везе имали о чему се стварно радило у таквом
Боривојевом
држању.
На
њихова
ирационална
самохваљења и лагарије Боривоје је изговорио прве речи:
„Лаж
је
најзаступљенији
облик
у
вербалним
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комуникацијама, и ако човек жели да утврди степен свог
нормалитета, мора најискреније себе запитати, колико и
докле себе може лагати и у то веровати. А и није пристојно
у џентлменском друштву причати о пичкама и нашим
сексуалним дометима, ако смо уопште та фела?“... Настао
је тајац. Нико није реплицирао. Тема је у трену пребачена
на фудбал.
Седео је са њима под инерцијом цирке и даље
ослушкивао. Подојили су се алкохолом, за пар јединица
јаче неголи редовним данима, пошто су имали пред собом
псеудооправдање и псеудомотив - вратио се стари ортак. У
једном изненадном и оштром замаху мисли, Боривоје је
целу екипу доживео као туђинце, које никада није ни
познавао. Увидевши менталну тежину празнине, подвукао
је две круте црте, чврсто решен да их без икаквог
компромиса упражњава. Ту је главна, базична ставка била
та, да кафану избегава у најширем радијусу. И друга ствар,
наложио је себи, да више не говори људима истину о њима.
Ником живом. Већина се страшно расрди и вређа.
У једном је моменту одлучио да напусти дружину,
под изговором да иде у набавку. Ортаци нису хтели ни да
чују. Вечераћемо у ћевабџиници, шљака целу ноћ, рече
један од њих. Како је алкохол већ увелико замутио и
изалхемисао мисли, ослободили су се и почели му
постављати либералнија питања, на која им је узвраћао
најкрућим дипломатским одговорима, њима јако
неартикулисаним, пошто су знали да је Боривоје био
потпуно екстравертан тип, ослободјених речи и мишљења,
посебно када се о њему самом радило. Учили су некада
суви живот од њега. Стидљиво су уважавали његово
мишљење и перцепције, које су у старту зарад ситне
таштине или мршаве интелигенције одбацивали. Углавном
су били лоши ђаци. Али дошло је време да у њиховим
погледима стоји и стара дубоко скривана, толико већ
ижвакана и отрцана мисао: Правио си се много паметан, а
сада? Шта ћемо сада да радимо?... Али, због зента да
оштрином не оплете по њиховој стварности од које су они
били поприлично удаљени, а и да отворено не скицира
њихове личности, како је већ бритко умео да чини, те речи
које су чучале у погледима нису биле изговорене тог дана.
Касније јесу, без Боривојевог присуства, на шатро
сажаљевајуци начин, али где се цинизам није могао
сакрити. У њиховим је оптикама Боривоје већ увелико
стајао дебело девалвиран и скрајнут у аутсајдере. Али и
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Боривоју је ретко који блеф био стран, а и пуцао га је курац
за њихово мишљење. Снага духа побеђује сваку невољу,
био је његов гард, где су све менталне резерве стављене у
бој са суровим опстанком.
Сутрадан је отишао у набавку, формирајући
основни прехрамбени и хигијенски провијант, и по први је
пут у животу вагао цене. Када је себе упецао у тој ствари
око цена, збуњен том новином, рече себи: постајеш врло,
врло озбиљан човек, иронично се осмехнувши тој мисли.
Адаптирао се лако на живот у хотелу. Почео је да
чита. Страсно да чита. Довијао се некако за књиге. Али му
је једном страшно запело. Осетио је „нарко“ зависност о
читању... Јавила се тада киша, тек пошто се око једанаест
увече вратио из „клаџе“, где је све више и све дуже висио.
Оборен неким буђавим x-ом у осамдесетдеветом минуту,
потпуно је заборавио да негде набави нову књишку „дозу“,
пошто је преко дана „оверио“ последњих педесетак
страница неке књиге. Размишљао је у неуротичном ритму
пошто је већ било касно. Прво, да се врати пешака, али
киша је тада већ ушла у најгору комбинацију са
суснежицом и ветром, у пасије време, како већ ту спојку
небеских појава називају аласи са Дунава. Друга варијанта
му у моменту сину као спас, како би било да од неког
станара позајми кишобран?... Али, од кога, било је већ пола
дванаест, а не отварају се врата на ненајављено или
невиђено, свакојаке се протуве мотају по хотелу. Трећа
замисао је одмах пала у воду, да од некога из хотела
позајми књигу. Нико му од станара, барем њих неколицине
које је познавао, није деловао као поседник какве иоле
озбиљније литературе, а да чита „да би читао“ то Боривоје
себи не би никако допустио. Видео би тада себе ментално
инкриминисаним дркаџијом, као оне који читају само да би
се успавали, како му је већ резон читања објаснило више
њих. Какав бесмисао, строго и бескомпромисно је Боривоје
окарактерисао такву категорију читалаца... Најновија идеја
је ипак нагрнула као последња шанса. Знајући да је скроз
декинтиран, нашао је да позове таксисту ортака из
детињства, да замоли плаћање на „лерку“ и тако реши све
зависничке муке. И ту се поставио бедем декинтаже:
Немате довољно кредита, информисао га је женски вокал
из телефона... Шта му је преостало неголи да приљуби лице
на прозорско стакло и блене у пустахијску и немилосрдну
пасију ноћ?
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После пар минута књишка се зависност поново
раздражила. Последња иоле рационална замисао била је та
да чека на рецепцији. Било кога. И знаног и незнаног. Од
кога би позајмио неку од следећих ствари: књигу,
кишобран или телефон. Свеједно. То је прави потез,
храбрио је у себи могућност случаја Боривоје. Већ се
уписала и поноћ када је сишао доле. Пола чуке је прохујало
и нигде живе душе. Тада су уједно отпале две варијанте;
било је касно за све, сем за „живу“ књигу од неког
окаснелог станара. Боривоје је сво време консултовао
интуицију, проверен и непогрешив оријентир за да или не;
која се игнором од његове конфузије, по свој прилици
повукла на совку. Ћутала је, остављајући га на немилост
злој полусестри амбиваленцији, јер интуција никада не
трпи, нити толерише немире свог станодавца и
метафизичког ментора – човеков дух... Чекаћу до смрти,
љутито и тврдоглаво је наглас рекао себи... После пар
минута, појавио се неки прилично уциркан тип, у
радничком оделу, вероватно заглавивши у алкохол још са
шихте, од кога није било резона тражити било шта. Тај је
мрмљао неки свој монолог сударајући се у велеслалому са
зидовима. Чекао је Боривоје палећи наредну пљугу на жар
догоревајуће, где му се још једна беда, окачила о муку:
остале су му још само две пљуге. И њих ћу да сјебем, па на
совку, била је то Боривоју последња граница ишчекивања.
Да ли би тако урадио, није се дало утврдити, пошто се на
вратима појавио тип који је истресао капи са покисле одеће.
Разменили су брзу оптику и препознали се у цугу.
– Боро, ти си буразеру?
– Јесам Цале... А можда си ми баш ти сада потребнији
неголи ико живи на планети!?
Свратили су код Цалета, који се није отрезнио од
двадесет осме, када је по први пут окусио алкохол. Отада се
том дисциплином бавио без и једног брејка. Сада има
педесет и осам. Сасвим регуларан и коректан тип. Лаф.
Некада се страсно бавио спортовима, полумаратоном,
пливањем и бициклизмом. Чак је у то време у јаком темпу
бициклом фурао на море.
– Како ти могу помоћи?... Само да знаш, цигарете више не
држим у џепу, јебига, досађивали ми ови наркомани, по
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целу ноћ лупају као манијаци по мојим вратима тражећи
цигарете - прво што је Боривоју нагласио Цале, који је био
заклети и осведочени противник никотинског уживања.
Цале никада није запалио пљугу, али је одувек поседовао
манију да у џепу држи паклу. Страшно су га иритирали
гребатори.
– Ма не, Цале, пљуге... Треба ми нека књига, а знам да си
ти можда једини у овом сквоту, ко има неку књигу да ми
позајми, баш сада, сада у овом моменту?...
Цале се осмехнуо капирајући, показавши му руком
ка комплету књига. Цела едиција „Златни французи“ у
десет томова, стајала је на патосу у ћошку собе прекривена
дебелом прашином и давно напуштеним, већ ућебљеним
остацима паучине.
– Ево, узми све, ја и онако не читам више као пре... У
ствари уопште не читам....Нажалост...
Боривоје му се дубоко захвалио и уз неколико
елементарних, размењених питања о токовима живота,
пожурио је да свом духу убризга неопходну дозу.
Волтеров Кандид је одуван до зоре, када је Боривоје
ментално подмирен, савршено обезбрижен закунтао.
Одломак из романа у рукопису:
„Рапсодија једног клошара“
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Анита ВУЦО
ДУГ
Било је то вријеме без језика. И није трајало кратко.
За онај, понешен од куће, речено је да не постоји више. И
скоро сам им повјеровала на ријеч. Требало се опредјелити,
као што се и данас треба опредијелити, бити или-или. Не
може се бити све, то не треба никоме, то је у најмању руку
бесмислено, можда и више од глупости неуништиве попут
пластичне боце. То је урођена тврдоглавост, рекла би моја
мајка, бринући се што сам превише на оца. Па ипак, тада,
допустила сам да ми одузму језик. Да га сецирају, да
растворе мене, да поставе границе високе до неба.
Неприхватљиве. Муцала сам оним другим, новим. Јединим
средством које је омогућавало да не одабирем. Учила на
њему. Живјела. Сањала. Љубила понекад.
Текстови су били основна храна, Pasolini, посљедњи
Montale, Vasalli, Pirandello, особито он, уз сву бол,
огорченост и разочарање, огромно, како је ум попут
његовог могао подржати фашизам? Преводи са руског,
језичне вјежбе, Довлатов, Андрејев, Понције Пилат у
Маестру и Маргарити, прењети их са језика који учиш, на
језик који учиш; изразе, ријечи, мисли, које ти нису блиске
ни на једном од понуђених. Данило на талијанском.
Оригинал је стигао много касније. Пролазили су, вријеме,
наслови, испити. Он је остајао. Још је ту. Он је мјерило
вриједности, књижевне и људске. Апатрид, машина за
досаду, сијенчење угљеном, слатко и слано, крупна
књижевна грешка, снага избора, граница на којој почиње
муцање, окрзнути, не рећи одвећ директно, панорама
залеђеног Дунава, мрави и лакировка, тај огањ над самим
собом, храбрости. Имам ли је?
Љествица је висока. И даље је рушим. Писати треба
боље и више. Ријечи никада није довољно, ни на једном од
језика. Оно битно у нама остаје рупа. Неисцрпна,
несагледива. Не постојим на језику. Лебдим далеко изван
њега. Он је лаж. Илузија. Исто као и заљубљивање. Он је
најнемилосрднији од свих љубавника. Држи те у шаци. Зна
нешто о теби. Шапуће ти другачије него што то итко други
може. Подсијећа те на све пропуштене варијанте твог
живота. Њежно, смионо, заводнички. Језик је живо ткиво.
Препуштамо му се. Допуштамо људима који га користе да
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нам се приближе ван сваке разумне удаљености. Бивамо
повријеђени, језиком. Он добује у грудима. Због њега би
трчали, и молили, и преклињали, и тражили да нам буде
враћено. Што? Нешто. Због њега бисмо хтјели да нас нетко
воли. Да воли језик у нама. Његово понирање, збрку,
поновна рађања, стварања ни из чега. Могућност живљења
у једној јединој реченици. Да све то види и дијели са нама,
да судјелује. Да буде равноправан судионик прешутног
разговора. Да зна све и не пита ништа. Да постоји.
Чему? Описи, образлагања, гомилања оног што је
било. Вишак. Ходам са њим, носим га. Сналазим се гдје да
га ставим, трпам у фиоке, бацам често, бришем све што се
избрисати може. Одговорна сам за моје сијећање. Већина
података је непотребна. Од оних који не заслужују да буду
именовани. Јер тако бирам.
И дођем, гасећи слику за сликом, до сумрака. Било
је то, рекох, у вријеме када сам живјела без језика. И које
није трајало кратко. Умарала сам себе, пјешачећи, често без
неког одређеног циља. Толико дуго док стопала не би
прокрварила, а онда бих се већ некако вратила кући. Падала
је ноћ и била сам негдје, све су улице тада биле исте.
Неважне. И тек ступивши у једну од њих, дијелић ума
схватио је да је почињена грешка. Није се могло натраг.
Није се могло ни напријед. Била сам окружена у трену, али
нисам престајала ходати свеједно. Полако, сасвим полако.
Као да знам куда идем. У кантама од лате горјеле су ватре,
а бескућници у скупинама стајали око њих. Африканци, од
првог до посљедњег. Понеки Арапин међу њима. Моја
кожа никада бијеља није била. Одјећа на мени никада се
није чинила толико скупа. Свађали су се, викали, на
језицима који нису били исти, препирали чија сам. Која
група има право да ме узме. Загрлио ме је и пољубио у
чело. Поприлично млад. Висок. Снажан. Скинуо је свој
капут и загрнуо ме њиме. И ходао поред мене, пажљиво, не
допуштајући да ми нитко други приђе, док су нам
пријетили, бацали опушке, остатке хране, испуштали
звукове које сам чула само тада и никада више. Држао ме је
чврсто, без двоумљења и корачао даље. До краја улице, до
краја гомиле. Тек ту смо се кратко погледали у очи. Нисмо
једно другом рекли ни ријечи. Видио је сву моју
изгубљеност. Познавао је осијећај. Био је и његов.
Препознала бих загрљај. Једино њему дужна сам рећи
хвала.
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Љиљана ГАЈОВИЋ
ПРИЧА О ГЛАДИ И ХЛЕБУ
Тек што је ушао у стан, а већ је требало поново да изађе.
„Никад се не сете да купе хлеб“. Гладан је. Да није, не би
гунђао. На улици, испред њега две прилике, човек и дечак
од седам година.
„Тата, да ли су полицајци опасни?“
„Нису, сине.“
„Хоће ли да нас ухапсе?“
„Неће, они нас чувају.“
„И шта му је значило то што је рекао? Ја сам свој део посла
завршио. Нећу да одговарам за нешто за шта нисам плаћен.
А и ови моји...немаш на кога да се ослониш,“ мршти се Б.
Прешао је улицу и скренуо до пекаре. Изабрао је хлеб, онај
најздравији, од хељде.
Полако се враћао кући, небо се гасило а град се будио у
трептајима вештачког светла. Смена дана и ноћи затекла га
је на пешачком прелазу. Последњи одсјај сунца, боје
презрелог нара, са прозора једне зграде, угасио се у
његовом уморном погледу. Убрзао је корак на тротоару.
Тек што се приближио контејнеру, поред степеница, у
слуху му се изоштрише реченице:
„Ево, сине, нема ништа више.“
„Добро је тата, ово је укусно.“
Окренуо се у тренутку када је дечак загризао остатак нечије
хране. Отац држи једном руком поклопац контејнера,
другом кутију са...
Б. застаде, приђе, опрезно; они га погледаше тек када је
стао испред њих.
„Извините, чуо сам разговор“, обраћа се оцу.
Отац збуњен.. Штити се ћутањем.
„Жао ми је“, каже Б. и не знајући зашто.
Човек се стопио са својом тишином. Не намерава да
одступи нити да крене у сусрет разговору непознатог
исхода.
„Жао ми је, да ли могу некако да помогнем?“
Лице се опушта: „Па, ако имате, неку гардеробу… за сина.“
„Хоћете ли, ево ту живим у овој згради, да вам донесем
нешто?“
„Може.“, одговори човек .
„Чико, имаш ли неку играчку? Може и кинеска,“
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„Наћи ће се нешто“, насмеја се безгласно.
„Имао сам ја, знате, посао“, одједном проговори отац,
„Радио сам ту у једној фирми близу, косио сам траву, али
ми косилица посече руке“, правдао се унакаженим длановима и прстима.
„Можете ли било шта да радите?“
„Не могу. Зато и скупљам ...“, спушта поклопац контејнера.
„Ако имате само за малог нешто. Синоћ је имао температуру, отровао се. Не може увек да се нађе запаковано и
...свеже“, постиде га последња реч.
„Зашто не одете до неког прихватилишта. Можда могу да
вам дају одећу и храну.“
„Не смем. Одмах би ми га узели.“, показује главом на
дечака. „Жена ми је отишла са једним грађевинским
радником и одвела ћерку. Ћерка је болесна, инвалид. Он ми
је све што имам.“
„Сачекајте.“ Није то била наредба ни молба. Ни жеља чак.
Никада није чинио такве ствари. Улица је јавно место на
коме важе правила понашања. Не улазиш без преке потребе
у туђи живот. Он их је пустио у свој, ненадано.
Човек је опет заћутао. Није у том прекиду разговора било
одговора–ни да, ни не. Б се окренуо са нејасним осећањем
да се неће ни вратити. Зашто би? Овај човек то ни не
очекује. Осим тога нема сведока, нико му не би замерио.
Не зна тачно када је стигао до стана. Ноге су прескакале
степенице, није чекао лифт, иако то увек чини. Тргнуо се од
звука окретања кључа у брави. Бацио је негде успут кесу са
хлебом помисливши да је могао да им га остави што би
било сасвим увиђавно и довољно као гест добре воље с
његове стране. Отворио је неколико ормана, извукао
изношену гардеробу свог сина, један црвени ауто-играчку,
од хране-пите, кобасицу, поморанџе, све на шта је налетео
у грозничавом тражењу.
Доле-чекала га је радозналост, велика отворена, речита у
немом ставу два бића..
Пружио је пуну велику кесу.
„Ту је нешто одеће и хране “, рече.
Отац узима, дечак се смешка.
„Где живите? Мислим, где спавате?“.
„Ту доле, преко пута цркве, у једном подруму. Суво је,
нема пацова. Добро ће доћи ова јакница малом“, рече отац.
Б вешто избегава дечаков поглед , дечје очи су превелике,
у њих стане цео свет и више од тога.
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„Толико сам донео за сада, доћи ћу ових дана да донесем
још ....“, опет се зачуди себи.
„Зашто све то говорим?“, помисли.
„Хвала господине, хвала..“, изгледало је као да га теши, као
да је њему, Б-у ,теже па га треба охрабрити, подржати. Б у
мислима мери тежину кесе и тог „хвала“ и не налази
равнотежу између једног и другог.
Одлазе у сумрак две прилике, мала и велика. Стоји дуго,
све док не замакну иза угла.
Покушао је да се врати, стигао до улаза, ушао у зграду и
залутао-у сопственом стану. Све је било другачије,
намештај, распоред, боје. Препознао је некако трпезаријски
сто, на њему хлеб, најздравији, онај од хељде, ваљда га је
ту оставио када је дошао по ствари.
Седне, најзад. Дуго гледа у тај хлеб и схвата да нешто није
у реду. Није више гладан.
ГОРАНОВ ДОРЧОЛ
Зашто би Горан било коме требало да објашњава шта се
догодило? Не зна више ни када се догодило, то са кућом на
Дорћолу, родитељима и братом. Неко је продао кућу.
Ништа посебно. Нема више чувара огњишта. И комшије су
продавале. Горан се сећа да је пре свега овога постојало
неко детињство. У тој, сада већ идеји прошлости, сви у
његовом крају били су део заједнице, налик племенској.
Све се делило, сви су имали – храну, одећу, огрев, забаву,
нарочито.
Али, временска дистанца чини своје, и Горан не осећа чак
ни сету због чињенице, да „његовог Дорчола“ не само да
нема, него га више никада неће ни бити. Годинама тамо
више не живи и сасвим је у овом тренутку. Учаурио се у
САДА.
Провео је неко време у Гроцкој, покренуо бизнис, отворио
кафану, поверовао у просперитет, ма шта то значило. И
једнога дана једноставно остао – без ичега. Испред њега,
на столици, у кућици склепаној да буде остава да би сада
постала једино место за живот, седео је брат Зоран.
Пуши и гледа га.
„Све је отишло“
„На шта мислиш?“, покушава да се пробуди, мада није
сигуран да ли се буди или сања.
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„Све – кафана, имање, новац од куће,“ каже и дубоко у
плућа увлачи један смртоносно опасан дим.
„УУУУ, јеботе. Па шта чемо сада?“ Горан је изгубио
све али не и дорчолски изговор и шмекерски, промукао
глас. Глас се додуше никако није слагао са изгледом.
Висок, упалих образа, усукан, питомог погледа, питомог не
у смислу доброте, у смислу тупости. Устаје и са олакшањем
одлази до шпорета да пристави кафу. Кување кафе је
ритуал који обожава. Нема те несреће или среће која може
да прође без бајања над ринглом док се миомириси
бразилских или којих већ поља шире по соби.
„Па шта чемо сад?“, понавља како би добио на времену.
Још није сасвим будан.
„Па брате, ништа, баш ништа. Бар ја немам идеју. Дошао
сам да ти кажем да одлазим са ортаком у Немачку. Има
тамо неку тезгу, нешто са половним колима. Растављамо,
вадимо делове, уграђујемо у друга кола, састављамо…
Ето,... “, повуче поново дим из цигарете, сада још јаче него
први пут.
„А ја, шта чу ја?“, пита Горан, али не делује нимало
заинтересовано за своју судбину. Питање је реторичко,
нема у њему ни трунке радозналости.
„Па ти чеш код оне твоје, како се зваше?“
„Код Дивне?!“, изненади се, као, мада се уопште није
изненадио. Напротив, о Дивни је увек размишљао као
о једном од потенцијалних решења. Жене је увек тако
доживаљавао. Од тренутка када је реално спознао мајку.
Мајка је била прототип. Све остале су реплике, с годинама
све лошије.
„Код Дивне“, закључи Зоран беспоговорно. Неким
ситуацијама или људима немаш шта да додаш или
одузмеш. Само их усвојиш. А Дивна је идеална за усвајање.
Прецизније, да неког усвоји. Живи сама, сама се издржава,
децу је обезбедила, што се каже то су сад одрасли људи.
Одрасли људи које, додуше, и даље некако издржава с тим
што је због њих отишла и у подстанаре. Шта ће, неће ваљда
да се гужвају сви у 70 квадрата. Дивна је зато отишла у
Гроцку, нашла малу гарсоњеру, у гарсоњери је додуше
нашла и баку од 90 година. „Нема око ње много посла“,
убеђивали су је бакини синови, мало јој помогнете да се
окупа, нахраните је, она сама шета, без проблема.“
Проблема је ипак било. Осим што се купа, једе, спава и
шета – бака има вољу. И то баш јаку. Не можеш је истерати
у шетњу. Дивна се сећа како је било у почетку. Гдегод да
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спусти поглед и штагод радила да усредсреди мисли, у
кадру искрсне бакино лице.
А онда се једнога дана појавио Горан. Не у стану, на пијаци
у Болечу.
Висок, наочит, прича по градски. Дивна помисли: „Није
лош!“
Почеше да завијају цигарете заједно и да коментаришу
друге продавце:
„Сељаци“, изустише у исти мах. То их је одмах спојило.
Сами против свих. А сви су – друга димензија,
губитници. Да су бар могли да виде себе у ретровизору
распалог југића прекопута. Не би им се допала слика на
којој позирају један болесно мршав и једна болесно дебела
жена у шездестим годинама. Обоје неочешљани.
Мало по мало, Горан се усели код Дивне. Све му је било
дивно, од хране, новца, сигурности до душевног мира. Нису
почели да живе заједно, једноставно је он остао ту. Као
када би вам неко дошао у посету и заборавио цегер. Е,
Горан је био тај цегер. Ту где се први пут спустио, на једној
изанђалој браон софи, ту је и остао да лежи и седи
истовремено, у зависности од тога да ли једе пије или
спава. И тако месецима. Устајао је само да би отишао до
тоалета и то све чешће кришом, да га Дивна не ухвати у
стојећем положају. Просто се плашио, ако почне да се
креће, неминовно ће морати и да оде. Кретање је,
саморазумљиво, измештање. Није имао идеју где би
требало да оде, те тако није показивао ни жељу да се
покрене.
Зоран као да је знао онога дана, пре одласка у Немачку, да
је прелазак код Дивне за Горана решена ствар. И Горан је
знао. Само Дивна није. Касније, када је дим од цигарета био
толико густ да се више нису видели, када је почела да виче,
псује, млати рукама и шутира ствари по стану, схватила је
да је све измакло контроли. Али већ је било касно.
Истина је, људи се лако навикну на добро, али од лошег
постају зависни.
МАЈКА
Мајка зове трећи дан заредом. Некада не зове данима,
недељама. Мучи је брига. Читавог живота је брижна.
Пошто је памћење издаје тешко да може да се сети већине
старих брига. Али када их се сети, онда се брине још јаче.
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Уствари, када ничега за бригу нема постаје брижнија него
иначе. Разговор увек почне са „Здраво!“ То здраво није
обично здраво. Оно је родитељско, ауторитативно,
изречено са малом зебњом да не буде прекинуто нечим
битнијим у том тренутку. Када добије отпоздрав,
опуштенија је.
„Како си, шта радиш?“
„Добро, како си ти? Јел све у реду?“
„Ма јесте.“ То каже таквим тоном да знаш да није у реду.
„Шта је било?“
„Ма знаш кад су отишли од куће?“ Мисли на сина, снају и
унуку.
„Не знам, како бих знао“
„ Па јутрос још“.
„И шта ћемо сад, хоћеш да их зовем телефоном?“
„Не, не, никако. Казаће да их уходим.“
„Па где је онда проблем?“
„Не могу више сама.“
„Колико дуго си сама у стану?“
„Од јутрос“:
„Сама си себи спремила доручак и попила лекове?“
„Ма не! Прво смо попили кафу, Јелка је спремила доручак,
неку кајгану, јели смо, дали су ми лекове. После сам
спавала.“
„Јеси ли сада устала?“
Смеје се: „Бог с тобом, где сад, па колико је сати?“
„Шест поподне“
„Па видиш, где да спавам до шест, кад ја спавам толико?“
„Добро, па када су отишли?“
„Па, после доручка смо отишли код оне, како се зваше…
ДДДДД?!?
„Дивне?“
„Е, да, код ње. Јелка јој је помагала да завија дуван. Она, та
Дивна знаш то продаје на пијаци. Луда жена. У пензији , а
замајава се тиме.“
„Па бар нешто ради“.
„Ма ради… има ћерку и сина. Нико је неће. Саму себе
издржава и још њима помаже“
„Важно је да је самостална,“ покушава да јој сугерише да
она није.
„Досадна је.“
„Зашто ти је досадна? Спаваш и пијеш лекове.То ти није
досадно?“
„Па и то ми је досадно. Али не могу више ништа да радим.
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Понекад мало прошетам. Само до улице. Даље не смем. Са
људима не причам. Замара ме. Сви су ми досадни.“
„Гледај неку серију или филм док они не дођу.“
„Не могу, немам живаца“
„До скоро си волела да гледаш филмове и серије.“
„Да, до скоро, али сад ми је све то досадно и немам
живаца“
„Имаш ли живаца за било шта?“
„Немам.“
„Па зашто су ти они потребни?“, сад већ виче, видно
изнервиран.
„Само да буду ту.“
„Мама, каже строго, нико више нема времена да буде
„само ту„ за било кога, па ни за тебе. Мораш то да схватиш
и да покушаш сама да урадиш нешто за себе. Забога имаш
само 73 године!“
„Лако је то рећи. Није реч о годинама. Болесна сам и
уморна. Немам живаца да будем сама у кући“
„Шта ја треба да урадим? Шта очекујеш од мене? Они су
преузели бригу, не могу још и да им организујем живот.
Схваташ ли да је то немогуће. Осим тога, као што си и сама
рекла, нису те јутрос оставили.“
„Добро, добро... извини. Чујемо се. Поздрави све. Извини“,
глас јој је сетан, покајнички и одсутан истовремено, изван
времена.
Боже, како мајка може да боли, помисли.
„Чувај се!“, викне у слушалицу пре него што је она
спустила своју с друге стране.
Гледа филм који је гледао пре него што га је мајка позвала.
Промичу црно-бели кадрови испред очију, мајчин глас
надјачава филмски тон, њене речи уместо титлованог
превода. Затвара очи. Али филмска трака се и даље
одмотава. И мајка је још увек ту.
Нема живаца да буде сам.
ХОР ПЕНЗИОНЕРСКОГ ДРУШТВА
Уске панталоне, кратке јакне, неговане руке и намазани
нокти, фризура ни тамо ни овамо, али, ипак, фризура,
шминка која више открива него што покрива боре. Свуда
их има, тих „очуваних“ времешних градских госпођа. Носе
наочаре за сунце xxxл величине да покрију подочњаке. И
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причају. Непрекидно и најчешће о својим исписницама о
којима ретко шта добро може да се каже. Све те „друге“ су
примитивне, лажљиве, непоуздане, превртљиве, саможиве
и користољубиве. „ Јаој, Цицо, штета што ниси јуче била на
проби. Диригент је три пута вратио Дору. Да, да, тон није
могла да убоде, ма ни трећи глас, а камоли први . Фалш до
фалша.
„Шта је рекао? Па рекао је не може то тако, ништа то не
ваља, она се правдала као прехладила се, мало јој је глас
огрубео, а ми се гуркамо, знамо да то нема везе са тим већ
са чињеницом да је у хор дошла преко везе.“
Путницима у тролејбусу, уморним од себе самих, тешко је
да замисле седамдесетогодишњакињу која се уписује у хор
пензионера преко везе.
„Што је више враћао да понови то је више грешила. Силно
смо време изгубили са њом. Он се на крају тако
изнервирао. Ма, да ти кажем Цицо, нема опстанка док у
екипу не уђу квалитетни гласови, ево нпр. ти и Борјанка.
Цицо моја, штета што синоћ ниси била.“
Кикоће се. Главу је сасвим приљубила уз прозорско стакло
и уста „заградила“ руком али то није могло да прикрије њен
индискренти шарм. Хтели не хтели сви су се нашли у
прилици да чују аргументе о узрочно-последичној вези
између квалитета певања у пензионерском хору и свеопште
пропасти.“ Пошто ту нема више слуха за слух и добар глас
о чему даље разговарати“, закључује Цицина пријатељица
живахно.
Цицина пријатељица није забринута. Не, бриге замарају и
од њих још више тамне подочњаци. Скандал у њеној малој
заједници само је повод за разговор и разоноду. За
оптимизам на почетку новог дана. За мало смисла. За
безбрижност. Цицина пријатељица је срећна особа и
живеће дуго. Осим ако је у тој намери не осујети нека
болест.
Постоје само приче које треба испричати Цици или било
коме другом. Од прича се живи. Од њихове динамике,
беспризорности, слободе, неспутаног изражавања, малих
несташлука и бестидности за које је нико никада неће
прозивати. Никога није брига за њих. У томе је њена
предност. Зна Цицина пријатељица врло добро шта следи
„после“ и зато свако ново јутро почиње новом причом. Зар
је важно о коме? О ономе на кога у тренутку падне залудна
мисао док прелази пут од куће до лекара, пијаце,
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супермаркета. Никада Цицина пријатељица није главни
актер догађаја. Догађаји морају да буду скандалозни а она
ту себе види само у улози посматрача. И преносиоца,
наравно. Гласник који живи од гласова. Када утихну,
Цицина пријатељица ће једноставно утонути у сан. Нема
дилема и суочавања. Из приче право у сан. Неће ни осетити
тај прелаз, биће то тако безболно и лако.
Гледају је испод ока. Радо би је ухватили за ревере, сасули
јој у лице све своје страхове и несигурности. Чезну да јој
открију ИСТИНУ, да јој онда виде лице, да ли ће се смејати
и даље?
Цицина пријатељица не примећује људе око себе, можда их
само окрзне погледом, надмено и кратко, у пролазу, како би
дала до знања да је привилегована у овом свету пуном
страшних тајни. Привлачи пажњу али је не пружа.
Питање је, само, да ли је и Цица таква. Можда само слуша.
Таква улога јој је припала. Можда је крхка, брижна,
рањива, несталног духа. И сада размишља да ли да се врати
у хор пензионера иако су је из управе клуба изневерили.

ЧИКА БОЖА
„Неки невероватни људи са невероватним судбинама
ходају градом. Прислушкујем их. И све заборавим. Али
запамтим понешто са Националне географије“, каже чика
Божа док исправља чарапе на ногама. Некако му се увек
изврну док хода. Мршти се док их враћа на прсте и пете.
Нпр. „На Галапагосу се свакога месеца дешавају тектонски
поремећаји, низ малих еволуција. Читав живи свет,
животиње, биљке, инсекти преображавају се готово
свакодневно да би опстали. Мени је то потресно.
Фасцинантно.
Галапагосу није потребна прича. Додавати машту таквом
изобиљу нема смисла. Човек је охол. Требало би
депресивнима пуштати емисије о Галапагосу, о игуанама,
морским лавовима, џиновским корњачама и китовима,
албатросима и другим птицама, о џиновским маслачцима и
слепим инсектима. Схватиш да си мали, да је живот заиста
чудо са којим ти најчешће не знаш шта би. Величина Света
измиче твом Егу. Када би свакога дана могао помало да
обилазиш земљину куглу
осетио би ту узвишеност
једноставног живота, његову савршеност у несавршености.
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Животиње се не питају зашто су рођене и где је смисао.
Живе. То је уметност. А ми?“
Нико му не одговара. Чика Божа уздахне, одмахне руком.
Коме и зашто говорити?
Ја ионако нећу још дуго,
Чарапе су намештене како треба. Ништа га више не жуља.
После дуге шетње опушта се у својој фотељи, уз шољу чаја.
У свету влада равнотежа јер Галапагос већ вековима, тамо
негде, успешно одолева променама.
ГОСПОЂА РУЖА
Госпођа Ружа има четрдесетак година, мило лице, добру
душу, леп стас и гибак ход. Начелник је лабораторије у
амбуланти у једном малом месту, воли да се дотера, с
времена на време промени понешто у орману па је често
муштерија госпође Даре, власнице бутика половне робе.
Ево је како поносно дигнуте главе улази у салон поменуте
госпође. „Добар дан, каже, како сте!“
„Где си, бре Ружо, упадај“, одговара мадам са наочарима на
пола носа, иглом и неком сукњом у рукама.
„Добар дан“, кажу и двоје млађих људи, брачни пар са
дететом. Госпођа Ружа им се силно обрадује, познаје их,
наравно, и они су редовне муштерије. Изгрли младу жену,
изљуби дете и са благом дистанцом пружи руку младом
супругу.
После силног претресања набацане робе, хаљина,
панталона, сукања, купаћих костима и зимских јакни почну
да ћаскају о времену и превозу.
У једном тренутку госпођа Ружа се поверљиво унесе у лице
младом супругу.
„Еј, Рајо, да ли би ти за мене купио кола, да коштају тако ту
негде око 1500 евра, може и мало више?“
„Могу госпођа Ружо, што да не могу?“
„Стварно би то урадио?“
„Што да не бих, ево сад ћу да позовем другара“. Узме
телефон и одмах позове пријатеља. Има каже, пријатељ
само кола од 2500 евра па навише, али има једног другара
који продаје реноа за 1500.
„Е, свака част, одушеви се гспођа Ружа, даћу ти сто евра за
то.“
„Ма немојте“, госпођа Ружо.
72

„Ма немојте Ви, молим вас, ево даћу и вашој супрузи сто
евра.“
„Ма шта вам је госпођа Ружо?!“
„Ма ево даћу и вашем малом 100 евра.“
„Госпођа Ружо, немате ви тих пара, маните се тога“,
нашали се млади супруг.
„Шта кажеш, сад си ме увредио“, плану одједном Ружа,
побаца неке офингере и кошуље, изађе из куће и залупи
капијом свом снагом.
„Шта јој би?“ зачуди се млада мајка.
„Ма пусти је у... нека је, она ти је таква, нека се мало
издува“, викну госпођа Дара не подижући главу.
Други дан, млади брачни пар код куће, са дететом. Звони
телефон. Јавља се дете.
„Ко је?“ пита отац.
„Она лудача од јуче“, каже малиша.
„Шта лупаш, бре“, притрчава мајка и отима му слушалицу.
„Дааааа, изволите“, каже, најљубазније што може.
„Овде госпођа Ружа“, чује се скрушен глас.
„Кажите Госпођа Ружо!“
„Ја се знате, извињавам вама, али ваш супруг ме је
увредио.“ Ружа почиње неутешно да плаче и тврди да
засигурно са њим више не може да разговара.
„Па, добро, то је у реду“, каже збуњена млада супруга.
„Не, не ви ништа не разумете, ја сам се свега сетила, свог
несретног живота. Тог мог мужа који ме је оставио због
једне малолетнице, али знам да ће ми се кад тад вратити,
јер, знате, он је мене са дететом усред ноћи избацио са
стварима.“
„Ма немојте?!“, зачуди се млада мајка.
„Да , да , ја га нисам пријавила, нити тужила, нити сам му
било шта од имовине тражила. А знате зашто?“
„Зашто?“
„Зато што ће он мене вратити кући, видећете, досадиће
њему та мала кад тад.“
„Како ви кажете госпођа Ружо.“
Трећи дан. Сви су код госпође Даре
„Где сте, бре, мајку вам, улазите!“, каже госпођа Дара, не
подижући главу са шиваће машине.
Свима је непријатно. Свако за себе претура по брлогу
половних ствари. Најлепше је малиши који ронза где год
стигне и провлачи се где ни мачка не би могла.
Госпођа Ружа бојажљиво прилази младој супрузи
„Да ли би ваш супруг ипак купио кола за мене?“
73

„Па питајте га“
„Извините, каже срамежљиво, да ли бисте ви ипак купили
кола за мене?“
„Ама, наравно, госпођа Ружо, шта вам је, ја сам се онда
само шалио!“
„Хвала вам много и извините“, заплака се госпођа Ружа.
Плакање је трајало и трајало и претворило се у хистерично
ридање које се завршило испрекиданом једва изреченом
реченицом:
„Ја, знате, немам са ким да изађем, у ресторан, на кафу, на
ручак, да се овако лепо обучем, ево нпр у ову жуту блузу и
браон сукњу. Да се лепо обучем и да ме неко као даму
негде изведе, ето“. Неутешно плаче.
Остали се збунише. Дете јој се радознало загледа у лице.
Мало се, ипак, прибрала госпођа Дара. „Иди бре у....!!!
Тачно сам знала да је нека глупост у питању,“ рече и
насмеја се на сав глас и целим својим крупним телом.
Госпођа Ружа, начелница лабораторије у једном малом
дому здравља, ту негде, надомак Београда, обриса лице,
уздахну дубоко, скиде једну хаљину са офингера, прислони
је уз тело, насмеја се сама себи и рече:
„Узимам“.
(Приче из циклуса „ Живот у скицама“)
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Синиша МИТРИЋ
ПРИЧА О КРАТКОЈ ПРИЧИ
Јутрос одлучих да пишем кратку причу. Не само
због дужине, већ и због поенте требало би да буде кратка.
Мало и много, кратко и дуго, сажето и опширно, малено и
велико, једно и мноштво... У научном говору однос између
речи и мисли је уравнотежен, литерарни жанрови најчешће
са прегршт речи обликују и развијају неколико битних
мисли. У афоризму и краткој причи број речи је редукован,
али се зато идеје множе и смисао рађа у таласима. Да бих
био што ефикаснији, писаћу причу о краткој причи. Да ли
се из тог сажимања које готово поништава садржај, може
развити плодна мисао или ће и она ишчезнути са
последњим реченицама? Мисао може себе да мисли, она у
себи рађа, повезује и архивира свет битности. Ако би
следили ову дијалектичку логику вероватно би се,
обогаћени једним искуством, вратили на почетак приче.
Ипак, ми не желимо да затворимо круг, него да наставимо
путовање до нашег читаоца. Као стрела, симбол или
љубавно писмо потражићемо саговорника. Ризикујући
промашај, сумњајући у погрешну адресу, страхујући због
дужине путовања ипак циљамо. Наша порука је кратка,
саговорник неизвестан а повратница несигурна. Наше
лозинке и варљиви симболи - даљина, ветар, ватра, љубав,
сусрет, разговор, бумеранг. Ако се ова игра заврши
повратком, одговором или пољупцем, значи да смо успели.
Сада нам остаје да чекамо, и то дуго, веома дуго, као што се
обично дешава у краткој причи. У међувремену можемо да
се присетимо има ли то везе са априлом, или смо још
једном преварени заводиљивошћу једне младости која нас
напушта.
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Ана БАГРЈАНА
***
заустављам се
постала сам слободна
прсти плешу по зеленом таласу
само прозрачне очи русалки
исијавају преданост –
кроза ме
небо пророкује древним ведама:
слободнима је дозвољено да буду неслободни
враћам
сакралност јединства
заустављам зелени талас
***
последњи пут те гостим
јабуком
на далеким путима мојим
биће понекад помало
несигурно
сети се каткад
ове чудне и необичне
госпођице
што је небо смештала
у свој сопствени
вео
запали за њу
малу воштаницу
бог је опростио чак и онима
који су клинове забијали
не у дрво
искрено је веровала
у неопозивост вечности
али чак и небо
може да покида нерве
дарујем ти талисман
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против бола и сећања
свако од нас има право
да не буде заборављен
само више неће бити
мог неба над нама
а и јабука за тебе
извини
више неће бити

ИШЧЕКИВАЊЕ
телефон обраста зимзеленом
напољу тако лагано гасне
седми дан
и усамљена жена
и нека фанатична упорност
и не по први пут
хладна суза
излази ноћу кроз бездну
а зимзелен –
као пасхални
као
наручен
из света оностраног

ТО ЈЕ ОТПРИЛИКЕ ТАМО…
то је отприлике тамо
где је Богу понестало конца
где земља непришивена за небо
виси лабаво
као откинута шапа плишаног меде –
честица туђег детињства
то је отприлике тамо
где се рука господња
не дотиче сенке усамљеног дрвета
које је оборио човек
уочи Празника
то је отприлике тако
као да сунце пада на колена
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и моли за опроштај
тебе
мене
за то
што је прекасно
огрејало
наша срца

ДВА ЗРНЦА ПЕСКА
два зрнца песка
захваћена током Дњепра
са длана ми
за хоризонт беже – према граници
између две тајне
под ногама ми песак
много песка
толико
да се може усути
у клепсидру неколиких живота одједном
толико песка
да можеш да подигнеш високу кулу
и да сакријеш се иза седам брава
ишчекујући
прекоморског витеза
на лађи прозирних једара
али одсуство та два зрнца песка
(зачудно!)
не да мира
узрујава као пред Светски Потоп
(а ја тај страх још памтим!)
снено острво срца мога
ветар са севера
снег бељи од смрти
два зрнца песка
ја –
осећај властитог бестежинског стања
а
можда
сам –
једно од ових зрнаца?..
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***
не праштај ми
зелене очи
(то је још бакин грех)
не праштај
крхка рамена
(више није рано да на њих се ослониш)
не праштај
ћутање
(кад дуго ћутим)
и смех
(кад скоро плачем)
не праштај
над песмама песме
крстове не Христове
мисли неуредне
и време
протраћено
на пут – ка Теби
опрости ми само
моју младост
(па пролазна је)
***
тако
нежно
си ме
љубио
да сам помислила
да је
сан
и–
пробудила се
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***
Поклонио си ми једра –
нестало је ветра.
Поклонио си ми лађу –
пресушило море.
И само крила се
ниси усудио
да ми поклониш.
***
врх сам старог и црног храста
кршили су ме громови и невидљиве руке Дажбога
одолела сам
али када је дошао човек
падох сама
да нико не помисли
како се могу подати
снази
немоћних руку

УДАЉЕНОСТ
Повећавам удаљеност
од себе до… куће,
постајући неприметна
за пријатеље и непријатеље.
Све је лакше –
Волети пријатеље и непријатеље.
Радовати се њиховим поздравима.
Њиховом проклињању.
Једноставно се радовати.
Најзад
не жалим време
за љубав –
на великим растојањима
време такође губи своја својства
постајући неприметно.
Све је лакше – бити.
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Свс теже –
удаљавати се.

СИДРО
Кад би било могуће
уз своју прошлост привезати
сидро
и, стигавши до најдубљег океана,
бацити га – заједно са досадним сећањима –
на само дно,
ни на трен се не бих колебала.
Немам
за чим да жалим, шта да враћам.
Кад би било могуће
привезати сидро уз своју
садашњост,
да зауставим магновење
у безграничном океану среће,
ни на трен се не бих колебала.
Имам
шта да задржим.
Љубав је увек пренакрцани пароброд,
или је пак празна лађа без једара,
неважно је.
Пловимо све док сидро –
радости или туге –
не падне
на дно.

ВЕЗ
На ђерђеф,
наслеђен од прабабе-паганке,
чисто платно свог будућег времена
натежем.
Разнобојни мулине – као свештене знаке,
пропуштам кроз прсте,
помно пребирам:
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жуто – сунце (увек мора да буде на врху),
плаво – небо (може се још видети и у води),
сиње – море,
црно – ноћ и узорана земља,
црвено – руже или божури,
зелено – лишће на дрвећу и све оно зеље
што људе од смртне глади спасава,
бело – ђурђевак или снег
(зависи од годишњег доба),
сиво – магла,
а, можда, и камен насред пута
(“пођеш ли овуда – себе ћеш наћи,
пођеш ли онуда – све ћеш изгубити”)…
Сваки је живот засебан избор боја,
вез на комаду платна,
шарен или сведен –
све зависи од нашег избора.
Али најважније је,
говорила је моја бака (унука оне
што је ђерђеф после себе оставила),
најважније је да се нит кроз иглену ушицу
продене
и не исклизне
док живот свој
везеш.
Преввела са украјинског језика: Вера Хорват

85

Панде МАНОЈЛОВ
БИТИ СТАР
Чујем.
кажеш без злурадости
да то важи само за мене:
стар си
и није ти доста живота!
У јалово царство небеско
Господе,
гасну ли моји дамари
свим чарима живота
или су само сумње и стрпње?
Има ли места у покајању,
у покању којем се понадах
или све је пакост и мржња,
бол
живети а умирати
у сну место у јави?
Успињу се песници
опојне узнесености
и чулних наслада:
Господе,
бити стар
није исто бити млад!

ПЕСМА ЈОРГОВАНА
Чујем песму јоргована
где се она опија
његовим мирисом
и обзнањује љубав..
Крдо облака
у мом срцу:
треба потражити,
брзо љубав потражити!
Она се смеје!
Она у мени гледа!
Јеца без гласа
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и види да је све у мени отишло...
Стар сам ја путник
и не видох
како иђаше
ово сунце на заласку.
Остадох године!
Мој костур у ваздуху!
И лице моје без страсти
у дубоком мору остадох!

ПЕВАЈУ ПЕСНИЦИ
Месец
удара у облак
црн.
Како би нам
лако било
убрати кишу?
Крај студеног врела
испод планине
косе ти свилене...
Одјекују
горе и долине,
ваздух ми у души тугује.
Тежак час
осетих у грлу
и тишине беле...
Певају то
у згњеченој башти
песници плача!
И шаљу лирске знаке ПЕСМЕ
вихора од злата...
Са македонског језика превео аутор
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Петер СЕМОЛИЧ
ДОН КИХОТ
Тек након сто се преселише у пословицу
схватих да су то биле ветрењаче.
Можда некоме изгледам луд, али неко је
ипак морао да буде прва ласта да бисте коначно
завршили пут и отиснули се на путовање.
Зар није интересантније тако, иако нас на крају
чека провалија, него вечито враћање истог,
бесконачно кружење између неба и земље у
јаловом напору да их се сашије у једну целину? Санчо
воли да ми приговори да сам подвукао црту испод херојства.

Дебељушкастим кажипрстом показује према Северној Америци

одушевљавајући се ликом каубоја. “Погледај
ко руководи светом. Погледај та дивна тела која
воде свет.Та митска тела која руководе светом”,
и крајичком ока баца поглед на моје тужно тело.
На свој начин он је у праву, не кажем да није, док се спуштамо
према малом сеоцету негде у Андалузији да напојимо
своје верне животиње. Спуштамо се равномерним чврстим
кораком, и више нисмо господин и његов слуга.

ВИДОВЊАК
Детињство не памтим. Да ли сам имао мајку и оца
сестре и браћу? Ко ми је чистио разбијено колено
кад бих пао? Чије су речи разбијале
моје страхове и успављивале ме? Знам две, три успаванке,
прочитах их у једној књижари док сам чекао...
Свет се и сад раствара у неодређеност. Дошао сам ту
а не знам зашто и где, видех нешто а не знам шта
и какве ће то последице имати по мене. Седим у пријатном
хладу допуштајући да ме хлади благи ветар који пирка изнад
мора. Волим море. Знам то. И знам да не подносим
превелику врућину. Мислим да ми ни превелика хладноћа

не прија,али о томе могу тек да нагађам...Желим да се придружим
необавезном ћаскању, макар и са потпуним незнанцима. Рекао

бих: “Ово је као онда кад смо нас четворица
балаваца отишла на скијање

само зато сто смо знали да ће тамо бити и она. А онда је отишла
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са неким Италијаном...” Прија ми да руком прођем кроз густу
косу, кад испружим ноге по тлу прекривеном иглицама борова.
Можда бејах идеја која чека да се оствари усред смене
светлости и сенки, можда се једног дана заиста остварим.

ЛАВ
Опет у Рају лежи као сваки заваљени мачак
у хладу јабуке, антилопино младунче лиже његово чело.
Ватрена кугла изнад саване, рика која
је заледила крв, огромна шапа којом је
ломио вратове бивола као суве гранчице – да ли је
то заиста био он? Неименовани, невидљиви, спљоштен на
нешто колико је могуће опште сад жваће влати траве
док његов дух лебди изнад њега и губи свест од блаженства.
Да ли се пита према чијој је мери створена таква вечност?
Смрт је дошла, али није дошла као лављи зуб који би му
елегантно распарао трбух; дошла је тихо, скоро с љубављу
и погодила га као најјачи антидепресив.

СНЕЖАНА
Не знам кога је или шта пробудио, још увек
сам ту, изложена у сандуку од стакла који
наизменично перу киша и сузе старих патуљастих
типова, немоћна пред погледима школараца, тинејџера
и перверзњака свих врста који у окриљу
зимских ноћи до бесвести дркају надамном,
новодобних лепотица које у жељи за потврђивањем
питају своје момке, мужеве или љубавнике,
кажи, да ли сам ти лепша од ње? Наравно да би могло да буде
и горе. Могла сам да останем у рупи окружена гомилом
прљавог посуђа са једне и смрдљивих чарапа
са друге стране, потпуно мртва у загрљају
неког од оних патуљака, мусава од његове слине
и семена. Звезде, месец и сунце круже изнад мене,
велики људи историје шаљу ми стручњаке
за балсамовање, припадници различитих верских секти и
култова пале нада мном бакље и плешу своје
екстатичне плесове који дотичу само ништавило. Снежана као
кичаста слика на зиду фејсбука? Ако је то казна,
онда не знам, ради чега и зашто сам кажњена.
Као да је угланчана јабука била намењена само гледању
а не томе да је страствено загризеш.

Превела са словеначког језика: Драгана Бојанић Тијардовић
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ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ

ЗАВИЈАЊЕ С ВУКОВИМА
Звучи неочекивано, али почео сам да завијам тако
што сам се давних година умешао међу народ белих,
планинских вукова.
Сви ми који пишемо завијамо са вуковима из
других векова. Све може бити речено с неколико урлика
који директно прелазе у свакодневицу. Завијамо зато што
нас опседају они које смо заборавили. Ми, упола вукови,
упола људи, осећамо се туђи у овом граду, па за завијамо са
читавом вучјом митологијом, али не само ноћу.
Завијање дубоко у мени и незавијање споља се не
разумеју. Завијање није тржишно, оно се не продаје за евре.
Завијање пробада дивље душе попут бодежа, па прободени
крвари на снегу све док не постане неко други, на неком
другом месту с кога гледају они који имају другачије
видике.
ТАЈНЕ ДЕПЕШЕ
Ни на чему другом сем можда на танкој
петељци, отварају се крила, предуго склопљена.
Мора да нека сулуда симетрија покреће клизишта
и чини да се под ланеном кошуљом пали
најфинији дуван.
Скривен у твојој заобљеној хранљивости,
ушуњавам се у кошницу стршљенова међу
ногама, у тако лако запаљивом грмљу,
скривен од самог себе, лижем распуклу смокву,
баш на месту где се скривају стихови које сам
написао за самог себе.
Истражујем све те атаре и амбаре по бутинама
и пазусима, одржавам повртњаке по бедрима,
улазим у топле пчелињаке.
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И док мељу твоји тихи млинови, а свици сујетно
светлуцају у тмини, сишем дивље дудиње
на дојкама слепим као мачићи и миришем ђумбир,
све док се тела срасла с биљем на оспу цветовима.
Једино је постојана наша напуштеност – ето то нас
учи бехар; и нема тог места на коме постоји
спокој – након кратког невремена мрешка се
вода око чамца у риту, размењујући с нашим
нагим телима тајне депеше.
БАКЉА ЗА ВАВИЛОНСКУ КЋЕР
Много је стара ова јесен и њен је језикцрн као угаљ
и тешке су јој дојке.Мру људи по пустим градовима,
ветровитурпијају оне без прибежишта и нема стазе
ка помиловању за нас што се неиспричанимпричама
још увек радујемо.
Из тунела које су напустиле кртице, из мракагробница
фараонских, разбуктале су се руже, звездеземљине да
у пчелиња поподнева шире пожаре из себе, да се снажне
од своје крхостинамећу ветровима и, као кад се врати
клатно,пробуде у мени дечака уздрхталогу неком
праскозорју древном.
И гле, у овом призору, на тренутак вечном, суви
пламеновилатица стадоше да се сплићу у музичку свиту,
у епистоларну ружу чије се странице читају као невидљива
писма.Топлеод будности, пошкропљене најскупљом росом,
сјаје са рубова, са своје мереудаљености крваве ране
које дворишта по предграђима озлеђују.
Зажарене у слави цвасти, нису ли руже све оно чиме се још
нисам окитио? Или су оне, могуће, гневкога су избацили
древни вулкани, да се на сочном појилу, попут завађених
злодуха, јагмимо око њих, тако краљевски равнодушних,
у ђардинима?Благо вама, невесте! У вашем дрхтању
пребиванемир кога јошнисам прогнао из себе!
Ово огледало за бокоре ружа је слепо – у цватњи или
сахнућу,руже окренуте невремену нису оне саме, јер из ружа,
као из жена, смеши се ужас и безднонеко – то што су сплашене
властитим подрхтавањем чини их неопозивим – ја се немам где
склонити од пролећа које у мени не разлистава руже којима је
Творац допустиода, изван зла свакидашњег, гонетају о смрти.
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Ако пожелиш да те љубавна срећа походизнај да није твоје
тело поклоњено времену, него је време даровано телу твоме.
Јер телом се још једино не може лагати, тело јошнико
није успео да колонизује.Кад се свучеш и чекаш ме у постељи,
онда ти више немаш душу него тело за игру на реци понорници.
Тела се тресу, а не душа, та непотребна огромност.Душа је
спокојна у Богу, или ван света,али не и у другој души
где само немир обитава,као у срцу, крвавој песници
испалој из облака.
Са крушака слатки сок капље на светкоји има довољно
разлога да буде горак.Па како ћемо се од немира избавити
ако телауздрхтала једно другом не предамо у овојсеоби
у невреме, ми што превише костију вучемо за леђима и што
над собом једино немамо власт?Ми, удаљени као ишчекивање
од чина,можда треба да покушамо да се смањимо до трагова
несталих гласника, до зрна, до семена.До мучних казивања
песника ситних као никада,мајушних као тачке у Књизи
над којом неће бити одржано опело.
Зближава ли даљина узрујана срца оних који морају да изгоре,
или је најнедохватније оно што у близини чека на нас –
до њега ћемо стићи тек када престанемо да путујемо светом
у коме се све мери лажном мером.Под златномзвоњавом
пристижу руже да у овој разбукталој сијести, нама, рањенима
неиспуњеношћу,заклопе очи и уруче позив за Судњи дан.
Још се једном може љубити! Нека крену рибе као руке које
уљуљкују у сан и нека нас подивљале реке мртве носе кроз
пустолине, као на почетку времена.Пените се таласи, утешите
нас дозване од касног светла, од неугашених вулкана, од сна,
јер да смо били будни не бисмо се ни сусрели међу живима.
Тамо где се дланови додирују, душин јоргован ширимирисну
гозбу да благословени заплешу.У тамној шуми где започиње
дивљи лов, коњи беле гриве носе нас куд хоће.Као и барок,
немамо јасне границе. Гране смо под ломачом.Гони нас пепео
у који ћемо да одбацимо своја срца топла као стада.
Нема тела без поседовања. У телима нашим неуништивим
као смрт, букте још недогођени пожари и страшне нас године
испијају као пенушави мускат.
Напокон, већ немамо душе јер их подарисмо рујупраскозорја.
Бити стваран, то значи више веровати у своје тело, него у душу
своју, јер у додиру пути наше се душе изнова буде, душе су
наше тела, такође. Ни душа ни тело не знају ко су кад љубавни их
немир у своју затвори шаку.Не постоје два срца која једнако
куцају, неразумно је да две душе буду једна. Али, моје је тело
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твојакућа и ја ти у њој немам шта показати, узми из мојих
одајасве што зажелиш, оно што не узмеш није ни било моје.
Нарцис сам онолико колико се огледам у твом лицукоје носиш
као једноставан терет жене преживеле из античког света, чију
повест не желим да познајем. Гладан сам љубави тела, без душе,
јер чиста душа је једино у мајкама нашим животињским и нигде је
другде нема. Зато једем моју глад за тобом.У води која се таласа
и ми се са алгама лелујамо. Наша ће тела написати много речи
и све ће бити тачне. Тачно је твоје тело – нежна трска утопљена
у воду: послушај, надолази плима и једино тела наша виде
спасење и милост Богова, а залазеће сунце на крилима носи
наше душе мртвима.
Нисмо ми зденац па да у себи све видимо;као и ветрови над голим
хридима, душе су самеу свом хуку тамо где јеморе најузбурканије,
тамо су душе;тек, недостајање је издубило у нашимтелима реке
понорнице и отворило медна саћа. Желим да будеш тамо где ћу
моћи да те посматраму свим огледалима као заборављену заставу,
као песмунедовршену никада. Јер у видовитом трену, ружа никада
не надгласа жену. А љубав чини да човек не запажада је окован –
све законе погази обест срца.

Ако би неко до земље одрезао ту ружу, она би се следећег маја
изнова разлистала у мени. Не поклањам ја теби руже, већ тебе
поклањам ружама у којима мој немир још није признао пораз;
твоје недостајање мој је једини посед на жедном овом прагу,
кћеривавилонска. Цело је оно од чега смо одваљени. Оно што су
тела чиста од искона свезала и земља је. Живи смо тек онолико
колико смо једно другомдалеки одбегли зрак, тектело телу
ружа је светлозарна, а свудаоколо је разговор црн, свуда около су
мемла и мрак.
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АЗИЈА

Кад сам у Венецији, не плешем.
Азију још нисам пољубио, али Тунис јесам.
За име божје, још увек ме боли.
Утваре спавају у црном срцу.
Очњаци су ми остали.
Кад бих био акушер, из женских утроба
бих извлачио само близанце.
Чокотима још нико није рекао да су трезвени
зато што смо сви загубљени у пијанству.
Дивокозе су вреле кад прескачу преко понора.
Празнину осећам више него присуство
зато што моја душа увек жели нешто друго.
Када рашириш руке, ја у њима логорујем.
Ако не будем писао, никад ме нећеш видети.
СУТРА

Свако изговара реченице у којима се после дави.
Понекад, ноћу, из мојих уста излазе мали, нервозни
водоскоци. Горећи од контролисаног нестрпљења,
фонтане управо улазе у моју собу како би ме научиле
да је сутра сплав који никад не долази, а срце сидро
заборављено на дну језера па се не може носити у грудима.
Снага сутрашњег дана је биљна и себи не може дати смер.
Сваки тренутак присваја своју кривицу. Зато се треба
углавити у садашњи трен онако како заплет смешта догађаје
у причу. Сад сам чаршав наборан на зимском ветру. Одраз из
чаше вина је пророчанство. И ништа није прекасно у тренутку
кад се деси. Сутра је ван домашаја, сутра не постоји чак и кад
живот чини сном. Сутра је сан који се никад неће обистинити.
А сан квари сваку игру. Раздаљине су нервозне. И ја сам појео
горку књигу. И срце понекад пређе на десну страну тела.
Ово је тај тренутак. Ово није учење. Не ради се о томе.
Почиње киша. Дођи, идемо се окупати.
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Др Едвард КОВАЧ
РОЊЕЊЕ У ТАЈАНСТВЕНОЈ ДУБИНИ МОРА
Један од највиђенијих савремених српских песника,
Драган Јовановић Данилов, убеђен је да ће преко своје
поезије допрети у дубину људске душе, па и у дубину
света. Зато његово књижевно дело треба обухватити као
целину. Јер његова проза звучи веома песнички, и обрнуто,
његова се поезија понекад упушта у приповедање и не
напушта читаоца све док и сам у себи не запева завршетак
приче. Један од његових романа носи наслов “Таласи
београдског мора”. Песник је уверен да се на неки начин
море и даље таласа испод његовог вољеног града у којем је
студирао и где сад делује. Зато му и градска бука звучи као
пљускање узбурканог мора које се не може смирити.
Једнако му је лепа девојка која је оличење лепоте и истине,
као она која плива кроз град. Може само да је задивљено
гледа, али никад да је присвоји као што се ни Лепота не
може присвојити. Али песник Данилов открива
запљускивање мора и на дну своје душе. У њему се
преплићу дивне успомене из детињства. Иако се ради о
благу његове »Атлантиде«, он ће га поновним
доживљавањем опет пронаћи а његова ће песничка реч
имати чудесну моћ да те стародавне слике изнова извуче на
површину и открије их свету. Данилов се професионално
посвећује историји уметности у којој га највише интересује
сликарство. Зато осећа да и речи морају да одражавају
сликовито и да слично као и платна изражавају нијансе
боја, а пре свега светлост. Да би и у читаоцу пробудио
такву снагу маште, проналази ритам и звук речи. Али наш
песник је свестан да ће боје и светлост његових речи и у
нама засијати само ако их буде пратила снажна песничка
метафора. У том духу он чепрка не само по свом сећању и
не залази само у свој свет маште, већ користи и старе
текстове, међу којима привилегију имају библијски.
Данилов је открио снагу библијских слика и израза, зато
може да буде веома сликовит и због тежине својих речи
може лагано запевати, ослобођен догађаја изван себе и саме
историје. Сваки је песник јединствен и непоновљив, али
људска душа је одвајкада патила и волела, зато је
разумљиво да у сваком песнику препознајемо и његове
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претходнике. Тако се може рећи да Данилов, можда чак и
несвесно, наставља ону високу књижевну традицију
српског песништва које се пре Другог светског рата
надовезивало на француски надреализам и касније у
Београду било одбачено, а данас се поново признаје као
национална културна баштина. Данилов представља много
више од повратка савременог песника у донедавно још
забрањено српско предање. Он представља поновно
отварање српске поезије према православној метафорици,
мада није васпитаван у том богатом предању. Његова прва
песничка збирка носи наслов Еухаристија, као да жели да
каже да ће његове песме поново бити присутност
неизрецивог међу нама, у нашој телесности, а са друге
стране да ће их као хлеб делити својим читаоцима. И
његова песма Лице објављена у вишејезичкој свешчици
коју је поводом његове посете на овогодишњој
конференцији на Бледу објавио словеначки ПЕН, подсећа
на »иконописца« који такође пише песму обличја. Али
слика лица нестаје и с њим треба разговарати у његовој
одсутности. Попут погледа на икону, и песник мора да се
загледа на ону страну ње. Али приликом гледања обличја
вољене особе и песник исцртава своје лице и то више не
може да изгуби. Томаж Шаламун је у поговору бледске
збирке навео песников стих „Најтеже је оно што држимо у
празним рукама“ (42), а преводитељка и ауторка исцрпног
поговора Матеја Комел Сној каже да се „оваква поезија
може читати и затворених очију“ (141). Да, у њој има
толико тежине да читалац може да је схвати тек кад је и сам
развлашћен, кад постане просјак смисла и речи. Само тако
може да прихвати речи са дна душе и из удаљених снова, и
сам почне да их ослушкује затворених очију.
Превела са словеначког на српски језик:
Драгана Бојанић Тијардовић.
(Текст је објављен у часопису “Звон”, бр. 3/4 2019. године,
најстаријој словеначкој ревији за књижевност и културу
који излази у Цељу)
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Јелена МАРИЋЕВИЋ
ПИСМО ЗА ЕБАБАР
„Ја не пишем песме, пишем непослата писма“.
„Пробудило се / писмо само зато да не буде
послато.“ Сваки редак онога што есејисти или критичари
напишу су писма читаоцима, који би да потенцијално
сазнају нешто више о мистерији дела које су читали.
Постоје, међутим, и писма која нису намењена њима, писма
која не морају бити „послата“ уредништву неког часописа,
која је за неке неумесно и јеретички објавити, мада можда
не би било лоше да се некада прочитају. Ово писмо настало
је као реакција на читање поезије Драгана Јовановића
Данилова и адресирана је не додуше на „кућу Бахове
музике“, већ на Ебабар („светлећу кућу“), на храм
сумерског бога Сунца Уту. Душа нашег песника верујемо
да макар у сновима посећује Ебабар и да ће скинути печат
са писма, написаног на српском језику, којим се „долази до
своје душе“, а од кога је лирски субјект „лепљив / од
грожђа и меда и води(м) љубав за читаво / моје племе“.
Онда нека га уклеше клинастим писмом које разуме сваки
Песник-врач. Својом поезијом „исцелио“ нас је од
„неизлечиве потребе да све разумемо“ и натерао да
осећамо, отворио нам је срце, црвено сунце чула и љубави
у нама.
Умом подивљале реке Данилов је своје стихове не
обасјао сунцем, већ претворио у Сунце. Толико је поезија
огрезла у чемерни мрак да смо заиста заборавили како се
осећа поезија великих химни Сунцу, које су певале древне
цивилизације. Толико, да и, како би Весна Крмпотић рекла,
погрешно називамо Египатску књигу мртвих – књигом
мртвих. То је Књига уласка у Нови Дан, Сунце које мора
доћи након сваке ноћи, као што се након смрти улази у
живот. У времену у којем је лепота стигматизована и
зачуђујуће табуизирана, песник је у књизи Срце океана, а
есеју „Теологија лепоте“, уклесао своје аутопоетичке „речи
у камену“: „Поезија не би требало да је канта за отпатке у
коју ће песник одбацити свој очај, болести, комплексе,
неурозе, јефтине сензације, своје зле примисли и своју
приватну беду, већ би ваљало да буде једна 'магистрална
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конструкција' свести и страсти сачињена од онога што је у
песника најздравије, најдубље, најтајанственије и највише
натопљено љубављу. Светлост би требало да буде једини
предмет поезије. Када прочитамо неку збирку песама, из ње
би требало да изађемо екстатични, озарени, а не утучени.
Но, множина песника данас зазире од светлости. Данас је
постало срамотно ширити јеванђеље лепоте. Али, зашто
песник и данас, на крају века и овог миленијума, не би
поново био онај Жакобов 'брусач дијаманта' који трага за
ведрином надмоћном над тмином света?“
И његови стихови исијавају не само ведрином и
светлошћу, већ он, творећи песничке слике, бруси у камену
поезије рељефе запостављених осећајности, чинећи их
безвременим и вечним, као што су древни храмови неких
претходних цивилизација. Поред трудне жене, „маслинасте
пути“, стоји „човек опаљен сунцем, са лицем као од
исклесаног камена – / они се, очевидно, воле као пар
голубова, они су уковани / једно у друго“.
Ова поезија делује прочишћујуће на свест и
имагинацију оних који немају претензије „да све разумеју“;
она изазива катарзу, иако не спада у жанр трагедије. И
песник то лукаво постиже кроз форму песме у прози,
„непостојаним амалгамом“, која је уједно „hybris у коме се
матица приче присно стапа са матицом певања у један
јединствени језички модалитет“. Свака песма је, дакле,
својом формом, тј. огртачем јарца, у улози задатој hybrisом, својеврсном дрскошћу да пркоси устаљеном поретку. У
овом случају можемо рећи да је тај поредак, поредак
поезије без Сунца и лепоте. Свака песма је, да кажемо и то,
део свите која прати бога Диониса, у оквиру чијег култа је и
настала трагедија. Свака песма је „винска песма“ која слави
љубав: „Кад сам с тобом постајем Дионис који у твојој /
тамној спиљи муља грожђе. / За то време, као нерв, њише
се у мени сваки / појединачни лист, али виноград остаје /
непомичан“. Зато је, али само једним делом, мотив грожђа
и винограда тако повлашћено и тако естетски успело
полисемичан.
Присуство hybris-а осећамо и кроз проговарање
лирског субјекта песме „Талас одбегао од океана“ или,
боље рећи, поретка океана. Талас који проговара је
„одбегао“, и из те изгнаничке позиције, као из неког
античког пророчишта, он шаље питијске песме, које је
узалуд желети у потпуности разумети, али које су она нада
због које су људи и одлазили у пророчишта.
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Само је књига Ум подивљале реке светилиште
једног Диониса/Бахуса, илити њему сродног сумерског
Тамуза, који није само бог вегетације, жита, стада и обиља
винограда, већ и, што је пресудно за разумевање наслова
Данивљеве књиге, „син водене дубине“. Он је сав сјај и
полет обнове, пролећа, светлости и чула, али и он, попут
Персефоне и Озириса, проводи неко време у царству сенки.
И он и Данилов „плешу у оба света“, са меркуровским
сандалама.
Отуда можда и насушно хлебна потреба да се
„начини мрежа од малих костију птица“, јер том мрежом се
може обухватити „понор“ који раздваја те светове и то не
само свет живих и мртвих, већ и нашу и цивилизације
великих обожаваоца Сунца. Мале кости птица, као магијске
реликвије, песник-врач претвара у онирички лет којим је
могућно кретати се кроз све замисливо, чак толико близу
Сунца, а да нам се восак на крилима не истопи. Мрежа која
се тако плете, о, богови, како је само моћнија и чвршћа од
етерије интернета: „Нема те на мрежи, немаш ни свој сајт –
/ каже ми пријатељ“, али „ништа не може бити затурено
тамо где има душе“, а ова књига, макар пренула и једно
перце једне једине душе, има, о, како има смисла. Ова
књига је мрежа која ме успорава онолико колико ме
интернет велоцифирески убрзава. Ова књига је
пиндаровски узлет апострофе: „Химене, о, Хименеју“, која
ме венчава са најсветлијим делом мог бића и значења мог
имена. Ова књига је као мед, јер се узима кашичицом
сваког јутра, као што сваког јутра излази Сунце. Она је мед
који мумифицира моје срце за улазак у Нови Дан. Она је
пример да песник може певати устију пуних меда (а не
смрада и кала), делећи га са онима чија је шифра
„старинарница“ и не траже лозинку за wi-fi, јер „говор се /
никада не враћа у уста“.
Пролеће је, а „с пролећа, похлепа за блеском буди /
форму птице заспалу у жени“. И као Иштар са крилима,
која буди срце у подивљалом Енкију, „богу подземног
океана слатке воде извора“, тако је и лирски субјект између
бића степе и човека тетовираног горућим срцем. Ето шта
нам је потребно уместо огртача у снежним пределима
непоезије. Једна „бакља за вавилонску кћер“, „срца топла
као стада“, „распламсали гроздови“, „товар жутих
крушака“ и неке наше „веверице“.
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Милица МИЛЕНКОВИЋ
ПЕСНИК КОЈИ УМЕ НАПИСАТИ ПЕСМУ
ИЛИ
УМ ПОДИВЉАЛЕ РЕКЕ
ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋА ДАНИЛОВА
(Драган Јовановић Данилов: „Ум подивљале реке“, Народна
библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2018)

Слично песницима Радету Драинцу, Радету Томићу и
Гордани Тодоровић који су себе именовали у својим
песмама, у збирци Ум подивљале реке лирски субјекат је
Данилов, именовани аутор књиге, чиме се постиже спајање
хипотетичког света песама са стварносним светом
аутора/песника и читаоца, те тиме чини јасно временско
одређење књиге, њено ситуирање у савремени временски
контекст из којег ће песник даље промишљати прошлост и
будућност. Од уводног наслова „Талас одбегао од океана“,
тече „подивљала“ поетска река са својим умом и умношћу,
са слаповима речи, до последњег стиха прве песме „Ја,
талас. Сам самцит. Давно одбегао од океана.“, чиме ће бити
заокружен увод у збирку подељену на три циклуса:
„Тајанствени телеграми“, „Бакља за вавилонску кћер“ и
„Сплав“. Четвртим делом збирке насловљеним „Кључ и
провалија“ издвојена је истоимена песма којом се збирка
завршава уједно постајући парадокс на плану целе књиге у
односу на први стих „Ја нисам песник и не знам написати
песму.“ којим нас је Драган Јовановић Данилов
провокативно увео у свој поетски свет представљајући се
као „сликар“ („Сликам врло мала платна.“) и повезујући на
тај начин дескриптивни ниво својих песама са визуелним
могућностима које ће песма имати за циљ да изазове у
читаоцу.
Песнички канибализам („Све што су учитељи
написали/ ја сам појео на хлебу. И с вином попио. /.../ Али,
сада, учитељи моји, кунем се, ја више не једем ваше
месо.“), именовани лирски субјекат („Данилов нема
религију, нема свете списе/ и не једе као свеци, једном
дневно./ Данилов води љубав с речима и плеше/ у оба
света, јер његово срце је власник/ свих трски које
компонују музику што је/ једино ветар чује.“), свет као
тамница („...наш свет је био млад/ бео бехар/ а већ је био
тамница /.../ мрачан је наш свет“), говор, језик и ћутање
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(„Док спаљује прашуме речника, човек добије жељу да
говори./ Говор треба да отпочне од голотиње којој
ускраћене су речи.“, „Није лако причати својој деци приче“;
„Ја немам с ким да говорим“, ), таласи („Када песма
престане да се/ таласа, онда је обрисана.“) – све ово је свет
првог дела Ума подивљале реке којим се „Тајанствени
телеграми“ приказују као поруке из несанице и
метафизичке димензије унутрашњег бића песника. Са друге
стране, у другом циклусу збирке насловљеном „Бакља за
вавилонску кћер“ иницирано је присуство жене кроз низ
песама као и присуство љубави кроз симболику вина и
винограда, али и религијски хришћански контекст са
јасним библијским мотивима, почев од Вавилона, Ноја и
Потопа, преко грожђа и његове симболике контраста
(духовне – „У винограду, као у каквом засебном свету,/
ослобађам се земаљских ситничавости“; и световне – „О,
страшно, празно срце! Распламсали гроздови, драги
пчелама/ и женским рукама, обујмите ме! О, сласти, пуна
су те уста.“). Једна од најлепших песама „Кад велике душе
одлазе“ у себе сажима читав поетски свет ове књиге. Она се
круни естетским дометима у сагласности стиха, теме и
идеје, дарујући читаоца дубоким доживљајем равнотеже
између овог и оног света који се негде сусрећу:
„Јер, лаж је да мртва уста не говоре: мртви
не престају да приповедају и сами себе ексхумирају –
на овој литици где ветар повија борове наднете
над понором, чујем њихове гласове – захваљујући
њима, овај свет није потпуна бесмислица.“
Поред света мртвих, заумне, астро, метафизичке и
трансцендентне димензије, у поезији која је пред нама
запажамо и мотив сна као један од окидача за улазак у
унутрашњи песников свет (несаница, буђење, сан): „Буђење
је реч за оно што нам се догађа/ кад утонемо у дубок сан“ –
овај мото аналоган аристотеловском и јунговском поимању
обрнуте позиције унутрашње будности и спољашње
уснулости, сна и јаве, искрено је истакнут као основна
идеја сагледавања, промишљања и созерцања данашње
стварности у којој је можда и највеће човеково искушење
постојање виртуелног света, најсличнијег духовном, а који
опет то није, јер један је духовни свет о којем једино
сведоче наша срца и емоције и он припада Богу: „...Нећу да
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на дигитални начин будем људско биће.“ – „Мислити о
томе први је корак ка спасењу.“
Две песме које стоје једна уз другу, у трећем циклусу
„Сплав“ (метафора земље која његошевски речено лебди у
ваздушном океану бескрајном), а које носе наслове „Баке“
и „Наша деца“ сударају два света, прошлост и будућност,
демистификујући оно што генерацијски ми јесмо,
својеврсна ода српским мајкама и деци која долазе, а која
ће тек „кад изроде своје синове и кћери“ „изнова написати
исту ову песму као Пјер Менар Дон Кихота“!
Читајући књигу стичемо утисак да од „подивљале
реке“, у завршном делу збирке, Драган Јовановић Данилов,
након једног дугог духовног тока између сна и јаве, долази
и до скрушености и понизности бића пред Богом што се
запажа у сјајним стиховима песама „Свети Данилов убија
аждају, а онда и сам постаје аждаја“, „Путујући кроз
године“ и „Срце и језеро“ да би у „Кључу и провалији“ себе
изнова улио у океан из кога је истекао, у само срце Бога
кроз молитву: „...У часу стражарском, погледај/ на нас
људе, тек повремено будне. Погледај моје искушењем/
изморено лице и отвори моје очи за свет спашен речима./
Загрли ме.“
Драган Јовановић Данилов један је од оних песника
који прозни слик преводе на поетски језик постижући на тај
начин исписивање бројних антологијских песама. Отуда
радује награда која носи име нашег великог песника Ђуре
Јакшића, а којом је збирка песама Ум подивљале реке
овенчана ове године. Да се послужимо Даниловим
стиховима, захваљујући величини његовог песничког гласа
„овај свет није потпуна бесмислица“.
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Драган ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ
СИМЕТРИЈА ВРТЛОГА
Одговори на нека питања за интервју
(О “Хомеру предграђа”)
Код мене постоји једно, готово мистично, веровање
у слике. Моје су песме на известан начин фигурабилне. Оне
почивају на фигурабилној извесности призора и његовој
повезаности са дубином меморије. За себе једино поуздано
могу да кажем да сам од почетка свог песничког бављења
био и остао сладострасник слике. Код мене све потиче из
стварности призора, нема ту никаквих сновиђења. Права
мистерија јесу они видљиви, свакодневни призори.
Стварност је страховита сила која нас обликује и поезија од
ње не може побећи. У мојим песмама стварност се увек
јавља затворена у призор, у кадар. Једноставно, визуелни
утисци су психички прерађени речима. Из италијанских
неореалистичких филмова научио сам да је стварност
величанствено богата и комплексна и да је довољно умети
је посматрати. Јер једино сликајући видљиву реалност,
може се открити оно што се налази иза ње. Призор, је
заправо, другачије уобличена стварност помоћу које наша
имагинација позлаћује свет. Мој поступак у писању поезије
је готово сликарски. Кад имам оштар, јасан призор, онда из
тмине могу лакше извући целу песму на светло дана. Сви
ти призори које свакодневно гледам код мене су
преломљени и премештени у онеобичену поетску размеру.
Песник, напросто, пише оно што живи и сања. Зато
„Хомера предграђа“, „Гнездо над понором“, „Мемоаре
песка“, „Моја тачна привиђења“ и „Симетрију вртлога“
није могао да напише нико други до мене. Мислим да је
„Хомер предграђа“ нехотична метафора свег мог бављења
књижевношћу. Мој Хомер нема одисејски комплекс
луталаштва, већ је он, једноставно речено, песник
предграђа. Он мало тога измишља. Као и сликари из добрих
старих времена, он слика по моделима које је измислио
Свемогући. Њега занимају неке мале, наизглед ефемерне
теме: подруми, бунари, голубарници, гаврани, мачке из
предграђа, млади гневни песници. Занимају га захуђени
призори које нико не надгледа и не уходи.
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(О свакодневици)
Занима ме свакодневница, пресни животни
реалитет, људи са својим животима улепљеним
свакодневицом. Ја сам дошао као песник из те
иконографије предграђа, голубарника, подрума, тавана,
захуђених места у којима је за мене било нечег
радиоактивног. Моја веза са предграђем је биолошка.
Одувек ме привлачило да откријем метафизичку дубину и
драмски конфликт у обичним, свакодневним збивањима. У
појединачном, свакодневном, видео сам и разоткривао
универзално. Свакодневица коју сви проживљавамо, нам
површно посматрано изгледа незанимљива, безначајна,
неважна, но, у својој дубини она носи комплексну, а
почесто и трагичну, драматику, лепоту и важност.
Визуелни свет је за мене један неисцрпни, божанствени
речник. Пишем из позиције маргине. Настојим да прођем
кроз ту маргину, кроз то свакодневно и банално, кроз
концепт живота који је невидљив и покажем га видљивим.
Отуда моја, опседнутост спиљама, таванима, подрумима,
бунарима, голубарницима, мрачним угловима и воденим
пећинама, дакле местима којих се више нико неће сећати,
ако их ја не оживим. Вода је повезана са рађањем, женским
принципом. Вода очишћује, спира, регенерише. Она је
згуснута форма времена. Присетимо се, у Књизи са
великим словом речено је: „И Дух Божји надносио се над
водом“, што значи да се у њој одражавао. Једном речју,
вода је једна од најлепших ствари на земљи.
(Вулкани и водопади)
Моја фасцинација вулканима и водопадима је
трајна. Мајка ми је била наставиница историје и географије
и још неке 1968. године као осмогодишњи дечак
присуствовао сам њеном часу када је говорила о вулканима
коментаришући документарни филм о највећим вулканима
света који је приказивала ученицима на старинском
кинопројектору. За мене је то било прворазредно узбуђење.
Тај призор како земља рига магму,та ужарена река лаве која
се излива из гротла данас ме подсећа на изливање речи у
тексту. Једнако као и бешњење водопада. И вулкани и
водопади носе у себи нечег од блиставости и сјаја еротске
димензије. Тако и велика поезија мора да има ту димензију
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непредвидљивости подивљале реке. Вулкани и водопади,
постали су тако временом темељ мог религиозног лиризма.
Али те спољашње ерупције нису толико важне колико
унутрашње. У поезији све долази управо из таквих
унутрашњих ерупција. Благослов песничке креативности је
преврат, борбени контекст.
(Каирос и ентузијазам)
Не може се у поезији исти филм понављати
унедоглед. Уређеност, предвидљивост, статичност и
самодовољност
представљају
агресију
над
неконтролисаном природом поезије која се увек изнова
отвара ка новим хоризонтима, ка необузданим таласима
слободе у којој се не могу прописивати правила. Писање
поезије је, дакле, непредвидив каироски чин. То је начин да
измакнемо
Хроносовом,
хронолошком,
линеарном,
квантитативном, профаном и економском времену које
неумољиво откуцава. Да побегнемо од суровог режима
часовника. Човек је сапет, смлављен и заточен у линеарном
времену. Али, не заборавимо, Каирос, најмлађи и
најбунтовнији Зевсов син и Хроносов унук, у Грчкој је
митологији био онај који доноси увид, преокрет, промене.
Каирос увек значи некакав дисконтинуитет и субверзију.
Отуда је Каирос савршени Бог поезије. Пред великим
песмама које породи Каирос, време изгуби сваку моћ. Неке
песме су немогуће све док их не напише Каирос. Ништа се
вредно не може написати без заноса, надахнућа и
ентузијазма, те тамне и неконтролисане силе. Велике песме
настају у богатим часовима који надилазе хронолошко
време, када им се умилостиви Каирос, бог сретног
тренутка.
Писање је тек узорак наше казне. Богу можемо
понудити само своје унутрашње сагоревање. Ватра је
песнику једино добро и једина мера вредности. Поезија
лишена ватрености и земаљске снаге, мртва је. Песник је
увек у тој ватри који се зове живот, љубав, уметност, а сад
што је производ те ватре пепео (као што је производ свих
ватри овога света пепео) то је само ствар генезе и, напосе,
пада човековог.
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(Неписана правила танга)
Танго је настао у предграђима Буенос Аиреса, у
сиротињским кућама. По неким проучаваоцима овог
феномена, настанак танга везује се за Уругвај, тачније за
Монтевидео. У почетку танго су плесали искључиво мушки
парови јер поштене жене нису желеле да учествују у том
покварењачком плесу. И аристократија Буенос Аиреса је у
почетку одбацивала танго, али када је танго прихваћен у
Паризу 1910. године, оберучке су га пригрлили и богаташи
аргентинске престонице. Танго се, дакле из Париза вратио у
Буенос Аирес. А својим прекооеканским путовањима
европски досељеници у Јужну Америку учинили су да се
танго плес и музика прошире по Европи. Танго музика је
своје златно доба доживела између 1920. и 1940. године.
Традиционални танго оркестар чинили су виолина, гитара,
флаута, кларинет, клавир и контрабас. Када је Астор
Пјацола умешао своје прсте у танго музику, неизоставни
део танго оркестра постала је мала хармоника пореклом из
Немачке звана бандонеон. Али танго није баш тако
самородан и оригиналан, као што ништа на овом свету није
самородно и аутентично. Шта је био подстицај, шта је
запалило варницу танга? Пре свега кубански црначки плес
и наполитанске песме. Није случајно да се једна четврт
Буенос Аиреса назива Палермо – везе Италије и Аргентине
неизмерно су дубоке. Па зашто је танго настао на подстицај
споља? Зато што је природа аргентинског човека пасивна,
донекле закоплана, склоњена од тешке вреле сиесте. Али,
на подстицај споља та широка, разливена сета и
неразрешива, суспрегнута страст и изворна стихија плеса
уобличила се и уобручила у танго. Наједном је провалило
нешто што је врило дубоко унутра. Борхес је нешто писао о
феномену танга у есеју „Повест танга“. Али, мислим да је
Борхесова чулност била исувише хладна да би разумео
ишта од смисла танга. Он је рецимо писао да је танго
раскалашна враголија, што је тотална будалаштина јер
танго нити је раскалашан, нити је враголија. Напротив, у
тангу нема ничег разузданог, већ има само суздржане,
суспрегнуте страсти, сете пролећа и страсне мере. Лепота
танга никада не прелази у похоту. Суштина овог
најистанчанијег и најпродуховљенијег плеса који се икада
појавио је платонска. Танго је освештана екстаза тела као
што је молитва екстаза душе.
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Плес је неумитни разговор тела која никада не
лажу. Зато се плес не може објаснити речима, мора се
играти као да ходамо рајском баштом. Из корака у корак
свет постаје другачији.Танго не оставља простора за
посебност и другачијост, већ нас позива да искусимо
заједништво. Танго, то је два тела, четири ноге и једно
срце. Играјући танго нигде не журимо и ништа не морамо
да досегнемо. Танго је простор додира. Ослобођени
робовања разума и логике, ништа не процењујемо, само
заједнички корачамо и упијамо музику.
(Бестијаријум)
Песма, то није некаква концептуална апстракција.
Песма се зачиње у срцу. Из пуног или сломљеног срца све
се излива преко речи. Али, исто тако оно што се из језика
отелотворило у текст изнова се враћа и дубоко усађује у
срце. Написао сам тридесетак песама о животињама и
птицама и сабрао их у књизи “Оштри потрети” у оквиру
мојих Изабраних дела. То је читаво једно животињско и
птичје царство које је живело, а и даље живи у мени.
Одувек ме у поезији занимао потенцијал животиња да
изрази људске особине и то на начин непосредан и
гротескан. Културолошки посматрано животиње имају
важно место у нашој личној и колективној уобразиљи. По
мом поимању и осведочењу, у свакој је животињи
отеловљена нека моја несвесна пожуда. Иза тих мојих
песама о вуковима, дивокозама, веверицама, гавранима
постоји једна реалност. Животиње, ти чудни станари мојих
књига су за мене позоришне фигуре које играју мање или
више карактерне улоге. Има у животињама нешто вечно.
Када су приказивали своје богове, било на сликама или на
скулптурама, Египћани су тим боговима давали звериње
главе. Животиња није ништа друго до слика животињских
сила у нама. Ми морамо да препознамо животиње у себи
јер вечан је и окамењен њихов лик према нашим, људским
лицима.
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(О темељу)
Основа свега у књижевности јесте имати добар
темељ, направити добру подлогу. То је као у рецимо,
каратеу, или другим борилачким вештинама, где подлогу
чине кате које ти омогућују да контролишеш снагу, да
разумеш значај раздаљине. У књижевности подлога се
ствара читањем. Управо је заблуда елиотизма добрано
допринела томе да поезија изгуби публику. Елиотова
теорија о „безличности уметности“ заправо хоће да нам
каже да не постоји неопходна веза између уметниковог
дела и уметникове природе, што је бесмислено. Још 1921.
године Елиот је писао: „Врло је вероватно да песници наше
цивилизације, онакве каква данас постоји морају бити
тешки“. Шта ово треба да значи? Ваљда да што је
цивилизација сложенија то би и песник који о таквој
цивилизацији пише требало да буде тежи и сложенији.
Поприлично неубедљиво размишљање, које се држи на
бабином зубу! Елиот није од велике користи за мене зато
што је његов језик службен, дипломатски, што ће рећи
формалан. Он је тако стерилан, нееротичан песник. Од
Елиота једино ценим „Прелудијум“ због халуцинантне
јасноће слика. Иначе, за мене Елиот је симбол
конзервативног, окошталог, полно хладног погледа на
књижевност. Елиот, то је само смелост и модерност у
домену форме. Тај човек као да није живи организам у коме
пулсира срце. Занимљиво би било мало дубље истражити
тај феномен – једна дубоко инхибирана личност какав је
био Т.С.Елиот утицала је на читаве генерације песника и
просто их утукла својом застрашујућом имперсоналношћу.
Зато се уместо према Елиоту, када смо већ код америчких
песника, пре окрећем према Паунду, Роберту Лоуелу,
Робинсону Џеферсу, Ричарду Вилберу, Елизабет Бишоп,
Мериен Мур и Дениз Левертов, чија је техника писања
готово беспрекорна. Рецимо, када сам први пут прочитао
песме Елизабет Бишоп, срце ми је порасло. Од песника које
сам набројао осећам даљинско грејање, то је та топлина
која долази од учитеља који пишу истинску, органску
поезију. Помињем ове песнике не у смислу утицаја, пуког
импакта, већ у смислу померања једног еволутивног
кретања. Наравно да је мени од највеће користи роњење у
мој лични, унутрашњи град, у тамне бездане сопствене
безнадежности, у аутобиографски ток свести, у пресни
животни реалитет. Моја филозофија је да изађем из
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непробуђености, да омогућим оним невидљивим силама
које делују у мени да се осветле и да напишем свежу,
полетну и снажну песму која је омогућена само мени да је
напишем. Поезија не сме да заборави шта чини љубав,
жеља, ерос. Поетска сазнања су последица нашег еротског
односа према животу.
(Истински живот поезије)
Не мислим да је поезија данас жалосно периферни
вид уметности. Дубоко верујем у то да ће се поезија поново
повезати са већим бројем читалаца. Познајем толико људи
који уживају у читању поезије. Није баш статус поезије у
нас толико трагичан. Подсетићу да на наше две
најугледније дневне новине „Политика“ и „Новости“
објављују суботом поезију што је ретко чак и у много
већим културама од наше. Дакле, ћита се поезија данас,
чита, далеко од тога да она пребива у некој галактичкој
црној рупи. Само је интрига у томе што поезија није
намењена мегатржишту. Зато она данас опстоји у малим
езотеричним круговима. У Русији су се у прошлости
песничке збирке штампале у огромним тиражим, а данас се
збирке штампане у 500 примерака годинама вуку по
полицама књижара. Исти је случај и у Француској, земљи
огромне песничке традиције. Француска, земља поезије,
као да је мало заспала. То је зато што на овом свету постоји
кретање песничке енергије. То је епохална енергија која
зрачи. А она данас засигурно није у Француској. Велике
ствари у поезији данас дешавају се, рецимо у Румунији,
Немачкој, Пољској, у Америци, несумњиво, у Нигерији, и у
Србији. Нема ничег рђавог у томе што су читаоци поезије
највећма сами песници. Па то је сјајно! Зар сами песници да
се не лажемо, нису најбољи читаоци поезије? Мени је ипак
битно да ли је песма објављена у књизи, или у
електронском облику. Предност дајем достојанству и
самогосподству књиге. Важно је само да је песма
откривалачка, еманципаторска, жива у својој халуцинацији,
жива у виђењу пресног животног реалитета. Залажем се за
говорење поезије људима, јер кад се физички гласом утиче
на слушаоца онда је то истински живот поезије. Читалац
поезије није банални, површни читалац, већ учесник у
великом ритуалу. Роберт Фрост је рекао, наводим по
сећању, да прави читалац неке добре песме може да
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обележи тренутак у коме је осетио да је задобио бесмртну
рану коју никад неће преболети. За мене су велики песници
суперхероји данашњице, јер само врхунски интелигнтни
људи могу написати велику пеозију. Верујем да долази
време једне нове и велике песничке моћи, уверен сам да се
тек разгорева жеђ за поезијом. Србију видим као место
велике песничке плодности. Српски језик није ничије
власништво. Он је једино власништво имагинације.
Верујем да савремена српска пеозија има ту снагу да
преживи превод на велике светске језике. Са занимањем
читам нове младе песнике који пристижу са својим
халуцинацијама и са својом вером. Волим њихов млади
егоизам који ће се код најбољих и најпосвећенијих
разгорети у дубоку поезију. Зато се њима нема шта рећи,
довољно је да слушају сами себе и можда ону саркастичну
узречицу Френка ОʹХаре „Само терајте по своме“, што
заправо значи – „Цепај“. Тек, нема тог књижевног рода који
је ближи божанском од поезије. Дакле, верујем у велику
будућност поезије! Зашто? Зато што је поезија спор медиј, а
све што је споро то је и дуговечно.
(Песма није логична)
Упркос томе што је свака песма у основи покушај
пројекта бесмртности, да би поезија трајала у појавном
свету она мора да се ослободи обавезе и окова да урезује
речи у камен. Ништа у космосу није непробојно. Ништа
није заувек комплетирано. Неисцрпност је једини истински
опис нашег знања о свету. Нема самоидентичног ентитета.
Нема коначног догађаја зато што однос увек производи
нове односе и релације. Песник је го, њему не треба
кошуља од кострети. Чему стајати мирно као дрво? Зар
камена постојаност није један облик опонашања самог
себе? У поезији је и данас толико тога превазиђено. Ништа
није трајно истетовирано, чак ни у срцу. Ритмична нарација
у метру више не загрева ни планинске куће током љутих
зимских ноћи у планинама кад се нема куд да оде.
Пролазећи кроз песнички развој, ја пролазим кроз одређене
религиозне промене. Језик у песми треба да буде невидљив,
а он постаје невидљив кад се у потпуности ослонимо на
несвесно. Најузбудљивије у писању песама је то што никад
не знаш куда ће те прва реченица одвести. У поезији све
одлучује сугестија несигурности и мисао о сопственој
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недовољности, а не реч занавек урезана у камен. Јер, песма
није логична, није циљ за којим се жуди, није циљ
путовања, није закључак. Зато је песник увек у стању
флукса и путовања на коме га прати тек његова сенка. По
мом поимању и осведочењу, онај ко не осећа живо
пулсирање поезије, тај засигнурно нема појма шта значи
бити жив.
(О лицу)
Као што је наша судбина огледало наше бити, тако
је и наше лице живи доказ чињенице огледања. Свако је
лице огледало нечег душевног. С променом у души, мења
се и лице. Оно што живи у очају, у жељи, у вољи, у
озарењу, све је то исписано на лицу, јер све телесно
огледало је нечег што је пре тога било душевно. Кад се
наше жеље, мисли, озарења и туге сваким тренутком не би
претварале у лице, онда човек, по природи ствари, лице не
би могао ни имати. Тачније, лице више не би било његово,
јер би му било одузето. Друкчије, напокон не може ни да
буде.
(О спорости)
О поезији могу да говорим само као физиолог. Писање је,
по природи ствари, спор процес. Радост и мука писања
леже у самом процесу рада. Док пишем ја стално успоравам
како бих из мртве и незапаљиве твари разбуктао ватру.
Речи су мртве ако се не угреју љубављу. Занос и љубав
пале ватре страшне нужности. Песму, уосталом и пише та
страшна нужност.
(О горчини)
Постоји суза која је горка. Има једна срџба која као
шкорпија убада саму себе. Горки су сокови у биљци и у још
недозрелим плодовима. Горчина је непрерађени гнев, оно
што у човеку још живи у лику звери. Оно што још није
постало људско. Кроз жуч дрхти неизречена клетва.
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(О збирци „Ум подивљале реке“)
„Ум подивљале реке“ је моја дубински лична
књига. Мислим да сам у овој збирци отворио нека нова
поља у којима се могу назрети другачија ментална
отварања него у ранијим збиркама. „Ум подивљале реке“ је
развезао моје омиљене теме на посве другачији начин.
Пишући, трагао сам за читаоцем-саучесником. У песмама
сам радио на детаљима са великом слашћу. Има ту и
полемичких песама које су као ударац песницом у главу.
Све то усваја универзум једне књиге.
(Променити глас)
Сва мудрост је у томе да писац мора да се обнавља
да не би постао рецепт, формула, проседе. Зато је потребно
да се путује, да се чита бесомучно на живот и смрт, да се
стално мења начин живота, да се буде у флуксу, у покрету.
Писати књиге и само једном регистру мишљења и осећања
је досадно. Мора се после више објављених књига
променити глас и покушати писати из друге главе. Зато
сваку нову књигу пишем руководећи се новим стилским
решењима и новом психолошком структуром стварања.
Пред сваком новом књигом писац је почетник. Једино
неодложан је нови поглед.
(Савремени свет)
Савремени свет је на добром путу да измакне
сваком разумевању. Из уметности је протеран појам
смисла. Живимо у дигиталној пећини. Дигитална
апокалипса разара све облике традиције. За катастрофисте
и нихилисте смрт је постала градитељско начело. Поезија је
изгубила субверзивну оштрицу и снагу јер у њој се више не
размењују идеје, бића и ствари. Не претварају се само
градови у рушевине, него и идеје. Живимо у добу
разорених веровања преокренутих хоризоната и смрсканих
теорија филозофије. Катастрофа је константа кроз коју
човек кроз историју покушава да дефинише себе и свој
однос према свету. Манија гигантизма увек води у
катастрофу. Сама реч катастрофа је и данас задржала ону
грчку акцепцију – окончати, доћи до краја, нестати, умрети.
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(Олово и злато)
Постоје писци који не могу да обуздају своју нижу
природу. Ко се с мржњом и огорчењем свети и пише
отровне полемике против своје браће-писаца, тај терети и
разара своју психу и дух отровом олова. Тако се густина
олова у енергетском пољу више не може избацити из
човечије биологије. Онај ко се свети копа два гроба! Није
могуће осветити се и извући се неповређен. То су сурова
правила освете. Ако се светиш и ти ћеш платити и на крају
ритуала завршити у гробу који си сам за себе ископао. Чему
литерарне кавге до истребљења? Само примитиван ум је
хипнотисан полемиком као дрогом. Зар ми писци нисмо
племе, цех, а у цеху треба да постоји част. Полемике су
некорисне, никуд не воде. Списка се велика негативна,
отровна енергија. Чему? Шта се доказало? Ништа! Никог
ни у шта не можеш убедити! Опростити и заборавити, то
заправо значи отопити и отклонити сву тежину и
токсичност олова прошлости и затрованог психолошког
склопа мржње и претопити га у злато разумевања и
разабирања.
(Песма и срце)
Песма, то није некаква концептуална апстракција.
Песма се зачиње у срцу. Из пуног или сломљеног срца све
се излива преко речи. Али, исто тако оно што се из језика
отелотворило у текст, изнова се враћа и дубоко усађује у
срце. Песма намеће читаоцу своју реалност. Како моја
поезија може бити блиска уму васпитаваном на
компјутерским игрицама и рокенролу типа „Игра рокенрол
цела Југославија, све се око мене исправља и савија“?
Обратите само пажњу на тај тупав текст, на ово блебетање
које је ништавило у чистом облику. Поезија није намењена
некаквој зомбираној биомаси, већ огромној мањини. Мене
занима управо та огромна мањина читалаца који имају
осетљиве антене и истанчаност.
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(Поезија која није драматична је неодговорна)
Тек кад сам се окренуо пресном животном
реалитету, мислим да сам пронашао себе као песника.
Сваком човеку дође час када се суочи са сопственом
чамотињом и бесмислом, а то су биолошке ситуације.
Настојим да неуротизујем свог читаоца, да му пружим
отровну утеху. Писање је начин да се отвори наша
најдубља субјективност и глад инстинкта. Песма показује
да се не можемо одбранити од снова, кошмара,
осамљености и еротских халуцинација. Поезија по мом
поимању и осведочењу мора да буде драматична, да носи
потенцијал вртлога. Песма треба да одаје вртложење,
егзистенцијалну потресеност. Поезија која није драматична
је неодговорна.
(О урачунљивости стварности)
Песник се бруси од стварности и свакодневицу.
Стварност је једино толико урачунљива да све
најправилније вреднује. Све што видимо и доживимо
подсвест прерађује. Верујем само у подсвест. Никада
унапред не замишљам песму па је онда напишем по том
комбинаторичком предумишљају. То је зато што оно што
осећам да треба да напишем стоји непознато у мени.
Пишући „Симетрију вртлога“ имао сам тек нејасну идеју о
вртлозима који нас ковитлају. Песме из ове збирке баве се
изгубљеним
утопијама,
испражњеним
значењима,
религиозном
упитаношћу,
нашим
неуротичним
идентитетима и понајпре односом изговореног и
прећутаног. Ћутање је језик са највећим обухватом. Људска
је природа амбивалентна – ми смо растрзани између
тишине и говора, тела и духа, себе и другог, страсти и
склада. Отуда живот сагледавам као вртлог. Да нема
вртлога не би било ни облика. Облик једино може настати
из вртлога, из првобитног хаоса. Вртлози нису баш тако
хаотични и стихијски како нам се на први поглед чини.
Било да су тамни или светли, вртлозима управља врло
прецизна симетрија. Отуда кад пишем настојим да унесем
тачност у нејасне ствари.
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(О телесности писма)
Данас у поезији има много врсних занатлија,
аниматора, кописта и декера који могу све осим оног
најважнијег и пресудног – да у речи пренесу судбоносни
титрај сраца, онај дрхтај који песму пуни животом
органске, самосвојне рукотворине. Јер, речи су телесне.
Форма мора бити настањена телом. Од свог тела и од свог
гласа не може се побећи. О телесности мог поетског писма
најтачније је писала Валентина Тиначи, италијанска
критичарка и професорка Универзитета у Сијени.
(Песме одваљене од тела)
По мени, највећи проблем песника је у томе како да
доведе у хармоничан однос строгост и слободу. Раније је
код мене доста тога било разлабављено, у расцвату,
барокној фјоритури и украсу. Тежио сам за ефектном
сликом и добрим украсом. Временом, песме су се, некако
саме од себе истесале, углачале и изоштриле и срасле с
телом. Моји закони у писању данас су: потпуна контрола
над емоционалном понесеношћу, прецизност стиха и пре
свега, истинитост сведочења.У правој поезији мора да се
види загрљај живота и смрти. У писању ништа не води
прорачунљивим последицама. У песми треба да се осети
покренутост, струјање живота по себи. Најбоље моје песме
су оне у којима сам избегао претерану култивисаност и које
изгледају као да су одваљење од тела. Оне у којима живот
страсно пулсира ван граница песме.
(Оно што слутња докучи)
Опсене, привиђења и снови су још разговетнији и
истинитији од стварности. Тачно је да смо сви ми
интравенозно укључени у овај свет, и да се органски мора
уронити у егзистенцију да би се писала жива, ужарена
поезија. У том смислу могао бих рећи да су моје књиге мој
једини веродостојни здравствени картон у коме се све види.
Живот нас непрекидно ставља пред тајне. Зато је оно
непознато и неистражено наше једино упориште. Ја сам
песник. Највише поуздања проналазим у неком нејасном
светлуцању. Поезија долази из дубине која је неосветљена.
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Постоји, дакле, само то нејасно светлуцање. У поезији је
једино поуздано оно што слутња докучи.
(Нажалост, књиге песама старе)
Моје књиге песама никада нису изазивале понор
равнодушности. Имао сам срећу да моја поезија већ на
самом почетку мог објављивања привуче пажњу и да о њој
буде писано и афирмативно и опадачки. Радује ме што
имам читаоце изван академских и критичарских кругова.
То су, рецимо, неки лекари, адвокати, сликари, студенти.
Међу њима има и доста жена. С времена на време добијам
и писма од читалаца. То ми значи. Увек ми је било важно
да се о мојим књигама пише и говори. Захвалан сам свима
који су писали о мом раду било похвално или негативно.
Није добро када вас средина непрестано одобрава, хвали и
награђује. То може за писца постати погубно, јер тако
постаје део устајале свакодневнице. На жалост, књиге
песама старе – време их тако сурово обнажи. Но, за мене је
драгоцено то што пишем на такозваном малом језику, јер
ми то омогућава да се усредсредим на себе и да не мислим
о широкој публици и комерцијалном успеху, што за једног
песника може да буде погубно. Више ми је стало до тога да
ја стварам своје читаоце, него да публика ствара мене.
Имао сам срећу да моје збирке већ на самом почетку
привуку пажњу и да о њима буде писано и афирмативнои
опадачки. Ја сам најбоље прошао са „Хомером предграђа“.
Та збирка је изашла на италијанском у Милану и о њој је
одлично писала талијанска универзитетска критика. Једна
Италијанка, студенткиња књижевности, написала ми је:
„Ваше песме волим на начин на који сам у детињству
обожавала моје лутке“. Такве ствари ми веома значе и
дувају ветар у моја једра, јер на тај начин постајем свестан
да је то што пишем неком потребно.
(Језик, опасна дрога)
Није лако бити непрекидно експониран. Када
завршим једну књигу песама осећам се захвалан,
ослобођен, ганут, исцрпљен и треба ми дуг одмор. Јер, ја се
дајем цео, потпуно. Језик је дрога, врло опасна, с тим не
треба да се игра онај ко није припремљен. Ту се, као и у
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љубави, опијаш, улазиш у сласт, у велике дубине. Узбуђује
ме сам чин писања док траје. Узбудљиво је кад песма
задобија облик. Свака нова књига јесте ново прогледавање,
потврда о границама сопствене издржљивости. Збирком
„Моја тачна привиђења“ покушао сам да покажем да су
привиђења и опсене оно једино поуздано што можемо да
кажемо о свету.
(О умећу губљења)
Већ је речено у баштињеним списима да је човек увек на
губитку, и томе се нема шта додати. Умеће губљења за
мене је вештина вежбања стрпљења и истрајности. Ми смо
на жалост нерадан, лењ и нестрпљив народ. Све би хтели
моментално. Тужно је што смо у историјској лутрији
извукли најплодније крајеве на земљи, а да то нисмо
искористили за своју друштвену и економску стабилност.
Рад, ред, неумољива стрпљивост, будна савест и устрајна
дужност су особине око којих се врти свет, а не
пландовање, пролазне насладе и весеље без краја.
(О традицији)
Људи данас круто и ригидно тумаче појам
„традиције“. За мене традиција није затворен, устајао
загушљив, засићен и самодовољан концепт. Ја се позивам
на традицију, али се у исти мах и браним од окова које ми
традиција намеће. Занима ме преплитање и мешање
традиција, хришћанске, јеврејске, исламске. Рецимо, мени
је веома блиска персијска и источњачка поезија, тај вектор
песничке осетљивости који сам тамо пронашао. И та
осетљивост постаје део моје суштости. Не бих рекао
идентитета. Идентитет је химера, према томе, неодредљив.
Нема тога механизма који га може одредити. Идентитет
дакле, не постоји као што не постоји ништа што није
одредљиво. Свака дефиница је само површан покушај
разума да се ограничи нешто што је по својој иманенцији
неограничиво. Зато свако ко макар и покуша да дефинише
идентитет нужно запада у болест произвољности и
идеализовања. Моје се песме могу читати и кроз друге
текстове чиме се отвара питање опходјења према меморији.
Меморичне асоцијације су бескрајне.
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(Ерос и агапе)
У мојој поезији ерос и агапе су нераздвојиви. Ерос
као потврђивање животне силе, као моћ која долази из
нерационалног знања храни најдубље поетско знање. Није
потребно ићи у Индију да би се нашао заум. Узмимо само
пример Настасијевића који чије писање показује да је заум.
Узмимо само пример Настасијевића који чије писање
показује да је заум стање ума које ипак зависи од места на
коме живите. Тај код духовне особености, тај српски
космо-психо-логос је само Настасијевићев и не постоји
нигде другде. Настасијевић нам показује да разум не може
да дешифрује поезију насталу из самобитних извора.
Најбитније је колико дубоко пониремо у нешто. Јер песма,
слика, уметничко дело долази из несвесних дубина, из
царства мајки. У песми оно што открива и пролази кроз зид
јесте инстинкт, моћ непознатог. До песме се долази
инстинктивно. Поезија настаје из моћних, скривених сила
које су смештене у несвесним дубинама бића. Велика песма
настане из непредвидљивог расуђивања и сагледавања када
ствари измакну контроли.
(На нултој тачки)
Човек чини писца, а не писац човека. Ко је писац?
Као и монах, писац је онај човек који се спушта на нулту
тачку, на оно место одакле нас је Бог из не бића покренуо у
биће, дакле писац је неко ко се поистовећује са сваким
људским бићем, неко ко никог не презире и никог не
сматра ни светим, ни грешним. Онај који мора све да
разуме и који све што се догађа потапа у море своје
имагинације.
(Сурове индискреције)
Песме су сурове индискреције. Писање поезије јесте замена
за неостварену комуникацију с другима. Поезија је зато
тајанствени облик љубави. Мој идеал је да у свом раду
спојим и измирим словенску дионизијску фурију и
германску посвећеност послу. Зато данас песме непрекидно
дорађујем и преправљам све док не осетим да су живе. То
се чудо, дабоме, ретко догоди. Но, песма која је неизбежна,
123

сама проговори. А мој идеал у поезији јесте поетски текст
као магијско спирутуализовање живота. Песма која ће бити
жива као куцање људског срца. Песма које ће се наставити
у стварности као нешто живо. Песник у своју песму улаже
читаву своју душевност, а песма му као ехо враћа оно што
није ни слутио да постоји. Добре, живе песме путују кроз
време. Само опасно интелигентни људи могу написати
велику поезију. Само много љубави и туге или озарења
може да узнесе једно биће до велике поезије која има
општу вредност. Као и у животу, и у поезији нема стајаћег
тренутка. Поезија је за мене облик мистичног искуства,
призма кроз коју се може изразити непролазна лепота и
тако посредовати скоро нови вид религиозности.Поезија не
замењује живот, већ га оповргава и преображава. Писање
поезије није игра, већ озбиљан избор и спасоносно
застрањивање. То је за мене префињени облик саучешћа.
Она треба да изрази топлину која нас чини људима, онај
сјај који „није од овог света“. Поезија преосвештава овај
вегетативно-анимално-социјални свет. Она је танка нит
између жеље и смрти. Свака песма је облик опроштаја са
животом. За мене поезија је највиши степен припреме за
одлазак са овог света.
(Есеј је инспирисан питањима
Биљане Миловановић Живак)
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Љубиша ЂИДИЋ
ДУШАН МАТИЋ У МОЈИМ ДНЕВНИЧКИМ
БЕЛЕШКАМА
24.јун 1976. године

Са Душаном Матићем сам се знао пре свега преко
Б.Л.Лазаревића, када смо 1961. објавили у Багдали чувени
Бретонов Манифест надреализма. Те 1961. био је наш гост
у Крушевцу са својом Лелом, она се потписала као
преводилац Манифеста, мада је наравно иза тога стoјао
Матић. Када нас је посетио на сајму књига у Београду,
нашли су се ту те 1961. ту и Вучо и Дединац, и Драшко
Ређеп и многа млађарија.
Манифест надреализма је код нас у „Багдали“
доживео бар три издања , био је књига године.
Ја сам се са Матићем знао и раније, макар да он није
морао мене да региструје. Била је привилегија бити у
његовом дому где сам неколико пута одлазио као студент,
имао је раскошан салон, тамо је чест гост био Буца
Мирковић, Драшко Ређеп и други.Није морао ни да ме
региструје кад сам се се једном нашао са Слобом
Павићевићем, били смо још студенти, али ми смо после
свима препричавали сусрете са великим песником.
Те године у Књижевним новинама је циркулисала
коресподенција
између
Драшка
и
Матића,
на
надреалистички
начин.
Епистоларно,
есејистички,
књижевно критички, докуменрарно, са историјским
атрибутима свог времена.
Зажелео сам да Матић једно писмо „скрене“ у
завичај, у Крушевац, и написао сам му такво писмо. Ја сам
у то време спремао своју антологију „Догодило се у
Крушевцу“, о шест векова поетске непрестаности у овом
граду, наравно да ми је песник најцеловитије послератне
збирке Багдала био изузетно важан.
Нажалост, Матић није направио тај, за мене као
младог писца „заокрет“, да ми се јави неким посебним
писмом по основу завичајности, детињства, али смо се
касније ипак телефоном договорили када да га посетим.
Био је то 24. јун 1976. када сам, чак са једним
магнетофоном ушао у једну споредну уличицу „29.
новембра“ у Матићев дом.Овог пута ја нисам онај студент
који је ишао на сеансе код Матићевих...
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Било је 11 сати, Лела ми је љубазно отворила врата,
Матић је седео за столом и нешто писао.
-Изволи, рече ми, јеси ли директно из Крушевца, је
л је онај Антоније нека занимљива личност, знаш има
неких штампарских грешака у Манифесту (знам, јебеш
књигу која нема грешку), али ни листови нису добро
повезани, Лела и Никола спремају неке допуне, била је
нека верзија још пре рата, али ово је истински интегрални и
први текст Манфеста, ми смо и без њега иза Француске
најјачи покрет... Ви сте у Багдали направили једно мало
чудо, тек ће се сад разјашњавати многе поетике...
Матић је заправо тог јутра био оран, расположен,
како је „узео реч“ готово да је није испуштао. Ја готово да
нисам успевао да узмем своју реч.
Укључио сам магнетофон, с његовим одобрењем, и
можда сам мало због те справе био спокојан, нисам га
прекидао, све док нисам схватио да он са мном води
монолог, и због пристојности сам га тек по негде прекидао,
колико да покажем своје присуство.
Али то њега није много узбуђивало, настављао је
чак и кад нас је Лела прекинула послужењем, донела је
уместо кафе у великој шољи супу са двопеком и то два пута
у току трочасовног разговора код Матића.
Морам признати да су ме збуњивала његова
брилијантна сећања. Колико датума, детаља, најситнијих
догађаја! Свих 60 година је прелистао као књигу! Листање
података: математички, астрономски прецизно. Можда
види да ме импресионира, можда сам се превише
препустио његовој понесености, срећан сам што ће све то
забележити мој магнетофон.
Ипак мој циљ за овај разговор је имао један други
ток и ја сам дискретно покушао да га у то увучем.
Шта Матића везује за Крушевац? То је била моја
главна преокупација.
Наравно да је било тешко не направити прелаз на
ово питање, јер је он и даље захуктано настављао, углавном
о надреализму.
Каже да је управо добио неку књигу коју је
француски издавач штампао под 26. септембром, на
годишњицу Бретинове смрти. То Французи раде.
Знаш, каже ми, ја више ценим његову поезију у
односу на друге текстове.
Потом виче из своје радне собе да то чује Лела:
Лела, јесмо ли спремили за Ђидића нов текст Манифеста?
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Лела га није чула, он је то рекао да попуни неку
„мртву паузу“ у монологу који и даље води са мном. А
имао је мисао и даље о Бретону који је многе текстове
писао у заједници са неким писцима, а касније се ослобађао
тог ауторства. А погледајте, колико јединства у
различитости може донети то заједништво. Ја сам са Вучом
написао заједно Глуво доба, то је изузетна новина код нас,
то унутрашње јединство. Ми смо га писали различито, а
мислили као један! То је лепо узнемирило нашу књижевну
јавност.
Погледајте оног Тристана Цара. Он први уноси
немир у француске књижевне кружоке својим бучним
наступима. Он звижди публици. Французи су то брзо
прихватили, а када напише „Марамицу од облака“
суптилну драму која га враћа у „лепо понашње“ Французи
су опет збуњени. Умео је тај Цара!
Зашто то не бих и ја чинио у Београду. Онај Давичо
се шеретски правио важан, Вучо и ја смо то истински били.
Из захукталих тема о надреализму покушавам да
кроз роман Глуво доба који се везује за његово детињство у
Крушевцу, коначно скренем на своју тему.
О да, каже Матић, ту сам провео лепе године. Лета,
лета заправо. Итекако ће још писати о томе, јер је много
био везан за тај град. И Драшку ће још писати о томе...
У Крушевцу је живела његова мајка, бака, ујаци.
Каква је била та 1914, 1915 година! Прва сазнања тог
младосног дечака била су везана за Крушевац. Наша кућа је
била у Рајићевој 7, тамо где је био стари „Топ“.
Заправо имали смо четири куће. Једна код чесме,
где је сад аутобуска станица. О, то је такорећи било ван
града, Крушевац је тад био мали, имао је петнаестак
хиљада становника, а та моја Ћуприја је још била варошсело.
Друга кућа испод саме куле, једна код поште, а
једна тамо лево, ка Багдали. И када је овде долазио у лето, а
долазио је редовно, па када су се рођаци негде распршили,
онда је он као у каквом царству могао да одлази где је
хтео. Од куће до куће. Ујаци су му били учени људи, сећа
се једном када је у једном сандуку хтео да види какве то
књиге има ујак, морао је прво да изјури грдне мишеве који
су тамо направили своја гнезда. Ипак, каква је то слобода
била за младог дечака. Јурио је улицама, тек по која
сељачка запрежна кола са кравама, а био је пар фијакериста
који су чекали возове на железничкој станици.
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Да, често се пењао на Багдалу. Шетао. Касније кад
је написао ту збирку,заправо кад је тако назвао - Багдала –
схватио је да се одужује нечему што му је било заумно, из
те ране младости. Багдала је зправо тај златоносни
тренутак, инспирација која је откриће света. Она је сва
сећање. Магма. И књига је постала побуда коју је дало
брдо. Видик. Тамо је човек издвојен. Сам. Сам у свежини
света. Да, то је поезија сама по себи.
Тачно је и то да је на Багдали постојао још увек
храст. Кад је писао „Писано пред зору“ тачно је да је на
Багдали храст стварно посечен. А кад је гледао панораму
града онда је обично видео три бљеска: крст цркве
Лазарице, нове цркве Св. Ђорђа и Споменика Косовским
јунацима – све је то давало неку свечаност града, то
трозвучје је и смиривало и узнемиравало душу. Тврди да су
од последњег храста на Багдали направљене двери на цркви
Лазарици...
Ја сам у себи већ изговарао дивне стихове:
Не гледај пут Багдале…Храст је давни посечен.
Гледај косе зраке смираја
како купају пусту башту својим раскошјем.
Заборави на кике и снегове година.
Тихо у себи изговори само реч Багдала…..
и све ти је све било дано!...
А да, био сам 1952.г. са Геџом (тако је звао Добрицу
Ћосића) био сам у Крушевцу. После толико година. Много
шта се изменило, и није му се свидело.
Можда зато што је његово памћење на детињство
имало лепше, драге слике.
Горе на Багдали су поставили неке жице, неки
расадник. Неку кафанчину за малограђанске и сељачке
душе.
А и тај Геџа! Није баш све тако како он каже у
својој литератури. Србија није војничка земља. То је земља
која се бранила, па је тако постала војничка. Шта то тамо
значи тај војвода Мишић, па Мишић! А онда се ту нађе као
јунакиња Надежда Петровић. Је л то зато што знамо ко је
била Надежда Петровић! А колико је било српских жена и
колико таквих историја! Колико је Надежди било. Друго је
Толстој, он је живео с тим светом, он је непосредни
савременик. Да, живео је тај живот... Није као Геџа, не знам
шта он хоће...
Да, стари Крушевац ми је изгледао топлије. Не знам
шта је са нашом кућом преко пута куле. У сећању,
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седмогодишњег дечака видим и сад јасно цркву коју крече.
То је било пре оног снимка који има Перуничић из 1904.
Објавио га је у књизи Крушевац у једном веку. Баш је те
1904. требало да дође краљ Петар. Негде 8 или 9 октобра.
Дошао је возом до Сталаћа, како сам и ја долазио, а онда
фијакерима. Краљ је дошао да отвори Споменик, а онда је
продужио у Жичу, на крунисање. Врло добро се сећа оног
платна око Споменика док није био откривен. Била је то
велика свечаност, много народа. Око Споменика је била
пијаца, све је то било уређено, очишћено, долази краљ!
Ујак га је држао за руку. Његов ујак Урошевић,
имао је цело имање код аутобуске станице, он је био и
оснивач Задруге у Крушевцу. Сећа се свих Кердовића,
апотекарске породице, наша кућа у Рајићевој је била иза
њихове апотеке. Не знам где су Динићи, а постоји ли још
кућа адвоката Поте? Много шта из романа Глуво доба је тај
стари, аутентичан Крушевац. Аца Вучо није могао да
учествује у томе, то је била моја средина. Боже, какве су
биле те крушевачке баште. Руже, лијандери, лимунови.
Испред – клупе. За вечерње седељке. Жене су излазиле и
кад би попрскале прашину водом и оичистиле метлом,
спокојно седеле и ћаскале. Да, да, тако је, прошлост дуго
траје...
А он је био заљубљен у једну своју сестру. Била је
запаљива жена. Нисам смео да питам у коју. Отац је умро
са 52 године, био је разочаран Ћупријом. И већ је прешао
на Стојана Протића, велико име крушевачке и српске
политике, на Светислава Вуловића велико име нашег
преводилаштва... Матић већ узнесено говори о нашој
народној књижевности, о томе како је моћно и у језику
наше, крушевачко Слово љубве Деспота Стефана и
Отписаније богољубно Јелене Балшић. То су заправо
форме писама, односно посланице.
Гледајте каже, ниједан други језик нема такву
каратзичну коцентрацију у спрегу речи какве су: ум,
уметност, умење, раз – ум!
Археологија језика је чудо.
Да, тамо прошлост најдуже траје. У језику!
Добро, доћи ћу у Крушевац, значи, позвао си ме!
Али прво идем прво у Аранђеловац.
Лела, испрати госта. Ах та Лела... док она иза врата
виче, добро бре Матићу...
П.С.
Магнетофон којим сам све ово снимао, није био укључен!
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Владимир Б. ПЕРИЋ
ПЛЕТИЉИН РЕКВИЈЕМ

(Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга,
Београд, 2018)
Венац за оца Весне Kапор заправо је венац прича.
Садржи преплет породичних повести у које су уткани
проговори о егзистенцији, смрти, мучеништву, ратовима
1990-их, носталгији, егзилу, мушко-женским односима и
продичној топлини. Ауторкина метајезичност је у функцији
одређења њеног језичког идентитета и лајтмотивски се
креће кроз читаву књигу. Наратори тако говоре о сродности
словенских језика (прича „Господине мој...”), боре се за
своју лиричност у прози („Чега би волео да се сећаш?”),
микропрозне поступке у брзим и топлим реченицама
(„Портрет једног поподнева”, „Речи за жилице у
слепоочницама”).
Наша ауторка, Lady Spring, како саму себе скрива
причи „Часови опсене, триптих за нас“ (из збирке прича По
сећању се хода као по месечини), кантовски своју
идентификацију у синхроној и дијахроној дисперзији
остварује потпуно у својим могућим прозним световима.
Њена самосвест је обликована кроз оба бојмовска поступка
обухватања носталгије: и рефеклексивни, којим промишља
прошлост
као
идеализовано
почетно
стање
и
реконструктивни, којим из ратног хаоса извлачи смисао и
одступницу од све узбуркалије свакодневице. Прозни
идентитет Весне Капор јесте SELF али није SELFIE. Њена
проза је традиционална, она се у овом времену
миленијалских
писаца
опчињених
путовањима,
невезивањима
и
непрестаним
променама,
бави
укорењивањем, зазавичавањем. Весна Kапор пише
рефлексивно-поетску прозу. Kод ње се прича склапа од
делова, као мозаик.
Идентитети у прози Весне Kапор су невољно
хибридизовани. Они се на једној страни увек називају оним
другим, супротним именом и зато су нежељени у средини у
којој принудно бивају, јер човек негде мора да опстаје.
Измирење субјекта и објекта у идентитету постиже се
текстуалним упутницама на друге писце. У претходној
збирци По сећању се хода као по месечини, Весна Kапор
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значењски хода путевима Црњанског. Јер, Црњански је рат
и избеглиштво, егзил и прогнаност на маргину, носталгија
и усамљеност. А такав је и Бродски, још једна од смерница
писања. Приказивање бомбардовања долази као цинични
коментар којим се, у метафори чоколада, потиру разлике
између беле, цивилизоване Европе и нецивилизованог
црног Балкана. Бомбардовање долази овде као поравнање у
негативном смислу.
Ако кренемо од става Мишела Фукоа да се
идентитети производе преко културних симбола, стижемо
до места где формирамо став да се фикционални светови
Весне Kапор опиру разним технолошким справама. Они
нису фактор сређености, ектропије, већ узрок хаоса,
ентропије. Kао поетички лајтмотив Философије паланке
Радомира Kостантиновића стоји као оријентир у односу
наративног субјекта према друштву. Надидентитет јунаци
прича не могу да постигну јер не могу да се утопе у масу а
да притом задрже свој идентитет. Зато они увек осцилују
између веће и мање изражене разлике у односу на остале.
Ишчитавајући ову и раније књиге Весне Kапор,
можемо закључити да у многим причама потреба
нараторке/-а за идентитетом постоји јер је стално
постављен/-а у позицију другог (жене, избеглог,
културног). Жена код Весне Kапор је окована фатумом и
прошлошћу, као и јунакиње Борисава Станковића. Њени
женски ликови су подвојени: оне, жене, се деле на видљиве
и на оне само њима видљиве. То су сенке које се
мултипликују а које сам идентитет не може да прихвати.
Ови субјекти су преоптерећени, они „глуме нормалност“ у
ненормалним браковима, поред неодговорних и вечито
незрелих мужева, ове жене се гуше у метафорама разапетих
телефонских секретарица. „Одбрана“ од андроцентричне
позиције у којој је жена уроњена у патријархалном друшву,
видљива је у нијасама. Наиме, у причи „Речи за жилице у
слепоочницама“ налази се на плану иреалног кривљења
описа када нараторка гледа мушкарца кроз измаглицу.
Жена је кажњена за своју непокорност у корпоративном
ропству („Кад сви заћуте или гледано оком камере“); она,
као домаћица има право да подивља и да у машти слободна
јури даљинама („Ноћ се гулила као наранџа“). Таква жена
је мужу превише начитана а њени кулинарски рецепти
постају својеврсно тестаментарно писмо („Имам нешто да
ти кажем“). Као лајтмотив линије приче која прати женскомушке односе тежи незустављива потреба за ослобођењем
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од излизане брачне свакодневице а то је посебно уочљиво у
причи „Травестија једног часа или да ли је слобода плава“,
где је жена синегдохски сакривена у вешу: „Напољу се
љуљају измрцварене беле чарапе...“.
Почесто се у списатељској концепцији налази
усамљеност као антиципација, као магнетно потпоље у
пољу приповедања. Индивидуе јасно истичу своје животне
ставове али у њима назиремо страх од самоће. Зато је
стална присутна потрага за сродном душом (то могу бити
мајка и кћерка, на пример). Старост као постепено губљење
идентитетске околине као и задржавање људи који
онемогућавају дуготрајној самоћи као тихом убици, да
продре до сопства, ауторка види као неизбежну болест са
којом се живи. На концу тога пута налази се смрт као
укидање идентитета. Због ње је у прозном ритму стално
присутна егзистенцијалистичка зебња и ми те немире
емпатички осећамо док ходамо по фикционалним
световима Весне Kапор.
У топло наративно ткање Весне Капор уплетена је
присност. Прича се јавља као потресна посвета умрлом оцу
(„Венац за оца“) као потреба да се попуни зјапећа празнина
или начин да се подели ноктурнална тескоба („Све је то тек
трен“). У приповедачко ткиво подвучене су посвете другим
очевима, Арсенију Тарковском, песнику и оцу синеасте
Андреја Тарковског („Осећаш ли, ту је оно што тражимо“).
Омажи су одабрани по регионално завичајном принципу
(Милорад Екмечић („Господине мој“)) књижевној
сродности (Иван В. Лалић („Све је то тек трен“)) или по
егзилантској емпатији (Станиша Игњатовић („Чега би
волео да се сећаш?“)). Проза Весне Капор у ових тринаест
прича (да ли је случајан број који у тароту означава управо
у наслову садржану смрт?) приступа човеку (али и читаоцу)
са топлом фамилијарношћу, чак и када проговара о
неумитности смрти. То је управо оно што, парадоксално,
ову прозу чини живом.
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Анђелија ЖИВОЈИНОВИЋ
ТИ СИ МОЈЕ СКЛОНИШТЕ ОД СВЕТА
Возите ауто. Јака је олуја. Киша не стаје, брисачи
ни не стижу да је сперу са прозора. У једном тренутку,
прођемо испод моста. У тој секунди чини нам се као да је
све стало. Да нема ни дашка ветра, камоли било какве
олује. Смирени смо и сигурни. Ти си био мој мост.
Будите се ујутру. Не знате ни да ли се заправо
будите, са обзиром на то да ноћас нисте ока склопили.
Једва се некако одвлачите до школе, а тамо је ситуација још
гора. Имате осећај као да стојите, а око вас маса људи трчи,
хода, смеје се. Ви сте обојени једном бојом, а они другом,
као на некој карикатури. Вичете, али вас нико не чује, нико
ни да вас погледа. Временом губите глас. Престајете и да се
трудите. Нема излаза. Око вас хиљаду људи, али се сви
понашају као да не постојите. Као да сте ваздух.
Мука вам је. Сузе вам теку низ образе и не желите
да се помирите са чињеницом да не постоји особа која ће
вас разумети, која ће вам пружити руку да вас извуче из
вира у којем сте, чији ће осмех да вам буде довољан за
преживљавање целог мучног дана. Онда, појави се та особа.
Угледате је. Трачак наде вас обасја и наиђе зрнце снаге.
Само зрнце, али довољно. Мислите да можда није све
изгубљено, да постоји сутра, да постоји суштина и да не
постојите само да бисте употпунили сулуди систем у којем
сте.
Постојите да бисте били другачији и да бисте се
супротставили свим тим глупостима, свим тим површним
људима и свим небулозама у којима се свакодневно давите,
иако покушавате да испливате на површину. Али нисте
сами против огромне гомиле. Ту је та особа која вас чврсто
држи за руку, којој не морате ништа да кажете да би вас
разумела. Један поглед је сасвим довољан. Сасвим. Мотив
за смешак, мотив за покрет, мотив за откуцај вашег срца
лежи баш у тој особи. И баш је волите. Баш постајете
зависни од ње и уживате у томе. Уживате да се смејете
целом свету заједно, да имате свој заједнички језик и да
знате да поред себе имате уникатну личност коју нико
никад неће да замени.
Огромна планета Земља. Седам ипо милијарди
људи на свету. И баш сте ви те среће да упознате особу која
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одговара целој вашој души и телу. Као две пазле које се
савршено уклапају једна у другу. Неки људи целог живота
трагају за својим склоништем и никад не дођу до њега. Ако
сте ту особу нашли, чврсто је држите и не пуштајте никад.
Чувајте своје склониште баш као што и оно чува вас. Ко би
рекао да је свет тако велики, кад ја свој загрлим двема
рукама?
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Александра ДРАКУЛИЋ
ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ИЗ БЕОГРАДА
Основана приликом гостовања писаца Игора
Коларова и Бранка Стевановића у школи „Никола Тесла“ у
Београду у пролеће 2009. године, Литерарна секција ове
школе ове године обележава свој јубилеј, десет година
постојања. У овом периоду захваљујући вредном раду
њених многобројних чланова, Литерарна секција ОШ
„Никола Тесла“ постала је једна од најуспешнијих
литерарних секција у Србији.
У прилог овој чињеници говоре подаци да су у овом
периоду млади писци освојилили преко 1000 литерарних
награда и својим радом и успесима допринели су раду и
афирмацији Литерарне секције Основне школе „Никола
Тесла“ из Раковице која је захваљујући многобројним
активностима и успесима својих чланова на Републичком
такмичењу литерарних секција основних и средњих школа
у јануару 2013, у јануару 2014. и фебруару 2016. године
освојила прво место, у јануару 2012. и фебруару 2017.
освојила 2. место, а у јануару 2015. године 3. место. Ово
такмичење одвија се у организацији Министарства
просвете, науке и технолошкохг развоја Републике Србије,
Друштва за српски језик и књижевност Србије и Задужбине
“Десанка Максимовић“. Троје чланова секције објавило је
књиге: Алекса Глушац збирку песама „Ја сам господар свог
живота“, Лав Лукић збирку поезике и прозе Велико
спремање, а Ема Зечевић роман „Шта ово све уопште
значи“.У припреми су нове књиге Марте Дукић, Еме
Зечевић, Страхиње Радуловића и Николине Ландуп које ће
изаћи у скорије време.
С посебном радошћу можемо констатовати да је
секција у току ове школске године посебну пажњу
посветила области читања и афирмисања савремене српске
и светске књижевности за децу освајањем награда на
конкурсима посвећеним читању на градском и државном
нивоу и учешћем у прилозима у телевизијским емисијама
за културу на РТС- у и на Дечијој страни Политике.
Посвећивање посебне пажње области читања уродило је
низом нових активности и стварањем на темељима
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упознатог књижевног наслеђа, чиме је учињен значајан
помак од доживљајне тематике која је углавном у основи
дечијег литерарног стварања ка стварању у чијој основи
постоји ослањање на известан вид књижевне традиције коју
дете стваралац читајући ствара. Ученици наше школе у
протеклој школској години по броју освојених награда
најуспешнији су у Србији на такмичењима која организује
Библиотеке града Београда, дечија одељења градских
библиотека у Србији и Друштво школских библиотекара.
Чланови секције посебну пажњу посветили су писању
књижевних критика и приказа и захваљујући квалитету
својих критичких процена постали су незаобилазни
сарадници писаца у процењивању њиховог стваралаштва,
равноправни са својим старијим колегама и врло
уважавани. Развила се врло жива и разноврсна преписка
између деце и писаца, која охрабрује и једне и друге. Ова
врста дружења децу изузетно мотивише да стварају јер
осећају да писци нису удаљене личности које повремено
проговарају и обраћају се деци с неког пиједестала, већ
њихови пријатељи и сарадници на путу њиховог
уметничког и животног сазревања.
На основу сличних специфичних интересовања
чланова секције, из Литерарне секције у току прошле
школске године издвојила се нова секција која се бави
проучавањем литературе о Старом Египту коју су њени
млади чланови назвали Египтолошка секција. Рад ове
секције за сада се базира на истраживању страоегипатске
историје и културе и на предавањима која чланови секције
држе својим другарима из школе и у дечијим одељењима
Библиотеке града Београда, Народног музеја у Београду и у
Музеју афричке уметности. Секцију су основали Никола
Ликар и Анђелија Станковић.
Нове активности јачају крила секције која је у
протеклом периоду постала препознатљива не само у
Србији већ и широм региона.
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РАДОВИ УЧЕНИКА
Анђелија СТАНКОВИЋ, 8/5
ОШ „Никола Тесла“ Београд

ДОКАЗ ЉУБАВИ
Крај реке Ибар што се плави
Цвета један доказ љубави
Краља Уроша француској дами...
Да цветају вечно јорговани.
Већ седам векова лепотом краси
Овај цвет љубави мирне долине,
Што подсећао је Јелену Анжујску
На пределе њене домовине.
Литице хладне долине Ибра
И сад крију цветове лила боје,
Мирисни нижу се јорговани
Крај којих куле Маглича стоје.
***
Речи су одједном далеке
И све што је било и што ће бити...
Долази плима погледа:
Сада бежати или се крити?
Једног ћу дана знати
Шта спаја нас и небо.
Од векова давних, нас двоје чисти.
Јасно и јарко јер презирем бледо.
Неко ће овде некога водити
Иза хоризонта сваке контроле
Кажеш:
„У вечности ћемо се родити“.
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O ЊОЈ
Како су топле њене руке,
Како је далек и хладан
Њен поглед.
Немо, без страха,
Носиће све своје муке,
А сваки покрет,
Сваки њен трзај
Живота гладан.
Кроз ваздух пун прашине
Она гори.
Она је слика са другог света.
А ти ћеш желети све да знаш
Иза њене тишине;
Какви су таласи и летње зоре
Кад она говори.
Тако би хтео једног дана,
А то би могло бити и сутра,
Да плетеш њену косу,
Под небом
На њеној постељи од лана,
Уз далеки мир
И песме ветра
Чекали би јутра.

ШУМА
Видиш ли!
Плесаче у шуми дах,
У ваздуху злато.
На самрти дана
Све се стапа у прах
Од кога је ткано.
Али певаће од страха
Ватром да победе богове,
Да збришу плиму.
Видиш ли бића од праха,
Мајке природе робове?

142

***
Ниси ти,
Свежина је
Овог јутра
У најлепшем граду.
Нисам ја
У сенци, у крају.
Какве су зоре
У вечности, номаду?
Можда нас нема
И твој је дах
Иза хиљаду светова.
Можда нас нема
У најлепшем граду,
Али твој поглед
Ношен немиром ветра
Где се и мој хоризонт спаја
Изнад неба и етра,
Изнад сваког мора,
На леденим врховима,
У мирису бора.
Можда нас нема
И давно нас није било.
Можда нас не памте
Улице и скитнице.
Алои твој поглед,
Поглед вечит из сваке фасаде
Трепери, у сваком хладу.
Не чекам те и не чекаш ме
У најлепшем граду.

МОРЕ
Ветри на великом мору,
Хледноћа и богови виина,
Чују се небески свирачи,
Мирише само даљина.
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Роб истих мотива,
А чини ти се слобода,
Молиш да те поново заточи
Кад погледаш своје море у очи.

ТРАГАЧИ
Певајте сада и плачите сада,
Али заборав је већи и од смрти,
Ни сенке неће остати вас трагача
Кад зора у ваздуху задрхти.
Питајте се и задњег часа,
Повијени, лаки, у беди,
Зашто идете празних руку:
Што имасте тамо зар овде бледи.
***
Изнад надреализма,
У бескрајној летњој ноћи
У мислима својим
Светом ћу поћи
Док нити маште кројим.
Мој сапутник је звездано небо,
Под сунцем је мој дом.
Померам границу у потрази за дивљином,
Не плаши ме киша, ветар, гром,
Поглед храним даљином.
Тако у топлој летњој ноћи
На мекој зеленој трави
Стварају се чудесне слике
Далеких места у мојој глави.


Циклус песама Анђелије Станковић награђен главном
наградом за поезију на конкурсу „Вуково звоно“који
организују Огранак Вукове задужбине Гимназије „Вук
Караџић“ из Лознице и Центар за културу „Вук Караџић”
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ЗЕМЉО МОЈА
Обишао сам цео свет
И моје очи се свега нагледаше,
Али у том великом свету
Ниједне шљиве нису као наше.
Јео сам у много ресторана,
Пробао јела свака!
Али ниједно јело не беше добро
Као код наших земљака.
Видео сам многе улице, села
И сто и један град!
Али ниједан не беше
Тако леп као Београд.
Упознао сам многе народе
И много бистрих људи.
Али ниједан не имаше
Као код Срба добре ћуди.
У томе великом свету
Људи су разне празнике славили,
Али су за мене празници
Само Сретење, Ускрс и Божић били.
Сада се питам у годинама позним
Како сам ја живот провео.
Тумарајући белим светом
Изгубио сам живот цео!
Тек сад сам схватио:
Где год у свету био,
Ја сам своју душу и срце
У домовини оставио!
Земљо моја,
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Драги завичају,
Останите посебни
И у пуном сјају!
Страхиња РАДУЛОВИЋ, 5/6
ОШ „Никола Тесла“ Београд-Раковица
1.место на конкурсу „Дани ћирилице“ у Баваништу

ЗЕМЉА
Једна земља мала
Много је паметних људи дала.
Тесла је променио читав свет
Тако што је измислио електрицитет.
Без Пупиновог знања
Не би било телефонског звања.
О Ајнштајну цео свет пева,
А математичке проблеме
Решавала му је Милева.
Једно слово – један глас
Вук је измислио за нас.
Лепа је ова планета
Са Србијом у центру света.
Николина ЛАНДУП, 4/3
ОШ „Никола Тесла“ Београд
1.место на конкурсу „Дани ћирилице“ у Баваништу

СЛОБОДА И УСАМЉЕНОСТ
Месец је убитачан, наранџасто-жуте боје.
На плавом небу.
Убитачан је зато што се истиче.
Подсећа на сат
Зато што је тако округао
и креће се по небу као казаљке на сату.
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Не бих волео да будем Месец
зато сто се он увек јавља ноћу
и зато што је усамљен.
Андреј ПЕТРОВИЋ, 6/3
ОШ „Никола Тесла“ Београд

СВЕВИДЕЋЕ НАОЧАРЕ
Моје наочаре нису обичне наочаре, само тако
изгледају. Заправо су шпијунско помагало, које сам
набавио од владе. Свевидеће су јер им је стакло ултра
рефлективно, тако да видим и напред и назад, да нико не би
могао да ми приђе с леђа. Затим, могу да направе ватру,
тако што промене контраст светлости. Треће, и мени
најдраже, могу да испале ракете. Не питајте како то све
стаје у тако мале наочаре.
Неколико пута су ми спасиле живот. На пример,
шта мислите ко је помогао Џонију Инглишу у његовој
последњој мисији? Или...ко је заштитио Земљу од
илумината? Или...а не, то је то...скоро сам се запослио. Није
лоша плата, знате.
Углавном, драгом ми је да имам наочаре и не бих их
мењао ни за шта. (Осим за неки ламборџини или онај
Џонов црвени ауто што ждере бензин. Знам одлично место
за њега испред зграде.)
Мењао бих наочаре и за мало распуста.
Добро, много распуста.
У реду, превише распуста.
Мењао бих их и за коју петицу из математике.
А заменио бих све ове ствари које сам навео само да
добијем моћи Спајдермена. То би било страва. Било би
екстра да постанем Авенџер и да шибам Таноса.
Извините, зове ме Џони Инглиш. Време је за
спасавање света. Опет.
Андреј ПЕТРОВИЋ, 6/3
ОШ „Никола Тесла“
3. награда на конкурсу „Гордана Брајовић“ у Алексинцу
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БАНДЕРА
Једног дана док сам шетао по Церу
Ударих у једну бандеру.
Нећете веровати, људи моји,
Колико бандера у Србији постоји!
Није им доста у Београду бандера,
Па једну ставише на сред Цера.
И ја баш ту
Закуцах се у њу.
Израсла ми чворуга, људи,
Велика да се сам бог чуди.
Горда планино Цере,
Зар лепоту да ти кваре бандере?
И зато молим људе све
Да не саде бандере било где.
Нека вам за бандере буде мета
Место које никоме не смета.
Боље садите нека дрвета
Да човек лепо природом шета.
Растко ЖИВАК 4/3
ОШ „Никола Тесла“ Београд
3. награда на фестивалу „Дјечије пјесничко царство“ у
Бањалуци
1. награда Међународног бијенала уметничког дечијег
израза БУДИ у Панчеву
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СВЕВИДЕЋЕ НАОЧАРЕ
Купите наш најновији производ cвевидеће наочаре!
Ова врста јединствених наочара које виде у будућност су
само данас, само код нас, само за Вас, на снижењу. Желите
нешто да их питате, нешто да видите или поразговарате са
њима? Више Вам неће бити потребни ни пријатељи ни
породица, све то можете имати у овом нашем новом изуму!
Лагодније за ношење, у десет боја, оне ће Вам
променити живот! Више не морате учити, мислити нити
гледати у књиге. Ове јединствене, поуздане и свевидеће
наочаре имају одговоре на сва Ваша питања.
Можете их подесити да поред тога што су
свевидеће буду и диоптријске или сунчане наочаре.
Свевидеће наочаре су ту да Вам потпуно промене живот, да
Вам пруже могуће и немогуће. Ове уникатне, јединствене и
модерне свевидеће наочаре могу решити све ваше
проблеме!
Погодности које уз њих добијате су огромне, а
дајемо Вам само данас уз њих и неограничени интернет,
ову предивну кутију и крпицу за брисање.
Учините нешто за себе - купите свевидеће наочаре!
Ако сте лош ђак, нисте добри у свом послу, немате све што
сте желили, само ставите ове јединствене наочаре и сви
ваши проблеми ће нестати као руком однесени!
Нешто сте тужни? Време Вам није по вољи? Овај
пар наизглед обичних наочара ће Вам улепшати сваки Ваш
дан. Поред тога што су свевидеће, оне су врло модерене,
лепе, поуздане, паметне и удобне.
Само код нас, само за Вас, само данас - свевидеће
наочаре!
Решење за све Ваше проблеме!
Ема ЗЕЧЕВИЋ, 5/1
ОШ „Никола Тесла“ Београд
2. награда на конкурсу „Гордана Брајовић“ у Алексинцу
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ЛЕПОТА
Лепота се осети свуда
Има је у сваком тренутку
Огледа се у бистрој води
Одмара на камену белутку.
Лебди међу далеким звездама,
Крије се у звезданој прашини,
Трепери у месечевом сјају,
Ћути у ноћној тишини.
Спава на зеленој ливади
Препуној јутарње росе,
Буди се у мирисној трави
Коју вредни косачи косе.
Живи у игри лептира
Када слећу на цвет.
Мотри на младу ласту
И њен први лет.
А највећа лепота на свету
У татиној души сја,
У топлом зеленом оку
Где се огледам ја.
Елена МАЈСТОРОВИЋ, 5/3
ОШ „Никола Тесла“ Београд
1. награда, златник с ликом Светог Саве, на Конкурсу
„Божидар Тимотијевић“ у Раковици
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НЕГДЕ ГДЕ НИСАМ БИЛА...
Црњанском

Место где била нисам,
А које некако знам,
Тамо где чекаш ти
У пуној соби, а ипак сам.
Ту ћеш ме чекати
Као јава, али у сну
Насмешен и весео,
Али ја нећу бити ту.
Јер на том месту
Љубав спаја, и ту се рађа.
И једини смо изузетак ми
Које је спојила свађа.
И тако ми постојимо
На даху супротних ветрова
И једина ствар коју чујемо
Је ова мисао, песма ова.
Али то нисам ја,
Нити си то ти,
То су две супротности
Спојене у просто ми.
Две луде које се воле,
Не знају себе, али знају оно друго,
Тамо где никад нисмо били
А где постојимо већ дуго.
Марта ДУКИЋ, 8/4
ОШ „Никола Тесла“ Београд
2. награда на фестивалу
„Дјечије пјесничко царство“ у Бањалуци
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Александар НОВАКОВИЋ
ЈАВНА СУДБИНА ДРАМА И ФИЛМОВА ИЗ ПЕРА
КУРТА ВОНЕГАТА
Опус славног америчког писца Курта Вонегата (Kurt
Vonnegut) (1922-2007) иако бројкама и квалитетом
импресиван
и
жанровски
и
стилски
свестран
(антиутопијски Механички пианино, реалистички Мајка
Ноћ, научнофантастична Кланица пет, сатирична
Затворска птичица да наведемо само неке од романа а
ваља напоменути да је Вонегат био и аутор већине
илустрација својих књига, есејиста, сликар и песник)
углавном није наилазио на нарочито добар одјек код
публике у позоришној или филмској форми. Ово је
необично с обзиром на то да је Вонегат један од
најутицајнијих америчких писаца двадесетог века и други
од двојице највећих америчких сатиричара. Првак америчке
сатире је Марк Твен с којим је Вонегат делио много
сличности по, начину живота и животној судбини (чак и
физиономији) али не и по питању јавне судбине
драматизација и адаптација.
Разлог за то није само у драматурзима и редитељима
који су имали проблем да се изборе са специфичним
стилом за који чак постоји израз vonnegatesque (лансиран у
филму Дневник Бриџет Џонс) чије су карактеристике нагли
временски скокови, флешбекови, флешфорварди и „нешто
између њих“ (нарочито у временским путешествијима
главног јунака Кланице пет, Билија Пилгрима) као и
специфичном нарацијом која нам, на пример, објашњава
значење већ постојећих ствари као да смо ванземаљци који
први пут долазе на Земљу (Доручак шампиона) или
представља изазов за све, од глумаца до израђивача маски и
костима да би створили бића која су спој људи, фока и
пингвина (Галапагос) већ и у чињеници да је Вонегат иза
себе оставио свега неколико драма тј. да је пре свега писао
романе и приповетке и у томе био најуспешнији.
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ВОНЕГАТ НА ФИЛМУ
Но, нека Вонегатова дела су, ако ништа друго, навела
редитеље и сценаристе да искушају границе својих
могућности. Дуг списак од тридесетак филмских и
телевизијских остварења инспирисаних Вонегатовим
делима се стално допуњује на страници www.imdb.com а у
јавности постоје и нагађања да ли ће мексички редитељ
Гиљермо дел Торо режирати серију по роману Колевка за
мацу (код нас такође познат као Сврачије ноге мада би
најбољи наслов био Коларићу-Панићу, прим.аут.) те ко је
мистериозни Велики Демијург који стоји иза екранизације
Плавобрадог а чија се премијера очекује 2019. године.
Вонегатов „деби“ у филмском и тв - свету (ако изузмемо
тв-драму Пут испред нас, снимљену 1954. године) је био
веома успешан: Џорџ Рој Хил (Жаока) је, на крилима
успеха Кланице пет из 1969. године, антиратног романа
објављеног за време рата у Вијетнаму, 1972. године
представио своје остварење које му је донело награду
жирија у Кану и представља, што се дугометражних
филмова тиче, за сада најуспешнију драматизацију
Вонегатових дела. Иако на моменте, барем за савремену
публику, развучен и са не претерано динамичним главним
јунаком (где се губи поента јер није толико занимљив сам
Пилгрим, Вонегатов алтер его, колико оно што му се
дешава: преживео је бомбардовање Дрездена 1945. године
као амерички ратни заробљеник, путовао кроз време,
затекао се на планети Тралфамадор, у „четвртој димензији”
итд.) Хилов филм успева да ухвати баналност рата и гомиле
узалудних покушаја људи да животу дају било какав
смисао. Филмови Срећан рођендан Ванда Џун (1972) Марка
Робсона и Између времена и Тимбуктуа (1971) Фреда
Барзика нису наишли на запажену јавну судбину. Ко сам ја
овог пута (1982) телевизијска драма коју је режирао
Џонатан Деми (Кад јагањци утихну) а у њој играли
Кристофер Вокен и Сјузан Сарандон, наишла је на добар
одјек. Мајка ноћ (1996) Кита Гордона прича о америчком
шпијуну који живи у нацистичкој Немачкој под маском
нацистичког пропагандисте Кемпбела (Ник Нолти) је
примљен са солидним критикама.
Последњи „велики покушај“ да се дође до суштине
Вонегатовог дела је неславно завршио. Реч је о Доручку
шампиона (1999) Алана Рудолфа са Ником Нолтијем и
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Брусом Вилисом. Рудолф је, неком „магијом“, у филму
оставио оно што је било најмање интересантно у целом
роману тј. ирационалност већине јунака. Пренаглашен,
гротескан, шљаштав, преглумљен, по речима самог Вонегата „неподношљив за гледање“ (1), Доручак шампиона је
пре тужно мезе губитника којем нису помогли ни одличан
предложак ни холивудске звезде него оно што му име каже.
Пробијајући се кроз џунгле радова студената светских
филмских академија наишао сам, између осталих и на
кратки, непретенциозан филм српске производње, Човек из
Багомбоа (2010) (базиран на краткој причи Бурмутица из
Багомбоа) Игора Станојевића са Драганом Јовановићем и
Галом Виденовић у главним улогама. Приповетка Харисон
Бержерон, смештена у дистопијску будућност у којој се
плански ограничава интелигенција становника САД (као и
било каква креативност или вештина) како би сви били
„једнаки“ инспирисала је канадског редитеља Бруса
Питмана да 1995. године сними квалитетан телевизијски
филм у којем главне улоге играју Шон Астин (Господар
прстенова) и Кристофер Пламер дочим је кратки филм под
називом 2081 из 2009. године снимио амерички продуцент
и сценариста Чендлер Татл са Армијем Хамером (Џеј
Едгар) и шкотским глумцем Џејмсом Козмом
(Трејнспотинг, серија Игра престола) у главним улогама.
Ова два филма су, иако се баве борбом против
ауторитарног поретка у којој главни јунак гине, ипак
значајно различити: у тв-филму нада постоји јер се порука
свестраног јунака, Харисона Бержерона, „провукла“ до
дела популације док је 2081 лишена и најмањег зрна
оптимизма.

ВОНЕГАТ И ПОЗОРНИЦА
Књиге Вонегатових драма (Срећан рођендан, Ванда Џун,
Врата поред, Време и Тимбукту, Ефекат силоса,
Госпођица искушење, Лаж) су често биле инспирисане
ауторовим причама тј. адаптиране или уобличаване од
стране Вонегатових сарадника што не умањује његов печат
али и указује на то да је помоћ драматурга била итекако
добродошла а због разлога које сам навео у уводном делу
текста. Списак театарских дружина које су изводиле и
изводе Вонегатове драме је импозантан јер је реч о више од
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стотину извођења. Споменимо неке од њих у САД (Бог вас
благословио, господине Роузвотер, Euphoria Theater,
Нешвил, Вонегат, Вонегат!, Антропос театар, Њујорк,
Кланица пет – Action Theatre Co., Лос Анђелес, Одлучи се!,
SpeakEasy Theatre Company, Бостон) Великој Британији
(Сређан рођендан, Ванда Џун – The Old Red Lion Theatre,
Лондон) на Новом Зеланду (Волети Курта Вонегата,
Basement Theatre, Oakland).
Не треба заборавити ни, за оно време, изузетно храбар
искорак. У НП Ужице је 2007. године изведена
претпремијера Кланице 5. У питању је било дигитално
позориште тј. како стоји у Политици из 28.августа 2008
године: „глумци на себи имају сензоре коју су радиоталасима повезани за компјутер, а снажни пројектори
повезују звук са светлом. Тиме се ствара ефекат високог
степена интерактивности и контроле над представом, при
којем глумац својим покретима на сцени у тренутку мења
сценографију, светлосне или звучне ефекте.“ (2)
Најављивана као, у естетском смислу, наставак приче о
тоталном позоришту, што је, како стоји у чланку, била
идеја „Баухауса“ у Немачкој после Првог светског рата,
Кланица 5 је доживела своју београдску премијеру у КЦ
Вук Караџић. У представи су учествовали глумци из
Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије а
режирао је Фахрудин – Нуно Салихбеговић (Нова Варош,
1964). У представи су играли: Јанош Буш, Вахидин Прелић,
Андријана Лубина, Имер Мушколај и Јована Ракић.
Представа Кланица 5 је настала у продукцији Сет (Studio
for Electronic Theatre).
Као што видите, на овом списку нема „великих
позоришта“. Површно гледано, Вонегатове драме су (или
адаптације његових прича) инспирисале углавном „мање
озбиљне“ позоришне редитеље тј. оне младе, на почетку
каријере, који су, по правилу, у својим двадесетим
одушевљени Вонегатовим делом а после открију
„озбиљније ауторе“ и наставе даље. Такви ствараоци су
углавном били у малим позоришним дружинама склоним
артистичком експериментисању и као такви алтернативни,
измештени. На неки чудан начин су они који би се дотакли
Вонегатовог дела делили помало и јавну судбину самог
аутора као и третман који је „уживао“ од јавности. Вонегат,
као писац СФ жанра (иако није био само то) па и сатиричар
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(лако је исмевати! рекли би циници) није, од многих
критичара, схватан за „озбиљног“, академског писца. Сам
Вонегат је, креирајући свој алтер его писца Килгора Траута
с одличним идејама за приче и лошом реализацијом истих,
на аутоироничан начин приказао сопствену позицију у
америчком књижевном универзуму.
Све горе наведено не треба да представља нешто што ће
позориштнике и филмаџије одбити од Вонегата већ
упутити изазов њиховој креативности па, ако успеју у томе
– сјајно. Изборити се са Вонегатовим романом је као
попети се на Хималаје без неопходне опреме. А ако не,
речима Трафламадоријанаца: So it goes…
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