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Славки

ПРЕДГОВОР
ГОВОР ЗАУВЕК И КАД ЋУТАЊЕ ЋЕ ДОЋИ
„Од памтивека“, као да се све сажима у један дан и једну
ноћ. Разастире се светлост и помера таму неумитног животног
тока. Песник узима, смирен а у бури, „сећање ломно ко сува
грана“. У чудесном рефрену, као Равел у „Болеру“, који развија
лепоту снажног доживљаја додавањем инструмената, Вучина
Шћекић изражава градацијама срчани ритам, па „срце једнако
туче“, „једнако и тешко туче“, „све теже а лако туче“, „срце у
грлу туче“! Онда као да све искри у петој строфи у завршна два
стиха: „Можеш ли проћи као комешање ветра или остати / Говор
заувек и кад ћутање ће доћи.“
Какву само милост и енергију исијава одјек у рефрену
„Ништа још прошло није“!
Вучина Шћекић се не да заварати, светлост увек надвладава
таму, (борба јесте непрестана), живот је светлост, а - „јутро ко
чесма светлости“. Песма крцата лепим фигурама и - мисао као
сентенца „Заувек ишта ли мине, или се то само снева?“ Некако
ми ту севну она горка мелодија, са хармоником и дромбуљама,
из најбољег српског филма, потписом Слободана Шијана, где
је праг бола у заметнутој сузи рата, да ли је то јава или се то
„само снева“.
У овој књизи, „Ништа још прошло није“, имају три поглавља:
„Говор (и) ћутња“, „Оно као путовање“ и „Последњи свици у
Шеварима“, са укупно 49 насловљених песама, рефлексивних
и љубавних надасве.
Промишљања о говору и о ћутњи су древна, рефлексије
неисцрпне, радосне и мање веселе, и, као у чаробном кругу
„Стасава нова обратница, јављају се свитања / Где се наслања
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говор о ћутања“. Тако вели песник, да је ћутање „отисак говора
у снегу белом, биће слабо као сен“.
Онда у песми „Пред ново годишње доба“ искрсава небесна
слика о пролазности, о болу човековом („Тишина и студ, свуда
тама, / дечји плач и умирућа мама“), о суштини, о битку и љутој зими, мразном пролећу, презрелом лету, увелој јесени, из
године у годину:
„Сви путеви су ми недокучиви,
Сви моји порази неосвојиви.“
И потом „У постојаном реду“ („Видим се од јуче као да је
стигло сутра“), „Речи постојања“ („Живот је слагалица смрти“),
„С неким мораш да шеташ“ („Осећам, још тада сам био сам. Био
сам“). Прелепа је то песма, а самоћа као ткач: Био сам; Слатко
сам; Ипак, сам; Очајно сам; Потпуно сам / Ко острво сам!
Ваља се добро замислити, скоро нежно заплакати над висином
самоће, и цитирати Достојевског: „Сви идеали света не вреде
сузе једног детета“.
Даље иду: Наставак промишљања и егзистенцијалне
сумаглице и стихови нарастајуће песме „Идући правим
путем“. То је упечатљива слика пролазности, која таман тако
престиже нову, кратку и још краћу, укроћену „Песму“ и потом
грли - свезнајућу, свезначењску „Прљаву песму“. Њу, широку
ко разливени Бегеј и Тамиш за негдашњих великих поплава
и - пуну, у страсном и дугом трену, наших и светских ковача
најлепшег стиха, (Дис, Зубац, Миљковић, Превер, Мајаковски,
Црњански, Лорка, Бећковић, Давичо, Ратковић), и миле му,
његове премиле љубави. Какав песнички занос, рапсодија.
И уноси се песник даље у „Ћутање сунца“, са жаром дивних
емоција и путовања и сећања, да би наново на завршном стиху
потегао отежалу мисао: „Сунце је све већа реткост“.
„Оно као путовање“ скенира живот, кроз видљиво и
невидљиво, па у „Останку“ вели: „Остаћу на твом длану /
Не идем ја никуда / И не помишљај на то“. У песми „Отац“
философски слика моћ тренутка, у којем се сажима све што
се сабрати и разабрати може, корак који судбина одређује у
вечности, исказује огромну снагу осећања према родитељу.
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Цео овај циклус је одгонетање загонетки и тајни и - осмех
ка небесној дубини, тамо у несмирају свемира. У „Слову о новом
дану“, посвећеном Јелени, пише дивне стихове:
„Јер ти ћеш лепота и колевка бити новом дану,
пространство сна под којим главу носим,
и много њих за тобом скренуће у корен живота,
огледало моје тескобе у жедном светлости стану...“
„Испис озареног сивачког атара“, насловљен Милени, откива
тачке времена, бистри ум, покушава лепотом мисли да нађе
праву страну:
„Што се зачело овде – близу далеко –
то је и било, било је и ма где се задесиш
каткад протрљај у џепу
ситан грумен озарених сивачких атара –
и ствари ће чудом на свом бити месту.“
Велику енергију носи кратка, а моћна песма „Икан, Лела и
клавир“, антологијска цела:
„Икан је волео Лелу.
Лела је свирала на клавиру.
Откад су утихнули
Икан Лела и клавир
Звуци ноктурна се чују
У гранама јабланова
Крај каменог пута.“
Судбина нарастајућих нових дана, време које није
нимало нежно, врлетно је и зачињено клицама замлаћене
човеколикости, дубоко прорасло кроз баште добрих намера,
социјалног опстанка и социјалне правде. Потиру се сећања о
срећи и недосањаним вертикалама, о умреженој људскости
и доброти светлости. Наднели се враг немаштине и уврежена
правила распикућевна, дотурена од недрагих намерника
послатих однекуд тамо, ружни су отисци дроге и болештина
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бачених одоздо и одозго, немоћ је ту опако у сиромаштво
свикла или је то само кратак људски, пролазни жалостиви сан,
шта ли је!? Како ли то само јечи „Сивачки архипелаг“:
„Напуштеност раштркана по Сивцу,
болесни архипелаг села.
Закључане и остављене
непочин-куће,
несмирено место нашег рођења,
за рашчин, дуго згаснуће.
Ветрови закоровљеног времена
спуштају се
на сломљена ребра
и ако још јеси, они ће те стрти.
О десе се
непозвани посетиоци да похарају блиску самоћу,
сегну одбеглу успомену
и отежају муку нестајања.
Нема одбране
од оволике напуштености,
празнине постојања,
големог брисаног простора,
где ће се мисао згаснути,
а биће потрти.
А он стоји. Окрунио се пејзаж,
улице свијене у болу,
одбегли га људи,
умотало клупко обноћице.
Упркос свему постоји:
одмицан од свега,
ослоњен о старе прагове,
чека нов почетак дана.“
Путовање са двадесет једном песмом, чудно путовање,
да не поверујеш како је изнова и у сваком стиху путешествије
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изнова попуњено неким благим и дугим дрхтајем, чудним
дрхтајем, као да је узео да разлаже са својима и мисли послате
из бриљантног Ничеовог Заратустре, и да их изнова и изнова
бруси и бруси и снева и у јави поново снева и онда на светлост
износи. Песник Вучина Шћекић на измаку тог пута послужује
„Гладну трпезу“:
„Ако ли већ прашини хрлим
незадрживо и све брже
на полицу да се слегнем
у редове што сам дисао
не би ли се икад бар један
поглед и на мене отео
као хлеб насушни
за ово као путовање.“
Да не буде да је Заратустра само поменут у грчу и у
дубинском хватању луфта за бурних дана и олиндраних
времена сачуваних у „овом, као путовању“, навео бих, у
снажној снохватици, његову мисао: „Уистину, ко мало поседује,
утолико ће мање бити опседнут: хваљена нека је малена беда!“
Свакако, врлине су вечне, као и мудрости, клањамо им се и
дишемо их!
А богаташи, богаташи нека буду још богатији, баш њих
брига за срећу и за трпезу сиромаха!?
„Последњи свици у Шеварима“ имају девет песама, са
структуром која плени лепим рефлексивним стихом, изотопима
стилских вежби о животним соковима и дантеовским путовањем
у - тајне.
Шћекићеви свици су толико пуни блискости и витороги, да
их скоро додирнути можеш, ако хоћеш и ако стварно желиш,
смешта их у реалност између земље и неба и - они су, каквог
ли дивног поређења, „мањи од звезда а већи од таме“. А онда у
метафорама ишчитава њихов „доказ постојања“ и узвишеност
близине неба, „остављајући једног у Шеварима / подно
опустелих кућа“.

11

Песму „Последњи свитац у Шеварма“ посветио је Богдану
(„Мир кад наслони слуђену главу на топла бедра расуте ноћи“),
„Келију тишине“ Јовици („Кад одлучиш да отвориш очи и
погледаш на овај свет“), „Недељни ручак“ Мајци („Кад осване
још једна недеља“), „Гашење пламена“ Милошу („Кад престане
знање а скамени мисао“), „Крајпуташ“ Милораду („Кад
сумњичави дан затвори врата за тобом“), „Кап сивачке крви“
Станку („Кад све причине откаскају низ Главну улицу“), „Горњи
вртови“ Оцима („А кад последњи свитац замакне у Горње
вртове“), „Хитац светлости“ Добривоју („Мир кад наслони
слуђену главу на топла бедра расуте ноћи“.
У Шћекићевим песмама снажно импонују драматика,
осликано путовање, искричава а толико темељна осећајност,
приврженост, отменост у болу.
„Кад заборавиш“ је посвећена Велимиру:
„Кад згасну последњи свици у Шеварима и кад заборавиш
на овај свет,
да си ходао пољем конопље као Хронос, “Отац Време”, са
неумољивим српом у руци,
да си походио вртове с маком и блажено насмешен враћао
се мајци с празним чаурама у посуди
кад згасну последњи свици у Шеварима.
Кад заборавиш да је свет био обликован као дупла слика,
замишљана твоја и стварна наша,
да су ти птице сна певале на длану и прштале у небо чим
помериш отежали капак на оку,
да си вечност одмеравао голорук, наоружан тек пуким
речима, и освојио је пре времена,
да заборавиш на овај свет.
Кад заборавиш на себе,
уверавајући свет да је отишао Жил, не сасвим мушки,
остављајући Катрин и Џима на сигурној удаљености од ње,
да је само једна слика света, она твоја, отишла на починак
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и да нема разлога што смо овде,
аморфна гомила која плаче, смеје се и надушак испија
чаше за покој твоје душе,
а свици у Шеварима још се и не пале камоли да гасну.
Кад заборавиш на овај свет,
чак и тад ћеш нас походити, као измаглица, невидљиви
знак на путу, име на које смо свикли
за све оно што је могло бити а није било и да не часимо ни
часа и проживимо земаљске дане,
и оне које си сам прескочио, и оне до којих ниси ни
доскочио,
јасно и гласно, јер ће тишина и тако доћи
кад згасну свици у Шеварима.
Кад заборавиш на овај свет,
учини то безусловно и коначно,
лепи мој.“
Унутрашња збивања код Вучине Шћекића сведоче врлине
тананог поетског осећања и философског мишљења, којим
добро користи и звук и слику као моћна средства трајања. Он
свој завичај и све драге људе у њему схвата као неисцрпан,
благодаран и јединствен свет. Објавио је пет песничких књига,
ово је шеста, три романа, две збирке приповедака... Његова
расположења су врхунска по амплитудама и среће и бола,
она нису научена, она су унутрашња, племенита свакако,
тако рођена. Тај велики таленат, развијан у ковницама знања
и занимљивих времена, тај искоришћени дар је дивна срећа.
Овде ми некако опет прискочи Заратустра: „Пријатељу мој, ако
имаш среће, имаш једну врлину и ништа више. Тако ћеш лакше
ићи преко моста“.
У Сомбору, 28. децембра 2017. године
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Благоје Свркота

ГОВОР (И) ЋУТЊА

ОД ПАМТИВЕКА
Сумрак кад задрхти на врху дана, сунце љољне за багремар
Убрза дамар црвено небо под капцима, сећање ломно ко сува
							
грана.
		
Све што било је, у младости или јуче,
		
Срце једнако туче – ништа још прошло није.
Проспе се тако звон тишине преко преврелог жагора днева.
Заувек ишта ли мине, или се то само снева?
Све што било је, у младости или јуче,
Срце једнако и тешко туче – ништа још прошло није.
Чега се такнеш све је песма, и ти бесани, и горгоне ноћи,
И јутро ко чесма светлости, све што хоће и неће доћи.
Све што било је, у младости или јуче, свеједно,
Срце све теже а лако туче – ништа још прошло није.
Ћутати је грех, у говору је зигот, зачетак комешања света,
И бол, цех који ћеш платити, блистава комета, и кад неба гост.
Све што било је, у младости или јуче, свеједно,
Срце у грлу туче – ништа још прошло није.
И кад неба гост, тај звук тишине, у срцу што гуди излишна
Виолина ноћи песму (памти)века крхка као грана,
Можеш ли проћи као комешање ветра ил остати
Говор заувек и кад ћутање ће доћи.
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ЋУТЊА, ГОВОР
Чему упорно твоје ћутање, упутио ми је питање, не очекујући
							 одговора.
Јер то је непрестанце мора, вели, одаљавање од света,
Сигурни смртоносни хитац у себе,
А говор је од суште потребе, као ваздух, као вода, или
У мрклој ноћи бар један одрживи свитац.
Говор је, мили мој, одговарам тешком ћутњом у себи, пуко
			
прилагођавање себе околном свету,
И ћутање мењао не бих, весели мој, опхрван сумњом, опор а
				
бистар ко суза детету у оку,
Јер ћутњом премештам цели свет под своје чело, дубоко под
				
језик у чвор, нераскидив узао,
Усклађен свом крвотоку и осећању, претварам у своје видело
недремано око.
На мрви времена задата, само повлашћеним карта за живот,
						
говор је све
А ћутање ништа – придикује ми ко прваку – и зато користи
						
прилику сваку
Да говор, гласнуту реч у врата безвремена урезујеш, ћутање ће
							 сигурно
Као вечност стићи. Говори јер ћеш отићи и нико неће знати
			
јеси ли био или се ни родио ниси.
Ћутање је, велим му окорели немак, отисак говора у снегу
				
белом, биће слабо као сен.
Јер шта смо у свету целом ако не само трен неразуман,
Високо на брегу, склоно коначном паду, ништавно у свом јаду,
Од рођења до краја сталном пропаду науман.
Ипак, двосмерница то је, као живот после сна: где је
Нестала снага говора, шта је остало од ћутања.
Тамо испод листа од јавора, где зачињу обриси дна,
Стасава нова обратница, јављају се свитања
Где се наслања говор о ћутања.
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ПРЕД НОВО ГОДИШЊЕ ДОБА
Кад сам неупитан пуштен у свет, снег је престао да пада,
С грана и кровова звониле су леденице, окаснели прапорци.
Било је тачно пет по подне, студен је пробијала кроз кости
И ледила радоснице на трепавицама, петролејке заносиле.
				
Тишина и студ, свуда тама,
				
Дечји плач и умирућа мама.
Од тада снег није падао никада више, небо би тек покоју
						 истисло пахуљу
Да заблати улице, па затим изливало кишу на село и пустило
							
мраза.
Сва доба оставише своја знамења – цвет, зрело жито,
					
лишће жуто,
Само се зима без образа у време гњило, невесело и мутно.
				
Тишина далеко од студи а тама,
				
Ветар каткад загуди, и осама.
Једно по једно отпадају доба, мразно пролеће, презрело лето,
Па увела јесен, наизменце, досадним редом, из године у годину,
Све што се проба, где год се узлеће, шта год да је свето,
Занесен у ништа, сопственом бедом, у неботину, погубнину.
				
Сви путеви су ми недокучиви,
				Сви моји порази неосвојиви.
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У ПОСТОЈАНОМ РЕДУ
Стојим у реду за будућност
Непрегледном мнозином и простим
Налик простом мени
И не померамо се ни педаљ с места
Знам то је тек могућност
Којом се гладан незасито гостим
Да се ето укинуо не бих
Овде и сместа
Данас је надвоје скројено
По некој туђој мери
Тесном и превазиђеном моделу
Који ми ко мулцу трпају у главу
Од себе постојим срамно одвојено
Непознат и сопственој матери
Господин у невидљивом просјачком оделу
И склањам се под траву
Немоћно под чело у своју главу
Само је прошлост склона променама
Да будем што нисам био никада
Да се десило што никад није било
На мапи која се црта свакога јутра
Нико не замера неоспорним заменама
Људи ствари догађаја – трајна ментална блокада
Тако и сам у себи како ми бива мило
Видим се од јуче као да је стигло сутра
Као да је стигло сутра
Очекивано изненада
Јер тренутак у коме живим
Исти је онај у ком умирем
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РЕЧИ ПОСТОЈАЊА
Лако је прилећи у кревет и размишљати о постојању,
Разматрати миленијума пет-шест, грозничаво тргати по знању,
Преоравати преорано, изговарати изречено, измишљати
					
пронађено.
Све још није доречено.
Нејасна је линија времена, и ти на њој трошна тачка, и мања.
Све иза је без имена, испред тајна, нерешивост постања,
Мркло платно ко зелена ноћ над градом, ни смрт ни вечност.
Мудрено чело а недореченост.
Живот је слагалица смрти, речи које си сам посложио дужом
Од свог трајања, одгонетајући да ли је она светло на крају
							
тунела
Да кренеш том пругом, као слободна птица, без кајања, ко да
						
би се умножио,
Без одела у спасоносну сверазумност.
Но сам си легао у кревет ко на одар, некако блед а бодар,
Спреман за пут, бацивши маску у кут, талећи људску мисао
Потоњу а прву што си је брисао у младости, враћајући
						
раздешен лик
Под платном радости којом си дисао,
Мудрен и недоречен, разуман и очовечен.
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С НЕКИМ МОРАШ ДА ШЕТАШ
Шетам кроз године, тек онако, без видљивог разлога,
Дубоко у прошлост, до првог сећања, које и није моје,
Већ старијих накнадна прича коју сам усвојио као
Своју успомену на догађај, слику особе или предела.
Осећам, још тад сам био сам.
				
Био сам.
Забасам потом на стазе детињства уденуте под крила лептира,
У крик птице из јата које хита ка сунцу, у сунце коме и сам
Тежим, и желим да постанем и нестварно плаветнило и облак
Који лије кишу у дебелу прашину на путу,
У царско блато свих дечјих игара.
Сећам се, и тад сам био сам.
				
Слатко сам.
Напречац ме, ето, копам по годинама младости, на кратком
Путу љубавника рецитујући Цветајеву својој Ростовој,
Препуштајући Аски да ме од себе спашава игром, испитујући
Свет књига, мастила клупа у парку, говор немуштог срца
Усред младалачке вреве и свеопштег захватања у ништа.
				
У прве горчине, сам.
				
Ипак, сам.
Онда се колебам, па несигурно залазим у године празнине,
На фиктивне путеве, заслужне несећања, у кривицу што сам, на
Месту где ме је северни ветар истресао из утробе,
						
задобио дангу
Која не прашта ако чиниш, још мање ако не чиниш,
					
оковани Прометеј,
Као нико, без бакље, без речи, мој ум међу гелерима 		
				
лажљивог доба.
Свестан да сам очајно сам.
				
Очајно сам.

22

Све прође, ко откуцај срца, ко додир бола, довршена бајка.
С погледом у небо, које је и бездно, све тражећи брвно,
Сад у тишини, коначно, стојим изгубљен између
Последње ноћи и првог јутра и упознајем себе.
Као да се сви путеви отварају преда мном и време стаје.
					Потпуно сам
					Ко острво сам.
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ИДУЋИ ПРАВИМ ПУТЕМ
Изгубио сам себе идући правим путем.
Не знам како се то догодило, ни кад ни зашто.
Све ми се чини истим. Путеви посути лишћем,
Постојано небо изрезано сечивом врхова сивих зграда.
Исти балкони плешу дечје игре, прозори прикривају тајне,
Вода блеска на месечевој реци, мостови држе обале.
И жагор, гласови птица и људи.
Ноћни, младалачки и необуздан, удаљаван близином сна.
Раноранилачки, кад јутро отвара врата да прође живот.
Све што видим и чујем идући познатим путем моја је моћ
И узалудност. Усним с познатим лицима
А будим се с неким незнаним и новим. Из дана у дан
Нова лица се умножавају а позната проређују и губе.
Идући правим путем не видим више ниједно познато лице
И не знам јесам ли то, сав од прашине, стигао у погрешан град
Или је погрешан град стигао у мене.
И нестајем тражећи разлоге
Зашто сам свом жестином веровао
У светлост на путу којим сам упорно корачао.
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ПЕСМА
Требало је да напишем песму
Кратку песму
Што краћу
Нико нема превише времена за читање
Написао сам врло кратку песму
Полуречи
Полумисао
Полуосећања
Нека читалац доврши песму уз посао који ради
Све је мање времена за читање
Онда сам избрисао све што сам написао
Досетио сам се
Моја песма нема наслов
Нема осећања
Ни мисао
Нема речи
Празна страница папира
Провидност
Празнина
Промисао
Лако читљива и разумљива песма
И ако прођеш поред ње не приметивши је
Она иде за тобом и чита ти се
Потом осећате лакоћу целине – ти и песма
А ја миран и прибран, скоро узвишен
Одлазим у тамницу месечеву и смишљам
Кратку песму
Што краћу
Нову

25

ШЕТЊА ПРЕД САН
Ставио сам руку на раме своје последње песме
И повео је у шетњу
Ка светлу из дубине таме
Упркос, даме достојном, њеном противљењу спокојном
Говорила ми је да је обучена неприкладно и да не сме
Тако несређена
Скоро аљкава
Изаћи пред очи света
Нити икоме бити у близини
Нисам марио за њене речи
Моја серена и моја тамнава
Кренули смо кроз ноћ без звезда и месеца
Није се видео ни прст пред оком
Она је ишла плашљиво срнећи
Ја одлучно мушки а с душом детета
Дрхтећи од страха као лист на даху северца
Да ми не исклизне из руке и нестане у помрчини
Мала велика и ретка скоро истребљена
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ПРЉАВА ПЕСМА
Док си радознало тумарала по мени, нехотице си забраздила,
						
ко оштро рало,
У моје раскoмоћене, најпрљавије мисли о теби, оне од суште
					
ћутње, што их никад не
Бих изговорио, пустио из себе, као птице из кавеза, што небу
					
певају од чисте слутње,
Већ прочишћене и сјајне, гласно заводљиве, смутилице
					 очаравајуће, безначајне.
За дивно чудо, ноћ се није распрсла на твом челу, већ
				
расцветавала румени пупољак
Смеха и с језика лудо пуштала музику ноћи у моје уши, не
					
дајући ми да спавам:
Уморна сам, ти који непрестано одлазиш и увек се враћаш, од
					
мисли чистих и стихова
Златнога сјаја, и реци ми Дисову песму коју је јутрос 		
			
заборавио још сад, последњи пут,
Па заборави на Ратковићеву икону у младости и не буди ме
					
више с Миљковићевим
Небом разапетим међу прстима, не наговарај ме, нећу чекати
						 у поноћ Матијин
Повратак у Ваљево, ни Зупчев облак пресахли над Мостаром
					
да нову сакупи кишу.
Волим што су Однови телефони почупани из зида а Преверова
					
деца се покупила из
Свих капија ноћи, што су угашени пожари срца и сви Мајаковски
					
света престали мамама
Да причају како их нешто дивно боли, душо очарана, ти који
				
ме туђим речима освајаш и
Гониш од себе.
Умотаћу се у твоје прљаве мисли, нецензурисане и нежно
					
ружичасте боје,
Нагомилане од свих неиспуњених обећања, оједене рђом
			
ћутања, и узгајаћу ову ноћ као
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Јутро пуне светлости, јер сам археолог твоје ћутње из чијих
			
ископина привлачност избија,
Те прљаве мисли које те опседају на пољуљаној ваги замрлог
				
срца, што су и тајна и бучна
Локомотива твог сваког говора, теретни вагони твоје сваке
ћутње, оловније и од сенки Великана, самозваних, нашег
страшног слома, стварног, који нам живот у привид гурају,
Несвесни Оскарове вољене међу шљивама, и људима, међу
					песмама и народима, која
За ноћ остари, нетакнути Милошевим ламентом над Оним,
				
белим и раскриљеним над
Дунавом и Савом, који васкрсава и понавља се као дан.
Ти, који си тако усамљен међу Маскама, из пепела ћутње
огласи се грмљавином прљавих мисли, занемаривши
меку лупу Свога срца, не чекај ни трена више, јер постаћу
звездовито неспокојна и опустећу ако
Не учиниш кретњу, ту једину кретњу: омотај ми тај бели шал
				
око крхког врата и буди
Градинар мога тела са ноктима вечно пуним трагова седефа
				
на који наслањаш главу
Да се одмориш, јер си ме сву ноћ купао у својим прљавим
				
мислима, љуштећи с мене
Пожељност и невиност, ћутећи и своју песму о трећем детету и
				
све стихове које си
Икад исписао, помислио да испишеш, сумњајући да ћеш у
				
њима наслутити далеки
Одјек гласова с Лоркиног отвореног балкона или ћутање танке
					
омче око Бранковог
Врата на јадном дрвету загребачке периферије, упркос свему,
					
и јер ме у покрову ноћи
Одгонеташ како нико умео није у својим прљавим мислима и
					 раскалашним ћутњама.
Учини то, срођен са мном, у свим својим лицима, нек из 		
			
прљавих мисли песма стаса –
Без ревизија и цензура, без накнадно измишљених згодних и
				
заводљивих речи – јер је то
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Једини истинити доказ да смо краткотрајно били на
					
овом свету.
Говорила је, и говорила речи које је измишљала за мене,
				
приређивала светковину
Својим гласом, и прстима, и језиком, и бедрима, по нотама
			
моје, и њене прљаве песме,
Док сам је држао у наручју и прстима пребирао музику на
				
гитари њеног тела и ума,
Слутећи да ће, кад напишем ову песму, и она с њом отићи од
					мене, као последња бол,
Као дете из корита с просутом прљавом водом.
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ЋУТАЊЕ СУНЦА
На месту где смо се први пут срели
И окамењени стајали једно до другог –
Између нас нужности конац бели –
У страху да први покрет не буде погрешан, убог
У незнању, и да нам се из пехара ноћи не смејуљи Бах
И ћутали смо заливени слатким вином тишине ноћи
Престрављени да првом речју не пореметимо равнотежу
Горостасног свемира смиреног међу нама у чудном метежу,
Страхујући да време пролази брже удвоје него у самоћи
И да ће, неухватљиво, неприметније од откуцаја срца,
					
до јутра проћи
На свим местима где смо касније били
А ствари постајале другачије него што јесу на овом свету
Бивало је као први пут, страхови се усталили, омилили
Танке нити тишине, у химеричком чврстом сплету,
Срце-тркач и време, збир свих метежа ухваћен на нултој сили
Где год се задесили
Сведени у један глас
У исти покрет
Мисао до танчина проучену
Дан који се понавља
Нестрашиво без лица без себе
Скамењени и ћутке
Прихватали свет
Стварност оједену
Сломљени прозор за спас –
Једино бројање забавља:
Сунце је све већа реткост.
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ТЕЛО ЗМИЈЕ
Само ли је мој,
Или је свих,
Изванљудник,
Као тело мртве змије живот:
Савитљива кичма и досмртно гмизање,
Никоговинама под троном непостојаним,
По прилици свакој пресвлачење кошуље –
Истрошене и прокажене као лаж –
Обликом који ни огледало неће
А страх скупља и сеје около,
Стрпљиво спрема у зубу отров за лов
Или једини и потоњи ујед.
Само ли је мој,
Или је свих,
Злоћудник,
Удес песника тај ујед змије за сопствени језик
И светом смрћу тек упис у књигу рођених –
Као вијугање тела из сопствене коже
И накнадно разумевање свег што је било,
А што уистину и није било,
И помиње се у осмртницама као моје име,
Док одлазим, свлака стуцаног у прах,
Као серпентина у вис, коначним правцем,
Да прегмижем време у ком нисам постојао
И достигнем пронађени живот.
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САЖЕТАК
У самом крају сажетак је свему
Голим оком суштина никад сагледана
И светлости кад се рађа
И кад се поништава тамнија од мркле ноћи
И простору кад се потчини виду
Или кад се отме и склони и самоме уму
И времену што још имена нема и стоји
И кад уђеш у њега и кад изађеш из њега
Ништа се не помера
Ни прах од ког си постао
Ни исти прах у који се
Враћаш, сам
И тако
Хиљадама година
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НАРЕДАН
Девојачки глас у младости, као злато,
испира обале моје зиме.
Таложило се без реда и броја
све заборављајући једно иза другог.
Година за годином, фишеци
распрслих дана без мириса и боја.
Тихоморно се одваљују и губе,
мање и од заборављених које су биле,
као леденице памћења што се дубе
испод топлине гласа у младости.
Али, том гласу сасвим предан,
Кад звук избледи, ја бићу наредан.
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КОНАЧИШТЕ
Где сам теменом први пут бразду заорао
И капљом крви из ока је залио
Криком усамљеног птица наткрилио –
Ту ми је коначиште
Збројени километри које сам искорачао
У времену док ми је читава земља била под ногом
И путеви ми се клањали нови непознати
А градови мењали као кошуље на ветру
Стајао сам наспрам времена и свемира
Несвестан да срећан нећу бити док ми је орао
С крста на храсту у сан без питања улазио
Качећи се љуто и с људима и с Богом
Док сам одлиставао живот са свима и сам
На сваком путу којим сам ходио и нисам
Говорио с људима које сам слутио
И ћутао с онима које нисам упознао
Учећи се разумевању и опраштању
Научивши само да времена неће бити више
Да све је у животу било и мало и ништа и
Да у ствари нисам мицао с места
И безимен као што сам у заметку био
Скончаћу где темена траг упорно стоји
И то неће бити ништа ново
Јер нема пута којим се негде стиже
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ЋУТАЛИЦЕ СКИЦЕ БРБЉИВИЦЕ
1.
Свака смртна секунда
у животу који се са мном
креће и губи,
а само ништа је изван ње,
бесмрност је сушта.
О њој вреди,
о смрти не.
2.
Још јасно памтим
дан који ће доћи,
непролазна моја тавна,
тавна, ој...
3.
Живот је и то:
у оку пшеница,
на језику со.
4.
Цели живот
човек ствара доказе
о свом постојању...
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...и тако у векове,
у недоглед...
подносећи их на увид
Врховном судији –
јер друге му нема –
себи самом.
5.
И ко сам ја
да лепотом речи
браним овај дан
и од слепих код очију
И шта је реч
у васколиком празноречју
пред разорном снагом
и минута ћутње
Но дана неће бити
ако реч посуврнем
у зачарано грло
и прећутим
Ћутим
6.
Речју опточено вече –
Врата од крлетке.
Птице ли то?
У грлу јутро.
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7.
Све знатижеље младости
ако задовољене глатко сечиво и грки мед у овај су прстохват искуства
с којим немам куда
стигле као клетва
јер сам прекорачио
време земне игре
Преостало је
да се оде
8.
Утамничен
у написану
реч
Доживотно
И још дан
док се моје име
помиње
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С ПРАГА, ИДЕМ
Ходим ли то усправан светом
с манитом главом над собом?
Моје време, куд ли иде?
Или устављено смутним ветровима
ко луна замире пред оком?
Нехајно мојом главом њише
ко у превремена Небесника.
Па гордељив капљем ли то увис
с прага као бисерна ниска кише.
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КЊИГА СЕЋАЊА
Почистио ме живот из свога дворишта
И истресао у канту за сећања
Нашто крити
Отуд пред тобом посрће
Само један пут
Све бива по давно
Утврђеном редоследу
Кад сећање порасте у берићетан заборав
Још једном пред тобом
Устаће стари пут
Да те поздрави
И склон отпорима
Подастре ти се
За нестајно силажење себи
И опет ослушнеш
То ћутање
Где си био
Где си био
Без говора ипак
Само прашина
Од рђе времена

39

ХАРТОФИЛАКС
Још и данас, гȍрȏм, раздешен вучина стари
Завија сред шуме изгладнелом ћутњом:
Човек је само удес-време једне звери
Дубоко у слепом оку свемира смутног,
У затамњеном уму од руковети жар-боја
Одоцнелог лета што тоне у непорецив сутон
Кад престаје песма са ивице ножа,
Ринутог у писмо и језик непокоран.
Још и данас, раздешеног лика,
Хартофилакс стари
Не да да ишчиле ни говор ни ћутња,
Макар свет не мари.
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ОНО КАО ПУТОВАЊЕ

ОНО КАО ПУТОВАЊЕ
Ако се икада икуд запутиш,
а друге нема, једном ћеш морати,
не можеш пречекати на истом месту
док те последњи сумрак не ухвати
уморног од немицања.
Стргни свој комад мапе са глобуса и иди
путем којим још нико никад није прошао,
оним својим по дарованим координатама,
и не осврћи се, иза нема ништа,
и не пребацуј преко дана,
не можеш оком кроз невиделицу.
Не мисли где си био ни где ћеш стићи.
Невидљиво од света, теби корак неопходни,
оно велико твоје као путовање,
једино је дан који дишеш,
у који гледаш очима већим од свемира.
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ОСТАНАК
Не идем ја никуда
Не можеш ме померити
Не помишљај на то
Можеш слободно да зајаучеш
Да изгребеш лице почупаш косу
Баци се на земљу и ударај
По злехудој судбини
Проклињи псуј плачи
(Како би било и да се насмејеш?)
Спакуј кофере и покушај да одеш
Изигравај неурачунљивост и запрети
Да ћеш ме убити секиром на спавању
Нико те неће осудити разумеће те
Предузми било коју ствар да ме се
Отресеш - сви ће бити на твојој страни
Ипак не рачунај да ћу отићи
Пустићу корење на овом месту
Претворићу се у носећи стуб
Западних и свих других капија града
У бетонски праг на вратима стана
У невидљиву прашину касног месеца
Остаћу на твом длану
Не идем ја никуда
И не помишљај на то
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ОТАЦ
Заборавио сам га. Памтим само опустеле очи,
Поглед који не види ништа и не жели више.
Да ли је то казна за скрита непочинства,
Или је над њим почињен савршен злочин,
Не знам. Али кад бих могао да вратим
Ону једину секунду опалног божанског времена,
У којој човек може неког себи драгог,
Без ограничења, кроз цео живот да прати,
Згорео би му цели удес на моме длану
Као сјај свеће у непојамној тами збрканог разума.
Видео бих јасно, у том трену разумевања без речи,
Све путове његове у животу и путове у његовом сну.
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ИГРЕ
1.
Једног јутра пробудићеш се и видећеш:
Нема те
Ниси тамо где би морао бити
Ни тамо где никада ниси био
Где те очекују и не очекују
У свом кревету соби међу словима
На улици
Ни међу биљкама људима
На земљи под земљом
Горе ни доле
Ни у сећању
Просто
Твоје време је отекло
У свевреме
У безвреме
У невреме
А још ти се хтело
Баш ти се хтело
2.
Осврнућеш се једном и видећеш:
Ни Њега нема
Није међу живима
Није у смртовницама
Нема га крај тебе
Којег одавно нема
Ишчилео
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С планете у свемир
У нигдину
У нема
Постао тишина
Немисао
Пут којег нема
Којим се одувек иде
3.
Тек можда
У том немању
Бесконачности немања
Постоји оку недоступно
Невидљиво али ипак
Има
(И твој одраз у њему)
Јер и немању
Негде бива почетак
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ИКАН, ЛЕЛА И КЛАВИР
Икан је волео Лелу.
Лела је свирала на клавиру.
Откад су утихнули
Икан Лела и клавир
Звуци ноктурна се чују
У гранама јабланова
Крај каменог пута.
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ПОВРАТАК
У свему што радимо,
у стварима које дотичемо,
непрестано тражимо пут за повратак
на место рођења.
У тај трен кад смо почели
да се откидамо
од себе.
Не бисмо ли,
пратећи своје делове,
то што смо разбацали по свету,
разумели где
и зашто смо се изгубили.
Јер у животу се све своди
на тај круг:
путовање где
почетак је и коначна мета.
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ПОВРАТАК, ОПЕТ
Отићи у свет
већи од овог
у коме си се родио.
Оставити за собом
кишу у прозору.
И не враћати се.
Не
враћати се.
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НЕСАНИЦЕ
Сви путеви су несанице
Трг погажених речи
Улице прегажених одлука
Места празних обећања
А истина без адресе
Самотно палидрвце наших победа
Вучин-поље свих пораза
Континенти неразговора
Небо будућих ћутњи
Људи без адресе
Упорно ићи
Путем којим се не иде
Који сабира и одузима
Покореним сећањима
Без адресе
Гледати свет њиховим очима
И после свега
Живети сећања
На старој адреси
Несанице
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ИСПИС ОЗАРЕНОГ СИВАЧКОГ АТАРА

					Милени
Ето! Више ништа није ни близу ни далеко,
ствари су се олако сложиле у овај трен између.
Моје време се, протекло, у сећања лековито таложи,
а ти благо измичеш у потрази за вратима свога.
Свеједно, време је одувек само једнога.
Ја остајем овде под сопственим истрошеним крстом
и гледам те док се удаљаваш на белим крилима света.
И није то ништа, није то ново:
Живот греде ко и вазда,
пуштајући да се ум поиграва с нама у расправи о разлозима.
Не, више ништа није ни близу ни далеко
у овом самотном испису поузданих губитака,
унапред изгубљеној а страсној бици за целовитошћу,
у очекивању да се открије оно што нам се отима
и не да разговетно тумачити:
Може ли се не видети света а видети себе?
Ето! Теби су сад доступне све тачке
до којих се мени више винути није;
где се мени назире крај теби су почеци,
и то није близу,
није ни далеко,
само окрени главу на праву страну.
Што се зачело овде – близу далеко –
то је и било, било је и ма где се задесиш
каткад протрљај у џепу
ситан грумен озарених сивачких атара –
и ствари ће чудом на свом бити месту.
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СЛОВО О НОВОМ ДАНУ

					Јелени
					
Светом с тобом ходим испод самог сна:
поглед кроз чуперак, лагарија у зени,
а речи опрезне као да су на мртвој стражи.
Већ сам пролазио тим путем до дна.

И није то ништа? Убрзо све се опет јави:
бије срце с торња, глас заглављен у грлу,
а тело оковано дубоко у неповратно време.
Упорно сањам трезан док ме и сан не забрави.
Ковитлац тај друго и не ради но ожиљке множи
с унутрашње стране слабог људског бића.
И мада не кани с мога недохођа, што их множи више,
то је пространије и тешње ми у сопственој кожи.
Јер ти ћеш лепота и колевка бити новом дану,
пространство сна под којим главу носим,
и много њих за тобом скренуће у корен живота,
огледало моје тескобе у жедном светлости стану.
Бива тако живот како нас удес-време сложи.
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КОНАЧНА
У свету у коме век који живим
Ваља ме под собом
У сваком који му претхођаше
И суровом времену које се
Већма спрема
Во вјеки вјеков
Човек је коначна песма
Усамљена у лепоти
Прозиран је ветар
Између два света
Једина незаписана
А бити никад не може
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ОДЛАЗЕЋА
Још би се имало у шта кљунути
Него ни за шта нема више
Јер задато време отекло је
С тачком затвореног видика
Тумарали смо силно по тмуши
А ретко кад заждили нејако светло
Што ни оку
Да појмимо
Одовуд
Одонуд
Слабовидом повише бићу
Таме да још натрпамо
За пут да се има
Кад од себе кренемо
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ПУТЕВИ КУЛЕ БЕЛОКОСТИ
Слонови умиру у самоћи.
Кад осване тај час,
загиба се потајна стаза слонова
под отежалим ногама умирућег.
Стрпљиво, њишући гломазно тело,
препознавши стазу којом није ишао
али је упамтио још на рођењу искрзани рик на мапи мајчиног сећања,
безусловно свој и не тако снажан,
гавеља ка удаљеној тачки
разрађене трговине двају светова.
У забити, под сводом пећине
где се тама у око утаче,
а тело у земљу до кости свлачи,
смешта се међу предачке кљове,
у хладноћу, у потоњу самоћу.
Иза њега остаје траг снаге и моћи
да бира, као Божанство могућности,
у животу и смрти, свој тренутак.
Као лапот над собом
међу зидовима од слоноваче
(тако безвредне на овом месту)
док се небо упире да завири унутра,
у очи самоће која спушта капке.
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У ПОДНОЖЈУ ТЕЛА
Њиште неоседлани коњи под прозором
и непојамне ветрине витлају видиком
душа кад склизне у подножје тела
и објави се у потоњи тајац.
Примакну се очи вечне нестижице,
руке одбојне и хладне дотакну се чела,
а глас опор и груб, одбачен замајац,
шмугне у шапат пренеражен.
Тако је како сам одувек хтео бар трен.
Али он се задржати не да,
ни поновити не може, не
јер све око нас су низбрдице
непрегледне, до границе случаја,
и једном што прескочиш
повратка ту нема
сем кад се душа у силаску раздваја
као развргнути рефрен,
недовршена песма,
а под прозором помирбено заржу
коњи оседлани ветром.
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СПОКОЈАН ДАН
Ушао сам у спокојан дан:
Што ће ми се у будућности затећи
У сећање је давно упаковано
У том споју ништа се не да
Померити ни променити
Мој живот се већ десио
Стога мирно гурам камен ка врху
Док не скончам под њим
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СМИЦАЛИЦА
Заборавим тако драга имена и лица,
места где сам давно једном био,
а кад кренем – куд сам наумио.
Употребљивост је моја чудна клацкалица.
Свеједно, за собом вучем пуна колица
прошлих дана, мотрећи трен који стиже
као да је последњи, све ближе:
живот је употребљива смицалица.
И непоновљив, као сан да сам стокрила птица
над земним шаром, видим све и стижем свуд,
и где пљушти радост и где бије студ
од људи, путујућих непознаница.
Гле, заборавих задњу строфу. Ако, кучина и трица:
речи добровољно листом одлазе из моје главе,
врате се кад хоће, или никад, неће да ме гњаве.
Тако стојим нем над празним листом имена и лица.
Нуто жив сам. Употребљива у оку радосница.
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СИВАЧКИ АРХИПЕЛАГ
Напуштеност раштркана по Сивцу,
болесни архипелаг села.
Закључане и остављене
непочин-куће,
несмирено место нашег рођења,
за рашчин, дуго згаснуће.
Ветрови закоровљеног времена
спуштају се
на сломљена ребра
и ако још јеси, они ће те стрти.
О десе се
непозвани посетиоци —
да похарају блиску самоћу,
сегну одбеглу успомену
и отежају муку нестајања.
Нема одбране
од оволике напуштености,
празнине постојања,
големог брисаног простора,
где ће се мисао згаснути,
а биће потрти.
А он стоји. Окрунио се пејзаж,
улице свијене у болу,
одбегли га људи,
умотало клупко обноћице.
Упркос свему постоји:
одмицан од свега,
ослоњен о старе прагове,
чека нов почетак дана.
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ГЛЕ, ОБЕЋАЊЕ ОВО САД
Поноћ, киша и ја
Пљуштимо даром небесни
Над смртно уснулим градом.
Одавде се увек одлазило
У свет отворен као обећање,
Из места које је безусловно волело
У свет непоправљиво равнодушан
И стизало у ово сад за оним обећањем
Као што ће ово обећање постати оно сад.
И гле сад, путујемо век стижући нејасно.
А заборав је капао по свему што је било
Овде и врата отворених као раширене руке чека,
Умирући од досаде, напуштено, само,
Да свратимо бар
Поноћ, киша и ја.
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СВАКОДНЕВНО ВЕЋЕ
Није то ветар
сабијен у крошњи липе,
ни река
склупчана под мостом.
Не пада вече
сложено на врху дана
не мирише дуња
бачена на дно ормана.
Не мрешкају се завесе
у собу да пропусте птице.
Ни глас, ни слово,
неки знак, познато лице.
То што није
од свега је веће:
то живот само
покрај тебе тече.
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ИСКОБИНА
Отворена врата радионице
Јасан поредак алата
Намена врло проста
Ухвати за кваку
Залупи жустро
Прођи
Узми
Чврсто снове
Ухвати се за реч
Поступак једноставан
Правила као људско постојање
И ране исте а ипак некако болније
Ништа се не да скрити
У свему што чиниш
Врата су вазда
Отворена
А живот
Прођи
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ГЛАДНА ТРПЕЗА
Ако ли већ прашини хрлим
незадрживо и све брже
на полицу да се слегнем
у редове што сам дисао
не би ли се икад бар један
поглед и на мене отео
као хлеб насушни
за ово као путовање
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ПОСЛЕДЊИ СВИЦИ У ШЕВАРИМА

1.
ПОСЛЕДЊИ СВИТАЦ У ШЕВАРИМА
				
				Богдану
Мир кад наслони слуђену главу на топла бедра расуте ноћи
ниоткуд искрсну разиграни свици и разлете се стамњеним
простором између тла и неба
мањи од звезда а
већи од таме
И кад ишчезнућу брзом склони нишчи под небеском капом
свици гладни и жедни безусловне вере у себе
сити за светлост
за собом остављају
видело другима за пута
Доказ постојања
Што дуже се хране васколиком тмушом и тмом узвишени
то су ближе небу даље земљи
остављајући једног у Шеварима
подно опустелих кућа
Нека га нека буде нека га буде
ако дође време
нека
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2.
У КЕЛИЈИ ТИШИНЕ
				
				Јовици
Кад одлучиш да отвориш очи и погледаш на овај свет,
још једном као да је последњи пут загледаш се
у остарели хоризонт, на путеве којима си ходио и на мостове
где си свањивао чекајући нешто,
неког.
Кад одлучиш да отвориш очи ма колико и трептај да траје,
ти, коме је ћутња била кућа а стрпљење спознати путеви до ње,
и пропустиш у врт унутрашњег вида хитац светлости,
на њему вреву познатих гласова,
лица.
Кад потом закрачунаш отежале капке и бациш нас у окове,
тешке окове у својој коначно освојеној келији тишине,
стешњеној а бескрајној као земаљска прича,
хоћеш ли имати начина да то учиниш добро,
неповратно.
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3.
КАД ЗАБОРАВИШ

				
				Велимиру

Кад згасну последњи свици у Шеварима и кад заборавиш
на овај свет,
да си ходао пољем конопље као Хронос, “Отац Време”, са
неумољивим српом
у руци,
да си походио вртове с маком и блажено насмешен враћао се
мајци с празним чаурама
у посуди
кад згасну последњи свици у Шеварима.
Кад заборавиш да је свет био обликован као дупла слика,
замишљана твоја и стварна наша,
да су ти птице сна певале на длану и прштале у небо чим
помериш отежали капак на оку,
да си вечност одмеравао голорук, наоружан тек пуким
речима, и освојио је пре времена,
да заборавиш на овај свет.
Кад заборавиш на себе,
уверавајући свет да је отишао Жил, не сасвим мушки,
остављајући Катрин и Џима на сигурној удаљености од ње,
да је само једна слика света, она твоја, отишла на починак
и да нема разлога што смо овде,
аморфна гомила која плаче, смеје се и надушак испија
чаше за покој твоје душе,
а свици у Шеварима још се и не пале камоли да гасну.
Кад заборавиш на овај свет,
чак и тад ћеш нас походити, као измаглица, невидљиви
знак на путу, име на које смо свикли
за све оно што је могло бити а није било и да не часимо ни
часа и проживимо земаљске дане,
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и оне које си сам прескочио, и оне до којих ниси ни
доскочио,
јасно и гласно, јер ће тишина и тако доћи
кад згасну свици у Шеварима.
Кад заборавиш на овај свет,
учини то безусловно и коначно,
лепи мој.
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4.
НЕДЕЉНИ РУЧАК
				
				Мајци
Кад осване још једна недеља
од оних што су се склупчале на прагу нашег малог заћуталог
стана
и чекају, стрпљиво чекају
да извучеш своје уморно тело и загргољиш песму будилицу у
купатилу;
кад осване још једна недеља
од оних што вечно уснуле под таваницом у онемелој кухињи
кроз сан, давни, још из младости
прате сваки твој покрет и ослушкују да ли ће се и најмањи глас
превалити преко твојих усана
и зазвонити на недељни ручак;
кад осване још једна недеља
са столом постављеним за четворо, прекривеним
столњаком белим као ведар дан на највишем сивачком мосту
у срцу лета,
на њему упаљена свећа и једна ружа у вази пажљиво одрезана
са грма,
пуши се супа, изазива румено печење, мирише пита зељаница.
Кад још једном сване та недеља,
нека те не походи мисао на мене и не помињи моје име
јер смо одувек причали само знаковима мимоходним и
крајпуташима
невиделицама
и бићу коначно спокојан.
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5.
ГАШЕЊЕ ПЛАМЕНА
				
				Милошу
Кад престане знање а скамени мисао
и утрне пламен Последњег творца речи на међи ветрометини
у пејзажу коме смо име дали и потом га дуго заборављали
невешти заборављању
јер нам је чело било отворена књига у огледалу
Кад издахне варакаво лето
и омаглица буде последња реч исцеђена у празнину слуха
кровова усађених у траву на лесном брегу
под којима се и разговетној клепсидри завезао језик
па не изговара време
Кад нас север још једном ошине у леђа
док се са брега спуштамо сваки у свој сумрак
у незнање у немисао
у потрошену последњу реч у несвет
између нас постојаће само крхка линија залазеће светлости
и разумљива ћутња
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6.
КРАЈПУТАШ
				
				Милораду
Kад сумњичави дан затвори врата за тобом
и гурне те у вечне наборе ноћи као да то није ништа
тек мрва у тажењу незаситости времена, подразумевајући
поступак
Кад се невољан и изненадан
спустиш у свет у којем све ствари и сва бића имају заједничко
име
и један лик, непрегледан и несазнајан,
и утонеш у летку подземне реке
а непознат цвет израсте на пупку безграничности кроз твоје очи
као прихватљиви знак на почетку пута до коначне удаљености
Кад се претвориш у крајпуташ
(у непрегледном мноштву подобних)
свим својим снохватицама и неоствареностима са овога света
рођених могућности и задатих ограничења
хоћеш ли умети,
кад пристигне мој час, да ми се гласнеш
да свој трун времена спустим у твојој близини и стопим се у
исти облик и боју
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7.
КАП СИВАЧКЕ КРВИ
				
				Станку
Кад све причине откаскају низ Главну улицу
изгубе се из села као да никад и ништа није било
погледај иза себе свевидећим оком одлазећег на вјеки вјекова
да не заостане неколико капи исхлапелог љубавног напитка кап
сивачке крви
две-три речи па надланица ћутања и све што се није рекло
Кад се зачауримо
ти у вечној ја у мимоходној кутији ситнији од сваког сећања
времени колико потрају немуштим језиком записане речи под
врелим челом које догорева на свећи усамљене мисли
Кад сва питања
најзад постану бесмислена а одговори излишни
ћутаћемо сваки на својој страни сићушног зрака светлости
који се прелама на орошеним латицама што беспомоћно
прекривају
полеглу прашину и смирују дан
јер који не умеју да ћуте
ни разговору нису вични
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8.
ГОРЊИ ВРТОВИ
				
				Оцима
А кад последњи свитац замакне у Горње вртове
ломећи крила о зидове непролазне таме
ноћ у Шеварима сличи на давни врисак усамљене жене
ојађене
због тебе
Који си ономад то име спртио као од тешког гвожђа кована
врата завичаја и донео их на својој грбачи
јер другог товара није било осим тебе
и угасио се
као петролејка
на зиду
Као последња мисао пред сан које ујутру не можеш
да се сетиш кад се пробудиш
ако се пробудиш
а ти ниси отварао очи
свет испод капака чинио ти се лакшим
И после тебе умирали су и рађали се али нико више није
пролазио кроз врата
нити питао зашто си их оставио ту баш на том месту
између Горњих и Доњих вртова
ослоњене на ништа
И зашто за најгушће тмине с њих се откину сићушна крилца
и затрепере као бојажљиви пламен свеће
укресан за живе
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9.
ХИТАЦ СВЕТЛОСТИ
				
				Добривоју
Мир кад наслони слуђену главу на топла бедра расуте ноћи
Кад закрачунаш отежале капке и бациш нас у окове
Док гасну последњи свици у Шеварима,
Кад заборавиш да је свет био обликован као дупла слика
И кад безусловно заборавиш на овај свет,
Кад полегао заборавиш на себе,
Па осване још једна недеља, кад још једном сване та недеља
И престане знање а скамени мисао,
Кад издахне варакаво лето
А север нас још једном ошине у леђа,
Kад сумњичави дан затвори врата за тобом
И невољан и изненадан
Кад се претвориш у крајпуташ,
Кад све причине откаскају низ Главну улицу,
Кад се зачауримо
А сва питања
Најзад постану бесмислена а одговори излишни,
Знаћу да си укресан за живе
Одлучио да затвориш очи и погледаш на овај свет
Ма колико и трептај да траје
Зраком светлости у оку цвета
Коначно и неповратно
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