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Каирос је, према митолошrси.м ле~есик:о
нима, минорни хеленсЈСU б о z т р е н у т ЈС а 
ЈСо ј и ј е н е т о м n р о ш а о, али и т р е
нут~еа Је рцато z буд у ћно шћу. Сма
трају za чаЈС и боzом n о в о љ н о z т р е
н у ТЈС а, па се тврди да су му авантуристи, 
трzовци и лопови приносили жртве. Свеједно. 
П ре десетаЈС zодина видео сам први пут по
жутели ~еамен с њеzовим рељефом у оном 
троzирсЈСом женс~еом манастиру ЈСоји се не 
попуњава. Нису ме узбудили завети ћутања 
жена Јео је је заосталост осудила на до б р о
в о љ н и затворсЈСи :псивот. Али пред рељефом 
тоz младића ЈСоји бежи од себе у вечној трци 
за својим прохујалим треном, или у трци за 
трепом ЈСоји теЈС има да доЬе, отвориле су се 
и мени вратпице neJCux препозпавања и ја сам 
отад у не~еолиЈСо наврата улазио у лабиринте 
иза њих и излазио ~ерцат одјеци.ма детињства. 
Н моz можда. 
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ЛЕГЕНДА 

Чим је такнем, не nроrледам, 
али јата слепих мишева · 
одмах напусте Небојшину кулу 
а посте.л:,е постају сnраве 
за побачај .л:,убави. Па бежим. 

Бежим низ травне воде, о младости 
опет на сиси фантомских каравела! 
С врха катарки одјекне тад крик наде у паници 
над морнарима-месечарима који сву ноћ вичу: 

Сенке! Сенке! 
Оне ми клизе низ руке. И неискуство је зем.л:,а. 

Чим стигнем, не nроrледам 
иако се маховина и да.л:,е nретвара 

у сидро с вампирским · уснама. Она ротирају 
над nленом којим се храни зебња још једне младости. 
До канџи снова :и она је у служби звезда. 

Истог .ли света? 
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ПРВИ НЕМАЊА НЕМИРОТОЧИВИ 

Једном сам успео само. 
да провучем главу кроз rусту решетку 

упоредника и подневака. 

Видео сам газе исписане голубовима, 
звечке у кичми мумије, 
сумњу у репу звечарке. 

Било ми је доста, али 
врт ми је растао брзо као из воде 
кроз мрежу што се сужавала. 

Видео сам породицу дехидратизираних бацила у праху 
и маслињави анус морске корњаче 

која полаже јаја на песковитом жалу друге планете. 

Било је заразно, али 
омча меридијана са жичаним ласом повратника 
стала је да се понаша као да хоће да ми откине главу. 

Видео сам еротска rрчења харпуна 
у белој ружи делфина пошлог да наће дечака 
који је на флаути свирао љубавну игру медуза. 

Било је безизлазно, али 
глава се откотрљала 

до врата на којима је писало: »забрањен улаз«. 
Видео сам свој врат како безглаво расте 
Ј(ао да се још нада да ће закони вероватноће 
учинити своје смрти. 
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Било је. АЛи 
-труп савијених лећа трљао је трновите руке 
као да слути да то се чичкови светлости котрљају и даље 
кроз коприву никлу на гробљу 
тражећи улаз за млаће. 

и 
не попуштајући. 
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УНУТРАШЊА ПОТРЕБА РОСЕ 

Сваки јој nокрет добио лице. 
Свако јој наличје сломљена 
се~а ruтo г~у. 

И nод рес~ врбама 
унутрашња је nотреба 
за тугом. 

Погледа ли себе у очи, 
одоздо орао кликне, 

комад јој неба на усни. 
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НЕСВЕТИ- СВЕТИБ. САВА ВРА ЧАР АЦ 

Дечак с ког оnадају молекули гвожћа 
nролази крај девојчице чији га је поглед nотресао 
својим змијским колубарањем. 

Заривен у њене зенице, 
други неко буrии канале ruтo не црве. 
Ја летим очајно округлим крилима од роћења. 

Она- ниrита од свега. Њој се чини да личим, 
nушећи, на црва голаћа који у nорочност nротеже тело; 
или на киrиу ruтo nада ·на државе. 

А ја личим, ако већ личим, на див1ье коње 
ласом неулов1ьене. О nороци, о чула! 
Докучивости се ни у сну не умеју доК:азати. 

13 
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ВРТОГ ААВИЦА ПОГЛАВИЦЕ КРАЈ· BPTEIIIКE 

У пећину ментола 
урива главу бољу 
од успаваних руку. 

Муљави отпор грожћа 
испија га и не гаси 
искрвавелог од врења. 

Увала врелих усана 
ruтo дахћу лек да не Ка1Ку 
nрожима до последљег ребра 

фрулу с главом ратника. 

СКААП 

Банем ли му из сна, 

ништа се не помери. 

Сви остајемо исти. 

Не говорим о naпrn 
црног речника на небу 
што се намеће к..ъучном 
крвотоку детиљства. 

Подељено на једно и друго, 
још не преостаје само 
да се жмури напола. 

Не говорим о јави 
из које се будим напола 
v неисто сунце што ГАедам, 
настав~оајући да будим 

непомерени цреп же~оа 

под плућима што лепршају 
без крила. 

15 



16 

' ~ i 

' ' i· 

УТИС~ N2 2 

Мајке које вену у винограду 
пружају жиле прстију. 
Пиnајући кроз мрак иду 
зак.л:.учавајући изгубљено. 

Дај мени - нероћено. 
Волим стопут више пећину снова 
но свет несигуран у свој боравак 

до краја још непронаћен. 

Дај мени те јаме узвреле од самоубица у сну 
налик на улегнуће које чине 
к.л:.учне кости где се састају 

с марамицама што машу на растанку. 

ФИЛМ 

Сенком без дрШiсе избијем из огледала, 

преотмем себи своју неживу слику, 
одведе ме у ноћ. 

КроiШЬом чим се ушрафим за љу, 
одвоје се с торња све петље 
језика без падобрана. 

Доле их чекају виљушке 
- мужеви вечито трудних кашика. 

И они су случајно испали 
из трбуха тајног језика. 

Личе и зато на мале авети 
исукане из корица значења. 

На сечиву зеленила не укрштају се :више 
погледи имена iИ ствари. Опет 

засењених. 

2 Оскар Давичо - XI 17 
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ПОВРАТАК 

У речнику ћутња не угрожава вечност: 
њу - комета с акрибијом научника, 
уједињујући са мном, као некад, 
бИА>ке, ствари, животиље и појмове на изглед. 

Па здрав као зрак сунца 
пропуштен кроз сочиво живота, 

остајем један чак и кад изићем 
на небеско гробље. 

Па исплаћен као будућност, 
пронаћен као брат ратом ометен, 
озбИА>ан као поплава белине, 
престајем на трен да дрхтим:. 

Тад над чулима у откосу спором 
као дом стараца, 

сећам се голог сјаја као од мајке роћеног 
какви смо заједно били. 

и поново. 

1 

РЕЧНИК ЈОШ ЈЕДНЕ Б.УТЊЕ 

Изме15у руке и реке 
сенка nтro тече 

не огледа се у себи, ни води. 
У небу! 
Сплавари лаже по њему 
ватре nтro се не гасе. 

Рибе nтro проћу кроз ватру 
запаљене продужују 
ка тврћави су дб ине. 
Довољно хладнокрвна јата 
перајима јој голицају 
табане опседнуте пепелом. 

Храни и кад се не једе. 

19 
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ПРВА НЕЖНОСТ ОТПОРА 

Као да сам кофа изваћена 1И3 бунара, 
ја трљам очи да ВидИМ како се увлачим 
без двокинта у шатру 
где маћщшичар с четири српске сисе 
rута ватру место мене 

који сам побегао с часа. 

Као да сам поп ишао по цркви, 
ја трљам очи да убијем двојицу 
и убаштрам се без карте у биоскоп 
где место мене хватају Харија ПилеiЩе, 
осућују га на смрт и убијају, 
али ја с манrупаријом звиждим кад се после љубе 
Хари Пиле и она, обичан габор од камена, 
јер он има важнија посла, 
на пример скакање из авиона 

и пуцање из правог пиштоља, 

а не да се цмаче и лиже, јер уморан од пикања, 
ја иначе заспим, као јуче, 
у првом реду испод платна што ме љуљањем 

баца у најдубљи бунар, прав као једшпща из храматике. 
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ПРВИ ГАЕЧЕР ОТПОРА 

Са задовољства се круне латице 
што су убећивале 

да време није забрањено. 

Тим боље! Из псеће се сенке јављам 
равнодуrиан на уопштени потоп 

који промаља хладну њушку. 

Тим боље! Треба рећи џепном Бори 
да истовремено 

дигне све сказаљке са свих сатова. 

Тим боље! Ухваћен је на делу, 
noкyruao да се отме, 

убијен у бекству. 

Тим боље! Ствар ћу да ,свршим сам. Скоро ће поноћ, 
кад је упола мање сказаљки. 
И време нек орrију плати осућеном на куцање 

без везе. 

21i 
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ПРВА СТРАНА ЖАРА 

Нисам био узак у раменима, 
обао у куку, 
нисам имао струк сањиво уморан 

од неизrоворених очекивања. 

Ја нисам имао глас nрошивен nорцуланским чаппщама 
чији сјај је висок на стубовима 
и кад ra rлећошу жице. Нисам ни хтео. 

Ја нисам имао бедра nод којима ниКад 
не мирује једно лето. 
Ја нисам имао у очима две нерадознале чесме 
ни резервоаре nуне нежности. 

Не, нисам имао груди на оnруге од детелине. 
Не знам зашто, крај nруге 
nрохуктао сам обореним очима воза. 

•( 

ТРЕБА КОЖА 

1 

Ова свест, ово можда 
у рају смежураних леnтира 
маљавих nрстију, IUyiiЛ>er рила. 

Ова свест, ово можда, 
ј0ш једна млечна сиса на сунцу, 
још једна ми душа nровИДНа. 

Ова свест, ово можда 
мећ nуштеном крвљу сенки до колена, 
мећ високим nритисцима у крвотоку горчине. 

~-5.:--' . .-~· " ( 
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Ова свест, ово можда 
упркос ветру nроклетства, 

одјеку нежељених корака 
nреко срче стаза, 

у стопу за олујом, 
nреко nродртих крикова 

упрегнута у кола, 

не сече уларе меса, 

не ломи паоце кости. 

Ова свест, ова. Можда 
одвајам купину од ока 
сечивом жщета. Можда 
не одвајам усну од усне. 
МоЖда nрелако здружујем коцку и псовку, 
тањир и далеко је..ю, непостојећу девојку и љубав. 

Можда се и не буним -
после учесталих одлазака -
до краја. Он никад 
није код куће. Можда. 

ДРУrИ КРА!ь НЕМАЊА НЕМИРОТОЧИВИ 

Тунел почиље сам да се увлачи у себе 
вукући ме једном дну 

већем од нас обоје. 

Хтео сам да јој то кажем 
и нешто лепо као одједном псовка 
али од љубави су се речи без крова 
nретвориле у безгласне мачје шапе 
а срце боје медведа 
ударало је у цимбала без жице 
трзачем што се кршио док iНИје опало лишће 
срећно и од очајања увече 
кад смо се састали 

под несталим иако реченим врбама 
које сам чекајући је- удисао 
једну по једну. Али она ме нашла 
идући за капљицама млечним 
што нису грушале nрво у речи, 

а кад су стасале до њих, 

значећи што не значе, 
она није више никад постојала 
крај Небојшине куле. 

25 
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ДРУТИ СВЕТИВ САВА ВРА ЧАР АЦ 

Постоји смола за леiiЈЪење очију 
и звезда с двокраком буцшлицом 
за конзерве снова 

чију поруку неће нико прочитати, иако већ дамара. 

Постоји чаршав без мрље за савршена убиства 
што не остављају траrа као ни несвршени животи. 
Постоји једна подлост врло наивна, љубави! 
Али пролећа не могу ништа сазнати о себи док су пролећа. 

Постоји и један осмех врло нечујно налик 
на корак лопова невиД./Ьивог низ степенице; врло налик 

на поглед што пробија зидове неизбрисивим уједима 
слова урезаних у таблу тела. Не сазнати. 

Постоји једна клиначка азбука без слова 
и један покрет који претходи смислу мене 
и једна ракија ветра и једно пијанство 
пре звезданоr стида под звездама. 

26 

ЗАДРЖАНИ СМИСАО . 

У царству црних и плавих ri:ryмa 
једе се погрешно, хода зелено, 

као укус живаца на жару ветра, 

укус бадрљице листа на пари rејзира, 
укус чу ла мириса на странПутици снега, 
укус планете с лактовима на сунцу 

са закрпом туге на челу, 

укус страсти на коленима тропа. 

Свет је моје наручје непорасло, 
ја његово живо дрхтање што се прскајући дели 
на укус плаво г ока, на укус црног, 

на укус слуха с диркама аутоматског клавира, 

на укус лењиром исцртане цивИАИЗације, 
на укус снова претворених у тело 

припитомљено. 

И нема бича и нема бржих коња 
кад пустим кајасе 
и запрега јурне 
у мрак по заврmено сунце. 

27 
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ТРЕБ.И НЕМАЊА НЕМИРОТОЧИВИ 

Залепљен за свест кроз стакла, 
гледам у ја.Ву на посматраљу 
у штап сваке ноћи, 
ту звер што, непогана, 

удара у срам те било 

у до ћавола те длаке 
што имају друте гласе, 
у до ћавола те мисли 
окупане у три зноја 
једне прозирности 
тако налик на стас 

загрљен, на љуљашку, 

кад ми долази кроз ноћ 

под сунцобраном радости. 

БЕКСТВО 

У заливу белих ирваса 
нико не грли. Тамо 

где растемо удвоје 

под збуњеним џбуном 
нежности без краја. Тамо 
где дотичемо јужне месеце 
маштом. Г де . бели зечеви 
броје јој откуцаје. Тамо 
где огромне трешње 

клизе низ лећа задовољства до уста 
што се топе. Тамо 

где очи оштре варничаве ножеве 

о тоцила заборава, где сенке се смаљују, 
г де брже од дана расту 
траве под удвојеним ноћима 

затворених очију што нас виде. 

29 
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БУБЕЊЕ 

Шуме се деле од магле, 
жене од nреnуштености себи, 
наслеће од љубави. 

Кад бих знао да одвојим 
случај нужности од страха у сну, 

храброст би се наметнула свему 

као дан ...;_ очима 
као шкргут - смрти 

као изМИI111Dање - сунцу. 

ПОДМЕТ ДАНА 

Уnрљаћу ти бели облак 
сnустим ли ленrер у крило 

још немитарено. Процветај. 

На месечевом сату 
испод лиснате кшnе. 

Упрљаћу ти лето 
легнем ли на кров 

снежан. Истоnи ме. 

Један је nол бусоле 
у обАИКу nравца ни у шта. 

Уnрљаћу ти ваздух 
nролетим ли кроз твој nростор 
без трага. Изгази! 

Други је nол комnаса 
оденут у nсећу сенку. 

Пада ти кров на небо 
док горим ти у кући, 

nун nтица. Раскрвави. 
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МАГ МА 

Ти немаш вшnе своје име 
а јеси срце свитања, крвоток хлеба, фабрика дана, 
ти безимена која јечшп с текуће траке одјека пре моје 

због ље. 
Али то није било јуче. То није било 
ни последљи пут кад сам изговорио 

име загрцнуте несвести, муцаве школе месеца, 

воштаног идола истоПА>еног твојим погледом 
под ким су бруцале шуме, медведи цвркутали, 

реке се враћале у пећине да ти још једном нацртају 
име неуrашено смртним водама. 

смр~и, 

Нека ми опет не кажу, ако моrу, да не знам страст, 
нека ти име понове у разреду љубави, нека 
науче љим самим до бунара да продеру пустиље 
до оаза млечне путање. 

Ја казујем тебе 
којој не треба ;име да би била. 
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с вици 

Тело воде муљам 
у кади; 

онда улазим тепајући јој као да 
су ми сви таласићи вруће 
љубавнице; 

онда се rубим у води 
што пузи нагоре 

и иrрам се испустом и чесмом. 

Кад падне последљи обруч главе, 
постајем вал у коме се даве 
још некомm.о необријаiШХ речи. 

Живци се тад изврну 
на срчану светлост, залупају 

у мшnићима вода што се тегле 
усковитланијим светом пред вратима 
сенки. 

3 Оскар Давпчо - XI 
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ЗАКОН 

Дрхте јој усне до трбуха м усне ю поТИА>'Ка, 
усне од руку до упшју 
и оданде свуда око ње до бедара у бршљану, 
оданде наниже у ковитлацу, у леји мириса 

где .4/рхтнем и дрхтнем мртав док 

на рамену јој се усне нагло не замагле м не надоћу 
као мишке крај корена дојки палих с неба. 
Завртоглави. Над срцем јој усна зимоморно туче 
у шуми где шуми запаљено дрвеће ~ече. 
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ЗАНОС 

Јабуком занет љубавИ, 
не гледамо се у очи. 

Тетовиране нам већ коже 
језом неупљуваних усана. 

Груди афричких крушки 
дижу лукаве главице. 

Сазнаље мртвом руком 
своју не чека неизбежност. 

то - двоструко оживљени кратери 

под циљем недотакну"I~им. 
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НЕПРИСТАНАК 

На жару без повода, 
у лави осећања, 

пужеви rолаћи без сенке 
пливају немарно. 
кроз крв најежену 
боси до појаса. 

Једно месо јеца сву ноћ 
у другом такоће. 

О, понављање ружа, 
латице стврдну у трње 

без· излаза ;из· ћороокака ватре, 

без повратног шмрка 
nгго би да угаси 
и руку која га држи. 

Преплављен струјама, 
отет nостајању. 

ОСЕБ.АЊЕ БЕЗ ПИТАЊА 

Остајем нагло сам 
над виром нестанка 

с ватрама nгго надолазе 

попуцалих језика. 

То чекићи од костура 
укуцавају комаде гвожћа 
све ближе венама у недостојном положају. 

Онесвешћена! располућена! 
Torm се под танким слојем 
зеленило таласа без звезда. 
Дубоко под љима један је поглед тражи. 

Предсмртан а без страха, 
грожће које прстима берем 
клизи низ оштрицу нагиба 
у празне вене провалија. 
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ТРЕНУТНА СТАНИЦА .LЪ УБАВИ 

Посматрамо се кроз стакла 
кроз рибњаке и зипке 
гледамо се кроз бразде. 

Бићеш на другом полу 
гледам те кроз вулкане 

гледаш ме кроз небо. 

Љубиш ме у бензину 
љубим те у карболу 
неочишћени од смрти. 

ТРЕБ.И ТРАГ НЕМАЊЕ НЕМИРОТОЧИВОГ 

У мрежи сећања цвокоће 
сасвим одрпан облак 
налик на јастук без лица 
и тело без коцке весеља. 

И то је њоћ без зеМЈnе, 
у ветру - отисак жеље 

без отиска смрти у воску. 
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TPEfiИ СВЕТИR САВА ВРА ЧАР АЦ 

Преrажено застељем у сну: 
Ја не волим! кажем ларвама. 
И све остале су беле 
и с прста дебеле кад лепл.иво им брашна 
запуцкета 

под .Dоном сна. 

Ја не волим! одстеља и тама. 
А љено ја - то је срце престало, 
љено не - то је скок пресечен срчом, 
љено волим - то је слободан пад 
с врха највише куле. Она нема срце 
што отима се себи из шаке. Она 
није слободна. 

ХОР 

Небеса у .Dачкој клупи 
нека уче 

правила и изузетке. 
Друго је моје незнаље. 

Обнажи ли ме свезаног, 
оно дува из крви што зноји се 
под паром коју,наједном nушта 
на заклани душник трубе. 

Сакриј~ ли м~ за скелама новоградље, 
не откривамо свет довољно примамљив 
да прихвати нам наде 

неотворених још глади. Тачно. 

Али стане ли да нам цеmса мрак за потпалу снова 
што љушкају се већ расејано 
као да траже млеко да прелију 
из крчага неотвореног у затворени, 

хоћу ли тад и ја да исто као сви остали грЛIЩ 
на рту обраслог сидришта; 
хоћу ли да призивам нову јарост 
над ушћем безна.Dа 
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везаних ногу и руку, 

сломљених зуба; 
хоћу ли или нећу пристати 
да ожиљак незарасли и дад,е врећам? 

-t 
ИЗБЕЗVМЉЕН И Г ЛАДАН 

Бачен на под пред чарапе боје меса 
по..ьубим сто без укуса 
као киоск трафике 

где се до ноћи не миче инвалид 
без ноге. И настављам. 
Откидам као што љубим 
месецу врх брадавице, 
гризем као што љубим 

очи што читају моју молбу; 
ударам као што љубим 

непомични свод реке; 

уједам као што љубим 
хрскавице и кости 

до потресене сржи 

што крцка под зубима; 
љубим као што љубим 
отпорно нећкање 
те руке; 

љубим као што волим 
кад буним се необјашњен 
свом испрrпеном бунилу 

обасјаном врло, врло, 
осветљених по..ьубаца. 
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НЕСАНИЦЕ 

Рапшрених зеница iИСпод капака, 

ја се нећу држати· предвићеног. 
Засад бројим беле мишеве: сто један, сто два, 
док прозрачних зеница чекам број бескраја 
који би био и нешто рукатије друго. 

Као увек пред роћење или умирање, 
љубав је покошена пре љубави. 
С преосталим ситнишем грлим: двеста три, двеста пет. 
Рапшрених зеница испод капака, 
споредног се сећам најдуже. 

Рапшрених суза испод капака, 
спремам се на жртву. 

Као увек, алармна ми звона то јаве 
- беланчевина задрхти: петсто пет, петсто шест. 
Гледам у конопац што диже завесу. 

Али ни сад се дан не држи 
гвоздене књиге снимања. 

У црни хоће сандук да ме спусти, , 
у црни сандук величине мрава. Али сан обавезује: 
будим се. Већ предвићено гвозденом књигом. 

-

т
-

,;. 

СТРАСТ OEJlEBAIЬA 

ПрИтиском на дугме накострешен:о 
палим сијалицу под бедрима. 

Задими троугао вулкана, 
хлеб у пупољку зацвили. 

Смокве отварају печурке 
слом...ьених костију до неба. 

Његову смо тајну суровост 
отчепили жицом од детелине. 

С џелатском равнодушношћу 
из јаја сунца које сам разбио 
леп...ьиви мрак се цеди 

као да збило се супротно. 
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ОЧАЈАЊЕ 

Остали· смо сами на обали најбрже реке. 
Она би да бере уденута измећу ње и мене 
у загрљају. 

Као да тај талас сокове не IШје. 
Обузет подсмехом снова, зрачио сам заносе 
излокане љубављу 

на обали једне од најбржих вечности. 

. ' 

ЧЕТВРТИ НЕМАЊА НЕМИРОТОЧИВИ 

Нико нек ми не спомене 
опроштај који није дошао 
да испуни ноћ. 

Чекао сам го као флаута 
с одсуством од руmща, 

С IШСКОМ без усни. 

Побегле су обе а вруће, 
IШАИћи неогрнути 
тврдим капутом :руку. 

Чекао сам го 
као једњак просјака 
избоден пчелама. 
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ЧЕТВРТИ СВЕТИБ. САВА ВРАЧАРАЦ 

Орем море ноћи 
једром невинијим од ветра 
што је надима. 

Безгласна киша 
именује један шкргут 
ван обичаја. 

Име одсечене главе 
nогубљених жеља 
из труrща живота прека 

као да ништа не млади 

изнад света 

у трупу. 

ОГЛАС 

Ко наће две варнице крви што су nретходиле 
уснама уједиљеним једне недеље 
у сукњи заошијаној кроз штирак 
у улици Рук:у под рук:у, 

ко наће две чесме очајања у класу 
нек се јави улици отпалих руку. Она не може вшпе. 
Сама себи на исколаченом углу већ проси 
загрцнута од туге врло муцаве, врло без даха, 

ко наће један залогај пролећа 
изгубљен путем до кланiЩе 
нека зна да треба да се јави ист.ом ошамућеном углу 
и нека не доће. 

4 Оскар Давичо - XI 
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ПЕТИ СВЕТИЕ. САВА ВРА ЧАР АЦ 

За непливаче су каде .. О, далеке врућине, 
дајем вам праћку и чигру, промените име зиме 

јер ни она не воли да учи Учи 
већ себи, као и ја који сам препливао за њом Саву 

у стилу- полутурски. 

Врућине, дајем вам још своје презиме и име. 

Може да се чита прописно слева надесно, 

може и наопачки, мада нисам Турчин. 
Али лепим вам кажем: Ни ја не волим лишавања. Чак и 
песмицу кад знам, у клупи је за сек воде хладно и увек 

претесно. 

Врућине, нисам Турчин, али ~о нећете лепим да Сави 
вратите летње име, гореће јој златни круг око главе горе 

горе 

него гора на ломачи пrго је горела 
пред мојим станом. Силом ћу довести на удицу и ости 

упецану Саву у моју улицу, стрпати целу у шољу чаја 

и опет је спалити сву до мокрих кости. 

Пружите руку зато, врућине. До три само бројим: у врућој 
Сави, за купања, 

дајем вам Щ,аћку и чигру и своје питомо име слева надесно. 
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r 
а· Али кажем Ли: три! постаћу страппm Очивад Раксо (ТО јест 

~ .
. 
1
.. _ Растко), 

познати страх и трепет iКОји вади очи сликама с мршавом 
бр ад ом 

~ изнад полукугле жита. И више никад нећеш бити летоппьа 
Сава. 

Хтела-не хтела; преврнућеш се на очивад ракса који јесам 
због лишавања. 
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ПЕТИ НЕМАЊА НЕМИРОТОЧИВИ 

Јесам ли предосетио, јесам ли научио? 
Измећу раширених обЗ.Ла - страх. 
Измећу страха и гладИ- зев тiШIИНе. 

Јесам ли заборавио, јесам ли запечатио? 
Безимени понор још вари 
пет сто.лећа пред устима неба. 

Јесам ли кажипрст без nосетнице, јесам ли пут без пода? 
Мисао неосветљена .лећима · 
спотиче се о костуре што не цветају. 

Јесам ли игра света, јесам ли озбиљност светла? 
Ј едно је име довољно да јутро пробуши мрак пред собом 
че.лом чије сијалице iИМају корење од неугасива угашене 

прош.лости. 
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ПРЕДМЕТ ДАНА 

Узалуд тај 

дан џбунова, дебелих фантома што се .лако клате 
дан прозрачних опни иза којих се једва дише 
дан увала којима ноге саме иду 

дан воде што ветри из херметички затворених по су да 

дан закланог спаваља, стрељаних снова 

дан орних јаја на великим погребним веiЩИМа 
дан окретаља за сунцем без писка 

дан ордења мрава који се не удвостручују 

у води праћеној сшна.лима таласа без слова. 

Узалуд. 

sз 
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ПОСВЕТА СМРТИ 

Мајка ми једна млада, 

друга - грбавих зидова 
као ходници снова. 

Удвојене траже зеМЈоу 
што враћа свет шкргама. 

Да из мајке што мене не роди, 
да из нероткиље ми мајке 
сви зуби nадну у лонац кучке 
која их куване не једе! 
Да дубље nружених ногу 

наставим да траrам 

за зеМЈоом што јој измиче 
исnод лећа која је гњече 
зrњечена жељом нејасном 
за женом што из орања је не раћа 

оnет. 

О, нероткињо, о, мајко 
свих других 

у себи. О, мојија 
од мене! 

Ј . 

БАСНА 

У грму где јесмо 
цвркути се nретварају 

у слике из nетних жила. 

Из срне затворених очију, 
ношен nерајима риба, 
излази заклани глечер. 

Савест му нема чула, 
а намрштенији је од метка 
који лети куда га IШl.A>y. 

А ја? 

Замиrољи ли nод nулсом свести 
као замах невидљивог весла 

са црног чамца матице, 

роnски ми севну nокрети 

у круг око вртоглав.ице зеМЈое, 

у круг око nyлne што цвета 

без буне. 
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НЕОДГОВОРНА УПИТНИК 

Из очију сунцокрета извири 
револвер с хиљаду цеви у недоумици али 

уперених у моје притоке 

на претанком стаблу слива. 

Преломи га! кажем муљу над собом. 
Изведри! - И све се реке загрцну. 
Текућу су нам прошлост наискап 
нетом већ поnиле. 

Очи- сад сањалачке баруштине, нагло 
обрасту трскама на које слећу 
одсечене главе птица ношене 

косим крилима. 

Ј 
' 

---- ---------------------------

сличности 

Боја брома данас је моја кожа 
док ме топ на пуним точковима буди из сна 
у. ком су птице за ор гу љ ама калиле 

бездушно зачеће смрти . 

.!ьуди који се клоне светогрћа 
жељни да скину мрак са цвркута 

улазе под сводове бројаница око катедрала 

налик на бројеве лупанара нанизаних на мој јарбол. 

Је ли то лајем на сумљиве отиске бескраја? 
Је ли то осећам потребу за њим? 
Мирисао је само тамјан бруцао мећу ногама даљина 
које су човеколико надолазиле нестајући. 

У наручју су држале безброј .искоПИ!оених немогућности. 
Свака обојена загрљајем на који је П!оунуто личила. 
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САН N~ 2 

Са пробе свог погреба враћам се уморан и ломан 
али добре воље: многи су, плачући за мном, 
поМИIIIЉали и на своје сиромаштво. А то сам хтео. 
Сад- инсценација и остало- може и чисти реализам. 
Дабоме, то тражи лшпавања. 

На даћи, држећи списак гостију у руци, ништа нисам јео. 
Они јесу. Много. Било их је превише. 
Али док сам најгладнијима брисао лица из списка на лицу 

места, 

живи су се рушили под сто. Мртви. 
А они сметају. Не мање од глади. 

Остајем најзад сам како сам ваљда и желео. 
То је најјевтиније. Али и смрт треба платити 
вечношћу што звижди кроз подеране џепове живота 
обојеног бојом што се опире разлаrању на супротне 

састојке. 
Под сто с љима. Бришем их из списка незнаних. 

А и то кошта. Платићу кад закуца звиждуком на моја 
врата. 

Опет присутна. Одоздо- звижди вечност, 
тај час који није ни на једном списку живих. Ја јесам. 
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ЈОШ ЈЕДАН ГРАД 

На два окрајка векне дуге од Славије ДО Калемегдана 
бацила су се истовремено два просјака капетана. 

И док дланом о длан, сударили су се секутићима, 
погледали су се и брзим ножићима 

изишли један другом на потиљак 

-један капетан, други просјак. 

Нису стали. Скупили су мрвице пута у шаку. 

Нису задрхтали,· а један другом нестали су у мраку. 

Тек кад је дошло крајље време, 
стигли су до река намељених историји. 

Оне су текле даље. 
Али брзог су престиrли спорији. 

Пожаре које су укресале љихове мрве, без трага 
развејао је нестанак тежак. То је и на мени љага. 
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ВРТОГ ААВИЦА BPTEIIIКE 

ПраведниЦи преостали после једног судара 
за· нова дељеља 

беже са леве и десне дојке. 
Остајем сам у пољу. 

У мај неће ући ни витки младићи 
ни девојке за које се могло рећи: 
»Ето, то је најлеiШiе што имамо на земљис. 
Још имају априлског nосла. 

Остајем да разлупам mрачку цветања 
у круг. 

.!-

ПОДМААБЕНО СЕЋАЊЕ 

Мехови с ручним са том ... 
Оживело лето усnомена. 
Ватре за окном затвореним 
скидају к.ошуље од плаве хартије. 

Не излази! 
Ноћ шета у ћелији сенке. 

Као робија кроз рупе каиша, 
речи дИМе себи на поре. 
Cnymтajy се с трећег спрата, 
беже челом кроз зид круга. 

Не губи стрпљеље, жено, 
нож је нашао улицу. 
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НА РАЗИНИ ПРИРОКА ДАНА 

Чему задовољство 

nод листом облака nресеченог лемешом? 
И чему незаборав 
nод rлистом небеском што се мучи? 

И чему ја себи 
неузбућен својим дељељем?· 
И чему ја смрти 
кад године нас не множе? 

Па чему туга? 
Ником не дозревају рибизле. 
И чему rшјане речи? 
Трезне прскају невиности. 

Па чему туге што дрхте 
у nотоку раскрвављеном? 

:;: 

ПРВИ ДОЖИВЉАЈ СМРТИ УОПШТЕ 

Тај мост можда nостоји пре обала 
што су урамиле реку . 
дозвану да их исnуни садржином 

што касније од свега потече 

без реке ни црне ни беле 
без моста што ножем реч сече. 

Можда су комади љиховог тока пресечени 
на кришке хистерије и разроке кругове; 
можда искривљеном светАошћу обасјавају 
norAeД САећен ОД сржи у КОСТИ ДО СМИСАа 

без тока а с nроnщањем 
без чуАа, од саме чуАНости. 
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СРЦЕ У НЕДОУМИЦИ 

Већ двадесет година ћyrn 
врх најдоње жиле корена 
у завади С КрОIШЬОМ. 

Презире јој букет 
окренут превртљивости неба, 
чији је површни .лик. 

Незадовољан собом, 
правим се и ја себи једнак 
у мраку што једнакост вара. 

Двадесет година незадовољства 
беже од кучк.е :к.оју воле 
окренуте лећима небу. 

ПРОПИЊАЊЕ ЧЕЛА 

Памтим намагнетисане окове .личних пораза 
под победничким оклопом генерација. 
Оне nуне кратере експлозивом свих колена. 

Заборавио сам брњице 
што висе у музеју ужаса. 
Заборавио сам човеко.лике откуцаје 
који престају да куцају испод сата што наставља. 

Памтим сирове страсти без увреде 
док приносим упаљену umбицу што риком ће смрти 
да пробудн концентрисану ватру у .мрви мене и осталих. 
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ПОДЕРАНА МРЕЖА 

Баци брзо увис пеланrар и чекај онебљену рибу. 
Потопљени континент кад изиће на пашу 
можда ће да заrризе. 

Ако. тргнеш и прерано га извучеш себи на површину, 
на свим ће ти заборављеним језицима пожелети 
још једну удављену могућност. 

Дешифруј и њу на раскршћу времена 
под упаљеним батеријама дубинских риба 
око украдене огрЛIЩе 

небеских појава. 

5" 

ПРИБОР СИРОМАШТВА 

Кости задовољно шкргутну 
испод огртача облина 

као да нема више ни ружа ни опсена 
што позајмљенијим мишићима 
извлаче задовољства 

из неповрати; 

као да је могуће веровати да се борави 
на пропутоваљу само 

да би се верало уз конопац остао да лежи 
савијен на дну котарице с тутљавом 
у корицама; 

као да тај замрачени шум 
није један од оних откуцаја 
што остављају све на свом месту 
клизећи полако 

низ лећа огољена .АР кости. Њих 
не загревају више ружичасте облине. 
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ЗАВАДА 

Држава сам же.tьа бржих од зв.езда, 
и шта ви, неравномерно напумпани рогови обиља, 

и шта ви, излшшю натоварени к.офери! 
Го nутујем. 

Отисак сам младости први пут дожив.tьене, 
и шта ви, IШКавци банана, 

и шта ви, узнемирени језици острва, 
лапарајући за мном! 

Машта сам слободе која ме машта, 
и шта ви, чула, навике, штофови и фарбе, 

и шта ви, болесници 1Нагрижени природом, 
и шта ви, преостале смрти. 

И шта ви, света испражњени широки рукави! Имам 
све што треба одржању очајања. Насрћем 
противприродно nобуњеним чулима на судбину, 
а не знам хоћу ли је претворити у леnотицу без кшща 

примам.tьиву, 

и не знам да АЈИ баш то хоћу. 
1 

1 

1 

1 
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ПИЈАЦА ВЕТРОВА 

Прићем АИ раскршћу nоноћи, 
букне· прозор јутра, 

замезграју веверШЈ;е пролећеУ. 

Осућеник на живот исnуже 
из вимена смрти, о муже. 

Проћем ли невином улицом, 
набрекли асфалт исуче 
војнике од Kyi<Iypyзa. 

ОтК.tьучао сам т.рњем руже, 
нестају сенке што круже. 

Изружај у оружје! 
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IIIКРГУТ БЕЗ ЗАКlЪУЧКА 

Могу да пркосим. 
Знам како се постаје довољно привлачан 
и девојци од снега. Знам како се кроти 
мангупарија пчелињака 
одблеском вампирске светлости. 

Смем да пркосим, у пролазу да отимам 
воду рибама, жене мужевима, зечеве ораљу. 
Излишан једино себи, 
држао сам цвокоте на узди 

срџбом без приморја. 

<: 

! 

1 

1 

ОБАЛА КИЛОГРАМА 

Сва- незадовољства су куцала на моја врата, 
сви немири, све жеље. 

Владао сам собом. 

Све псовке су бљунуле на иста врата. 
Кроз њих су извели једанпут једНо јутро 
на стрељаље. 

Био сам лшпен глади. Први пут. 
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ПРВА ПРЕДИСПОВЕСТ 

Пуне су ноћи нас који не пристајемо на бшьке 
и, завучени у ПОI})ешна намерно сврдла, 

буишмо мрак конфекцијом 

за уска рамена корења. 

Пуне су ноћи зноја што не .личи 
на сан који и на цичи зими не цичи. 

Пуне су ноћи нас који би да бую1емо до светлости 
а запаљени једном шибицом 
што дата нам за цео живот, 

кршпом виримо у неnрочи:тане главе наизуст. 

Оувишна ипак и нама бар једна је гласна струна. 
Пуне су ноћи нас с душом од мехурића сапуна. 

Пуне су ноћи нас ;умрЛ!ИХ секунду n;pe роћења 
неупрљаног ни сном. О, старији брате, 
не превиј ме на рану, не стави у безуба уста. 
И ја сам само један промашени nокушај несреће 

и ја - риба која се за ћутњу дубином пролећа cлerm 
и ја метак .л.убави у nравцу смртном што лети. 

1 

ДРУГА ПРЕДИСПОВЕСТ 

Само ме. воде не плаше. Оне су 
једина трава што ме прима 
не извињавајући се. 

Можда сам њој бољи 
но себи · 
тако изван себе за све време 

ових година с двема округлим рукама 

шт.о служиле су као помоћни излази 
за њене лоповске прсте у џепу 

једносмерне скеле. 
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ЗВУК ПРАХА 

На путу :- црн сунћер крви 
као мртав човек лежи. 

Водоскок слећен не пропушта 
ни кап кроз олук од фосфора 

ни nепео без пса и поља 
ни rлаву без једне мисли; 

само усне без rорчине 
у ватри испрженој прашином. 

-г~----
-~ . 
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ПРВА МОЈА СМРТ 

Није свеједно: балеrари трче око моје локве 
са звездом на канаnу, са брњицом на њупщи сна 

који каn:zье на поцрнело кореље леденица за сисаље 
налик на барске змије. 

Није свеједно: дан сам у наручју речи што дрхте 
као ветар у боровој шуми изнад куће. 
Није свеједно: нестала у црначком трбуху неба 
проширеноr до трске nута на ком везујем очи деци 
коју мрак стреља. 

Није свеједно: траве nознате и ноћу 
с корењем nод жрвњем моr бекства. 

Није свеједно: дан да ми склоnи очи 
над излетелим ли птицама? 

1 
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Сестреће ћутње, ако не памтим више зеленило 
премладо за неке мисли без обарача, ја сувише памтим 

воштану руку што је провукла кроз рещетке 
камен с ког бежимо сви, 

чије је месо у плими или осеци јощ увек настањено 
бурама посрћућих облика 

под заве:гним корацима без краја. 

О завети, 

преоите, молим вас, преко тог памћења истим 

каменом с ког стално бежим 

гољен воштаном руком 

што скушьа за мном секунде 

испале из вреће живота 

прснулих mавова. 

Јер он више iНе памти то nрощло, то запамћено месо у 

пролазу налик на реморкер 

који тегли у мени костуре маона крцатих 

костурима што увек ору пред собом неке кощчате бразде 

из којих не класа увек у воду пущтено семе и то је све 
што умеју затвореници даноноћног кавеза, 

иако га обијају изнутра 

приб~ калаузом. 
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О наде, како престати, како обити, како изићи 

опет го из отворене најзад конзерве обећања 
и поново бити, али сопствено већ колено што не з,на NJ. 

жели што не· може 

или неће као што то још чиним да чине лица изишла из 
мог лица 

опасаног знојем принуда које 
непомичн:е као прст на уснама 

испод уштирканог платна јунаштва 

памте сцржене дојке 
што ни забораву :нису биле насушне. О где сте, сеСТI_Реће 

ћутње, 

где, победници пораза у заэиданој кући тишине 
из које се отимају тренуци на nуту још 
у човечност што н:е мора бити пут, као што ни 
воштана рука пред речима бледим од тишине 
не мора бити мил,окаэ трајања! о где сте, 

шумови бесплатни као јунаштво 
испод панцира што нас је одевао 
у заветни камен с којег су се и подигла 
она два питања на брзину, ова три 
без одговора, али запамћена 
док воштана рука провлачи кроз решетке 

достижни камен с оrрлицом времена о врату 

усуканом, као у носача који трче под теретом? 
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Ја јесам и човек и остало, 
ја iНИСам све што смисла стаје у те речи, 
а јесам више од гласа у трену 
пролажења кроз нишан без мећа, не! 
у 11рену лрола:ака !КрОЗ са:н без меса, да! 
кроз кост плесни, не, кроз дубоюу 
кост плеса на сидру бездна, да! 
на муњи с лицем у :цва'l'У, не! 
на муњи лица у цвату, наличја исцећена 
у ноћ неизrубљену, да! 

у таму неисцељену од бог.ињавих речи 
грла зелена, увену.лих лећа, као мој дан 
испод небеса, не! 

као моја земља на пулсу небеског доЩ>атка 
што шкрипи на шаркама гнева у 11ЈЖУ 

кроз семе безвремља стазом 
времена, да! 

у зрну времена, не! 

на стази без повратка којом роне сузе 
с тремља очију у лози, да! 
низ очи мог и не мог очајања, не! 
очајања привученог свим вртлозима 
човековог и земљиног света, да! 
човековог света, не! 
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Ти, rужваро црнокосог меса, 

шта си ако ниси видик што се црноросо 

просуо из сиса прошлих дана у долазеће 
у којима жене толике које нису а јесу, 
значи жене које сам могао, преврћу 
сликовнице непреврнутих осећања без котве 
и гледају л.убав у моје слике изглодане 
глодалицама гледаља што, понавА.ајући једну моју реч, 

нижу ниске наде око грла душе. 

И она је немирна. И она пешчаним сатом 
броји залогаје трајаљу без иједног 
блеска. И шта? То да је све? 
И опет незадовол.ство 

што скрштених руку ма шта ће 
да измисли у месту? Не, што маштаће док кретаље 
не исуче себи лик као и сва друга места 

смрти. 
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Сунду што ме из свог грла избл.увало 
на друrу обалу бацам командосе: 
с усни времена липтим на туће жало 
ишчашен из творница на димњаке росе 

једини ја бескрајним светом 
од звезда одметнут, 

једини ја тренутак што нетом проће 
неодгонетнут 

преко мора где ми се искра у колевrщ зиба и не зиба 
без мисли да пружи ми руке, без снаге у свом 
осућеном себи да будем јој ловац, убща, риба ... 
једини ја бескрајним светлом 

пуштени змај свих реских питаља, 
једини ја тренутак што петлом 
mпчашеним из зара 

мами поцрнели глас свитања, 

оног што, клизнуло из школ.ки и нестало низ пруге 

-пруга бива која себи ме увек звала 
док липтим преломл.ен о колена туге: 

- росити није престала. 

6* 83 

"1 



~ ' 

ii 
1,

: 
i 
i 

f'i 

84 

5 

Ни речи више! Дрхтаm! 
Не. Бежати свитању из круга што зебе 
просипајући биографију судбшm из канти. 
Продужити без себе. 

Расут завичајним бесmрајем, 
немоје хватам, себе да себи не дам. 
Не стајем увек за мраком, за сјајем 
који јесам јер знам 

да нећу себе досећи 

макар пуцао, ја нећу стићи дамар бега, 
тај мост што сваки свој nонор ће nрећи 
с:к,оком из мозга и бубрега, 

макар љубави горућу 
усну откида11и мор~о с усне љубавног шк.ргута, 

макар разбијао врата смрти још тисућу 
пута. 

Ни речИ више? Дрхтати? 
Бежати и свитању из круга што зебе? 
Просути будућност судбини из канти? 
Продужити без себе? [ 

i 
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Ако нем~ жила за које бих да се ухватим, 
изговор Је и туга без дубљег од себе корена 
док око руку замршених у осећања струјим матицом жена 
које љубав у уста љубе nонором својим nрсатим. 

О дојке скромне, ако у сенци сенке вам nоновљен 
понављам nогАаВље звезда над паралелом с11рука, 
нећу да гасим жећ видиком у зрцалу лука 
с излазом за млаће; прастарим ласом уловљен; 

ако осећам :неправилно да жив сам дамаром што nравилно 

ако се отет отимам лету јурећи за њим, 
ако су ми низ с11рује обијени многи тренуци, 

ако је време свом стану у јцми изгубило КЈоуче, 
~о оборен, мртав устајем и пујпике опет затим, 
Ја од вас бежим, вама у сусрет, о проналазачи, 
о унуци. 

туче, 
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И друга је плавет разна. У крајеве рудне 
спушта се опет једна сунчана студен. 
0· КазНО же..Ъе:Ња, јесу АИ иrде незалудНе 
чежње које не чезну да буду што не умем да будем. 

И последља жећ тражи у детелини постојаља 
верност с четири АИстића мала, 
ал' радост да л' биће непомична као чежња ми постојана 
кад проАИстам на стаблу тог мора без обала? 
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Нечије сузе ветровите с лица, округле из профила 
не :кaiUny низ огледало ск.рштених руку а пулс им ипак 

бије.· 
Ни ван њега их нема као да долазила није, долазила 
није ноћас да мрак свој источи роси у беле помије, 

у ту ноћ, у ту касу пуну кинти страха што звецка већи 
· од сузе дечије, 

У ту тугу, у тај балон пун малих балона које прскање 
не поражава, 

у то огледало без ње, без мене, без жећи, без дојке нечије, 
у то огледало незапослено њу неизражену да улеiШiава, 

јер то је та ноћ, тај ја тужан од туге што стишће ваз~ух 
у срцу да тесан 

згази последљу свећу нади што суiЩе покушава. 
Сад слеп, не чујем мирис меса под дланом сећања, па јесам 
АИ још, јесам АИ док звоне ти будилници крај отпалих. 

руку загрљаја? 

О ..ъубави уопште, без ње, без свог гласа ја теби припадам 
више но смрти 

низ чије катаракте ношен разбијам се о стене 
разбијене; а мртав пре својих кости, журим пре вас да 

ућем, о мртви, 
у огледало скрштених руку без мене. 

i 

87 



......---------------------

1' 

1 

1 

[! 

~ 

9 

Од ових ретких Зl!езда до жиже свих :времена 

срдитим фијуком метка најави одласцима добродошлицу. 

Без пртљаrа памћења, без слут:њи- севај 

ван тачака у кој!И:Ма nроШАИ "qЈен АОМИ сутрашња своја 

колена. 

Без суза на растанку ни суву марамицу 

немој да дшнеш. Никуд не гледај, не оклевај, не nевај. 

Та туга нема трасе, нема комnаса, яема ни рума 

у механи осећања на 11ре31НОј обали .щ>ума. 

Унедоглед пружи се цео, друже набреклог флока, 

наnусти облике што млечношћу маме, 

не nрежи колевке у смрћу натоварене џунке, 

не тегли !ИХ као жене ..ьубављу раздрта бока. 

Ти ниаи пристао на непроверену ваrу таме 

на којој је млечни пут лакmи од каnи смртне сурутке, 

изићи из доба дојки, вимена, звезда ломешаних с мраком, 

тн, одвајкада сам.о жшшх тајни лаком. 

У пролазу нек за Тобом лају nси 1ИЗ сакаија бооиока, 

нек промичу небом џVнке, нек с њих тн машу здеnасте 
жене што се протежу на цртежу маслињака среће, 

11И проћи да -ИМ не· би видео ,Ajy:riЉe прош:уnљене од мозга 
до ока, 
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лишће искуства што 'јесени, мубав у леш што IИЗлеће ... 
Ништа :немај. Немај ни nанцир. Неприметан кроз nролеће 
проћи ван укуса пораза што прожима видик бескрајни, 
тн свој; ти јак; ти жив, коначно одран с језика мртвих 

тајни. 
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Бити, 
не гасити жећ:И, 
не давити се у пићу, 

разбити мало, 
разбити великих љубави 
огледало, 

из њега пр.осути чашу осећања 
и, окренут открићу 
невинијем од девојака 
са травним дојкама на увојке помешаних 
уво јака, 

преко срче срца газећи, поћи 
трком бржим од месечине 
бићу 
иза тишине. 

) 
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Бити! та трава која сам можда још увек. 
Нисам ли, висећи низ конце трајања, 
био љуљашка на којој се ноћас зиба 
месец с криrлом горчине на врху иrле 

кајања? 
Не памтим сваки степеник преображаја, 
не сећам се амеба више, 
ни жећи риба, 
сећам се чиrри светова испод сирове квшае 
нестајања без предаха. Понекад 
још осетим у себи режући рог 
бивала над тиrром. 
Не. Његовог скока се сетим. Но тад 
с текуће траке очајања 
задими творница питања 

у лоптама што се одбијају од зида 
с оним упорним: ко си? 
вид привида? камо, машино немира звезданог? 
шта тражиш дном струје пrro те носи 
несагледаног кроз годишња доба 
ван цеста, 

запrrо обнављаш бунило нагqна 

кад лет тај ПА>Опrrимице твом 

пљује поносу у лице? 

Ј е ли то бити, 

о тајно непомерених зебњи пrro кокодачу 
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над јајем 
с :пилетом nлача 

већ у њему, над зебљом што ропски кукуриче 
под тућим сјајем изнад својих к.рести 
са чијих рецки пас лаје -
на свако питање као на причам ти безвезну nричу 
до краја што не Тtраје ... 
И тако да...ье. 

·r.··.· -·~-
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Бити! Разбити зубе тој зебњи што IIIIq>ryћe стиснутих: 
усана трајно, 

обити браву ожиљака, 
извући врхове СТtрела њених неодrовора у мом iМесу 
под кожом цивилне љубави у кругу. 
Раћати војнике 

против rротирања седмица око т.ишине? 
На силу бити 
друго? Постати строжи 

према себи и својима у седмицама npe и после сопствене 
омрти, 

под вртепш.ом што нас :к:репи и множи, 
аАИ не аити 

ни живе док нас на ражњу живота врти? 
Бити го као омрт? 
Бити противона? 
Померити камен зебњи тог узимала-давала 
мог цвокота 

у пулсу васиона? 

Бити све време само залет чисти 
за одраз преко летве омрти, за скок вртоглави 
nреко њених успутних сетви и жетви? 

Пiрескочити их? Утрчати из себе iМрава и лава 
у себе избављеног и те последље 11руни нељубави? 
Све дотле одбити? 
Биm! 
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Нек виси ко хоће низ љубав на дављеничкој сламки, 
ја рупшм и да.ЈЬе у nролазу цуре са МИЈЬоказа. 
Ако их обарам и nритискујем на плочнике што не криле, 

не одлазим ли и ја из лука тканих од истих замки 
од којих су биле све те нежности отете сидришту срца 

без стаза 
на којима смисао зарива себи свој КЈЬун у ;вратне жиле. 

Не rази за мном. Не течем ја да дотечем 
до закованих врата под којима· сунце лелече 
над напуштеним дојкама које не љубе друrи. 
Ја друrи сам који нисам, и, сечен, ја сечем 
од nрве среде ујутро до последље среде увече 
да себи nресечем ток што струји у валов туrи. 

Стићи ћу бар себе: час с три фара којима rори средља 

жаруља само. Под њом сам мањи и брже од себе минутим 

на цести коју прожимају муња слепи судари. 

Ако! Прошлост ту ћути; слутњу rаси штедња 

онаrе што ми је нужна да, скупА>ен у њу, изјутрим 

без оца и сина у простор rде закони нису улари. 

Не rази за мном. Престала је рика сред јеленскоr rpa,a,a. 
Из набреклих пећи што дахћу под теретом циrлана 

шмркови моје не уливају снове 
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у калупе млечних ада, у калупе бебуњавоr рада, 
'у калупе телића који би сисали вимена све сувљих rрана. 
Да их је још, један бих бескрај с љима моrао да не удавим. 

Али мој посао је друкчије бити на напорнијој обали. 
Све друrо је удес на живим шинама без краја. 
Ако не ЦИЈЬам ни у шта nрамцем своr суровоr брода, 
ја ЦИЈЬ не тражим под морем у ком сви прошли и будући 

жуде дубље битке од месних окршаја 
што знају да нужност није сазнана слобода. 

За утлом она nрава свој подсмех крије 
а неће да је не буде као што мене није. 

вали 
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ИзмеЬу сто ХИА>а:Да сати 
који су дрУкчи могли бити 
један би смрт да обрлати 
- Гр~! Грмити! Грми11И! 

Мада му тама везала крила, 
ноге у теi.IIКИ оков стегла. 

Је л' икад се љубав обисТИНИАа 
док није на себе свој нож nотегла? 

ИзмеЬу С'ЕО хи...ъада сати 
I«>ји су моји могли бити, 
један хоће ли да се врати? 
Грмши:! 

,·:.:·· 

15 

О:rоренут c~my ког нисам дао, 
глас ми зацвими nребито ncehи 

кроз кост 1И месо којима жао 
на љубав што iНИсам стнго nрећи 
пре но је немоћ стала пећи, 
а тврд, још црн, . још устрептао ... 
пре но је поноћ рекла: Лећи! 
а жив а свеж а жељан као 

амрт омрти. На камен сам сео 
псујући љубав што безгласно 
шамара глас ми који, бео, бео, 
од бемих речи IIaм'I1И - касн.о! 

На игру - противиrру слати! 
Расут низ небо ја врлетно, 
сад не знам где су моји сати 

што снаrом срца, разговетно 
на буну оу живот неnриметно 
некада могли nревртати ... 
На живот буну, ведар сетио, 
ја бих поново узалуд звати ... 

С противкамена на ком седим 
ја псујем глас свој који страсно 
затвара прозор и, док бледим, 

не жели рећи ни то касно. 

7 Оскар Давичо - XI 
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Из 1ьу дск е секунде себи недово.1ьне 

изшпао је њен дах 

на доње 

вратнице камена 

незаКЈьучаноr. 'Остао jt:: страх, 
та кост муње у rрлу сустале .жене, 

остао је страх -
диrнути nрамац времена 

заривеноr поrледа у мене. 

Збило се све у трену 

што нетом се сурвао 

низ слап минутан. 

На сену је . .лежала, 
rлас јој се дамаром. неспутан rласао 

а стас крај коr су снови надимали нове 

удове 1ьубавноr. рада отварао је ноћи 

трен поново rрашкрrутан. 

Тад испод мшпке rрома 

севну лице муњ~ на часовнику без кости. 

Далеко једна 

постоји ливада 

7* 

са''Стоrом.тајних игри у сену. 
На т.о сена несјаја 

вшпе неће никада да се врати 

трен испао лицу њеном и мом 

из одаја. 
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АЕТЕБ.И 

Још неnреведен ;из сна !На фосфор времена остав.л.ам Алnе 
у чаши њиног варзила 

и бежим од зем.л,оrшса у руци лепо'ГИЦама под граном 
незнаних места. 

ИсТiИНо, три бих окополутарске бројанице нанизао без 
млазњака Panair do Втasila 

да сам с двокартом свести рекао ма..юј: Лет није сва .л,убав. 
И биоскоп јој је цеста. 

Под разапетим орловим кожама небом без перја сад клизи 
ми гневом омуњено раме: 

ове ближе кајаљу гром сам углав.л.ен у дан без згАОба, 
мрак сам шпчашен дну из жлеба. 

Можда се зато све оне купе соних цветова и чине, 
облачним бачилом разбацане, 

уЛЦiИЊака наједНом обала дохлапела на сnруд 
nредафриканс:rоог неба. 

Ил' можд!l страх за прозором звезда тај је .слепац гласа, 
тај је простор црних длака, бескрајних сенки? 

Ил' сам завапио !Можда? Можда се део мој вратио? 
Ил' очи ми можда солнуле 

голије од новороћенчади nред дојком? Ал :на пути 
најбаснословније од свих светом женки 

.дрхтим IИзмећу поноћи 1И зоре, у чије јој ·вале ноге с вала 
мог срца клонуле. 
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Не :к.ривим смрт. Ни њен још уВек цвокот присутни. 
Не кривим себе. Чулност ми плави још уста. 

Још ту је. Димећи лицем окреће се зори и шrје четири 
лимуна плава, 

четири АИМуна ватрине изнутрице што куља мојим 

моторима iИЗ крилних испуста, 

а море јој преко очију. Свест би јој једну вечност на 
рамену мом да прослава. 

Албиноси предјутра, вашим је прстима збрисах ю зешща. 
У њен траr да незаrледан 

не ушrтам је, лишеН већ сенке јој што nрва nобеже 
љубави испод тврдог стега: 

ко први неста? да л' црног уrарка она на чији одшкринути 
воњ миришем нечедан 

над тим уrарком, !ИЛ' ја који њим сам цртао струк други 

преко купе брега 

снежног од другог свега? Ја? Она?_ Ја пред љубављу падам 

ничице ма откуд долазила; 

ипак, још у наручју Предафриканке, измећ таме без броја 
и јутра без. светле стеге, 

јавила ми се плавокосо једрило што стало је да дамара 
изненада на жалу била 

крај неонских река с коњским репом, над најшкрrутавијим 
ушћем освежених усни жеге. 

Тај жал зна судбину. И смрт зна. Из мрежа~ клизНух 
рошавом nоњавом наrорелих костију 

и клизим над кратером без лаве, с лавом Средоземља 
за џратом као да ме чувена 

није rрлила жутоцрвена, жутоцрвена, жутоцрвена 
Африка нас свију, 

у чијој су голој крви прадавно два зрна кафе смрвљена. 

106 

~ 
-т-.. _-
-l.. ·-.-

. Зар би време фосфорило и где доксе не умачу Алпе 
у зелену чашу варзила? 

Сан је преводљив. И настављам пут до несилованих места 
тропа. 

Без двокарте низаћу окополутарске бројанице млазњаком 
Panair do Brasila: 

мала, ја платну твоје хоћу да отворим очи. Преко цеста. 
И биоскопа. 
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ОБЛАЦИ КОЈИ И НАС ЧИНЕ 

1 

Изгуб.л,ен као дете 

мог бескраја знак плаче 
измећу расутих играчака. 

Оба му срца цепте 

под пулсом небеског медведа 
испуњеног пиловином 

једнакости. 

Медведу жеља је медвед 

а ја, неједнак себи, 

сањам друге додире. 

И чим изгејзирам у шуму; 

пролећем зажудим јесен 

прожету великим струјама 

истрчавања. 

И кад се понекад препознам, 

у себе сав не станем, 
слеп од непрепознаваља: 

на прагу преламања снова 
из своје белине 

зрачим нес'ГрiiЈоИВИЈМ бојама 

с немлечног прозора смрти. 

109 



110. 

2 

Испод пе~ки што се пропињу 
букти дрворед. борова отворених амрела 
са сенкама у ерекцији. 

Промене у току већ захватају свод 
унутраппьег распореда 

мајки млечног пута. 

Комете на љиховим прсима 
изјатиле су те сенке 
у разрогаченом трку преко жара. 

Врат им је истегнут у лабудове 
ИПIЧашене из стаклене маште 

језера несећања. 

Над сферним огледалима ипак 
пењу се уз мердевине што расту Шiак 

сенке двоножаца решених да угасе звезде 

ниједног отвореног неба. 

.~· 

3 

Ти савијени лукови су жене 
с чијих бедара не полазе 

. одапете стреле 
самоубил~чких намера. 

Три степена јужније од задовољства 
један бледи предветар 
разноси пластове 

хладне од nромашаја. 

\ 
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4 

Про:мичу итабетинаrе и жерараке, 
промичу Уруту из Оуiрабенте, сва махнита, 
цромичу гладна жита Кликошенrа и туга Кобиџија 
сва у кикама муња, сва у ОИК!У кобри, 
сва под кореном палми, над оком од ант,рацита. 

Ах, промичу и облаци прожети леопардима без очњака 
иако им диме Д!ИМЊаци: с вратовима без речи. 
Памћење не трави увек тај прст без руке 
за прстен света што се 

у пролазу не поверава. 
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Г ледан одозго, и ја бих зато залазио 
као тај облак на нули вИдИКа 
и црвенео као машта голе жене 

ухваћене у прељуби 
без облика. 

И ја бих да сам сав друкчији! Али кроз кланице облака 
видим земљу како увија ране у газу од змија. 
Налик на округло убиство у црним наочарИма, . 
откривају се ожиљци последљих rребена 
и других бојишта, неозеленелих упркос цвокоту. 

8 Оскар Давкчо - Xl 
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Било је довољно да ветар покаже npcmћ 
и кошуте су се -nредомислиле. 

Сад су то !МЛаде жене голе п:од венчаницама 

сасвим провидним иако су натукле на очи 

кукуљаче с таnирском маском бесmда. 

Носорозима 1И то је довомно да наорну 
убилачки рикнулом справом из канија. 
Неуплашене, жене су ;се Шiак предомислиле. 

Ниоу ме позвале. Али бели диносаур 
срца стао је IИэмећу љих и опасности. 

Било је дово..ьно и толико да у лудом спусту 

отрежњених скија преко пршића плаветни:ла 
чији сам саставни део пред женама 
станем са штитом целог неба у руци 
измећу љих и очију закрвавелих 

- ножеви убодени пре убада. 

---т,.-_-__ - - -~----------:l :._ __ _ 
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ЗЕМЉА 

То је земља без сенке ујутро 
земља без туге увече 
човек без 11робља за собом. Ј а сам 

тај корак од седам миља без краја 
завезан одозго и учворен 

у неиздржљиву тачку воље. Ја сам тај 

страх р~ен одоздо као прегрижени образ 
нултог меридијана на колцу бескраја. Ја сам 
још једна спала образина. Ја сам 

тај споменик века ишчашеног из времена 
као младеж без тела, IКЗ.О израз без лица 
у каменој мрежи знакова. Ја сам тај 

одрешени чвор сунца пrro дува у своје канџе 
тај бодљикави жар заривен у теме 
nрошлосm од зноја без водоскока. Ја сам 

та земља без сенке ујутро 
земља без туге увече 
човек без гробља за ообом. 

Не теrлим сећања да бих био 
оно што јесам јестећи у пролазу. 
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РЕКЕ 

1 

Пре jY'I1pa, измрвљене у ону, 
почињу да испаравају сунцу на уста 
иако су му закована. · 

Пре поднева ·му из ЧВОЈ?.Новатих ноздрва излете 
сирови таласи с главом што лени 

на вртешки без престанка. 

Пре сумрака зелена јата мува 
rуменим крилима избришу 
несварени костур вода. 

-т-·-.. 
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Стоје укуцане 
и то је мртвачки: сандук- на ломачи. 

Не просипају се 
ни кад се разбију чаше што су биле облик 
матица без почетка. 

Не теше им душе без ушћа 
пеrава лећа змије 

измећу рибљих трбуха обала. 

Испаравања увијају чела 
увек за шаку изнад уста. 
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Спавају уrлавном измећу юроко~. 
Они их понекад Повуку за колску ;руду 
и поремете леље у љима звезде. 

Не зна се како. 

Леже уrлавном на боку 
знојећи се на изднсају nод попијеним небом 
неуrашене жећи. 

Не зна се зашто. 
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И АМАЗОН 

Брушени мапmнама гравитације 
таласи му сисају коцке mећера од лапора. 

Надлетана слепим мишевима 
ст.руја му МИСЛ!И на дојку nуме. 

Не личи на крвошrју !Који заводrи :юрв у !Вратној жили. 
Осмех му !ИМа чар дебелих усница нимфоманки. 

Месџ му се ЧИ1НИ врло нежно у заседн парања 
зубатијих од ма које смрти под муљем неба. 

Док једном руком пљиска rнад IКатакомбама iриба 
друrом је као ме~ак просвирао iКроз ове прПl.lЪенове. 

Дрк једном ;ру:юом гла,А:И гриве без крmушти облака 
друrом ломи кичму неудвојених бића. 

Хтео би да тече на три сnрата као Брегава .код Столца 
измећу .лmпћа дувана од подрума до неба, 

али неко је рекао: - Не умем 
не умем ако умрем. 
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ОБАЛА 

Свака нерашчијана nepymкa смрти 
без nитаља ставља јутро у свој апектар. 

Тамо свака латица дивљине 
брка презаље :rорвот.ока с изворима. 

Тамо сваки цвет-месождер купа очи 
у жилама лаљске росе. 

Тамо свака ноћ има материцу с два улаза 
за кобре у канџама паука без мреже. 

Свака мрља сунца на земљи тамо 
крв је у потрази за још једном кривицом. 
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СВЕТЛОСТ 

Лук дана !Над амфитеатром привремено 
пун је црних очију. Њима маrновене севају 
муње. Да оне нису пијавице веће од очију 
не би се виделе. Да очи нису брже од океана 
не би се чуло грчење жеља одоздо до врха 
:к.ружне скоро потковице са безброј плаВих готово 
огледала. Утврћено: једно само nостоји огледало 
од најстрашније страшно убрзаног врха мрака 
избаченог сигурном руком сунца. Засад 
без промашаја. Као !НИ смрт 
досад. 
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. КАЈМАН 

Није немогућ као сунце iИ'!IИопатиратикуа. 
Он постоји не гмижући ;ни тако недопад..ъиво као 
човек.о .• ъубиви игуан, јер љегове су ноге 
четири секире у рукама четири убице. Но то би 
могло биm само љегово оптерећеље 
аждајским !Наслећем. Остало је iИОНако 
аждаја iК.Оја преврће језик nун nтица, 
тих Чачкалица !Које IПевуше живећи срдачно 
мећ љеговим уздасима од МНО11ИХ кама. 
Што оне не предају желуцу, 
то не постоји. Иако му зуби ;нису пробушени 
као у кобре, ни они 
немају живца сажал.еља: 
крв жртве успорено лишаји 

у бујном зеленилу. 

r 
1 
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ПОРЕМЕRЕНА. ВАГА 

:ЙИз сваку нит паучине падају сунца 
изједначених тасова .с очњацима поднева у бунилу. 
Оијесту смрти не ремети ;ни река што једва !МИЛИ, ни ветар 
који не открива свој смер 
пред склуnчаном зМIИјом и IИГУаном без IПОК.рета. 

Испод далеке настреiШШЦе одјекују ударци чекiИћа. 
То неки човек кује усијану рудачу 
дрУге светлости чије искре и не слуте спо..ьне мракове. 
ААи ако неравнотежа· није могућа, 

све остало је :мак побледео од смрти. 

Зато игуан почиље да пуже у правцу настрепшице. 
Глув, он не чује чекић човекова срца. Слеп за AIPVГY 

светлост, 

он гмиже у сусрет умереној топлоти крај чијих би ногу 
заспао. Змија наставља да одмрсује своје клупко. 
Било би то све што је било, да је немирни човек отшпао. 
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НЕПЕНТА 

Лапще :иесождера нщ:тавиле су 

још луЬих боја да варе 
кап росе спалу с :ирављег јаја. 
И у сенци печурке непенте то воле: 
кувано тврдо, помало :исколачено, 

као да !НИје мравље јаје већ зид сунца без темена 
у ужаснутом одскоку с наrажене змије; као да је то 
ипак некакав човек који наставља да се вере уз брдо. 
На чији је стигао врх. Одакле се одмах бацио 
у почетну хладовину tюратера без 1КаПИ сунчанице 

над собом. 
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ЛАМА 

Натоварена лама пролазећи обалом 
није пожурила иако се уплашила 

песка што је ситан и сув 
оикнуо измећу њених раскречених папака 
као жутоц.рвено семе крви. 

Сто корака даље бљунула је 
две лоптице ЛИПiћа слепљеног зеленим желучаним соком 

и сто корака још даље орушила се 
онесвешћена као после врхунског удара љубави 
већег од мутног праоца крви. 
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ВРЕМЕ 

Сјај сувmnан себи nрежива 
дан 11рајан; 
ја - лишен загрцнутог почетка 

а к.рајан. 

Из nреврнуmх џепова трајања 
pynmм се nрав: 

име је тешко бреме 
и заборав. 

ПЕЈЗАЖ 

Ту је убијени бизон одеран као nрви плакат с тарабе 

заранака, 

ту је с небеске врзине nрви пут обећано: Оунце се враћа 
изјутра 

на пашу! Ту је низ звездано трње прогорелих опанака 
и друта ноћ потонула у себе унутра 
кроз грло облака; 
ту је под слезином црнца к,ртолила ватри у трапу; 
ту себи се вра11ИАа с пута 
ту да запали месецу nрву плинску чарапу 

што одрана као бизон, што као термит жута 
осветљава ноћу понекад 
у жилама предаrома ту животињску фарму 
у којој нико :не бди над самом од себе фотосинтезом, 
у којој сунце !Крвомптги у сменама грома, 

у којој кондори хладе чела запаљеном понекад лепезом. 

Ту IНа том жалу где су се !Искрцали људи очију 
староставних, 

ту где су бацали себе из кости у девојке као камење 
с рамена, 

ту на том ПLЪунку !Којим поток забада свој меснотравни 
врат с месом сенотравним 

у песак где се утиснула стопа прве речи времена, с грло:м 

од кре:мена, 

с мщем од жа.tЪеља; ".1\У где брзо заборављене муке 
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раћања имају окруrле гласове ловаца са ..ъуоком ТШIШНе 
без семеља, 

ту где .крв бизонска лако се пере с руке 
уморне вшпе од разбацаних rр..ъења . · 
мање од луха; ту на животињској фарми ЖИВота, на бйлу 

преда тома, 

где нико не бди над самом од себе фотосинтезом, 
ту сред експлозија сунца За радно време грома 
коме кондори хладе змијско чело nлавом понекад лепезом 
безнаћа, 
ту, 

твоја се САИКа мења 
и у води што не тече. 

Све ближе теби 
гледам себе у очи 
неиспржених зеница. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ИСПРЕД СУНЦА 

Сунце не nрети oмpliy, 
убија 

без слузавих речи 
што сећај;у се ·крпа 1К1Иii1ШИХ облака 
над насе..ъем. 

Оу!нце не обећава ЖIИВот. Раћа. 
Али крпа што се у ваздуху грчи 
иоувшпе је ведра 
да и немоrуће насеље 
не би било обећЭIНо. 

9 Оскар Давичо - XI 
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СНИМАК ПЕЈЗ.АЖА НЕОЧЕКИВ..UЬА 

Клепrrе што IМе с лећа х;ватЭЈј!f за црат 
два су прста духа светлосm. 

дiижу ме из воде 
шrо могла би да буде од сока ЦП11руСа 
да није од моје :крви 

која је духу оу.нца траг Xipmie nронаћене 
његовом маr.нетском иrлом ry !МОМ месу. 
Оно му оюреће rране. Два суiЩОКрета без црсmју 
горе, ране rope, ја rорим 
под његовим теменом од азбеста. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА. ВАТРЕ 

Понекад на реНдГенсюој плочи она, кmпа 
види своје·~арне олуке захваћене: ~ом. 
Њени уrљенисани Зуби почиљу да палацају тад ·над 
несталим ;к;рвото:ком пре· но шrо · превоћење с пепе.л:.авог 
језика жећи на бело уаијање значења !Не 8a.II!Qycнe 
цвркутаве гране свим речима !ИЗ дебе.лоr rречника: 

виcoiGI· језик тишине. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЖАРА 

Бик не за.л.шщ. после кориде 
на· враТIНИЦе ·запада. Њућа му пробушен:а 
роrом·унутрашње суачашще; Месец ·се зато 

тe'IIYPa на све стране арене 

подвезаних IqmAa •.. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЖЕБИ 

Кише полазе из ведрiИ!Не над облацима и ли.ју 
из кенгурсюих rоболаца нamry.nиx на крило 
те љуте nутеве 

напрсА!ИХ усана, .вспраж!Њених вена. 

То су '11И свици иэмейу !Мене !И .мене. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА НЕДОДИРА 

Иако иза те 11ране не. АЈИста ·име опасносm7 
иако се црисупни паук све више смаљује: 

из сенюи вреба навика 
с несмањеном кес:ицом · О11рОВа. Муња ·је 
nретрнула, 

иако је и та чаша прШiала судбини, иако 
су јој зидови људски неnрозирни: 
од :испарења што се ..щже !Изнад je,II:Нor сна сувих очију. 

Али :re се две сузе ry узама туге састав.л,ених дланова 
нигде не признају. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА АЕНОСТИ 

Подне ту почиље од трећих петлова. :ЊИХ !Нема. 
Подне н:астав.л,а да пили профиле; w> поноћи 
траје; тад почиље период IICШIIa. Она 
неколико rоДШiа за редом mипе да ће доћи. Али 
изгуби воз и не поће. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЧЕЖЊЕ 

Девојка камених буmна 
О'l'ВЗ!Ра таласе 

што М!ИiрШ1Ју на зној .неке правде 

чији су ИЗВQРИ ю ,АЈНа 
изуједаЈНИ варНiИЦама 

као .ноћ преврнут:их рукава 
све .АР оуварака IOOCI1Ifjy 
препуних маоница 

чије се jeзilPo llYPa nред уоюим грлом 
мора прожетоr сисамкама ~а. 

(, 

1.~, 
.Ј·. 

СНимАк ПЕЈЗАЖА ТУГЕ 

Месец nотамнео у сре.АЈИВИ од у:дарања у бубањ вере 
.личи на црови,А~но чело Ј:lрбавоr оца црне .магије. И 
оно је IПОТЗЈМНело у оредиiНИ од ударања у бубањ вере; 
аАИ .месец nро:видrна чела ·котура исту причу 

заривену до IПете"ьке ry оюругли сјај .матера. 
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СНИМАК ·nЕЈЗАЖА. ТРПlьЕЊА 

Мрак се дrиже - · 
усправан стуб чаћи 
од колевке до тиmвне. 

Оданде веје онемело 
.tШШће неаriокоја. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА БЕЗНАБА 

Измећу наковња дrубиiна 1И чеmића cвerA:OCm 
све· звезде· из . сазвежћа риба 
СIIЈьОmтене, једна по једна, 
nадају НИЗВОАНО . 

у заборав. 

Из I«>вачке шаке тог Ш>IЮра 
отвореног као желу дац IНеnент.и, 

ни Ј;ужв;И К!рст 

с огрлицом од црних Шiсеката 

није жив дохлапео. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА СТРЕПЊЕ 

Кад с Јара'11КИМ се трзајем o'l1I<IИ!Нe лист сеспоЊе 
под врућим оnрудом ::месечине исцртане эм;ијама 
дебеАЈИМ као бу!ктmье, 
и најдаља звезда изнад iКipOliИf:OИ 
npem б..шжа од nрисутних лавова. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПРВЕ СУРОВОСТИ 

Поток ОТВQренЈИХ I.III(,pra престао је да се 111раћа.ка 
на умщи од С11РУНе дана 

отечена трбуха 
као у црве.нокоже деце 

ХiiЈањене пеаком без сенюи. 

СаiМО је алиrатар зубатих зен:ица 
провирио из г.овећеr бураrа у ПЛ!Ићаооу 
као да се њеrа '11ИЧе 

љубавни урлик nуме 
са месеца. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА. ЋУТЊЕ 

. Таласи веАЈИКИХ мmmща 
тетовираних огледалцима с исплаженим 

оунчевим главама, бацали су сву ноћ .mко.л.ке 
и трупине звери на усијану обалу. Јутрос се 
;и она грчи: глувонеми чамци- клизе 1НИЗ :струју 
без језш<а. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА · НЕПРИААГ()БЕНОСТИ 

Ловци не ваде ларве из својщ mојавих табав:а . 
То чине се:квоје кад до. корена савију r.ране 
под теретом паnагаја. Оданде . 
их они. К!Ъуцају кривим IUоунQБИМ!l. 
као семенке из сунцокрета. 

Али ;и дрхтави рогови пужа 
од истог оу заборава и храбрОС11И 
кад испод т,рбуха уснуле .:кобре 11раЖе 
кап убитачне свежuне 
за своју наrорелу сенкrу. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ТЕРМИТА 

Далеко од усправних фосила 
.А;Иеали оу не сећајући се риба. 
Својом су тестером 
настављаля да IIИAe ам:пуле iГласова нечујних 
испод земичке земље. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ДАНОНОRНЕ ОПАСНОСТИ 

Дах се не мrиче с огледала да!На. 
Пустиња не отва~ра могући сунц.обран жеље . 
Пгща што је полетела с палме 
пала је угрувана песницом одозго 
чим је раширила крила. 

После поноћи је сунце заборављеним копитом 
стало да гази сла'!ЖИ плод дурија. 

Све ближе љеговом оку од динамита 
пуже 

неонски штап Па!Нтера. 

10 Оскар Давичо - XI 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ИВИЦА 

Ifu'I'O'НYNИ ~онmтеmти: 
,4;рхте у овом лmпћу. 

llpe:IOifiНIVl1И конопац памћења 
ни на шта не обавезује 
стабло јантара с кореном у плаве11И. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ДАМАРАЊА 

Тај кондор плећат !КаО зној кЗ.ријаmде, 
тај КРНдор с г.лаво.м на опругу, с ~ри.л!ИМа од две лепезе, 
тај :к.ондор допола у једња'ЕУ удава 
узалуд от.куцава време перјем лаюшiм од земље 
с које се не диже. 

10" 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА КАКТУСА 

Нисте ви то само, 
већ заједно вИ И ја 
у ме:Оусобном непристајању 
истоiUоени загрљајем што нас не пушта из жиже 
иза боДЉiИЈКавих жица љубави. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПОД КАНЏАМА ЗВЕРИ 

Требало би имати приземније очи 
да се кроз уошnтену боју крви 

сагледа растав,ъање анDела на састојке 

без капи воде 
у безваздушном месу. 

Требало би имати жуте очи смрти 
да се кроз уошnтено исТЈЩање крви 

сагледа rрчење жртве одапете с месечевоr лука 

пут исте неизвесности 

жедне дpyror срца смрm. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ОДРЖАЊА 

Дrуж небеаке цесте :rла,АЈИ обасјавај:у споља 
немо:rrуће наде. 
Једна, . одрЗIНе коже, 
бил.а би !На.мf!К на мене кад :улазим. 
ААи небо не у;кща туl>ину меса. 

То љубав чmш. Зато те. во.NИМ обучену 
у сенку 1100ју свлачиш мојим !ПрСтима. 
Они !Нас изје,А~НаtЈУју. Ми омо месец 
с црвеним ..мщем решоа. Ми смо месец 
кад утакне !Прекидач. И !Кад ra ,црло блед 

извуче. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПРЕЗИРА 

Кад би !Ме !Неко :rштао: !Куда? Kry да? 
Кад бих му ре!КаiО зашто. З а ш т о? Да л' би се 
вра'ГИА.а невшюст јrутру 

пре о.мрти 

npepymeнe душе? 

Кад би !Ме !Неко IIШTao: зашто? Зашто? 
Кад бих щт iЈ>екао IКуда. К у да? Да ли би 
осећања наставила да ветре из пора 
отворених :мислима IНакосDрешеним 

про11ИВ i1ШОКЈИХ јеА~Начина смрm? 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПРКОСА 

Пчеле понекад примами жар 

што удвостручен замиршпе 

на цват пожара. Нас ~ 
могућност да крајеве света 
савијемо у бумеранг 

1И бацимо. Знамо, после некоr времена 

вратиће се прве жаоке из:вићача 
и зарити 

у касапницу погледа 

разведеног од вићеноr. 

За :њима ће наићи кајмани на самр'11И. Али 
умреће тек кад долетеле nчеле 

исисају последњи трепет юрви 

риmуо из беретки очију: 
че'11ИрИ бумеранга уједиљена 

у судару. 

----r ... · .. ·. ·. ·-·-: ·-··: 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА СУДБИНЕ 

Виша од .крошње хлебног дрвета 
нетрпе1nивост Р!Lсте шкргућући 
над полуrама :юрви. Наједном 
oro1neнo све је до тајне што сикће 
долазећи из свакоr основног nравца. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПРОТИВСУДБИНЕ 

Иактуцане с:у већ све. очи хлада 
али излаз вије отворен. ЧијiИ то 
бесни пои лају с ланца 
пред враТtНИЦама од кречњаiКа 

што се не мрви на нас? 

Ни камен разрећен у вазд~ 
не води никуд. Ко да nрекОIЈ?аЧИ праr 
окамењеноr тресетшпта века стиrлоr себи до ооловине 

уста, 

кад ноrе оу од ЈЮС.Ка, кад душа је од ~npaxa 
што не omapa сунцобран у трб~ истошьеноr сунца. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ОТПОРА 

Напуни све бидоне жећи, 
пустињо! Наоштри све зубе 
турпијом! 

И тај мртвачюи сандук 
пун је покрета. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ВРАЋАЊА 

И вода што ватру гаои, 
пријател.у на .ломачи, 
скраћени је грумен сунца. 

За њега без одмора ради хлоропласт 
у зрнастој лабораторији светлости. 

И фотооинтеза што прет.вара ват.ру у .л.у:бав, 
пријател.у на ломачи, 
преврнута је нада упркос сажетом грумену мрака 
што неуморно р~ у зрнастој лабораторији 
прекопута светлости. 

-r .. _-
4 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА БЕЗ ПРЕДИСТОРИЈЕ 

У овој је :КОАИби становао један мој nознаник mофер; 
његов је таст !ИМао доброг пријател.а · 
који се у детињству играо с IНеК:ИМ сад nрофесором 
чијiИ је дал.и роћак био кувар у штабу дивизије 
за iВреме рата, тамо преко океана. 

Обlf!Шо се претера, амi од рата, кажем вам, нема скуruьег 

Све је безвреАЈНо а ничега !Нема. И најзад, 
човеку је непријатн.о да се већ у nоноћ сrютиче 

nосла. 

о мртвог ЕвроiiЉанина коме је у nодне дао да једе. 
Црнац ЈКоји ми је то nричао не верује у nриче с много 

релеја. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПОСАЕДЊИХ РЕЧИ 

Нш:ам узалуд оrољен: 
још не залазим. 
Нисам узал.уд с'Ш!'ао: 

још не налазим. 

Нисам узалуд заслеnљен: 
опет оочињем. 

Нисам узалуд IIIOIШO чашу светлости 
- непоома11ран. 

Ниса:м узалуд опрезан: 
пролазим. 

Нисам узалуд nросут 
- још више :видts>ИВ. 

ТРЕБА БРЊИЦА 

1 

ЈУТРО С ГЛАВОМ У · ЗАВОЈУ 

К!рв је бол: 
NИЦе ~рабрости окренуто мщу ва11ре. 
Измећу њих - одвезано сунце смрти 
наднето !Над О'II!(,уцај:има да.љаша. 

Сан је бол: 

око превучено перјем ок.ренуто оку избразданоr меса. 
Измећу њих - чланак плавети 
у беочуrу светлости. Ј om безимене. 

Крв је бол сна: 

негрануло лице обиља окренуто !Прrавом К!рэну заласка. 
Измећу њих - ваrа узнемирених дланова 
над рубљем у .кориту заборава. 
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ЗАМЕНИЦЕ ФАТАМОРГАНЕ 

Ја сам ја · 
лице закtоучаних врата окренуто язбушеном .лицу двојнице. 
Измећу њих - гавран с поруком · 
притиснут циг..ьама теме.tЪа. 

Ја сам ја 
лице тајне окренуто сазнаљу без А!И!Ка. 
Измећу њих - уморна коmу.tЪа извора оэнојеног од 
крви извидника нестрП.tЪивог настав.tЪања. 

Ја сам ја 
лице чшпћено ћутњом окренуто .лmw без речи. 
Измећу њих - месо свитања скинуто с ·к.остура што 

стење у једном траnу под рЗЗНИ!М подовима. 
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Ја сам ти: 

з 

О.ЖИ.ЉАК RУТЊЕ 

. АiИЦе rнемладе мајке о:юренуто А!ИЦу нашег у њој оина. 
Измећу нас - див.tЪе траве нејеАНЭЖ!ИХ вмти 
једног израза. 

Он смо ми: 

лице ћуmье шrо бо.лrи мене окренуто мщу ~речи што болело 

да песница измећу њ:их не удара одозю 
у nреrрижену mдају на в.р~ језика. 

Ја сам ја: 

би друге 

апоменик без биографије окренут камену мубави немоrуће 
изме~у !Матица леда :којiИМа вадим IИЗ реке жара 
врх Језика. На њему се 11рчи незарас.лrи оЖЯ.tЪак нечега 

шго била би х;раброст од 24 карата 
кад не би, као човек, 
била и све остало. 

11 Оскар Давичо - XI 
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НАСЕЉЕ 

Алема је такоће, 
Алема је такоће rрад К.умове Сламе. 
Ако ту расту жито и кафа и гвожће, 
г.ушће се ту 1Н0 шде на самоћу pyme таме 

од живе 

нероћене као !И ја 
невин - :преnознајемо се. 

Преnознајемо се и tкад оштре !Машине термита 

пробуше вреће насе.tЪа под врећама месечине 
и све истресу у реку. С љом :rорећемо боктепита, 
ал' крећемо, Алемо, до врага, крећемо бестраrа iНИЗ шине 
од месечине у кафи с табанима од жита. 

О, просторе! 
Крећемо у време. 
Ја осућен 
и доле и rope. 

Термити свитања, 
термити свитања буше плави сунцобран да1ое 
од мора и да1ое од неба. Продужују нас лутања 
кроз те преплаве те спласну ле '11ра.tЪе 

од живе, 

нероћене. . 
И оне невине - човек је преnознат. 
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ПрепоЗнао ,си време савиј ено у спиралу 
.дана с лажним именом; ноћпоШАу исто на дивљака. 
МИ се не враћамо више; не пружај нам свиралу 
што те понав.tЪа у три вечна такта 

с несталима у твом огледалу. 

Време пред празним зрцалом, здраво! 
Игро rр1оења, иrро губ1оења, 
пре краја треља о нас ненаћене 
још Ш!:СИ добијена! ' 

11* 
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СЕНКА НИЧЕГА 

Длан без воде, иопа,рио путем до уста, 
оставио је за ообом сенку у праху. 
У њој траr друге сенке независне од невода оољених кречом 
чији се прсти од тишин:е шире IИЗМећу обала АiИШених. 

Не пије, не граби, не једе, а усне 'јој од сувог оунћера, 
очи од дрема, тело од - немамеокохлебног.дЈ.Рвета. 
Ако не !МИСЛИ, око ње липте 1Недес11илисана осећања 
у малим г,рашкама зноја с реперним тачкама од фосфора. 

Исувише је окато то светлуцање да не би ,А;рхтало 
у све11У што шири се као звук !На рубу ПОША!ИХ !Кругова 

безвоДIНе воде 
:rороз просторе премале безбедности. 
Устајем. Устаје. Али колена љених ry њој мој!ИХ потомака 

клецају кроз RJpaj којим не они, којим она поорће 
преко камења. Из њега ::мртви распадајући се зраче 
и не престају да се страпшо опиру 
расту :IIИX IИЗдубљених сенки брЖIИХ од раооадања. 

Оне су скоро tгусте :на том окрајку простора 
с устима од !Вратница пећи, с r.рлом од "11УНела ватре. 
На њој iК.рчка изгубље!НИ лонац живих што се преобраћају 
у фетусе скрштених руку после убиства без !Непријатељских 

осећања 

над јаром црншюм. 
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БУРМЕ НА АОМАЧИ 

Из сржи ватре говорим 

праmњавим гласом што се вере 

уз дебло искидано на лшnће 

црвених прстију. 

Говорим 1ИЗ безбројних петемw дима 
из њиховоr плавог ока на врху чиоде 

пужа голаћа напетих !рОГова 

у меком пролазу. 

Говорим !Из левка неба IИСI«>паног nод земљом 
на којој не свршавам. 

Ма из :rooje iМе тачке љеног лука хитну.ли 
бићу подједнак.о далека себи. 

Говори:.'lld из закона напуштања себе. 
Он ми је разбио rрумен орца на ис:rоре. 
Ниједна ме од њих !Не изгова,ра целу 
разгоЛ!Ићену до глинене крви звезда. 

Говорим б~е целини сасвим наоблачених вена. 
Из њих nолако д:ими мимикрија радозналости: 
умаче врх стреле у осећања 

латица rушћих од крви. 
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Угљенисана грла говорим 
спољним гласом сунца 

одрешена језика 

до краја. 

Говорим .пузавицама вира 
где процепљена језика димим 
с две бурме ћутње око два сиктаја само 
из плаветнила. без промене. 

1 

r 
1 
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ТРОПGКИ АНТИТРОПИ 

Једна мисао у сенци 
повлачи руку пружену 

по милостиљу светлости 

иако конац што је ушива за мрак 
није од кајаса 
који га држе. 

Исто нек о:юретање оштри 
нож и свице што запаљени пљ.уште 

с тоцила немаља. 

Исти нек паламар веже 
обалrу пуну бежања 
за брод ;к:рцат мес'I'ИМа. 

Једна IИЗЛ!ИШНа пловидба 
апасава нуж;ну храброст 
од нужносmr. 
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ПРОКЛЕТСТВО 

1 

Заријем .ли нож у наранџу 1Ва:11ре, 
!ЦрСТ у :к.ратер, војск.у у кланце, qще у :изворо:к.а уста, 
бунар у рану, жар ry месец, пацова у ~дrymy, 
11И нећеш моћ!и да ходаш :по па'УЈКОвој нити, по води 
као ја што лебд'И!М над цртама судбине 11:1а длану. 
Ја могу да В.ОА!И<М и убијам, 
ја сам човек про11ИIВ ЊIИХ. 

Нек дрхТIИШ од очију о:юренутих пут црева 
до кобрине rлаве у саставу бедара, 
нек одмах иструле тобом отпечаћене !Материце. 

Заријем ли нож у кукове обле жене, 
ry nразно 11:1ек се· испразiШ пра:mи:на, 
заријем ли нож у тебе који се још не rрчиш, 
севнућеш као небООКЈИ бубањ nод маљем 

свим семеНiКЗ.!Ма 

у осушеној буtндеви. 

Не т.рпим увреду, ~а сам човек про11ИВ остатка оудбине. 
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Нек Зар!Ије се неуверени 1Поюрет шкорпије 
юроз зимзелен дана што купа се 

порушеном реком у коју сам цросуо 

moљmw сунца, задрхтаћеш IIIOд IПОЉупцима слепих мишева 
чије су усне од ropyћer уrљев11>а. 

Нек нож ylse у пену псећеr беснила 
и наличје ће твог осећања IIIacти 'У наручје смрти, 
замраиће ти се мисао у лобањи под небом 
као корен кафе у црвеној земљи. 

Нек зуб о зуб се оштри, нек таре !ИХ rоцило срџбе 
о конопчиће· дима око врата пламичака, 
о коноiЩе дима око врата ПАамена, 

висићеш тела низ Па.АIМЈУ. 

Дрхти, цвокоћи док зарива:м нож у правцу О'I'Вара:ња зеМ./i>е, 
у правцу IIIO./i>a :к.ојим бежmп, 
неужаснут увредом коју ои нанео меiШ, 
ужаснуrијем од ножа у канији увек пу.ној 

_ испарења неnобуњене душе 

судбине. 
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ИЗВОР НА ГУСТОМ ТРГУ 

Тај круг широм отворених вратница измећу неба и зеМ.tЪе, 
тај круг на ком митшiгује трајање у !Наставцима 
без на.рочитих изненаћења, 

тај хрг неба до зеМ.tЪе што га пуни 
токовима жеља без плаћених улазница за утакмице под 

крововима 

што се IМiliOЖe !Над авантурис11ИМа без аваrнту;ра, 
тај mрвоток није нарочито nрилаrоћен 
мубави, о, проналааачи. 

Ја желим љубав, ја посrојИIМ упркос туm 
тог несцретног простора што ври ширећи се 
без много маште преко затворених постеља неба 
где се као и на земљи 

оче:кивања !Не iИспуњавају очекивано. Зато вас iИ 
!ПрОНалазим, 

о, проналазачи .л.убавног разрећивача смрm 
,у белој кошуми авантура без авантуриста, 
да сунчана тела поцрнела од рада букну ·дивље 
узбућена пре ;грљења, благо усрећена после 
.у исти .мах то пре и I!IOcлe 

заувек. 
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НЕВИНОСТИ 

1 

То мирно nonpcje од катрана 
бруmено тоцилом месеца 
мој јесте немир. 

Он ме наслепо води обали 
где смрт ми окреће лећа 
мој јесте .немир. 

У сну сам безводни к.рај 
кроз чу до подземних тоmова 

-волим себе пресељеног, лених ногу 
У њој. 
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Постоје и друrи катапулти 
за ШLЬунковите дојке. 

2 

Пољупци ромињају низ олук 
без задржавања у зори 
млаћој од ноћашљих :к.рила. 

Постоји млеко изнад кровова 
и руке што ra држе и кад усюши 

под уонама из nочетка хладним и немим 

·Као успавани баrер за дневни коп. 
Чак и ноћ с гирландама о врату још личи !На себе 

све док задовољство не пробије кроз стакло смрти у 
парамnарчад 

низ чији се пршић спушта скијач сунца сасвим непровидан. 

Постоји тај хук превазићен 
жижом без rраничне рампе 
за даЈЬИНе што делиле су просторе од корака. 

Постоји и љубав што светли у сусрет зори 
пре доласка. 
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Девојка у трави 
;к,рај воде врло свеже 
моЖда спава, моЖда чека; 

и љубав и сан су нужни 
,тој кафи у махунама 
што не зове бераче 
који· долазе сами 

nосле птица. Оне се !Не хране 
сном као љубав, 
која у т-рави юрај воде 
моЖда будна, моЖда не, 
лежи као та девојка која лежи 
·као девојка с '11равом до сунца. 
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Волим те безосећајно 
као облак 
на раскршћу птица. 

Волим те расејано 
као сунце 

осуто мравима. 

Во.л:им те срчано 

као ноћ 
эаглушена бућењем. 

--- --------------------------------

5 

Једна ти обрва бес:юрајни траг кафе за !Ко.л:има, 
друга ти ниска росе поцрнеле iНа сунцу. 

Врат ти је спреда - палма с Јужним Крстом на челу, 
с потшька - силос луке пуне мироћија јаких мириса. 

Једна ти дојка ананас, друга већ млеко кокоса 
с лећима од клиских речи шrо ш:юргућу за помахниталим 

трбухом. 

Он дрхти iМИШИћима меда :кад помис.л:им да га погладим, 
отвара љубичасту брескву кад ra храброст понесе: 

пољупци једнакости у капи магновења 
свих векова од првог до последљег чове!Ка. 
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6 

Пропет у звук чији лук ће м ;премости реку, 
струјимо једно друrом у судар IВарничав с обе стране 
- моја прозрачна поноћ. 

УIМорна крај мене спушта се на длан што m>чшье да расте 

до видика IИЗа коr се губи !Непромељено иста 

- моја посрћ:ућа поноћ. 

Кад n:ус11ИМ урлик ва њом, С'1'Ићи ћу је где музе млеко 
· бивоАИЦе 

у корито сушне реке што опет С'I'руЈи !Испод зараслих 
препона моста 

од ребара сад црних, сад варничавих 

- моја неречена поноћ. 
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l СНИМАК ПЕЈЗАЖА НЕВИНОСТИ 

I 

Наmула је да бежи косо као ,щшљач отета тајном улару, 
чим је видела да сам је угледао 
неочеюиван:о захваћену осеком 
и заrлушену бубњањем истог мора 
пгго је •И мене подшло љу да обори. 

Тим морем 
отет свом мору. И, 
очију ст:врдну .мп у чворове rвозденог Ар вета, 
хтео већ да пот.рЧ!ИМ, да је стигнем и научим лравди. 

Одједном 

затетурао и место свега самю рикнуо :као цело rордо бивала 
ударено уоијаЈНИМ tкоПLЪем у све, узаврело 

без оклеваља; 7!'ако сам и нагорео у један мах 

сав, IOiд нощr до оnрљена језика што се као !Пiрамен: rпаре 
оmалих 

нощr стао да вуче над уокашелом пу.лnом 1оу;мрака 

уз..wмана језика у казану где су сиктали IКАОбуд!И 

на,А~ИМајућ!И се и IIIрСКајући ry месту обвијеном испарењима 
зеленкасrог rneвa палог себи ry КLЪуса. I!Ioд травом где 
IИЭМећу стОТШiе !КаiМенова један је само цвокотао удаLЪен 

од сунца nод чијом сам се тешком врећом жара 

једва довукао у.кочена тела од ст.раха до ње, завијорене 

1 
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сукње на IПОВетарцу. Бил:о је довомно да ме такне да 
сруn.щм се 

на шу по:кошен лаким замахом њене суюье што !Ме изблиза 
засула 

тврдим драмNИјама цвећа и осталим семењем. облака 
који су ме 

и оборИАИ на шу дотученоr љеном близином иако се 
ютимала, 

али боце о:юренуте мени. Који саtм подиrао два тешка 
Еремена 

најблmка земz.,и иако !МИ <ее сва онаrа усукала у ронца 

без руку. АNи и да ми је сила остала распорећена rде 
и ютле, 

ја !Не бих ;успео да rо.t\ЈИМ рукама !Подиmем те две rробне 
плоче, 

да теме оноr !Мора није iПЛаНУАО испод бусења и !МОрном .их 
суровошћу наrнуло да се вину из траве, ;пре!1рИзу им вреже 

и жиле 

зубима у мрежи преокренуmх дубина, чији их је ујед 
и натерао свом нежном 

безобзирношћу да се раставе као воде што ће да пропусте 
дубинс:коr 

ронца на дубински ваздух кој!ИМ млади дубински IКОНдори 
!КАИК.ћу 

под дубинским облацима. Тад сам и ја закликтао измећу 
iраширених. крила 

заСШiајући дубинске руже водоскоком истоr IПАамена. 
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Залаја.ли оу сви лавови иза поцрвенеле rлаве што је 
фркнула 

исуканим искрама са .тоцила. Заоmијано се 
завртело 

rребући коритом :наде подигнуте ветром који је 
палио ватре свуда, дубио видике за опуштеним каrщи!Ма, 
omapao nутеве, разrртао јаме, пузао шкорпијоки . 
једноокошћу што је, iрастући увис, тражила унутрашњост 
прострту већ испод. 

Дизање што је настало, помераље што је ЗaiiiКipИIIaAo као 
добовање у месту, то је :копање .rортичњака за 
јазавича.ре који у храбром скоку нестају 
у јами склоiLЪеној iНад љима IУдвојеним уснама. 
Иза љих се још чуло удвојено режање што дахће тешко 
док лисица већ излеће као метак iИЗ цеви, а.ли т.о је само 

лисица; 

метак остаје с11Иснут у чаури вадржан за !После. Још траје 
tмуКАО лајање у дубини, rребање 

шапама што не знају шта раде избацујући сопћућу земz.,у, 
затрпавајући се љом, рахлом, смекшаном, набреклом, 
избезумљеном као р.отирање лопте rоле стиrле пред друrа 

врата 

ударена снажно уnркос диrнутим IЈ?УКама 

до лица у самоодбрани и над rлавом у знак nредаје. 
Више се нико не брани. Ј азавичар с почетним балама на 

ланцу излеће. И опет улеће 

U* 
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у котао набрекао од че~е што заудара на ривотину 

здравља 

скривеног !На мю коме се nр:и;юыучује тим путем тај пут 
који de такоће пречица без бршице до звезда 
даљих. Оне, ногу под ногу гребу, цротежу се, затежу, 

извијају, ломе, чекаЈући оустизање 
што отворених уомина долази ry ~ос11ручено 
из ~а сущюmа правца један .АЈРУГОМ у rрастегљај. А то cry 
ове звезде пуштене из кавеза, све звери отете вртоглавици 

палој у :наручје !КШПа ударених сунчаницом што уједиљене 
пулсира ју 

уст.остручено рокћући, ревећи, давећи се, nрљећи, гребући, 
ffiиштећи, р~ћи: 'ro оу пщрипи :небеског трча ry галопу 

по изврнутом пољу, 

то су те муве обезглављене !Као :к,ра..ъеви, то су '11И 
притисци експлозије ноодсечених IНОК'11Ију, 
то је та цев низ коју лети сачма да сус"Dиr:не, обоrри, 
рани, обликује, увреди, пронаће, одликује. Коју? 

И поново да оживи ненаћену. 
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НЕПРИСТАЈАЉЕ НА РЕЧ ЗАДАТУ СМРТИ 

Не зажалrих за МНОllИМ већ зМЈИјским ,юоmуљама дана !ИЛИ 
лета оmалих iМИ с кости. 

Без остатка стајем у свакя полић секунде од ових 36 
пијан:их !МИiНуТа !И тrрезних гоД!ИНа. 

Остrрвљаmm поноса, ја дугове оца и !ОИНа бришем с маnе 
'садапnьости, 

ја - само тај тrрен без прошлости од !!!Лада првог случаја 
· до !Последљих 1МУ плодина. 

Ни за једног себе ry арХШiелагу човека !Не плаћам данак 
;више ниједном искром с тоцила 

ума. Све оне припадају одсад слободи чија ће сочива 
укреса'IIИ 

једно др~чије сунце са срцем на сrрцу мојих жила 
измере:них метrр.ом мог неба !Изнад мојих суноврати. 

То оунце још је ry r.лшm тренутка mro жали мене и ја му 
чујем эраке будимmка без секу;ндара. 

АМ1 11ИК.такања тог жара већ rнасрћrу на ;прве тајне и, 
жељног знања, деру ме целог из рубља. 

Стављају ме целог на кар'DУ будимmка: -или дамарати на 
дну сулундара 

разривених тајни или 'свисну'11И у тами дубљој од мојих 

зуб.tЬа! 
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Нек овако мисли да био сам тај '11рен узалудан каю и сви 
други, мада нисам: био сам заиста 

овој трен само. Да нисам, зар бих тако желео сунце 
непристајаља ук,ресат.и? 

Није ли ово прадавна олуја шrо машrом ~ нероћених 
блиста 

пре младости nrno ја ћу им дf1Ш? 

Упркос оитном нереду крај ногу, аюо далеко :истрчим, 
не бежим; ако мрав.tЪа јаја 

rазе расејаrни .кораци, ја нећу да сам степеник један на 
степенишrу :нестанка 

за ППIИl'оама омрти без !Краја. Проmв тоr оунца смрти, 
оините, секунди непристајаља! 

Звоните, бу д'ИЛЈВИЦИ, овим млеiЮМ устанка 

оукнулоr у стеr !ИЗНад тврде муmке сисе! 
Звоните, секунди ствараља, секунди проналазака без 

ситних брша, 
секунди очева 1И синова. Човече, iИСП!рСИ се! 
Све своје време . . . Дајем m га 

да савладат ОМЈРТ, тај nознати трен заборава који не 
nамтим; 

OY'l'Pa ће оmюви о ово ју вечност .му дскију неку же.tЪу 
светлости у.к~ресаm. 
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.НА ЈЕДНОМ ЗИДУ КРЕДОМ ПИСАЛО ЈЕ ТО ИСТО 
САМО ДРУКЧИЈЕ 

Не зовите ме на иг.ралшлте сут.ра 
НiИ икад више. Сутра ћу можда 

:.;ео дан да nроспавам, можда нећу. Ја сам ыубавник, 
Ја IНемам iН1И она ни времена, стрrште се. Да случајно 
имам пара, ;пробу дио бих вас, 

одвео у ону !Кафашщу у луци, с ке.лнерицЗ!Ма, и звао 
флашу rоруће воде да ми не еавимпе док вам причам 
каква паметна лећа :и;м:а ыубав 

кад О,АЈрешито !Се баца на зем.tЪу .где сва:юу 'I'paiВКfY 
зна са свом зоолоmј.ом наизуст 
ПО.tЪубаца. 

Не зовите ме никад !ВИШе. Ј а сам ыубаmшк 
иако :М1И џеnови пробушенн. Да случајно 

имам пара, звао бих још једну боцу плавог шамена 
и удавио ваш стид ту мом стиду шrо ми не даје 

.tЪубав да вам испричам 

;редом од tКОлебмшоr јој првог !Корака што црвени, 
.АР страшно усталасаноr стадиона на финалу !Куnа - то 

. су јој бокови 
nунији о~ nyнor месеца над 'кровом с јеДIШМ само 

·који истег.нута врата nуже 
месечаром 

уз ШИIIКУ громобрана да !Прво узме, 

па даде, за ;разА'ИiК.у од ње, 'КОја - обрнуто. 
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И мада ме није позвала у пролазу гласом 

који би се дао да би узео после, она ме ШiаК повукла и 

тр:mула просто за собом 
као да је за руку одвукла дуrи ланац nотомака. lЬиним 
сам јој телом npШIIao, дрхтећи 
својим. А.л1И заје,АЈНИЧIЮИМ 
сам је З!1рабио, бацио на земщ !IIIТO се тад тек зrрчила 

у куг.лу 

одбачену далеко. Било је потребно да залеб~о 
да саме остану њене голе дојке 
које говоре на безбројним језицима звезда 
свих величина. 

Не зовите ме mnne. Да с.А!учајно IИ!Мам пара, :казао 
бих последњу боцу аЈ1Уаардијенте и Щ>ИЧао вам њен трбух 
који је најбАИЖИ звезданим зверињацима tКаА 'се щюпне 

и у луку 

као wкач затворених очију, отворених уста, 
кад се пропне о11ИМај<ући се ОС'рав:итацији rрања и урлика, 

кад се пропне хватајући дав.л:.енички себе за дrpiiJ!К'Y у !11рчу, 
кад се nporme до уједmьеноr прозора 
кроз који се заје.А<НО сурвавамо 
на пу.ллу н:оћи од юшуће изнутрице ананаса, ноћи 
од узавреАIИХ. плућяца куване нараш,Iе, причао вам њен 

'11рбух 
кад се лропне у обмшу малог модела свемира који 

настав.л:.а 

да ме гура од себе :уmфl!ј:ући својим вак:уумима 
ове сокове је.АЈНоr петнаестогодишњеr :препознавања 
најтајнијих обичаја и !Најотворенијег понашања тела 
чије ћу бокове од месечине да покривам само ја 
од сада до века, ја 
озверен више мушкошћу но знањем, 
псећи .л:.убоморним на звезде 1100ј'их Јој nуна yc'l'a 
испод мојих уста бАИских језиюу којим се режећи 

nробијам 
:кроз разбијене беочуrе звезданог ланца. 
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МИРИСИ БЕЛИХ ОЧИЈУ 

И дан зау даrра на исколачене очи 

под просјаЧIЩМ колутима таме. 

И мрака хлорофилно !Неэрнев.л:.е заудара на беду 
иако се ни ноћ не скида с вртешке ·:кљијања. 

На сиромаштво заудЭiра:ју и тетиве свитања 
притиснутог nребуј:ним распадањем мrјана. 

И оби.л:.е је недостатак у оистему зеленила 
- д<убоки тrpar носорога !На орчаној комори црашуме. 

Г ледана очима ванпросторних становника 

зем.л:.а је и одозго !Најприлагоћенија 'смрти. 

На изглед само. 
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КАЈАЊЕ 

Не оnрости ако ми~мпп да !Ме бе.лина ваша n;рља 
док ужарени ми бат мрви .мисли у rлави 
·као бу:ве бибера у црном аващr - ја знам 
зашто ::юр.уокам ваше кости таље 'ОД лојаница. 

Да је то 11рех што им !Господар љиховоr раја 
није заштитио тела бело обојеним топовима? 
Да iИХ није .:На!Менио rлади IМој.их праведних nредака 
зар би им препоне тмtо за у дарале на месечна прања 
и после дyror бареља IY ~убоком казану миоије? 

Не опрост.и ако М!ИСЛШП да моја стара ~у.ста 
nуна зуба у опrгром кмmу 
не би моrла с већим задовољством да сажваћу 
бодмшооо :прасе ИАИ младоr ма:ндрила. 

Да је то rpex што чуда 1ИАИ друrе костобоље 
нису спречиле да се склопе 

обе руке злочина око врата Q\11Иоије 
кад су бЛЈИЗу биле крошње са сеНIКаМа mибонских женки? 

Да није тако nразан био тањир предака оmаА!ИХ носева, 
да iНИје тако :празан био ЊIИХОВ тањир у мом жеА:уцу, 
за~р би часне сестре тако стрпмmо певале 
пред вратшщама душе 

о мом долас:к.у на прет>има? 
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Не· опрост.и ако МИСЛ!И!Ш да не знам шта рамш. 
У iКЈЫП'ама које оу М!И ну.АЈИАИ !Место хране 
IШсало је да лепезе од белоr меса само 
хлад е 

уну11раmњу оунчаницу љубави. 

Да ниоу биле .:намељене бројаашцама зуба, 
зар би то.ли:к.о лета разбијали преци 
у црном авану 'Глава 

мисао на законе изнутра само 

мекше од IМАека коiООСових ораха? 

187 



НЕОПРОШТАЈ 

Кад боаи nантер :юрене у ноћ, 
кад боси nантер ... 
он се не враћа, 
он не КјрПШ закон као 

ловац веАИiКог лова без nовратка, 
као ја 
који се враћам кад пантер заурла 
као моја глад за оним КЈрајем 
шrо, одрећен да ме Јq>аЈНИ до смрти, не i!fМe ЋmВОГ 
да ме задрЖ!И. 

Кад nocлeДibll nут КЈрикне какаду, 
кад лослед!Њи пу.т ••• 
он није гладан мани:оке, 
он не кр:mи закон као 

човек оnтерећен ЖЈИВотом C'l'иrao на руб nразнине без 

човека 

намrк на мене 

који се не ооврћем ни !Кад nocAeДibll щт 1Какаду !К!рикне 
као глад родног КЈраја ва телом 
што је о,щрећено да ['а гноји мада М!у се отело 
из :мрежа сећања. 

Кад стари Ma:FI.AJPИA почне да се спушта с дрвета, 
кад стари мандрил ... 
од не каже: И де м м а А о д а у м rp е м! 
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он не -крпш закон !КаО 

окрвављен'И прст који се rрчи IY лиоицама савес'11И 
·с мојим .мщем 
враћеним отетом rрумену злата, мом сећању 
у наглом ск.оку измећу мог :юраја iИ мене 

утројеног као осећање лишено в:и:шка сунчане вредности 
без које је· немогуће 
не осећати се убица и nосле !Неnоврата. И nосле. 
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БАААДА О СНОВИМА ЦРНОГ ЧИСТАЧА УЛИЦА 

У спомен. н.а К. Абрашевић.а 

Савијен сам оМ:етлар неписмен као црв банане ... 
али кад заманем метлом од т,рске 

:юроз стадионе nра.шине, уrледам место Копокабане 
очи,савијене .као дуrе у сну ведре и дрске. 
Измећу nравде и окова 
разлика је у томе: 
кад с nрапшном се дигне мој сан у т.ри смене, 
кад :юрене, он као прах не клоне, 

nравдо дигнутих већа изнад мене! 

Кад ве.ляк па витак као метла од па.лме 
помилујем облаком највољенију на свету, 
тад огромна огромна радост као вал ме 

подигне до неба са сукњом у цвету. 
Иза тих цветова Син ми се још крије. 
Ал' !ИЗМећ мене и њеrа iКОји зрије под су.кљом жене 

високосnратне 

с.АЯЧНост је праведна углавном: 
сам морам да довршим тај сан без повратне карте, 
nравдо ПОдиriНУТИХ већа нада IМНОм: 

Но тад се и rоле заордене моје груди 
због заслуrа снова под звездама настављаља. 
На једној щr се од љих син сваке зоре буди 
и напамет учИ ПЛЭЈН будућности коју му отац очева саља. 
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Кад стигне допола, IНаручићу му :најскупље пиће на терас.и, 
јер ·разлиКа измећу њеrа, -мене и њеrа 
·делом је на тој траси; он јава је моr с:на непnоолованоr 
обилнија од твоr брега, 
правдо диrнутих већа из:над сина звезданоr. 

Још једном док манем метлом од гуме 
- !ПрОбу диће се 1И ОНОВIИ неизбрисивији од славе. 

Нико их да:нас још не уме. 
Тек оинови синова ших ће знати 
у једнакости вишој мећу људима смелијим, женама 
дрхтавијим. Сличности су у томе: све крви су недовршене. 
И твоја, црних ЉУМЈ правдо, већа диrнутих IИЗНад мене. 
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САТ ОБЕЗГААВ.tЪЕНИХ СЕНКИ 

1 

Над грлом уАИЦе заклане nодневом без nовратка 
склапају се крила од оловне орче. Свирепо блrи:ста сечиво 

тmпине 

дуж капија без сенки. Оне се пружају од мене ;у трави 
ю неба без об.лика још, као и ја, који не ћутим јер 

разликујем 

рендrенским оком костур типшне од •косту;ра сасвим 
кра'11Ко. 

Немудри из дал.и:не мисле да су од !Исте !Мајке. Алrи: стану 
лrи: обе 

пред огледало, једна ће само исnлrи:ваm, друга -
не огледајући се. Као празнина 'YiНV!iPamњa. Врло често. 

Свеједно, 

ја сам орган 'l'1ИID!ИНе са!МО. Присутна овуд у тој сасвим 
белој крви, она се лако вере и уз гумено дрво; ту се облаже 
псећи жилавим месиппем. Оно не оnада о,/\ЈМах, 
алrи: је одмах њен орган који својатају сва присуства 

у 11рлу опште љубави коју свако за себе само хоће. 
И разглављ.ене је сенке траже лалока провидних од т.рења. 

· И страх који куца 
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т -мојим р~~~ = = ·~-та- опште љубави. Усијана, 
, она се не отварају 
ни кад остали пристшну и пруже истовремену руку. 

· С најкраће 

је спао једино прстен неба заједно с обликом. Спрженим 
већ у трави. Спрженој. Као мој цвокот 
огољен до беоњаче тог поднева с мојим накострешеним 

жив ц ем 

у неуrасивом кречу тишине не само на мом рамену. 
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Варка је била тај зубати nољубац жара. На рамену ми, 
исnод nодеране униформе тишине, њен цеnти отисак. Сад 
савијених димњака, спљоштених сирена. Али ја, на 

непослушност сnреман, 

од седам до два заврћем лабуће вратове, од два до седам 
кидам 

гласне жице урлику вука у nамуку. Подземно то чиним 
у страху 

да онај nоштар наслољен на бандеру без nосла 
није лик тишине npepymeнe можда у подбуле подоЧIЬаке 

трава, с nонорним 

амбисима сунца nритиснутог безбојним годинама неба. 

Страх ме очију ваздуха, ноздрва ватре, ушију вода. Али 
настављам вежбе насртљиве и брзе. Најчешће nритискујем 
једна усијана камена врата с ужареним лавом иза. Он 

их загрева посвећујући ипак 
највише времена nовећаљу брзине којом удара у зид, 

окречен усијањем. 

Ујутро стижемо на циљ пре своје сенке исnред нас 
обично. Увече то исто чинимо трчећи уназад. Али 
у nодне бацамо с оклоnљеног рамена камен ћутње 
преврнут на лећа неоклопљена. То уједамо бокатим устима 

богатство љегових усмина које су биле као и ми органи 
тишине. 
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Борба је кратка, вщnе лукава. Детаљи се налазе у свим 
националним nредисторијама: односи снага - у 

уџбеницима физике. А оно 
щ>сле, биле су смокве nреокренуте на семеље смрти 

налик на 

црвене мраве налик на језгро бола, налик на откуnљеље 
за'блуда. 

Tmmma се врло споро, најсnорије очовечивала, заблуда·! 
Сиротиљско лице смрти 

утиснуто некад на маљава лећа великих паука, али 
и на латице неког цвећа, скидала .је траље с погледа од 

цеАокуnне крви 

што је постепено nочела да _гледа очински. Једино језик 

nроцепљен као у кобре још ~е цонекад облизивао . 
леnршајима мрких леnтира ухваћених у кљуса nламена. 
Али nредвићено је да се све ватре сведу на степене здравља. 
На тридесет шестом степену без степеника, 
отпало перо nодсећало је . на давно 
винуле кликтаје с још три могуће жеље; још увек се 

nонашало као перо 

жел~ћ.ЈЈ да лети иако повратка никад не буде било. 
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ТУГА ВАН ПОЉА ГРАВИТАЦИЈЕ 

1 

То је та Глава Шећера над једним биоскоnским именом 
авантуре без краја 

сад остварене пода мном и то је тај стадИон ухваћен у 
rирланде двоструке светлости, 

једне што звиждуће шлаrер еухаристичке године: 
С i d а d с h i n о s d е 1 u z, 

Друге што висећи низ црни врат океана nреврће длановима 
nепrчаних сатова 

IILЪунак на жалу Рио де Жанеира, у· ком ме изненада 
nритисла слутња да мало nостојим. 

Обаэрем ли се: свуд као некад nенушају булевари звонки 
nод сунчаницом nоноћи 

и као некад звецкају :наруквице мулаткиња с два 
вентилатора исnод 

сукњи што њишу се раэди.ране свим жей:Има 
упркос nретенЦиозном расnећу с лицем nушача опијума 
на раскршћу што водИ узалудности спокојнијој од мене 

·КОјИ се 
поновљено nитам: зашто овде мање nостојим? 

Ако се једаН океан не nреnознаје до дна у слици АтлантИка, 
морам ли да nорекнем огледала маште nрепукла од обИ.IЬа 

· шrо се тискају у њима? 
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Ако nамћеџ.е дамара сnорије од ствари што расту брзо 
једнаке себи, 

'зашто да rрдим шкољку што није зауставила бисере? 
Ако и разборитост има понекад рукаве сенки дуже од 

збира рукава и сенки, 

зашто да не отргнем лице увреде, ту завесу с лица туге, 

кад осећам да мало nостојим? 

На том rребену смеле архитектуре без оловних мокасина 
обзира, није ли то већ стид? 

Није ли тај вид мањег постојаља nривид ослобойен већ 
излишних тегова гравитације? 

Немају ли моји камени стубови капителе с каријатидама 
замеН.IЬивих глава? 

Ниједна није налик ·На моју, савијену nод теретом 
подИГНутИМ дечачки високо 

као да нерепшва једначина жеља није оплодила толике 
невиности 

што не ~рхте као та моја глава на жалу где _ме изненада 
nритисла слутња 

.да постојим мање но што је нужно постајању. 
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Ту на тој тераси исувише ласкавој по људскост нетрц&еља 

Паса ти . не дИЖУ прах за лепотицама маље б ли ставим од 
. фарова у отворенОм бару 'неба 

где ч)убачи ·СудЉег Дана трубе самб~ које плешем 
с девојком неспособном да. рукује . незаједниЧ:ким . 

.· .. . . . . , ·. . . ~енщељима. 
Судљи мрак ·nриМорава сад све · веће осећајности жена 
· · · да се ослободе терета ·украсног неукуса 
како би з~ржале бар нешrо од стандардне ·nривлачностц 

· којој уnркос осећам 
да изненада маље постојим. 

Ту на том бабилонском сnрату фарови не заслеП.tЪују 

једино моје очи. 
Али ја видим Главу Шећера узалуд где се мучи да 

одреагује како треба 

шок изазван коцкицама светлости ухваћене у мреже 

подневака и упоредника. 

Да ли ми се зато не топи у тој шољи беле кафе сладор 

очајаља, 

да ли ми се зато глас, дрзак од равнодушности, nретвара 

у rрубост којом насрћем 

на јеловнике задовољства тућих дечку до грла у 

nросторима маљег постојаља? 
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Ко ме зн~ ту, оплићалих бора од осмеха бачених на усне 
успутних незнанки? 

Не извиљаВам се ни онима које застану, ни онима које 
не окрећу лепе главе. 

Ја себе не nрепознајем у слегаљу на све неангажованим 
раменом, 

у равнодушности с којом сипам псовке на језику насталом 
испод колца косова 

што негде на децималној ваги тегова десет пута смањених 
удаљеношћу 

још осећа тежину nргавог мене који изненада осе~ам 
да само тамо, једнак себи, постоЈИМ. 

Можда зато до ове провmщије сјаја не допиру уздаси из 
nровинције храбрости. 

Можда зато што ниједно искуство ту није плаћено 
главом без шећера, ниском тврдих колена крви 

што једина лије вредносну подлогу за тешке игре 
· стрП.tЪења на потки памћеља 

болова. Без заласка пас мој nрича још увек исту причу 
о људима који су гинули nрекрцавајући теретне сандуке 

снова 

у дан који постаје за све исти, ако је правде, за путнике 
у nролазу измећу снова и једнакости. 
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ЈОШ ЈЕДАН СВЕТ 

Мој свет је мој 
мрак отворених очију 
у колиби где се ни у сну 

не сударам са сенкама. 

Мој свет је мој 
слеiШ црв што ·се увукао 

у моју босу пету коју К~Dује 
нераљивим жаром. 

Мој свет је мој 
гнев поцрнела меса у сенци 

бола насртљиВијег 
од моје беде. 

Мој свет је мој 
рад обасјани неосветљен 
као сан који држи увек очи 
у дебелом хладу правде. 

ТО ЈЕ НЕГДЕ .•. 

То је негде сасвим близу тебе на мојим рукама 
изме15у озелота и тишине, одмах покрај проналаска, 
крај љубави низ коју струји чамац без весла, али с нама, 
то је негде сасвим близу твоје живе главе затворених очију 
изме15у прве речи лишћа и кише од белог гвожDа 
изме15у две згуснуте ватре и свега после. 

То је негде сасвим близу спепељених облака, 
не вшпе тако далеко од месеца, то је негде изме15у 
његових улегнућа и његове испршене светлости 
под којом још дрхтим с целом реком земље у наручју, 
под којом дрхтим, дрхтим у· кратеру постанка, 
~од којим дрхтећи дрхтим крај преКИдача муње 
и осталих струја што испражњују срце. 

То је негде сасвим близу сунца ком не стижем до х.раја 

ухваћен у мреже лијана, 

замршен ме15у врежама таме на повратном покрету 
изме15у тебе и себе 

изме15у очњака из очајаља и очајаља из нежности 
изме15у моr тела само овлаш упрегнутоr у звезде крај 

твоје осеке. 

То је негде сасвим близу затворених очију трава 
изме15у простора у откосима просуте крви и освајаља 
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измећу љубави на чијем усавршаваљу све ради у твом 
одсуству 

и ветра који чини ветровитијом вечност све више . 
налик на 

ватру која ме чини чинећи да дрхтим, да .4:рхтим, да дрхтим 
на истим кружним таласима шок-терапиЈе nланете 

у једном очајном смеру без очајања ипак. 
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ОБАЛА КОЈУ ЗНАМ ПРЕ СЕБЕ 

1 

Кад тај лавеж океана неукроћену ланцима сидришта 
раствори nлаву чељуст, отвориће се још једно небо 

згњечено радом љегових nлавих црева где се варе врло 

гласно хучећи 
рептили које смртоносна мимикрија не ослобаћа никад 
смрти у потаји. Зато њу не чујем. Зато је нисам чуо. 

Због себе 

гласније замишл.еног на другој обали коју питома море 
храни 

рибама нанетим у nлићак без костију. Знам ту обалу 
хранљиву као уље без коштица, као блека с месом на жару, 
као мукање употребљивих рогова за вино, вимена 

за сирење, 

рупа за зиму. 

Знам ту обалу с цуцлом извора у гласним устима валовља. 
Знам тај океан. Дроби камење великим машинама nлиме 
што колевка је заљуљане обале. 

И њу знам као то море, као себе који кажем да знам то 
не знајући себе до краја у крају који знамо да зна мене. 
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Како да те заборавим 

кад ОЖИ!оак се вида 

не затвара дану 

у оштром фијуку над nлен~м 

отвореном као свет 

без куцања; 

кад рана задана раном 

преврће утробу жртве 

nреврнутом својом утробом; 

кад и таблица множеља смрти 

неукротиво је осећање удвоје; 

кад нестрП!оеље 

што из љега расте 

оТК~оучава незнан по незнан 

бу дућ:их задово~остава 

незаДово/оСтвом што им је корен. 

Како да те заборавим 
кад и у разбијеној коШГИЦ'И крви, 

два језгра што се њуше 

унщптавају једно друго 

киселинама изнојеним rр~оељем; 

-·----------- г 

кад и у живом nарку светлости 

Прожетом стоnама неразумеваља 
обруб~оеног црним, 
засаћене nролетос воћке 
расту заједно са сенкама 

чија савит~оива кашика 
меша у mо1ои без руба 
заслаћене реке 
НеИСТОП!оИВОМ 

коцком очајања. 

Како да те заборавим 
кад и nепео мог лица 

бршпе камени сунћер 
једног неnрестаног зида 
иза кога, затвореног, 

моји ме гласови са свих страна 
наnадају само с лећа 
где заједничкој ћутљи 
отварају nрозор на све 
што nостојати може за лоnтастим 

зрнев~оем ватре 

!И у љој; кад невиД!оиво ноћно сунце 
нас nриближене изговара, не и ми љега, 
који остајемо сами исувшпе 
на невићено. 
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Црна се завеса диже 
над раскораком 

измећу времена и блеска, 
измећу nантера сунца што не уме као зеыља 
светлим данима да ЈLЪеска. 

Црна се завеса диже 
над раскораком 

измећу жел,е и стида, 
измећу сна болесног с доње мекше стране 
и душе на крошњи без вида. 

МОГУВНОСТИ 

1 

Бржи од светлости вратићу се у младост, па у детиљство 
nрожето девојчицама с nол,уnцима од шећера у npaxy. 
Њим сам nреко шz.,унка и траве nројектовао nрве 
цесте за мр аве. У скоро биће све 
оnет леЈLЪиво од искрености чије медијумске усне 
морају да су од родног бакра кад ударце и оне nримају 
да их nренесу неоnисане. У скоро биће свет 
оnет од беоњача што га nосребрују 
рекама у станиолу и nозлаћују крвл,у 

месинганом и старијом од мене који изнад тоnионица 
сиnаћу речи у лице окрутности што нас родила 
да је nродужимо. Једини излаз није тај круг. Али 
он иnак води степеницима неnристајаља. Њима се још 

nењем 

сигуран да не завршавају тобоганом што у исто не враћа 
детиљство ма колико и оно било nрожето девојчицама 
с nреслатким nол,упцима од шећера у npaxy. Ма колико 

било. 
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Не станујеш у слепом срцу евица 
иако си налик на пупољак грома 

што трасиран пролази пут од семенке до латиuа 

које несигурна у себе јесен 
једну по једну откида. 

И оно откривено 
треба да се откује. 

Под чарапом неба подеране пете 
пројектил си светлости кроз цев вулкана пуштен 

да би се претворио у мулу натоварену до смрти 
врећама кафе 

коју она не пије; натоварену врећама слатког кромпира 
који она не једе; врећама несанице 
која је не чини луцидном. 

И оно што те не чини 
треба да ме открије. 
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СУНЦЕ БЕЗ СУНЦОБРАНА 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА КОМПАСА 

Ружа отворена иза облака руже 
открива љубав 

забрав.л:.ену у изгуб.л:.еној, 
неnронаћену у откованој, 
ослобоћену у непронаћеној. 

1 
! 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА НЕКИХ РЕЧИ 

Тај :кљун што се кроз процеп мрака 

зарива свим кро:rпњама до жилица 

сиса исте звезде сажете у кавезе чула 

с неколико друкче разбацаних само 
пастила светлости. 

!, 

f 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ДУХА 

Избезумz.,ена крила покушава да смири 
на пласту сена. Букнулог. 

На плочи азбеста. Спепељеној. 
На мукама је и вода. Трпи. 
Пшnтећи издише. Брише зној с лица и 
испод пазуха. Ништа не помаже. 
У дар.ена сунчаницом у теме, 
струја телесности смрдИ прво, 

па узаврела ускипи преливајући се 
из себе исколачених очију, 
у себе задимљена погледа. 
Анми се, али не гори. 
Ништа не помаже. Раздрљила је 
кошуљу од кл,учева: с ње беже 
јежури у таласима, отимају се 
цвокоти, кидају уздисаји велики као 
пацови кад искачу с брода 

који гаси последљу буктињу у океану. 
Ни њему тишина не помаже. 
Ни том пламену који не укида жећ жећи. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПИТАЊА ПОСАЕ ОДГОВОРА 

214 

Ако је та ломача 
тшпа но обично, 

зубље лешева 
нису је 
уrасиле. 

Ако је та светлост 
први јутрошњи пролазник, 

што му је сјај 
nозајмљен 
од nепела? 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПОСТОЈАЉА 

Рукавице правде 
уnаду 

дотакле су ноге 

сасвим мало наrореле 

око кајаса. 

С људског меса 
намељеног иnак братству, 
диже се дим 

као ~ човек; једва непrrо 
непрозрачнији од ваздуха. 

' \1 

215 



СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЦРНА НОГА 

Ја уговор ти 
ја дати nамет ја, ја Расин ја, ја мозак ја - ја велики дар ја 
ја умник ја - ја милион коштати. 
Ти бити го ти - ти новац не ти, ти само - рад 

ти nамет не, ти глад ти 

ти у· глава- зелена само краваnасетрава ти, 

ти .глава - будала ти, ти - дете мЛад, ум ти - глуnа 
жена ти. 

Ја велик nатрон ја, ја Шансон д Ролан ја, ја врло стар ја 
ја смети ако хтети ти уб;ити. 
Ја затвор не, ја суд не. 
Не бојати! Ја не луд ја, ја не убити ти. 

Ја само уговор ти: 

ако ти лењ не добар рад, 
ако ти крад, 

ако ти не од мрака до мрака мапиmа 

ја тући: ти, 
ти лешина, 

ти nлакати болиболи. 
Ја nраво на само:к:рес: 

ти радити не, 

ја у ти главу- трестрес. 

Ти скроман не, ти добар не 
сантим за ти _живот не дам; 

у ти главу ја - nимnам. 
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Ако ти за ја чедно уговор nлатити-радити, 
ја Андре Жид за ти јаЈ ја Виктор Иго ја, ја· Добро срце ја. 
·Ти закон кршити не сме 
ти црња! Ј а· закон ја, ја рас. 
Ако ти радити не 

ја ти - фљисфљас: 
ја очи свуд, ја бич увис 
ја ти - фљасф.tЪИс. 

Ја уговор ти. Разумети? 
Ми сутра пут: 
ја бео ја - ја не моћи ићи nешке ја, ти носити. 

Ја ти за носити дај 
за цео дан 1, 2, З залогај. 
Ако ти не бити за ја добар самар, 
ја ти шамар; 

ја дати ти још по лабрња! 
Ко ти мислити бити за бе.ли nатрон, 
ти nрљава црња! 
Ти један nрости авав, ти nроклети један пас. 
Куш! Ни глас! 

Ја уговор ти: 
ми сутра пут. 

Ти бити ли добар слон, ти бити ли вредан нем, 

nатрон не љут и 

ако бити вруће ја nатрон ја, ја IШТИ рум, а 

ти носити ти, ти трчати ти и 

ако ти бити добар бој 
ти не страдати као свако твој. 
А ако ти не хтети бити сунце, самар, трк, друм 

ја - ти: бумбум! 

ако ти хтети љиг 

ја - ти: зигзиг! 
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ако ти бити клис 
ја - ти: фљасфљис! 
ако ти не бити вредан rрум 
ја опет и опет ти 
фљисфљас, зиrзиr, бумбум! 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ТРУДНЕ ЗВЕЗДЕ 

Санке што клизе неоптерећене опредељељем 
имају салинце од нерва оне усијане rласне жице 
што је највише налик 
на иrлу кo!'vmaca кад искочи из небеске кутије као реч. 
На том копљу сад дрхти месо северњаче 
прободено а равнодупmо на смер таласаља. 
Расуто по разrолићеном песку 
од многих невидљивих паса, оно продужује море. 
Упреrнуто да вуче и уједа. 
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Семе ветра пролази лако као песак 
кроз језу раширених пора тропапкарских зеmща све 

Ако их 3аПLЬусне иста кшпа, 
неће нико бити мокар. 
Ни двоструки rрч 

оплоћен нестанком. 

222 

до ледине. 
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Та топлота мисли, 
присна свему а 

на недохват длану, 

дан је неузораних ноздрва 
упркос прстима што дрхте гладни 

светлости. 
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И чељусти су тад свод 

испод ког тИIIПIНа 

вари чичкове звезда 

nреоста.\ИХ 

на nepjy птица. 
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Да би разумела уста 
која оговарају љубав~ 
светлост 

мора да уобличи на 
и оно што не чује. 

f5 Оскар Давичо __: XI 

нев:ИDено 
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Али има риба . 
жељнији:х знака рИб~ . неголи . :Риба. 
Високо су обеШене 

о зомј~. _·· 

и тај поток теч~ дЭ.Л~iо од. сна. 

·т1···· ................. . 
-~-} 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА СЕНКЕ 

Њене трепавице имају покрете 
неких паука. 

Њи:хове би ноге постале крила 
кад не би биле ухваћене 
у сопствене мреже. 
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И испод коже Непробојног 
зверају ноћне звери. 

Још једну је вечност 

роса 

осудила на смрт. 

1_
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ФААМЕ;НГА 

. Шљунак хитнут из праћке 
предузимmиво савија врат 

. · . уској стази· смрти 

под упореднико.м с.мекшала rласа: 

ф лаута. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ОДРАЗА 

МногожеiЩИ још неожељени а ·већ отпалих руку 
ујар~ени у узбрдице 
вуку снове сличне полумесецу. Ноћас је и он 
од скроз наскроз осмехнуте сисе 

опране у ментолу који не хлади. 

1 

сн:ИМАк··:riЕЈЗАЖА nРОМЕНЕ 

Само један врат сЛИчан белом еукалиптусу с оинћувама, 
само један поглед слИЧан течном звуку белафона, 
само једно име· које не окреће главу .;......;. 
тај дан цепти у корицама ноћи, 
тај нож цвокоће у -капији крви. 

Само беољаче у·. короТи, '·обр:убљене трепавицама у лету, 
само бескрај сажет у тек пробуоена бедра, 
само снежни врх на који пада откос сенке-
матица је попила наискап игре: 
даљине наилазе. 

Само тај глас што служи жуборељу, 
само та реч што није дуго ломила жељу, 
само тај пад поноснији од гордости -
тај rрцај под чељустима љубави: 

разголићена нежност прашуме 
не стрепи пред копљем што уперено звери. 
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Исти стрелац на свако14 пароuшу таласа 

затегнут као .дук МОрСКОГ зИда ЈСВе ДО КОрена неба. 
Ако мУ стреле, већ пошле, ране луку испод непробијеног 

панцира. 

брод неће никад спустищ сидРР у пристаниште. 

Нема ли спаса ни на карт~ !3а сидра без сщришта? 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПРВЕ ДИВ.lЬИНЕ 

Нек заостану алиrатори· с дијадемама шица, 
нек заостане брвно носорога с ногама изгубљеним у муљу. 
Он је ионако размазан преко криuше дана 
као исплажени језик перјанице дима. 
Не зна се само зашто обале, 
које су размакле ноге 
да на себе намакну пловидбу, 
нису задржале ниједног путника 
дражицом матице, зашто нико не зна ко је iНестао 

кад је остао сваки који је прошао? 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА СИАОГИЗМА 

Хамсин улеће- жив у мртвачки · сандук. То је 
случајан прекршај закона. · 
Дpyrn ra налет ветра закива. И то је 
случајно - исти прекршај. 
Ни смрт ништа не може случају. 

_l -

. 
. 

-

СНИМАК .ПЕЈЗАЖА ПРИБАИЖНОСТИ 

Мрав и под најјачом лупом 
пролази у колони 

с осталима 

као да није изгубио ништа 
увеличаљем. 

Под сунцем rpexa што светли не прљајући 
и када rони на праље, 

понекад једна поrрешно употребљена реч 
подиже поклопац чуда: излеће још замрачено, 
али мора да лупне у добош сазнаља. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАШУМЕ 

Шакал у пилу.ли већ плеше 

на импулсе будућности, о, 
песмо излизаних очију! · 
Електрични лав истрчао из прекидача 
задужен је да стигне антилопу 
која није добила Добру оцеНу из предмета нагона. 
Њу не гони страх. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА 

ПЕШЧАНОГ САТА ПУСТИЊЕ 

Време на е.л:ек'I'рИЧНој ·столици 
нема времена за време; 

нема за будилник; 
излишан му је и човек. Који 
обратно: у руци жеље - жеља му рука што !Не 
навија сатове: с главом у јарму. 

237 



СНИМАК ПЕЈЗАЖА. ХОРИЗОНТА НА МИТИНГУ 

238 

Тај поглед, одвезан од чула;. љишти 
од радости, ваља се по песку, жури 

као млада држава на посао свакодневног 

лепршања, пробија пруст· облика траrајући 
за насловом испалим из помереног дневника 

осећања. Одлази даље 
од првог накота освете празних руку - босоноге 
мисли прелазе преко 

исуканог сечива смисла: 

мржња је такоће изгубила памћеље. 

СНИМА:(( ·ПЕЈЗАЖА БИОГРАФИЈЕ 

Имам и пријатеље на које не личим. 
Али моја друrарица крв, мој друг ум, 
моја .сестра ПШIИНа, мој брат бол, 
мој отац гнев, мцти ·- плач, . 
моја бака- сврака, мој деда- мач 

имају исти лични опис и глас 
као мој пријатељ тајфун, мој улар киша, 
мој ужас трава, мој страх светлост 
мој смак- KQAJIIЩ расутог лишћа 
на стази без особених знакова; 

имају исти стас - колико ноката 
заривених у очи; исти слух

колико посрнулих осећања; 
колико безнадних мисли 
исти имају земљотрес. Толико 

не личимо. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА 
DENDROASPIS VIRIDIS 

Тзв. престанак животне радости: 

поглед ·У разроке паоке сунца 

кроз центрирану глављу точка. Трзај. Откуд му 
снага да одвоЈи сечиво вида 
од плена? 

Његово је име ·дуже од смрти 

коју именује испражњеним оком 

док сакрива од жртве 

намеру. Муњевиту. С одскоком 
из смрти у смрт. · 

СНИмАК .ЛЕЈЗАЖА ИЗА ЗВЕЗДА 

У јајету - секунд. Он може бити 
последљи. Као и сваки другИ. 
У љему- полутар. Њим 
не почиље 

нови ред бројаља. У љеМу 

круг усамzьеља. 

У сржи свог обима, ·:никад 
не осећа поТребу ·за другим, 
том свешћу ·себе ситој себе 
иза зазиданих прозора. 

f6 Оскар Давичо - XI 
241 



242 

СДИМАК ПЕЈЗАЖА ПОСЛЕ _КАЗНЕ 

Свуд где је зором такнут зид 
. обЛиЦима који· недостају, 
отворио се nонор. 

налик на кључаоницу 

no мери људског тела. 

Кроз њу се не nровлаче 

nогледи до сnоменика времена. 

Покривен nонорнма, усnрављао је 
клонуле ноге трајаљу. 
На nроnутов~у. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ИЗБЕШТАЈА О ИСТРАЗИ 

НАД ГРАБИДНОМ ГРАБИТАЦИЈОМ 

НаЬена је !МрТВа, сnремна за излазак. Ни заташкане сисе 
на травњаку, 

НИ Исnретурани ВИОАИНСКИ струк, НИ ОТИСцИ очајања свуд 
около 

·златног nресека виле • . . Поnрављам: nресека струка 
наследнице 

сnремне за излазак из pacкourne виле госnодина оца, 

нису расветлили излазак ;у смрт с мидером око струка. 

Чудновато: 

две склуnчане рукавице крај излазшrх врата из виле 
баснословшrх 

Мисли на златној подлози rосnодина оца нису објасниле 
. мистерију, 

све_ док одrоварајуће сисе . . • Поnрављам: мере истраге 
нису nредузете. 

_:Требало је стрељати три радника творнице цpmrx 
мидера. . . Поnрављам: 

три црна радника у мидеру злочина сnремног за енерrичан 
излазак 

у смрт. . . Поnрављам: творнице мидера што савршено 
-- како то и светлећа слова 

:~улазу истичу -- чувају девојачtси струtс од исtсушења 
· и после 

цсж:ушења, захваљујући златном nресеку чију тајну 
nоседује госnодИН 
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отац, спреман да та за поклоњену цену уступи свакој 
дами. Под условом да је бела. 

Истрата је оправдано заобшпла изАШШiо. Послужmшш: се 
педатогијом одМазде, 

прогласила је ,A~pyro стање у зеМZьи ... Поправ.LЪено . 
. . . у творници мидера 

који, како натлашавам, савршено истичу nрироду златноr 
пресека 

струка, чинећи невиност природном и у поодмаклим 
годинама. Поправ.LЪено: 

обешена су три . . . Не, поправ.LЪам: обешена су триста 
тридесет и два таоца. 

Тек тад је све постало јасно: цеду.LЪица наћена крај 
рукавица, 

иако зrужвана, није, како се и предвидело, nружила 
истрази никакву помоћ. 

Шта може да обасја уобичајено: »Не кривите !НИКОГа:? 
Или оно ·слично: 

»Опростите ЈЪубави за скок с димњака који је престао 
да дими у мениа:? 

Поправ.LЪам: скок кроз светларник димњака у мени; не, 
- у њој. Свеједно, поправ.LЪено је. 

Реч је о нерасвет.LЪеној мистерији излщ:.ка у смрт у виду 
скока 

с прозора недалеко од мимњака који је димио у: три смене 
iНаД БИЛОМ, 

захва.LЪујући све већој потражњи IМидера којИ не 
расвет.LЪавају 

тајну поремећаја златног пресека !ИЗНад надоmлих облина! 
упркое васпитаљу строгом и тако даЈЪе. Поправ.LЪам: 

.разјашњено ј~. све. 
осим nравца којим је наследница хтела да крене, пре но 

што је наћена 
енерmчно мртва, спремна за излазаК . ·. . Поnра.БА.ено: 

у смрт се у лази. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЗАВЕСЕ У ДВА ЧИНА 

Трубећи у рог јутра 
очи подижу рампу 

пред облицима још умотаним 
у костоболне браде матлина 

на штакама у rипсу. У мећувремену 

стигло сунце бацило је своју 
вилицу у воде 

чија незакрП.LЪена тела затварају 
очи ударене сунчаницом. 

Ако је то ноћ, онда ништа. Али 
ко то зашива наднет 

над новом порцијом мрака 
новодошле инвалиде величине 

за преостале рупе? 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЗРАКА 

Појас којим сам опасан 
открива и под траtоама 

неподеривост rолотиње: 

још један rрцај мостова 
изнад познатих обала туЬине. 

-т::.. __ --~---
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПУСТИЊСКЕ ЖЕАЕЗНИЦЕ 

Са сваке стцншtе- · · 
путницима се отвара 

приступачан поглед 

на макету ЦИЈьа 

подигнуту иза тачке 

у којој се састају паралеле 
које морају остати паралелне 
да би се СТИГАО 
до следећег мирамара 
с погледом на бегунце које ЦИЈь тај 
у ствари ЦИЈьа. Ја се друкче самоубијам. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА МОРА 

Кључ је климнуо :мавом. 
у устиМа браве .. 

Река у фиоци 
дигла је два nрста,

хтела би да- из:Иће_ напоље. 

r 
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СНИМАК iПЕЈЗАЖА БУДУБНОСТИ 

Ааванда уздише у орману 
где nрелистава кошуље без мрље 

донете из чистионице сумрака. 

Црне се од гари само 
још ненацртане творнице. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЗАААСКА 

Притисак прови.дноr ' 
отежао је за сву 
неодбијену светлост 
прошлу кроз ynmцe 

непрозирностИ. 

1 

ј 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА НЕТАКНУТОГ ВРЕМЕНОМ 

Ослободити rрад који не постоји - то је 
ноћашњи задатак команданта снова. 
Оклоnљен у пламен, 
наднет над мапу подручја иза мисли, 

целу смо ноћ убадали заставице у срца. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ГЛАДИ 

Ваздух не трепери више. 
Много ближе саrоревају неке речи 
не иrрајући се. Храна лови: 
кроз- црну траву протежу се свици 

у очима ноћних звери. 

-~~--------·-~-·- --------- .. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЗРАКА 

Из :кami кише бануо је потоп: усправио се, 
пролетео коса као камен с рамена 

поред старог човека на чија су лучна лећа личиле 
параболе ових хитаца у потрази за поводом. 
На трагу другом нечем, 
без куцања су ушле затим убице 
с муњама -мећу зубима. 

Неодољиво обавезним 
као још једна јава сна. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ДЕМОГРАФИЈЕ 

Тренутак повуt~ен лењиром сунца 
раставио је страх 
на састојке цвркута. 

Неизбројиве rодине сажете у стабло 
преiШЛИЛе су корен једноr дpyror тренутка. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА НЕВЕРИЦЕ 

БеЛац је диrао овлажени 
. прст. Аишће је одиста 
:мировало. Подсмехнуо 

:ми се опет. Поновио сам 
rласније: - Ветар! 

Оправдано сам се јежио: 
две хи..ьаде хвати над нама 

дувало је сурово. 
Као обично, и сад је 
ветар био невиДЈЫШ. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА НЕПРАВЕДНЕ ПРАВДЕ 

Сто хи.-ъада светлосних миља ·одатле 
nчеле су отпочињале један нови цвет: 

љубавница и љубавник устајали су из пpa.nnme 
као маске предака подмлаћених росом 
из чијег се листања нису •НИКад ни дигли. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА МЕТАФИЗИКЕ 

Неспоразум кружи 1И iНад сопственом брњицом. · 
Прекини нит на колцу. Сломиј лонац у ком 
~рчкају мисли на коленима. Здроби страх; Своје .ноге 
преко својих колена пребиј. Избиј напоље. Макар 
рошав од црне к.рви бледе изнутра. 

Бирачи изабрани да не бирате, пљуните у урне 
пуне вртоглавице !Ноћи, тог неспоразума са собом. 
У њему су 1И црни црви пасући црне траве добили приштеве 
ордоболне од црвосерина којим се и оне хране као сви 

кругови 

црни споља. бледи у к.орењу. 

Са штенаром на леl>има силујте беочуrе, обијте ланце! 
Нек се с паралела под КlЪучем трачница nреврне влак 
што даље од споразумеваља с неспоразумом! 
Одсеците !радије свој врат IIO што ћете пристати да 

1И даље носите литар неба! 
Отрrните се обиму круга, roj кичми склуnчаној у човека 
щш:ог сцоља, бледог на дну ·крви. 

17 Оскар Давичо - XI 257 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА НЕИЗГОВОРА 

Да није стшао облак. с позивом на игру 
против неба 
занемелог у :мом rрлу као прах на лицу воћа, 
као варка с 1Непдима патинираним стравом 

у први мах, 

шрала не бих, лаюпа од тог 111ожа 
до дршке заривеног и окренутог 

једанпут споро на улазу мене 
па брзо двапут стопут у мени убезбројеној до заборава 
као размотани трбух на ветру. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА 

АНГАЖОВАНИХ ОСЕБАЊА 

Из Кшшана ти не ДОIНОQИЈМ 1ЕШ ш.ъу.wшћ д:ијаманта, 
iИЗ Фрије Н!И мрвицу себе на дар: 

бол :није нахранио ни: оног ком је цруће дана 
поТIIа.h>ивало ватре !Под табанима 

.напуклим. О, просута rари nреко вечних савана, 

не в.раћам ти дане и ноћи дароване мом телу 

дарОваном теби да би га откивала голог са зида 

за који је nрикуцано било rрмећим словима линотипа 

чије салве не разуме :нико дарован да се улива под сенком 

Ј1Ранатог баобаба љубави. 

Некад сам ти яз Аабеа доносио IПО корпу обарених жуљева 

зrуљених с дланова чију су снагу 

nевачи испршеним !речима славили а жене им мишјим 

погледима обухватале 

даровитост миловања. 

Изабран заувек да осветљавам тебе 

одевену у дечје гласове што настављају потоке, 

даровати те сад могу само несл:ичношћу язмећу тебе 

уплакане 

и мене непомичног у сенци 

трновитоr баООаба .л:.убави. 
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Далеко од Фрије, Канкана, Аабеа на дар, 
да1ье од свих да~ьина животу на дар, 

даровао бих ти сећање на удвојена наша дахтања 
кад би одсуства могла да хране као зној. ]\1рм неблеску 
nосвећена ти туга: дар nеаку 

под високим баобабом љубави. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА СРЏБЕ 

Затеrнуте дотле тетиве одједном су mикнуле из onpyra 
- са свих су страна бљунуле ватре nросечених папака, 
одасвуд букнули језици, гејзири, nалме, народи мајмуна 
у ковитлацу изнад opmja бездани неукроћених дубинама 
из којих су tсиктали уздаси оnрљени .крвљу што је била сва 

роктај nрча, шкргут .кутњака, дрхтај чела, nрек кичме 
- са свих су страна .косила чула, ;грцало трње,_ 

· П..<Ъискале муље 

око човека оборене главе као хералдички хермелин 
савијених лећа у клупче. Неодмотано што се 
котр..ъало низ свој бездан. Отворен. А без \МИСЛИ. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА У :КЉУСАМА 

Сунце разбија iНОћ че:к,ићем. И она је 
орах млечан изнутра. Ако. И тад II.tЪymтe цео дан 
уrљенисане кише. Месечина nосле 
nише к.редом на табли исти задатак 
друrе ноћи. Исnлажена језика налик на nијук 

унутрашње кифле. И љу ће, мек.у, 
чекићем. И· љу ће 
nо јести 
nремазану месечином 

остала бела деца. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА УТЕХЕ 

Први је удар океана nожутео ОД грознице, 
друrи је изгубио свест npenymтeн струјама, 
тр~ћи је nоцрнео као кожа над џеnом људождера 
КОЈИ се ~анио искључиво онима који немају nраво 
да nутују. 

Немам право. И то је океан. 
Ако се и он распадне, 
nрви ће вал имати сат на руци. 
Неће бити златан, али ће куцати за све 
које ће однети са собом: ни оживљене, ни друrе. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА У- КОНЗЕРВИ 

Јутро хвата кваку, :намешта монокл жиже. 

Тек онда отвара врата хоризонта. На жалост 
за:кључана. Не одлази по бравара. Свлачи се 

. и удара прокрвавелим челом шкољку у слух 
обично глух као занемели зид. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА ДОЗВОЉЕНОГ 

Рекама су возачку дозволу издали 
саобраћајци једНосмерја; шаранима 
- неке униформе свих праваца смрти. Не зна се 
од кога су је добили дављеници. И они отичу . 
Потреба је да тужне врбе престану да туrују. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПРИЗЕМLЪА 

Лижући був..ъе стражц:.ице, кpymm мужјак не схвата 
зашто му мисли у случајном прола3у .кроз сећања 
губе корак. , 
Зар дезинсектори ове сезоне RШIIa нису .како треба опрали 
неке замраЧене уrлове лаљских П.tЪускова? 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ИЗ ГОРЊЕГ РАКУРСА 

Не гледам краља гибона. Премлада 
сам. Заштићена лишћем скривам 
махове осећања. Ни зеленило 
не отвара очи док он се за мном вере 

на кров палме. Ни она ме не гледа. 

Ни љега ја. Немам очи на поти..ъку. Ипак, он расејаном 
руком скида 

цреп по цреп с мојих леЬа. Преко крова ме гледа 
сажим..ъући лишће у букет мог црвенила. Небо се 
нагиље, али остаје неnровидно. Он пружа руку 
по мене, иако се не препознајем у својој разголићености 

превраћеној у букет зеленила. Дахтавог у мени под љим. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА СМРТИ 

И уједињени нестанак наде 

непотребне ре~а 
у песку без оба ока 

;и суровост множења 

и један крут опет почетак 

а нигде трага проласку. 

Сведок који је зрачио юд вићеноr 
вшпе не лебди 
заглушен зврјањем земље. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА БОГА НА САБОРУ 
(ПРЕВОД С ААТИНСКОГ) 

И океанске алrе јавно rоним на 1Кружни живот. Ено rих, 
расту из балканских саксија, юrраничено како волим; 
већ лавове и сличне давно укротих аренама; поплаве 
и стихије присилих да под флешом репортера одраћују 
хлеб својrих жртава. Девојкама само .као да ништа не могу. 

Прегипке певају, упркос противним искуствима, једшю 
о љубави, ах, љубави, љубави! уверене су да је !Невина. 
Мисле: чедност лродужује врсту. Уверавају 
да се грешни човек раћа безгрешно. 

Певају: »iЪубав :правда све! И IНОЖ 'У месу!« Али вини 
нож може бити 

невин, iЕШКад љубавна лу.LЩЛо. Не остаје ми друго. 
Признајем: и то сам хтео. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЉУБАВИ 

Пламен без ослонца Щюдужује 
стен свеће раменом: 
и то је нагло дуги ред затеrnутих жица 

по којима пребирају прсти 
што отпадају један по један 

почињући песму. 

Она ради што зна: мамуза подеране, 

посшщ ране поленом, пробада 
тело судбине у кошути губавца, извлачи 
из топлоте презира јауке које ..ьуби ..ьуби туби све док 
и лептири скраћеiШХ крила не залепршају. 
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СНЙМАК ПЕЈЗАЖА НЕЗАДОВОЉСТВА 
ЗАДОВОЉСТВОМ 

Обрнутих .лица, полећине стижу 
истовремено на цит. Одскачу 

с оiШе једне неПровидности, 
pyme се на супротна немаља, 
дрхтаве од тућеr дрхтаља. 

И с друrе стране тамтама 
длан што се одоздо диже на длан што се спушrа 

засипа мливом сличности 

неспоразум измећу матица я река 

укотвљених у стопут већа струјаља. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ..tЪ УБАВНЕ АЕНОСТИ 

Претопла ноћ за :капrику, 
претопла за реч, 

за хтетиосећатимислити, 
претопла за чинити 

а нарочито за бити. 
Нисам ни пас 
у ко:м:поту. 

ни ананас 

на плоту; ни -
до пола носа понос, 

од пола - цео орам. 

На један :крај цеви таме 

стао је лав. 
С дpyror краја неба мери ме 
-смрт. Подједнако 

непомични. 

Ко сам? А - они? 
Ко си ти? Син жира, 
кћер лептира? Свеједно, 
покошене све су кости: 

немам шта да дам 

ни жени 

с усном у сну 

немира, ни миру 

на дну 

вира мог недодира. 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА САЧМЕ 

18 Оскар Давичо - XI 

На трагу животу 
неотпалих брадавица, 
поколебани мужјак 

измећу дојке и дојке 
пао је 
заrлушен пољупцем 

незнано прекинутим 

пре но што је грлица 
осетила удар пуцња. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА НАМРШТЕНЕ СРЕБ.Е 

Понекад се и :младић успуже уз свој врат. 
То могу и палме. Али са свог рта он отвара 
лименку мора притиснутог плодовима 

као мисли што то су речима и осталим могућностима 
прозивања ТИШШiе. 

Понекад склизне и :младић низ шпчупане косе у руци. 
Незадовољан је собом. То јесу и невиности 
притиснуте сликовницом познатог. 

Али управо тад :младић отет привиду, сустале већ наде, 
открива даљине 

запљуснуте првим безобличним таласом пред фотоћелијом 
неумора. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА БРАТСТВА 

Кад би алкохол пољубаца 
спирао проклетство 

с чаћи, 

Пијанство би било потреба 
једнакости: 

дубље од пигмента 
ропство је жиrосало кожу; не музе зато 
:млеко у кар.лицу од уrљена; боје слободе 
свануће једном И3 :млечности 
неуrљенисаних дана. 

Не наших. Не нама. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА КИДАЊА 

Ако нисам одолео свирепости, ловац сам. 

Али зашто ниједно искуство безбројних колена мајки 
није_ заштитило најдевојачкију од свих девојака 
од свирепоr таласа љубави 
тако беспомоћноr 

пред смртним позивом жене. 
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.СНИМАК iшЈЗАЖА ОПТУЖНИЦЕ ПРОТИВ СУНЦА 

Тај nрофесор биологије у ватроrасном шлему 
rлавни татамата за небо и околину, ' 
поr:rекад запослен у фризерници, 
НИЈе ни rюкуmао да угаси 

пожаре које је сам подМетао бацајући лево-десно 

безбројне пикавце на увојке траВа 
већ сасуmених. Истовремено 
на хонорарном раду у амбуланти, 

под ведрим небом, пломбирао је 

пробушене зубе кесицама отрова. 

Чинио је то нехатно, не без умИШlьаја. При том је цепао 
редовно неке језике на два зрака: . -
остављали су за собом отиске палацања. Одала су ra 
сиктања: п.tьунути он у мртвом стању 

привременог одсуства што још претипретипрети 

зорама. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА АНТРОПОЛОГИЈЕ 

На дојци - слуnьа. У. пеленама нужности она струји као 
потреба: 

не оrледа се у огледалу птица, 

не прелази преко матице, 

не слеже раменима без ·подсетника. 
Нема рамена, нема секретарице. 

Имају их реке. Њима се још чини да текући 
изМИIILьају обале и мора. Немају их жеље. 
Њихови млечњаци обарају 
стабло издубљено rромом случаја. Оно ће пасти у реку 
пре но што случај не измисли проналазаче. 

Тек уче да пливају против млаза млека •ИЗ дојке случаја. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЗАКЛЕТВЕ 

Ако икад задрхтим љубављу пред белшюм, 
нек ми видици, бљунули из очију, 
уrину у трави; 

ако икад останем без страсти пред белином. 
нек каша.ъ што раздире звезде 

искида моја плућа; 
ако икад заплачем над белином, 
нека ме заборав заувек 
шuчаиш 

из лежишта свих мисли на ту девојку. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ОКА БЕЗ СУЗА 

Пред прошупiьеНИМ · увом сМрти клечи мој бол. Шапуће: 
можда сам и био· из племена љубави без nоноса. Али ја 

не мислим више 

на царства моћнија од смрти. Што ми нанела nораз 
једним заласком. 

Преселила се из очију обузетих њеном радошћу што се 

радовала мени: 

ја сам племе без колена, ја --, племе прашине без одзива. 

Кунем се: иако ноћ рида, сјај јауче- ја не мислим на њу. 

Иако је се не сећам, људи је стојећи дуж цеста чекају. 

Иако је не виде, ја не nлачем, 

иако nролази као цело nлеме суза предвоћено краљем 

у огртачу nоцеnаном на велике крnе бола. 

Пред шупiьИМ nогледом дижем траље са живих рана 

великих као предака nлеме 

из ког излазе ране дубоке као племе nотомака који исто 

ћуте рањени неистим 

nонором. Ја сам из пламена тог бескраја што nоrружено 

корача 

за једним сандуком несличним nоштанском а иnак 

с nисмом уnућеним 

nорукама што nонекад стижу из незнани. 
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, Кунем се: иако знам! да ниједан јеца ј неће стићи као што 
. доnиснице стижу, 

за мислим на њу иако ми заклетва крши nодигнуте прсте. 

Иако их немам више, нико из мог племена не nлаче: ни 
преци. 

Ја само. Иако сви мисле на њу на коју не мислим да не 
бих nлакао, 

иако не мислим, племе nотомака сузних очију силази њој 

у сусрет чекајући себе. 
Недонети, они то не истичу .сузама из мене. Мокрог све 

до неnоврата без врата. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЛЕГЕНДЕ 

1Ъубавник нmnтавила шаnатом 
сад nрича многе nриче о nропетој на nрсте 
ЈЬубави, на песку шаnатом, 
у сувом .лишћу где јецам шаnатом: 
тај песак, то суво .лишће, то нmnта,. тај шапат који смо 

били пре 
но што је шапатом ЈЬубавник ншптавила почео да 

шапуће nред свим уснама од облака за облицима још 
о уснама 

на које је напућена личила ЈЬубећи шапатом 
усне под зеМ.IЬОм коју газимо на nрстима manaroм 
песка, сувог .лишћа, нmnтавила што је памти 
покривену нашим шаnатом који је и од саме себе 
скрива истим шапатом. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА НЕИЗВЕСНОСТИ 

1 

Затворим ли очи nред nрет~аним даном, 
и то си IШтање ти. Тад угледам: 
неко ти nрилази, иако не nролазиш. 

Јесам ли ·то већ ја 
не сећајући се? 
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... зна два претка: један се престрави ноћу, други премире 
дању. 

Има један загрљај. Зна 
ниску малих пантера који се уједају -до крви ломе до 

кости сурвавају на дно задовољства.· 

Има један бол. Зна 
један дах ишчупане косе одгризеiШХ зуба !ИЗгребаних 

- очију, нерастављеiШХ nрстију. 
Има једно памћење. 
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Име јој је река. Из љене воде и неnролазнике посматра 
укотвл.ена глава - тај талас одавно без гласа. 

Име јој је водопад једнако висок и кад не nада киша 
-та велика чаша разбијена на безброј капи једне жеље: 
тај талас одавно пропег као мртвац немоrућег пркоса, 
иако ... 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЉУБОМОРЕ 

КА,уса ме рију: шта збива се мом једшюм слогу 
измећу послвдње поноћи и новогодишњег дана? 
Иако сваки глас у слободу сажети могу 
слогу нужности пуца чело у јарму од дуријана. 
Вара? Стезник му зачеље ;проШАости напада - слама -
отвара: сикнули мор~ки пси: заковитлано све 

је пrro остало је за мном под ривотином океана: 
Ја болове подносим. Неправду само не. 

Она је тај усковитлани једљак жара, то mье, 
тај чмар дубине којом севају сени nрошлих лета, 
те псовке светла .набијеног на ЗУIЩе пустиље 
патосане пепелом нерасцветаних планета, 

она: та два премрла тела, те споре казаљке, тај блуд без 
сата, 

те ноге до таванских :r.реда, та пигментирана .мета, 

тај удвојени r.рч под паром једног бата 
од пода савијеног око грла чашице зановета. 

Из ље сад рига дим ;равнодневица и букте пливачи 
с руком замршеном у алге, с плимом што праска 

бичем река без повратка, сунцем што мора мрачи 

кад спусти се у таласе тог· слога непро~аска . 
где злата преврнута на лик блата пгго Једе га ПИЈе, 
лепрозним nрстима отпале чланке с рукавицама свлач~ 

Њима већ миле богомољке. У љиховим цревима ГЊИЈе 
поједени љубЗвник из чијег се фосфора nретаче 
бол љубави пrro јесте, у љубав што бол није. 
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• Али ко :ме то чека надуте дијафрагме, ко !Ме ro чика 
разнете јетре водоскоком пиније, ко тражи ме црепним 
погледом кад лоптим прегрижена језика, ко ми .без лика 
соли ране, ко чупа ми косе, у очи меће трн росе кад 

слепим 
бацан из једног мора у тугу, из једне раке у !Куrу 
из једног крика у тииmну, из другог осећања у бездане 
оног једног слога што !МИ као канибал свом људождеру 

.АЈругу 
пружа оглодану ногу с две сузе подзвездане. 

Из љих излећу IIТIЩe које :ме ,кљују кљуном што није кл.ун 
већ бескрај који је у себе унела једном шкољка 
да једног дана у бисер претвори се та 11рун, 
тај прорез без краја пrro поразна моја је бољка, 
да из лажног вида сећања стид tн:а старту милости 
заборави љубав пrro убија у четири руке а мртва сме 
да настави очајање дробећи !Меса, сишући кости 
под стегом болова које подносим, неnравду коју не. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ДАВЈЬЕНИКА 

Отиснуо се зелен са неокоштале петељке ... 
Можда је лакше било пустити још сто дана да проћу 
висећи о сиси палме; моЖда је лакше · 
било сисати палац као папај преповијен у смрад обојака ... 
СлоМ.tьен при првом кораку. · 

Можда су му очи располагале видицима, можда обратно: 
јурили су се као кише неугашених жећи. Сећам се; 
две усне испуцане све до руку махале су да.tьинама. 

Оне су понекад замељивале незаустављиво 

плаветнило, nрисно као жена. Страх ме, 

потонула је прерано. Преци и потомци роне за њим: то су 

'сузе у скафандру убојних љубавника. Насрћу на бол, 

долазе из бола: то су ловци пркоса, марабуи не само људске 

вештине. Они заривају незадовољство у крв, кајање 

у науку, 

трајност у снимак магновеноr пролаза кроз неnоврат 

залеМ.tьен као конзерва. Отвара је тресак блеска. 

Из ње излази сунце у наручју океана. Уоквирена светлост 

осећа се спасеном од тиrра прашинара. Уrрожавао је. 

Прогутао ју је морски пас у морнарској мајици на пруге. 

Прво ју је дрЖао мећу зубима као кратку лулу. Отиснуо се. 
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. Димио је неко време~ .Крај_ њеrа·, i!ећ li'J:Rинyтor. с h.етељке. 
Иза угла времена престали су. Само подбуле очи на дну 
желуца појавиле су се једанпут већ изrребане 

поткожним валовљем 

чији су врло ситни зупци још чеШ.tьали овај тако незреАи 
талас 

отежао од свих невИД.tьивих таласања. У пролазу: напољу 
је све било мирно. 

Море. И морнарица. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА БЕАЧЕВЕ ЦРНКИЊЕ 

Исту не тражим, 
ДОВО.h>НО МИ је ИСТО. 
Све друrе су зато мени 

та иста у ост~а 

с којима понав.~~:>ам 

то исто као с истом, 

само без напора. Можда, 
незнанке имају мамузе. Можда, 
каn.~~:>ице заменА>иве нежности 

не вреде већег уЛога маште, ионако 

до грла у јави на текућој траци. 

----------------------------------------r 

СНИМАК ПЕЈЗАЖА НА УГАУ 

Ти си ац, он је ац 
ја- чекалац. 
Браду бријете у ходу 
сунцу чучнулом 

на заходу: 

ах, чучавац савија дуrу 
у моју тугу. 

Нека! Савија тугу 
у друrу. 

Нек није река. Нека је рак. 
Повечерје не дува пустиљи- чупавцу 
у трубу-
знак 

да П.IЬуштим: киша на мом рубу. 

Ти си аз, он је аз, 
ја - дикобраз 
без иједне блиске повијуше 
око стабла душе! 
Где сте, где сте ПАавуmе? 

Не звиждим. У блато сам сео: 
Ананас није ли бео? 
Сва бела злата - на трн! 
Улазим страшан и црн, 
За трен изићи ћу зрео. 
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НОВИНЕ ВАН ПЕЈЗАЖА 

. . . и звери у зоу урличу слободу. Не сме се побећи. Пре
раздирати; фикфак! Као звери. И готово. Доћите овамо 
зато! Овде кафа трипут жетви. Све друго - исто. Фикфак 
дечака! Фикфак остале! И ником ништа. Нестао је дечак, 
убијена на улици четири лопова, сваки с пола франка у 
џепу, петорица прегажена јутрос с nопустом на друму; 
олакшавајућа околност: журилО се; једна је девојка ск.о
чила с трећег спрата, била је бледа, бојала се висине, тек 
је почела каријеру нерегистроване курве, тринаест година, 
први пут са мном ваЈЬда, доста привлаЧНа, ·свакако лепа, 

SOD/o црна, не, то је др'уга, све је једно, све првокласно, али 
сва смрскана, неекцизирана, шта сам хтео рећи? да, 

доћите овамо г де сви секунди лете у парампарчад кад 

један минут стане на мину, доћите овамо: обале Чада по

некад су сасвим беле, доћите овамо где се траг носорога 

огледа у истој чаћи у којој и .л,удски отисак ноге у ципе

лици од свиле обраслој трскама што не мисле савијајући 

се; доћите овамо где ваша мисао покреће црне руке с де

белим уснама које вас хладе посредно или, обратно, леде

ним пићем; доћите овамо где се сви укуси могу да задо

во.л,е изван проповеди, где црна девојчица или дечак чине 

све да усреће свог бога у тропском шлему, с корнетом 

сладоледа; не бежите, доћите овамо и останите овде где 

сунце над русом зем.л,ом цеди за вас лимунаде право из 

својих воћњака, јер жуди да удахне у сушну унутрашњост 
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"!1 најnровинцијалнијих уста сав сок свог СЈаЈа, ближег 
.л, у д~ској суштини iНегоАи иједан самом себи човек, :и кад 
не мора да са~раћа пешке iНИ са својим осећањем себе; 
руке се nружаЈу: бићете ношени и у сну као слалом белом. 
Ућите! Биће сан ... 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЈЕДНЕ ПРОААЗНИЦЕ' 

1 

Две мршаве капи зноја измећу левог ува и ПО11И/оКа 
остав~оају гладан траг који светлуца клизећи низ врат 
црне сестре с једним дететом у трбуху, 
с ,щругим детеrом на лећима, 
с т.рећим босжм дете110м поред леве руке, 

с четвртим пакетом забраљених летака у ,щругој руци, 
с летом корпом опраног тућеr ;руб~оа iНа јединој глави. 
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2 

Она ми се није обратила 
на матерњем језИку 
заједничких же~оа. 
Није ме уmпала да ли знам 
где је умща јеАНакости. 
Она је прошла као што сам се 

окренуо. Иза првог блока -
школа у коју такоће :није ушла. Тамо 
се не полажу .разредИ динамита. 
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То си ти, разреде динамита, црна сестра, то си ти која 
динамитне летке не чита.III,·то си ти, сунце и хлад 

мубави, то си ти, ~сес11ро заједничкоr бола неједнако 
раtпорећеноr, то си m с ог.роМIШМ каменом саморастом 

о врату, то си ти, 

сестра моје црне .IЬУt;ави, 
то си ти отворених очију над заклоП.IЬенима, то си ти 
рањена пантерко пред којом, то си ти, клецају 
колена, то ои m, лутака белих, то си ти, :сестра 
мубави, пред којом цвокоћу, то си ти, од ст.раха 
цеви искочиле из кундака, то си ти, као очи из дуП.~Ьи, 

црна сестра која си ти. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПРЕДБУДУЕНОСТИ 

У оној творliИЦи Пакла N2 1 
и у овој творници језе растав.IЬених таласа 
на зрнев.IЬе сенке, растав.IЬених кучића 

на тела светлости, растав.IЬених слогова на 

ћутњу, одржани су исто као некад 

у оној творници растанака на текућој траци, 
одржани су под месечином 

после дужег времена први 

приснији састанци измећу будућности 
и тајне. 

У овој творници састанака, Рај N2 2 
задужен је да производи, нажу.IЬан као радник 
нежу.IЬевитог себе за друге, 

иако и њему зној Kaii.IЬe с невИд./Ьивог лица, 
као некад у Паклу N2 1. 

~~ 
'1 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ОГАОДАНОГ КОСТУРА 

Срце једног људождера 

у ппmритусу 

иоже бити налик на паnак преживара, 

на видик пресног пилета. 

Никад обратно. 

Никад обратно може бити налик 
на глад, на немоћ и старост. 
Увек на оно што је више није 
неrо јесте које јесте 
то ник:ад-обраmо. 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ЈОШ ЈЕДНОГ ПРОТИВНИКА 

ПУЧИНЕ 

Тај облак на списку излишноr 
крај плавоr шалтера за незапослене, 

тај облак над кровом општине 
скрштених руку, 

тај облак с решеткама у очима 
шестари подрезаних ка.нџи, 

тај облак без права на муље 
не припада више свом стаду, 

тај облак отворен очајаљу позајМЈоује прозоре од ветра 
високо изнад непроветреноr дроба неба. 
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ЧИЧАК НА ГРАНБУБУУ 

Бесмртност ћу целу да дам 
за коначност једне речи. 
Све буктиње звезда за грам 

земље што згажена млечи. 

Тело ми- летећи саг 
духа што ко ток реЧIШ 

не прелази обала праг: 
тек вал што у дове веЧIШ. 

Таласање што их зна 

зуб nробушен пламењу лечи, 

док бездан кроз мене без дна 
ватром бескраја јечи. 

Ох, кренути, кренути! Крећи 
кроз смрт наоружан до зуба. 
И? Наоружан до ока лећи 
на крошњу nрастарог дуба? 

Бесмртност ћу целу да дам 
за прах коначне речи. 

Све nожаре сунца за грам 

тла. Далеким млеком што млечи. 

R., 
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СНИМАК ПЕЈЗАЖА ПЕРОНА 

Излози разбијени nод nритиском 
nлиме осећања отворени су само 

пулnи nамћења. Сузе у наставцима 
и ожиљци бола ШI'о одбија да зарасте 
остају на врху иrле кратког спаја. 

Електромаrнет на растанку 
с медијумском сржи што га чинила 
гледа како с nодлоге nрашине 

крв расте nраво увис: та марамица 

маше будућим асфалтом. 



СНИМАК ПЕЈЗАЖА ГРИГРИЈА ПРОТИВ СВЕГА 

ЈIIкt.,оцајте неуједињеiШМ зубима, 
ви непошкроii.tЪених материчиних гр.лића живим 

nлодовима смрПI! 

прорежите фистулу врућице, rнојницу жртви, 
ви утроба разогромњених белим фетусима Африке 

посејане у.справiШМ ,мртвачким сандуцима 
термитјера! 

одрежите усмине задовољства, rлаву подбулу од 
сунчанице, сарк.ом множења, 

ви дуrуљастих сиса први пут пружених уснама што се 

упијају у брадавице инфициране амебном 
дизентеријом! 

одсеците с пупка зебње сезону киша, 
истисните с ритуалног прозора нетрпељивост оrлоданих 

снова, 

ви испражњених фишека IМАека што непотребно ланд81рају 

у ходу\ 
исцедите !ИЗ чељусти живота још један скок црноr 

леопарда на ж.ртву, 

дехидратизујте жртву, претворите је у песак који струји 
низ пешчане сатове не веће од лешника 
најеженоr као грлић материце, 

ви остареле жене по стоти пут узалуд ноћиле у кази јако 
ненасртљивоr мужа 

и ви шкљоцајте зубима разума 
шкљоцајте, щк1о0цајте 
неуједињеiШМ зубима 
матица да не протеку без ушћа крај њеrа. 
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СНИмАк ПЕЈЗАЖА НЕОДРЕДИВОСТИ 

Има имена под водама 
што именујући не покрећу 
што покрећући не казују 
што казујући не означују 
што издвајајући не задржавају. 
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НАПОМЕНА 

Збирка песама Каирос изишла је 1959. у издаљу Нолmа. 
Исте те године заrребачки Ау~еос издао је Tvone, који су потом 
у цеАИНИ УШАИ у збирку Сншщи, Нолm 1963. 
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(Нечије сузе ветровите с ЛЈЩа, окруrле из nрофила) . 
(Од ОВИ!Х: ретких звезда до жиже свих времена) . 
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43 
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81 
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__ t 

(Бити,) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Бити! та трава која сам можда још увек) . . . . . . 
(Бити! Разбити зубе тој зебњи што шкрrуће) . . . . . 
(Нек виси ко хоће низ љубав на дављеничкој сламки,) . 
(Измећу сто ХИ1Ьада сати) . . . . . . . . . . . . 
(Окренут сњњу коr ииса:м. дао,) . . . 
(Из људске секунде себи недово,ъне) 

снимци 

ТРОПИ I 

леrеnя ...... . 
Облаци који и .нас чине 
Земља . 
Реке .. 
И Амазон 
Обала 
Светлост 
Кајман ... 
Поремећена вата 
Непента 
ЛаЈМа 
Време .... 
Пејзаж 
Снимак nе]зажа испред суtЩа; 
Снимак пејзажа неочекивања . 
Снимак nејзажа ватре . . 
Снимак пејзажа жара . . 
Снимак nејзажа жећи . . 
Снимак nејзажа недодира 
Снимак пејзажа лености . 
Снимак nејза:жа чежње . 
Снимак пејзажа туrе . . . 
Снимак пејзажа трПiЬеЊа . 
Снимак пејзажа беэнаћа . 
Снимак nе]зажа · стрепље . . . . 
С:ни;м:·ак nејза:жа nрве суровости . 
Снимак nејзажа ћутље . . . . . 
Снимзос nејзажа непрИIАатоћености . 
Снимак пејзажа термина . . . . . . 
Снимак nејзажа даноноћне оnасности 
Снимак nејзажа ивШЈ;е . . . . . 
Снимак nејзажа дамарања . . . . 
Снимак пејзажа кактуса . . . . . 
Снимак шiјзажа nод :канџама звери 
Снимак nејза:жа одржања . . . . 

20* 

90 
91 
93 
94 
96 
97 
98 

105 
108 
115 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
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СНЈИМак пејзажа презира . . . . 
Снимак пејзажа пркоса . . . . 
Снимак пејзажа судбине .... 
Снимак пејзажа проrивсудбине . 
Снимак пејзажа отпора . . . . 
Снимак пејзажа враћања ... 
Снимак пејзажа без предисторије 
Снимак пејзажа пос.ледњих речи . 
Трећа брњица 

1. Јутро с главом у завоју . 
2. ЗамеНIИЦе фатаморгане 
3. Ожиtоа.К ћутње 

Насеље . . . . 
Сенка ничега . . . 
Бурме на ло:мачи . . 
Тропски <ШIТИ1'рОПИ • 
Проклетство . . . . 
Извор на густом тргу . 
Невиности . . . . . . . 
Снимак пејзажа невиности . . . . . . . . . . 
Непристајаље на реч задату смрти ........ . 
На једном зиду кредом писало је то исто само друкчије . 
Мириси белих очију .· . . . . . . . . 
Кајаље ............ · · 
Неопроштај . . . . . . . . . . . 
Балада о сновима црног чистача улица. 
Сат обезглављених сенки . . 
Туга всiн поља гравитације . 
Још један свет . . . . . 
То је негде ....... . 
Обала коју знам пре себе . 
Могућности . . . . . 

СУНЦЕ БЕЗ СУНЦОБРАНА П 

Снимn пејзажа комnаса ...... . 

. . 

Снимак пејзажа неких речи . . . • . 
Снимак nејзажа духа . . . . . . . . 
Снимак пејзажа питања после одговора . 
Снимак пејзажа постојаља . . . . . . 
Снимак пејзажа Црн.а noza • . • . . . 
Снимак пејзажа грудне звезде . . . . . . . 
Снимак пејзажа сна што кружи као nланета . 
Снимак пејзажа сунца без сунцобра.на . . . 
Снимак пејзажа сенке .. 
Снимак пејзажа фламенrа 
Снимn пејзажа ОдРаЗа • 
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Снимак пејзажа промене . . . 
Снимак пејзажа чела . . . . 
СНњ\1:-ак пејзажа прве дивљине . 
Снимак пејзажа силогизма . . 
Снимак пејзажа приближности ..... 
Снимак пејзажа експерименталне прашуме 
Снимак пејзажа пешчаног сата пуст:иње . 
Снимак пејзажа хоризонта на митингу . 
Снимак пејзажа биографије . . . . . 
Снимак пејзажа dendroaspis viridis . . 
Снимак пејзажа иза звезда . . . . . . 
Снимак пејзажа после казне . . . . . . . . . . 
Снимак пејзажа извештаја о истрази над гравидном гра-

витацијом .......... . 
Снимак пејзажа завесе у два чи.на . . . 
Снимак пејзажа зрака . . . . . . 
Снимак пејзажа пустињске железнице 
Снимак пејзажа мора . . . . . . . 
Снимак пејзажа будућности .... 
Снимак пејзажа заласка . . . . . . 
Снимак пејзажа нетакнутог временом 
Снимак пејзажа глади . . . . . . 
Снимак пејзажа зрака . . . . . . 
Снимак пејзажа демографије . . . 
Снимак пејзажа неверице . . . . 
Снимак пејзажа неправедне правде 
Снимак пејзажа метафизике . . . 
Снимак пејзажа неизговора . . • 
Снимак пејзажа ангажованих осећања . 
Снимак пејзажа срџбе . . 
Снимак пејаажа у кљусима 
Снимак пејзажа .утехе ... 
Снимак пејзажа у конзерви . 
Снимnк пејзажа дозвољеног 
Снимак пејзажа призеМ.IЬа . . . 
Снимак пејзажа из горњег ракурса 
Снимак пејзажа смрти . . . . . 
Снимак пејзажа бога на сабору . . 
Снимак пејзажа љубави . . . . . . . . . 
Снимак пејзажа незадовољства задовољством 
Снимак пејзажа љубавне лености . 
Снимак пејзажа сачме . . . . . . . . . 
Снимак пејзажа намрштене среће . . . . 
Снимак пејзажа братства . . . . . . • 
Снимак пејзажа :кидања . . . . . . . . 
Снимак пејзажа оптужнице против сунца . 
Снимак пејзаrжа антропологије 
Снимак nејзажа заклетве . . . . . . . 

231 
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276 
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Снимак пејзажа ока без суза . 
Снимак пејзажа легенде . . . 
Снимак пејзажа неизвесности . 
Снимак пејзажа љубоморе . . 
Снимак пејзажа дав.л.еника . . 
Снимак пејзажа белчеве црнкиње 
Снимак пејзажа на углу . . . . 
Новине ван пејзажа . . . . . . 
Снимак пејзажа једне пролазнице . 
Снимак пејзажа предбудућности . . 
Снимак пејзажа оrлоданог костура 
Снимак пејзажа још једног протИВНВЈКа пучине 
Чичак на гра:нбубуу . . . . . . . . 
Снимак пејзажа перона . . . . . . . 
Снимак пејзажа григрија. против свега. 
Снимак пејзажа неодредивости . . . . 

Напомена ............ . 

.· 

280 
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ОСКАР ДАВИЧО 

КАИРОС 

снимци 

* 
Технички уредник 

Жижа Петровиh 

Коректор 

Вера Korcuh 

* 
За издавача 

Нздавачrсо предузеће ПРОСВЕТА 

Беоrрад, Добрачина 30 

Штампа 

Беоzрадски zpaфuчrcu завод 

Бео!Ј!ад, Булевар војводе Мшпића 17 




