
52

ВР ТЛО ЗИ
Д. Ј. Да ни ло ву

Вр тлог во де и вр тло жна ви ја ви ца
ле де ног да на умо та ног у ма глу
ма ње су опа сни од вр тло га ри је чи.
Ако се у вр тло гу ри је чи не ухва тиш 
чвр сто за олов ку спа си те љи цу,
за час се мо жеш на ћи на дну.
А до ље че ка ју кр хо ти не и шиљ ци
 у па рам пар чад из мр вље них ми сли
ко је ни су над ра сле сво је кли це.
И сјен ке оних ко ји ма су вр тло зи
ри јеч них бр за ка и ко смич ких си ла
од ни је ли ду ше, стр пљи во че ка ју.
За то, на до шлу сна гу вр тло га ри је чи
спу та вам ни је мим раз го во ром
с дје те том ко је из мај чи не утро бе
при зи ва пла вет зве зда и сло ва
да га са дна по ву че у ви си не.

УЧИ ТЕ ОД ДЈЕ ЦЕ
Учи те од дје це. Од дје вој чи ца и дје ча ка ко ји 
на пје шча ним пла жа ма пра ве ку ле и гра до ве.
Кад ку ћу гра ди те, воћ ња ке за са ђу је те,
те ше те хра сто во брв но да по ток пре мо сти те,
учи те од дје це ко ја, на о ко без бри жна,
по мор ским пла жа ма гра де ку ле и гра до ве.
Ка да но ве на уч не те о ре ме ус по ста вља те,
ка да кон стру и ше те ва си он ску ле тје ли цу
ко ју ће те за од лу та лом ми шљу лан си ра ти,
но ви ро ман, пје сму или дра му ка да пи ше те,
учи те од дје це ко ја, у ства ра лач ком за но су,
ку ле и гра до ве по ри јеч ним пла жа ма по ди жу.

ГЛАСОВИ

Ран ко Па вло вић
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Ка да са же ном бу де те но ви жи вот ства ра ли,
да ку ћу, воћ њак, мо стић, на уч не те о ре ме,
ва си он ски брод и књи гу има те ко ме оста ви ти,
учи те од дје це. Јер, њи хо ви гра до ви и ку ле
по чи њу да тра ју тек ка да их слу чај но
не чи ја не па жљи ва но га или та ла си сру ше, 
а ви те зо ви што су у њи ма жи вот усрк ну ли
ра зи ђу се сви је том да ср цем злу пр ко се.

УЗА ЛУД НА ПО ТРА ГА
Тра жи ли су ме, ба ха ти, да ни ма и но ћи ма.
Ула зи ли у стје но ви те ка њо не и пе ћи не,
за ви ри ва ли у миш је ру пе и ор лов ска гни је зда,
пре вр та ли мра мор је и ри ли зе мљу под њим,
раз гр та ли жар по пре дач ким ог њи шти ма.
Тра жи ли ме у ри је чи ма не на пи са не пје сме, 
на мје сти ма гдје се овје ра ва ју те ста мен ти,
по стр ни шти ма гдје су глад не пти це
по зо ба ле и по сљед ње зр но ис па ло из кла са.
Зва ли ме с пла ни на име ном и пре зи ме ном 
мог име ња ка и пре зи ме ња ка, ро ђе ног исте 
го ди не као и ја, од истог оца и исте мај ке,
али дав но по то пље ног у мо ре но стал ги је
што за пљу ску је уну тра шњу стра ну мо је ду ше.
Тра жи ли ме и у се би, али ме ни су на шли.
Тра жи ли ме са мо за то да ми ка жу
да су ме тра жи ли, и ни су ме на шли.
А тре ба ло је са мо да за ви ре у мо ју ду шу
и у ср це оне ко ју ни сам пре стао да во лим.
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МИ САО, РИ ЈЕЧ, ПО СР НУ ЛИ СВИ ЈЕТ
Крх ка је ми сао оног ко ји ово за пи су је
да се о њу осло ни по ср ну ли сви јет.
Тре ба му ја чи осло нац. Ни ри јеч, на ко јој
од на стан ка по чи ва, да је сва ко ју тро,
на ште ср ца, при је сун че вог из ла ска
узи ма као ли јек, не би у ње го ве ве не
вра ти ла сна гу ко ју је ис тро шио
се бе уни шта ва ју ћи. За то, и ми сао
и ри јеч оста вљам они ма ко ји ће,
кад до ђу, зна ти ка ко се у њих вра ћа ју 
пр вот ни сми сао и пре дач ка сна га.

КРУГ У КО ЈЕМ ЈЕ СМО
То са вр шен ство, без ијед не оштри це,
бо де око. Не до ти че га, али се у ње га
бол но за си је ца. Ко има пра во
да круг око се бе на чи ни, да се
од дру гих оди је ли, да свој сви јет 
ство ри и са вр шен ством га оме ђи,
бо гом над бо го ви ма да га про гла си?
Већ ви дим за пи та не ко ји су за ја ха ли
ислу же не ко би ле, за ши љи ли ко пља,
па сил но ју ри ша ју на твој круг,
чо вје че ко ји хо ћеш да бу деш Свој,
и ни шта не тра жиш од остат ка 
сви је та ко ји ти ни чим не при па да.
О, про га ња ни, чу вај свој круг,
јер у ње му је и би ће на шег соп ства,
чак и он да ка да то и не на слу ћу је мо.
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ЧИ ТАЧ ПО Е ЗИ ЈЕ
По зна јем чо вје ка ко ји ни је пје сник,
а чи та по е зи ју. Мо жда има још та квих,
али и он сам учвр шћу је ми на ду
да још има оних ко ји вје ру ју
да по е зи ја мо же оја ча ти ко сти
овом по кле клом, ра хи тич ном сви је ту.

ГЛИ СТА НА АС ФАЛ ТУ
Из ме ке утро бе ху му са,
из ље ко ви те та ме ко јој при па да,
из уске пу ко ти не, из ко је се
пр ко сно ус пра вља ди вља мен та,
као из мај ке, као из ду гог сна, 
из ми ли ла гли ста на ас фалт.
По сли је ки ше, упе кло сун це.
И да има гла ву, не би зна ла ку да.
Осје ћам ли то ка ко ми гр ло
сте же кра ва та док раз го ли ћен
мор ском оба лом уди шем 
свје жи ну ју тра слич ног пра и ско ну?

РАТ НО ПЛЕ МЕ
Из пе ћи на, из не про ход них ка њо на,
из ди вљих шу ма, из пра и сто ри је,
рат но пле ме пре се ли ло се на бу ле ва ре,
у со ли те ре, у ака де ми је на у ка,
на ум не на уч не сим по зи ју ме.
У ми ру се од у пи ра ло од у ми ра њу,
у ра ту пла ни ра ло но ве ра то ве.
Са да у ко смич ким ла бо ра то ри ју ми ма
сми шља бом бу ко ја ће га вра ти ти
у пе ћи не, у не про ход не ка њо не,
у ди вље шу ме, у пра и сто ри ју.




