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СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ
Го ран Ла ки ће вић је под пре зи ме ном Ко стро вић об ја вио че ти ри збир ке пе са ма, а 

за тим се по ву као. Ње го во пе ва ње на нео би чан на чин ко ин ци ди ра са исто риј ском 
ствар но шћу. Раз мо три ли смо опус као да је ко на чан, што не зна чи да сна жна пе снич ка 
ин ди ви ду ал ност ко ја би је из сти хо ва не ће на ћи свој но ви пут. 

Ко рен Ко стро ви ће вог пе ва ња по тра жи ли смо у пр вој збир ци Обр ти (Књи жев на 
омла ди на Ср би је, Бе о град, 1986). Ин ди ка ти ван је епи граф овој по е зи ји, ко ји, а да ово 
ни је игра ре чи ма, за и ста пред ста вља кључ ко јим се ула зи у за мак, на зо ви мо га та ко, 
пе сни штва: У ру ци ми кључ кљу ча. Иако на пр ви по глед ово мо же за зву ча ти као мла-
да лач ко игра ње ре чи ма, мно ге пе сме ове збир ке све до чи ће о та лен ту ко ји је за свој 
умет нич ки про се де иза брао упра во игру као основ свог ства ра ња. 

Пе сме су по де ље не у ци клу се, што го во ри о обим ни јој и оп се жни јој кон цеп ци ји 
ко ју Ко стро вић има при кре и ра њу по е зи је – то на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у Ми ту 
о ка ме ном уму (Књи жев не но ви не, 1988).

За чи та ње Ко стро ви ћа упра во и по сто ји кључ, бу ду ћи да су ове пе сме у збир ка ма 
по ста вље не рит мом ко ји зах те ва хро но ло шки при ступ. Тач ни је, зах те ва од чи та о ца 
од ре ђе но ан га жо ва ње. Не ке пе сме, отрг ну те из кон тек ста, не мо гу се пој ми ти она ко 
ка ко се по и ма ју уну тар збир ке, што го во ри о по сто ја њу над струк ту ре, и бит но сти 
по ло жа ја пе са ма у опу су, од но сно и на ни воу ци клу са, и на ни воу збир ке.

За то ће мо на ро чи ту па жњу обра ти ти на „Ко шу љу“, увод ни ци клус збир ке Обр ти. 
„Ко шу ља“ се та ко не ће ис по ста ви ти са мо као хро но ло шки по че так, већ ће пред ста-
вља ти и сво је вр сни ко рен по то њих ци клу са, и збир ки.

Ко шу ља за рат
и да ви до вит бу дем
по пре да њу
де вет го лих ба ба
ћу те ћи је ши ју. 

(„Ко шу ља“)

Лир ски су бјект у овој пе сми у на ро чи том је по ло жа ју. Лик де ча ка глав ни је ју нак 
ове по чет нич ке збир ке. А то се ви ди и у од но су на ба бе. Ста ре же не пред ста вља ју 
жен ски прин цип ко ји је бли зак де чач ким го ди на ма, по ми ње се пре да ње, ко је је у ве зи 
са ста ри ца ма, оне му ши ју ко шу љу, а кад се умо ре, игра ју кли ке ре. При су тан је обра-
зац за ме не уло га, што ће Ко стро вић че сто ко ри сти ти у свом пе сни штву: игра и иро-
нич ни обр ти, ко ји уста ље не фра зе о ло шке и по сло вич ке обра сце рас пар ча ва ју, те 
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он да текст де лу је као ви ђен у по ло мље ном огле да лу, или као у раз би је ној и по но во 
ле пље ној сли ци чи ји су де ло ви сра сли на по гре шним ме сти ма, али омо гу ћу ју да се 
уђе у ме та фо рич ну и ме то ни миј ску струк ту ру пе сме. 

„Ко шу ља“ (за рат) на го ве шта ва оста ле пе сме ко је пред ста вља ју опремaње ју на ка, 
за тим до ла зе пе сме о ра то ва њу, и о ста њу по сле ра та. Иако не ма еп ских еле ме на та 
на ни воу по ет ског дис кур са, ци клус је са ста вљен као од јек еп ског мо де ла. Та ко је на 
сво је вр стан на чин ин тер пре ти ран еп ски мо дел (рат), а на го ве шта ва се, пу тем лек се-
ме пре да ња, на чин на ко ји би се мо гла чи та ти ова по е зи ја – као аутен тич ни мит ко ји 
се јед ним ко ре ном спу шта до на ци о нал ног не све сног, а дру ги свој крак пру жа ка 
мо дер ној по е зи ји, ка уни вер зал ном по ет ском не све сном, ко је до ла зи из ду би на про-
чи та не лек ти ре фран цу ских сим бо ли ста, као и мо дер не по е зи је уоп ште. Ов де се пре 
све га ми сли на ви до ви тост, ко ја ни је од ли ка са мо на шег ко лек тив ног ми та и пре-
да ња, већ је и је дан од про грам ских за да та ка Рем боа. Те му ви до ви то сти Ко стро вић 
по но во ак ти ви ра, раз ра ђу је и про ду бљу је у збир ци За гроб ни са нов ник (Рад, Бе о град, 
1990).

По след ња у ни зу из да тих збир ки, Ве ли ки на род ни кур вар (Све то ви, Но ви Сад, 1997), 
на чу дан на чин ко ре спон ди ра са ци клу сом „Ко шу ља“. Она по се ду је нај ве ћи сте пен 
ре фе рен ци јал но сти у од но су на тзв. ре ал ност зби ва ња у на шој, бал кан ској, зе мљи. У 
њој Ко стро вић ви ше не ин тер пре ти ра мит, већ ствар ност на јед ном ши рем, др жав ном 
пла ну. Ка да је об ја вљи вао збир ку 1986. го ди не, ни ко ме на па мет ни је па дао рат. Али 
је Ко стро вић, спу шта њем у на ци о нал но и ко лек тив но не све сно, за хва та ју ћи са из во-
ра пре да ка, по гле дао ви до ви то у бу дућ ност, баш као у не ка кво древ но про ро чан ство. 
У овој по е зи ји су се на чу дан на чин ис пре пле ле пе снич ка и мит ска осно ва, са ак ту-
ел ном ствар но шћу. Ула зе ћи у по е зи ју као де чак ко ји се игра, он је, де се так го ди на 
ка сни је до спео до ту ма ча све га оно га што је до шло по сле ра та. Ње го ва ви до ви тост 
ис по ста вља се на тај на чин као пра ва, из два раз ло га: је дан је ви до ви тост или увид у 
зби ва ња у ствар но сти, дру ги је увид у бу ду ће соп стве но пе ва ње ко је ће би ти ин спи-
ри са но упра во том пред ви ђе ном ствар но шћу. 

Увод ни ци клус про фи ли ше пе сни ка му шкар ца са бал кан ског тла. Иако Ко стро ви-
ће ве пе сме има ју ши ри ра спон, у њи ма се, фраг мен тар но до ду ше, али до след но, кон-
сти ту и ше на ро чит пе снич ки су бјект, ко ји пе ва о те ма ма мно го раз у ђе ни јим не го што 
би то био не ки од ре ђе ни на ци о нал ни епос. Овај мла дић ки го вор от кри ва два раз ли-
чи та по ла ових пе са ма: са јед не стра не је му шки прин цип игре и ра та, де ча штва, а са 
дру ге стра не сто ји ко лек тив ста рих же на, жен ски прин цип ко ји је у овој ин тер пре та-
ци ји мно го ста ри ји, го то во ма три јар хат ски осли кан: Од мо ри ша ке пра мај ко/ ти хо за
ку кај над на шом не во љом („Вре те но пре да ња“), или при зи ва ње „Мај ке свих оџа ка“ да 
им да ве че ру од пла ме но ва (Бук ти њу ми спре ми/ да ју тар њи свет про го рим). Му шки 
прин цип – му шкар ци не пла чу, за звао је же ну да она пла че уме сто ње га или њих, док 
рат не игре и бо ли тра ју, чак и мно го по сле свр шет ка ра то ва. 

Ова пе сма зву чи као ха и ку да на шњих по сле рат них да на. Ов де је пе сник, тач ни је 
пе снич ки су бјект, иза шао из сво јих уских окви ра ин ди ви дуе и по и сто ве тио се са рат-
ним стра дал ни ци ма; у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, тек је тре ба ло да до ђу.
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РАТ НИ МО НО ЛОГ

Мо је рат не
го ди не
за бо ра вље не

Ипак:
ме ци у ме су
не мо гу
се ока чи ти
на за ста ву 

„Епи лог“, по след ња пе сма овог ци клу са, да је иро ни чан обрт це лој рат ној аван
ту ри. У њој се, ме ђу тим, на го ве шта ва зре ли је и те мељ ни је пе ва ње ко је се оства ру је у 
Ми ту о ка ме ном уму, али и у Ве ли ком на род ном кур ва ру. Ова пе сма је ви ше стру ко иро-
нич на: пре ма соп стве ним пе сма ма, те ма ти ци, и пре ма се би као пе снич ком су бјек ту 
ко ји се ба ви пре ва зи ђе ном те мом:

Упам ти мо да
рат ни сно ша ји су
про шли да
де ча ци ви ше не
иду да
се игра ју
сва ког да на да
са да ра сту мир ни је
од др ве ћа да
тај се ма те ри јал ви ше
не упо тре бља ва за
гра ђу ку ће (чи тај:
књи ге)

Ка сни је ће ова те ма пи са ња и свр хе пи са ња уоп ште као и пи та ње соп стве ног пе-
снич ког по зи ва би ти раз ра ђе на у ци клу су „Це ду ље мог пе ро но ше“, у књи зи Мит о 
ка ме ном уму.

Дру ги ци клус, „Обр ти за пу то пи се“ има не што раз у ђе ни ју те ма ти ку. У ње му је до 
из ра жа ја до шла фраг мен тар ност и рас пар ча ност Ко стро ви ће вог пе ва ња. У њој се 
на ла зе сли ке и пре де ли ко ји под се ћа ју на га ле ри ју гро теск них фо то гра фи ја, на ко ји-
ма се на нео би чан на чин спа ја ју чуд но из об ли че ни фе но ме ни сва ко дне ви це. Су бјект 
и објект ме ња ју по зи ци је (крик жа бе ко ји про ди ре у мо ју но гу, или пак ла буд ко ји нас 
учи да ућу ти мо). Овај на о па ки свет при ка зан у сли ка ма-пе сма ма до нај пу ни јег из ра за 
до ла зи у го то во про грам ским пе сма ма ко је су ес ха то ло шке ви зи је. Ка сни је ће се ти 
фраг мен тар ни тек сто ви, ко ји у Обр ти ма пред ста вља ју са мо од лом ке ужа са и смр ти, 
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раз ви ти у чи та ву збир ку пе са ма ко је на је зо вит на чин го во ре о смр ти, ви ђе ној из угла 
мр твог. Ов де су то са мо из не над на сно ви ђе ња ко ја до спе ва ју у пе сни ков ви до круг. 
Пре стра ше ност пред си ла ма ко ји ма „ви ре сли не из но са“ у За гроб ном са нов ни ку пре-
тва ра ју се у отво ре но је зо ви то тка ње при су сре ту са тим си ла ма ја чим од на шег по и ма-
ња. За сад је то са мо ски ца, или цр та ни филм са цр но ху мор ном осно вом:

По да ни ци Си ла
грак ћу ли грак ћу 
кле шти ма

ули цом хи та ју 
хи ља де 
иш чу па них но се ва

Лир ски су бјект у овој збир ци све стан је свог деч јег/де чач ког по гле да на свет. Де ца 
че сто раз ми шља ју о смр ти, ода тле по ти чу ове ин фан тил не пред ста ве. Отуд ове пе сме 
у по је ди ним мо мен ти ма под се ћа ју на цр та ни филм у ко ме се оно је зо ви то и стра шно 
пред ста вља све де ним деч јим је зи ком, за др жа ва ју ћи при том не што од свог сло же-
ног ужа са, али и ху мо ра ко ји се том ужа су под сме ва. Он се игра, али и на слу ћу је, или 
пред ви ђа да ће тај свет, при ка зан као пе снич ка сли ка, јед ног да на по ста ти ствар ност. 
На ја вљу је се гро теск ни смак све та, а ес ха то ло шке пред ста ве сто је за јед но са про-
плам са ји ма ми ра и ти ши не. Сле де ће пе сме мо же мо по сма тра ти као ус пе ли је пред-
став ни ке ин фан тил ног по гле да на свет.

Кру на ми
тог ју тра ти шта ла
гла ву Си ђем са
пре сто ла до
про зо ра До ле
си ћу шне при ли ке
не што ви чу Ски нем 
кру ну ви дим:

она си ја па 
си не и ме ни Вра тим 
на пре сто ва жост
по ло жа ја На ре дим да
при не су још јед но
пи ле пе че но си ћу шно
пи ле баш због шет ње 
по је де но

ОБ ЉУ БА ВЕ ЛИ КОГ ДЕ ЧА КА

Ве ћи део не ба
не оста вља ути сак
на ме не По не кад
са мо до жи вим 
ства ра ње у
јед но став ном 
кре та њу обла ка 
пре те ћег

Ужи вам 
што ни сам до вољ но 
по рас тао да га
ухва тим

Иако су одво је не у за се бан ци клус, „Маг сит них сли ка“, ове пе сме су по те ма ти ци 
бли ске они ма из „Обри са за пу то пи се“. На ста вља се сно ви ђе ње, на ста вља се по тре ба 



да се обе све ти по е зи ја. Из не над не и слу чај не ви зи је сто је на по ре до са про ми шља-
њи ма о смр ти.

ДЕ БЛО

У бес крај ном про сто ру
пеј за жа ко ји из ра ња
из ду бо ких ми сли
по пу ња ва ју ћи бед но
склад и ши ри ну
ле жи де бло
убо ги ма за се де ње

Мо ја ће са хра на би ти сме шна

Знам са мо: при пи ша ло ми се
А ре кли: оста ни по ло жен
Не ма ри: они што су пла ка ли

су ме
олак ша ли

У овим пе сма ма мо же се при ме ти ти до след но не го ва ње ин фан тил ног дис кур са – 
ста па ње са Дру гим, и за ме на уло га, би ло да су у пи та њу су бјект и објект, или за ме на 
су бје ка та. По ре ме ћен од нос су бјек та и објек та све до чи о деч јем, не из ди фе рен ци ра-
ном по гле ду на свет.

Баш та кве ће би ти и љу бав не пе сме из ци клу са „Љу бав ни ша ре ни ше шир“ – оне 
до след но не гу ју ин фан тил ни по глед на љу бав, ко ја је схва ће на као ша љи ва игра: сво ју 
дра гу хо ће да по ву че за уво, не би ли чуо ка ко зво ни ње на љу бав; или као цве то ви што 
се увла че и из вла че из зад њи це. Те ма љу ба ви је са мо отво ре на, у ка сни јим пе сма ма 
не ма је у ова квом, екс пли цит ном сми слу.

У ци клу су „При ча о ни ца“, на ла зи се по на шем ми шље њу јед на од нај у спе ли јих пе-
са ма ове збир ке. На пр ви по глед она но си не што од мла да лач ког аче ња, ка ко су то 
кри ти ча ри при ме ти ли (Љ. Си мо вић), али ако по дроб ни је раз мо три мо ову пе сму, мо-
же мо от кри ти мо дел по ко ме Ко стро вић гра ди не ке од пе са ма.

ТИ КВА

До дај ми ту
ти кву да је
пук нем

да је
шут нем 

да се 
се ме ње но
сок њен
рас пр шти по
се о ској ва си о ни

да се 
на род ди ви

мо јој но зи
бо га тој кад
ти кве поч ну
као ва шке

па
га ми жу по
ко жи кад се
у бун де ва ма
бу де жи ве ло
он да ће ми 
но гу у му зеј

ста ви ти
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У овој пе сми при сут на је је зич ка и се ман тич ка игра око ре чи ти ква. По јам ти кве у 
ко ло кви јал ном сми слу упу ћу је на гла ву, ло ба њу, али шу ти ра ју ћи је про ши ру је се ње но 
зна че ње на лоп ту, из че га сле ди да се као у фуд бал ској утак ми ци по сти же гол, та ко што 
ће се она рас пу ћи, по се о ској ва си о ни, што нас да ље во ди ле ген дар ној пред ста ви о Ку мо-
вој сла ми или Млеч ном пу ту. Су бјект се за тим пре тва ра у оно га ко ме се на род ди ви. Ње-
го ва но га је та ко ја до но си бо гат ство, али је пред ста вље на, суп сти ту ци јом ме то ни миј-
ском као бо га та но га. За тим опет ко ло кви јал ни стил сли ка ња ти ка ва ко је га ми жу као 
ва шке, и ра сту до раз ме ра у ко ји ма се у њи ма мо же жи ве ти. Ова мит ска пе сма о бо гу 
плод но сти, ви ђе ном на са свим мо де ран и нео че ки ван на чин, све до чи о та лен то ва ном 
из бо ру лек си ке ко ја умно жа ва зна че ња на не ко ли ко се ман тич ких под руч ја: у њој су се 
спо ји ле је зич ка-деч ја игра, бај ка, мит, ко ло кви ја ли зми сва ко дне ви це и про ро чан ски 
ин то ни ра но от кро ве ње. При све му то ме до след но је спро ве де на ло ги ка пе сме ко ја 
има сво је ре фе рен це ис кљу чи во у је зич ком све ту, и из ње га цр пе сво ју енер ги ју. Ко-
стро вић не ко ри сти але го ри ју, већ се пре мо же ре ћи да пи ше по за ко ни ма је зич ких асо-
ци ја ци ја, и је зич ких тво ре ви на – у пе сми се ни жу сли ке ко је су на пр ви по глед нео че-
ки ва не, али су по ста вље не та ко да са чи ња ва ју ко ла жно је дин ство и спа ја ју не спо ји во.

Ову пе сму мо же мо на зва ти ти пич ном за ве ћи ну Ко стро ви ће вих успе шних пе са ма, 
бу ду ћи да по се ду је уну тра шњу, умет нич ку ло ги ку. Је ди но у том кљу чу мо же се по-
сма тра ти ње го ва по е зи ја, ко ја, да се по слу жи мо филм ском тер ми но ло ги јом, не пред-
ста вља до ку мен тар не фил мо ве ми сли и осе ћа ња, већ ства ра бај ко ви те фил мич не 
тво ре ви не по ве зу ју ћи на из глед ра зно род не сли ке.

Пе сме збир ке Мит о ка ме ном уму од ли ку ју се ве ћом ко хе рен ци јом у од но су на 
„Обр те...“, то је у ства ри сво је вр сни ро ман у пе сма ма. Те ма ти ка је згу сну та, а ти че се пи-
та ња од ра ста ња и ства ра ња пе снич ког су бјек та, ко ји по том тво ри мит о ка ме ном уму.

Увод ни сти хо ви све до че о гор чи ни ко ју ва ља о по јас за де ну ти, па мо жда пре ма 
ово ме тре ба чи та ти основ ни тон ове збир ке, као пре вла да ну гор чи ну. Увод ни ци клус 
„Про бам се бе“ пред ста вља гор ки бил дун гсро ман, дат кроз низ пе са ма ко је пе ва ју 
кључ не мо мен те од ра ста ња и ста са ва ња до пе сни ка ко ји се очи та ва у на ред ном ци-
клу су „Про бам пе ро“.

„Од гој де те та“ пред ста вља у ства ри од гој пе сни ка у мла до сти – шта се де ша ва ло 
док пе сник ни је по стао пе сник. Пе сме су да те у фан та зма го рич ним бо ја ма, под се ћа ју 
на сли ке сна ко ји има сво ју вла сти ту ло ги ку и сим бо ли ку. Основ ни за плет је око не ко-
ли ких сим бо ла, (или бо ље ре ћи ам бле ма) ко ји су опо зит но по ста вље ни у све ту зна-
че ња ових пе са ма, а то су: слон – тр ска, ку ла – ру па, и ка си ца пра си ца. Пе сме као да 
пред ста вља ју не про ту ма че не сли ке сна (а то је у ства ри жи вот), на пи са не од стра не 
не ре флек то ва ног су бјек та, ко ји на тај на чин по ста је објект до жи вља ја. 

Лир ски „објект“ тр пи при ти сак „та ти ног сло на“, све док га оклоп – „без бри жни по-
ди јум за игру“ не одво ји од све та. Лир ски су бјект се кон сти ту и ше кроз за тва ра ње ка 
спољ ном све ту. Ауто ри тет ро да по ста је у вре ме ну ауто ри тет шко ле, ко ји је та ко ђе 
не под но шљив за су бјект.

Су прот на те жња су бјек та оли че на је у мит ски ин то ни ра ној по тра зи за ру пом, а 
што пред ста вља жен ски прин цип. Док је у Обр ти ма жен ски прин цип ви ђен из угла 
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де ча ка ко ме ста ри це ши ју ко шу љу, ов де је већ о ге не ра циј ски бли ским жен ским осо-
ба ма. Су бјект про ла зи кроз об ред сек су ал не ини ци ја ци је. Дру гим ре чи ма, при ти сак 
од о зго, од над ре ђе них, на ла зи свој из лаз у по тра зи за ру пом. На пр ви по глед то је вул-
га ри зо ва на жен ска пред ста ва, али у укуп ном зна че њу, та ру па пред ста вља без бед ни 
осло нац и скло ни ште од при ти са ка спо ља шњег све та. У пе сми „Игра“ при ка за на је 
сли ка дра ма тич ног су сре та са же ном:

Мо крим по зам ку Да се пе сак стврд не да бе де ми и
сту бо ви не по пу сте До гра ђу јем ку лу

Из тр ске из ла зи де вој чи ца Де бе ла а опа сног по гле да
Док го во ри ка ко имам леп ка иш цр ве ним а она за ди же
сук њу У ру пу ме ђу но га ма гу ра ове ћи ко мад тр ске па
је мо јим име ном на зи ва Хо да и ше пу ри се с њом у
се би По ка зу је ка ко сам пи шкио по зам ку: ве чи та
жен стве ност је опо на ша ју ћа Чи ни ми се

да док бе жим по вра ћам срж тр ске

Ово је пре лом ни су срет, у ко ме се гра ђе ње ку ле у пе ску и бек ство од ужа сног са-
зна ња раз ли чи то сти пре тва ра у сво ју су прот ност – ка сни је се уви ђа да је то за пра во 
по че так по тра ге за скло ни штем, а ко је је пра ће но бол ним схва та њи ма, и бол ном ре-
ак ци јом. То је по че так по тра ге за ру пом од ко је је био по бе гао. 

Дра ма тич но и бол но са зна ње сте че но у то ку игре, у соп стве ној са мо до вољ но сти 
из ко је за у век би ва из ба чен, очи ту је се у отва ра њу пре ма же на ма – стра хо ви то са зна-
ње да је оно што га у ства ри при вла чи је дан ве ли ки ужас, али онај ко ме се те жи (Кад 
ти отво ре но пру жа ју/ пру жа ју ти ужас), па за то он же ли да „сна жним све тлом оба сја“ 
то за го нет но и там но об лич је.

ЛО ВАЧ КЕ ПРИ ЧЕ II

Прст у оку – нај леп ши до дир
За же ну крат ко тре ба ре ћи: До њи Ки клоп
На ше је да у при ро ди у пу сто ши тра жи мо
ве ће и те же ба ти не

(ка жу сле пи стар ци)

Рад на сна га: ти и Слон На па дај те кад
Ки кло пи до њи ва пе од гла ди За би ти
ба ти не у очи Ти бо ље се хра ни
Уде бљај ба ти ну: оне пр сте има ју

(ка жу сле пи стар ци)
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Јед на од мо гу ћих под ло га ове аван ту ре од ра ста ња је и кла си чан мит va gi na den ta ta, 
са чи јим се зна че њем Ко стро вић успе шно игра кроз пе сме. Он при то ме за др жа ва 
де чач ки по глед на жен ски пол, и увер љи вим сли ка ма бе ле жи ис ку ство од ра ста ња и 
пре тва ра ња у му шкар ца, пол но обе ле же ног.

Про шав ши кроз аван ту ре са же на ма, до сти гав ши циљ ко ме је по си ли при ро де 
те жио, а што је пред ста вио је зи ком оштрим и го то во су ро вим, ли ше ним сен ти мен тал-
них осе ћа ја, са су спрег ну том емо ци јом, го во ре ћи је зи ком не за ин те ре со ва ног по сма-
тра ча, су бјект до спе ва до ци ља ко ји му се учи нио не до ста тан и бљу тав, та ко да ле ко 
од мит ског пра о бра сца: Де вој ке отва ра ју ру пе и за си па ме то пла во ду ри на/ Ваљ да 
ни су све та кви во до па ди.

Овај ци клус за вр шен је ди ле мом да ли да се и гру ди ста ве под сло на, (а не са мо 
ле ђа), бу ду ћи да је су бјект од ра ста ња до сти гао свој вр ху нац – отац ви ше не по сто ји, 
пре у зе та је ње го ва му шка рач ка уло га, у од ре ђе ном сми слу, али је ипак, и по ред свих 
са зна ња, остао на по чет ку. Но са да ће ку ла у пе ску, ко ју раз у ме мо као гра ђе ње соп-
стве ног све та, би ти за ме ње на гра ђе њем пе са ма, од но сно по ку ша јем да се са гра ди 
соп стве ни пе снич ки ми кро ко смос. Ме ђу тим и су бјек ту-пе сни ку као и су бјек ту-де ча ку 
и мла ди ћу та ко ђе пре ти при ти сак, сло но ва, дру гих, што је пред ста вље но као па као, 
спрам рај ског вр та (по ку ша ја) од ра ста ња:

Му зи ка од ра ста ња
по чи ње/за вр ша ва се
му ком у гр лу
Тад

је ди не гла сне играч ке су
ма сти ља ве пи саљ ке

Сле де ћи оде љак у књи зи, „Про бам пе ро“, са др жи ци клус „Це ду ље мог пе ро но ше“. 
У ње му је дат мо но ло шки ис каз Пе ро но ше, оно га ко ји но си Пе сни ко во пе ро и опре-
му, док је Пе сник у слу жби пи са ња. Од нос над ре ђе ног и под ре ђе ног при ка зан је на са-
ти ри чан и ху мо ри стич ки на чин. Ова дон ки хот ска си ту а ци ја пе ва ња, ме ђу тим, не ма 
онај свој иде а ли стич ки – при ја тељ ски пол: ту је слу га при ка зан као ухо да и пун је по-
тај не мр жње спрам сво га го спо да ра. Он у ства ри бе ле жи ње го ве сла бо сти. У по след-
њој пе сми ци клу са ви ди се кри ми на ли стич ки, и три лер ски по ли тич ки рас плет, где су 
обо ји ца са мо де ли ћи јед ног ве ћег, др жав ног апа ра та. 

Кроз пе ро но шин мо нол шки ис каз, ко ји че сто укљу чу је и па ра фра зи ра не ре чи Пе-
сни ка, об ја шње ни су ауто по ет ски по гле ди на пе сни штво и умет ност, по ло жај умет ни ка 
у дру штву, у др жа ви. То су у ства ри ва ри ја ци је на те му по е зи је. У ње му не ма по ми ња ња 
кон крет них ло ка ли те та, или име на, све се од ви ја као у бај ци у ко јој су бит ни са мо Пе-
сник, др жа ва од но сно на род и јав ност, и пе ро но ша.

При мет на је гор ка и за ви дљи ва ре чи тост пе ро но ше:



Пред зо ру ку ку ри чу
хра бро сти и на да ња.

Тво је ли це пру жа из ве сну
стро гост. Али.

Ка ко се го ди не про ши ру ју
у те би се го ми ла ју
зе ни це мр твих.
Страх се у очи ма ши ри:

зна ци кра ја су ко лу та ња, из бе зу мље ни 
по гле ди. Жи ви та кве уз не ми ре но сти
ша ком скри ва мо, кап ке скла па мо.

Ти ве жбај уко че ност зе ни ца! Пре ва ри нас
мир ним сти хом...

У иза зо ви ма не пре ста не опа сно сти пе ро но ша бе ле жи пе сни ку „вре ме не до зво ља-
ва да до ка жеш сво ју ко жу“, „пре та чеш се из јед ног об ли ка у дру ги“. За бу ду ће на ра-
шта је на ме ње на је „цр на ле ти на“, а хо ће ли они, бу ду ћи, ика да пре бро ја ти пр сте не, 
го ди не ства ра ња. Пе сник је из дво јен и уса мљен у све ту, а ипак мо ра да пе ва о ње му, 
јер у ње му жи ви, и не ма дру ги.

У ко сти ма ко ре ње тру ли:
тро ва ће ти срж ако
се ки ра ма и ба кља ма
те не мо гу ого ле ти до кра ја

Ако.
Над ја ча ју ли те, сло ми ћу ти ру ку
да не бе ле жиш на ред бе. Знаш и сам:
ого ље ни, скре са ни пе сни ци
слу же им као пи са ри.

Овај сар ка стич ни и са ти рич ни пе снич ки дис курс, из ли ве на гор чи на (као у увод-
ној пе сми књи ге) раз ре ша ва се си ту а ци јом из да је: пе ро но ша по ста је пе сник.

Крај из гле да ова ко:
Уз ја ха ћу ма гар ца па пра во
у кан це ла ри ју пе ро но ша.
Ве ли чи ну пе ра про пи су ју дру ги:
и кад ти га на ме њу ју,
и кад ти га из вла че из ср ца.
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Те би је био по треб ни ји шти то но ша:
ја под ба дам рас пе ва не, а шти тим
др жа ву.

На слов ни ци клус збир ке, Мит о ка ме ном уму, на ла зи се у тре ћем одељ ку, „Сра-
ста ња“. Овај „све сно ство ре ни Мит“ го во ри о ка ме ну као осно ви ства ра ња – пра ма те-
ри ји од ко је је све на ста ло. Ка мен ов де има и по зи тив не и не га тив не пред зна ке, он је 
и осно ва и циљ ства ра ња, он је не што што па да на ум, али и оно на че му се ди пла не
та. Овај ци клус је још све де ни ји у од но су на прет ход на два, јер се у ње му ва ри ја ци је 
на те му ка ме на про ши ру ју на све обла сти људ ског жи во та. Са да је при су тан са мо је-
дан сим бол око ко га се ни жу по ет ске сли ке. Ка мен ов де, по на шем схва та њу, озна ча ва 
основ ни ма те ри јал од ко га је на стао свет. Кроз сим бо ли ку ка ме на, го во ри се о прин ци-
пи ма ства ра ња и про ла зно сти, али и о сва ко днев ним си ту а ци ја ма. Ка мен је осно ва 
ми то по ет ског и ауто по ет ског дис кур са. Из о ста је гор чи на и са ти рич ност прет ход них 
ци клу са, а при сут на је па ро дич ност и иро нич на дис тан ца спрам ства ра ња. Ин ди ви-
ду ал не (про бам се бе) и про фе си о нал не (про бам пе ро) фан та зма го рич не ви зи је ов де 
су по ме ре не на оп шти удес чо ве ка, на уни вер зал но зна че ње.

Лир ско ја ов де по се ду је „раз бук та ну же љу за сла вом“, упр кос гне ву бо го ва ко ји 
ка жња ва ју „че пр ка ње по сте њу“. Са дру ге стра не, по сто ји зах тев за ак ти ви ра њем и 
ства ра њем, јер „вре ме вре ба не по крет не“, али оно и „опло ди ка мен“. Упр кос „стра ху 
од пло вид бе по сте њу“ ја тре ба да се упу сти у аван ту ру при ста ја ња на од рон:

Из ми чем пред од ро ном – оста јем бу да ла
Да ме је и јед на гро ма да окр зну ла
ства ра ње би би ло са вр ше но

или:

Ум ка ме ни
ме ри се
ду би ном

За гр ли ка мен чу гу

пу сти да те за ро ни
у Неп ту но во цар ство
Где
ал ге убла жу ју оштри це
сте ња

Под 
при ти ском ве ли ке во де
ми сли су ти ме ху ри
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Ка мен не ма са мо осо би не ма те ри је, већ има и ду хов не атри бу те. Он је обра зац и 
узор оно га што се у све ту сма тра из у зет ним. Чо ве ко ва уса мље ност у све ту, и не ја-
сност и од су ство сми сла, у све ту у ко ме се све са мо де ша ва, не про ту ма че но. Љу ди су 
ими та то ри, ни су ин тер пре та то ри, па за то и лир ски су бјект по пут фо то гра фа бе ле жи 
нео бја шњи ве а ви дљи ве фе но ме не. По ја ве се мо гу са мо пре сли ка ти, али оста ју не-
про ту ма че не:

Нај ве ћи умо ви
по је ли су сво ја 
ср ца

При бли жи ли се
ка ме ну
у му дро сти
у исме ја ва њу

По ка жи те Оног
што од го ле ти
хлеб уме си
или га зе ћи
про кр ва ри из ње 
ви но

За то је ства ра ње и „об ра да ка ме на“ пре пу ште на на шој ин ди ви ду ал ној во љи, и на-
шим мо гућ но сти ма, па ко ка ко уме, та ко и об ра ђу је ка мен:

Ма да кле шем
ни кад не гла чам
ка мен

Оста вљам му су ров из глед:

где је
ле по та угла ча ног
глат ка 
по пут ле да

Ла ко се 
окли знеш

о
/
у 
Ни шта ви ло 
бућ неш

Мит о ка ме ном уму за вр ша ва се у ћу та њу. Ов де је до ве де на до кра ја ес ха то ло шка 
ви зи ја, у ко јој се по ја вљу ју „сто ти не утва ра, са пи ју ци ма на ме сто ума“ и ру ше по сто-
је ћи свет, а пи јук је оста вљен да од ћу та ња зар ђа.

Ове ви зи је о по след њем вре ме ну сли ке су по тре бе да се уна пред по би је и обе-
све ти све оно што пред ста вља прин цип су бјек то вог по сто ја ња. Па ро ди ра ње и гор-
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чи на, мр жња по е зи је, са мо су од раз по тре бе да се уни шти та љу бав, из стра ха да то 
не учи не дру ги. У до ди ру са све том, све се обе све ти, па да је не би свет обе све тио, то 
аутор чи ни – раз гра ђу је оно ство ре но, да би ма кар ту био мо ћан да упра вља, ма кар 
оним што је кре и рао.

И сле де ћа збир ка За гроб ни са нов ник (1990) има сло же ну струк ту ру. Сам на слов 
упу ћу је нас на књи гу то ли ко при сут ну и одо ма ће ну у на шој кул ту ри. Смрт је схва ће на 
као сан ко ји тре ба про ту ма чи ти, те сто га овај за гроб ни са нов ник пред ста вља ту ма че-
ње смр ти. И у овој збир ци по сто је пе сме чи ји су нам обра сци по зна ти од ра ни је, да кле 
гро теск не ме ша ви не и спо је ви оно га што је не спо ји во, али ов де је то пред ста вље но 
на мно го про ду бље ни ји и ре флек сив ни ји на чин.

Већ у са мом жи во ту на зи ру се обра сци смр ти:

DAN SE MA CA BRE

Ту има мно го мр твих
ма да то ста ње
пре ћут ку ју

Бу де се у под не
пра ши ну мљац ка ју ћи
ми сле о па су љу
што пред ве че
кар ли це озву чи
у му зи ку пре тво ри

Ту има мно го мр твих
а мно го мр твих зна
ку ћу да уде си у гро бље
све тлост у ка пља ње све ћа
ја сту ке у мер мер не пло че

Ср ца не мам да их оте рам

И ме ни оста де
тек не што
ко же на сто па ли ма

Не ре ме те ћи кућ ни ред
скром ним па пу ча ма опре мљен

са при ја те љи ма пред ве че
уз му зи ку да играм
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Ова збир ка по се ду је нај ве ћи сте пен лир ског пе ва ња, она ни је ви ше фраг мен тар но 
ли рич на као Обр ти, ни ти је то си жеј но улан ча ва ње пе са ма. То су пе сме по ве за не за јед-
нич ком те мом, смр ти. По ход у оно стра но ов де је ин тер пре ти ран на осо бен на чин.

Ако ис пи ту је мо ве зу са пре ци ма, ов де је про ду бље на те ма ви до ви то сти, отво ре-
на у Обр ти ма. Да би мо ти ви сао про дор у смрт, од но сно ја сно ви ђе ње тог за гроб ног 
жи во та, су бјект у не ко ли ко пе са ма по тен ци ра на чин на ко ји је до био ви до ви тост, јер 
он је „ћо рав краљ ме ђу сле пи ма“. Из ва див ши се би око

по ста нем ћо рав
и оно ли ко ви до вит
ко ли ко је око 
у гла ви

са зре ло и за со бом
вид ног се ме на
оста ви ло

Те ма сан-смрт раз ра ђу је се на ви ше пла но ва и гра на се у ви ше пра ва ца – он то ло-
шком, дру штве но-по ли тич ком, ин ди ви ду ал ном. Ко стро ви ће ве пе сме тре ба, из ме ђу 
оста лог, чи та ти и као дру штве но ан га жо ва не, јер не ке од њих го во ре о фе но ме ну 
др жа ве и вла сти и по је дин ца у њој. Из овог сло ја по те ћи ће збир ка Ве ли ки на род ни 
кур вар, где се Ко стро ви ће ва те жња ви ди у ого ље ном сми слу.

Па ра ле ла жи вот/ја ва – смрт/сан очи ту је се у ја сној сли ци ко ја на ја вљу је ег зи стен-
ци јал не и он то ло шке не до у ми це у ве зи са пи та њем пе сни штва и сми сла по сто ја ња 
уоп ште: кре вет за ме ни ков че гом/ ту ма чи веч ност што за сни ваш.

Очи глед на је ов де лек сич ка бли скост ре чи сни ва ти-за сни ва ти-са нов ник, ко ја про ду-
бљу је зна че ње сна као сва ко днев не смр ти. По епи гра фу, са нов ник је при ла го ђен смрт-
ни ци ма овог под не бља, са др жи се дам или ви ше про ту ма че них смр ти, а и уре ђен је 
та ко да се лак ше пра ти тан ка нит жи во та. Та ко да „веч ност ко ја се за сни ва“ ко ре спон-
ди ра са тан ком ни ти жи во та. Скло ност на шег на ро да ка ми стич ком ту ма че њу жи во та, 
ко је се огле да у су је ве ри ца ма, до би ла је из раз у на сло ву књи ге. Аутор се овом збир-
ком уда ља ва од мит ског обра сца, би ло да се осла ња на еп ску тра ди ци ју, би ло да тво ри 
вла сти те ми то ве. Ов де се сни жа ва тон мит ског пе ва ња, и па ро ди ра се кроз фор му са-
нов ни ка. Се дам про ту ма че них смр ти од но си се на се дам ства ра ла ца ауто ра, ме ђу ко-
ји ма је Ко стро вић са крио се бе, али је у са др жа ју от кри ве но да се у јед ној од пе са ма 
го во ри о ње му са мом. По ми ња не ства ра о це мо же мо ту ма чи ти као Ко стро ви ће ве по-
ет ске прет ке, уз о ре, или при ја те ље: Пре све га то је Апо ли нер, чи је је пре зи ме пре у зео, 
по ср бив ши га, за тим Ма ја ков ски, Ви јон, Шек спир, Мо царт, Ан дрић. Ова ми сти фи ка ци ја 
ве за на је за ауто ров од ла зак из по е зи је, ко ји је ова збир ка тре ба ло да пред ста вља.

Мо тив ко сти ју ва ри ра се у ви ше пе са ма. Нај пре, смрт, или за гроб ни жи вот опи сан 
је као „ко мад исто ри је“ у чи јем је пре се ку ха о тич на сме са ко сти ју, ко ју ва ља про ту ма-
чи ти. Ко сти има ју не ко ли ко зна че ња уну тар ове збир ке. Зна че ње ко сти ју по ве за но је 
и са ре чи ма, али и са зе маљ ским де ло ви ма чо ве ка, оним не про ла зним, што одр жа ва 
фор му чо ве ка као та квог.
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СА ВЕТ ДО МА ЋИ ЦИ

Ома њи та њир на сред сто ла ста ви
док жвањ ка мо да ту ре чи ба ца мо
Ре чи ко сти хр ска ви це Ре чи
ко је не мо же мо са жва ка ти
ни ти це ле про гу та ти

У ђу бре их не ба цај не го псу дај
да се њи ма до бро на је де
да нас по сле њи ма ла ју ћи
за ср це до бро ује де
срж
ко ју ни смо уме ли
из ре чи из ре ћи

Да би оп стао у сво јој про ту ма че ној смр ти, би ла му је ду жност да „се бе очи сти од 
ко сти ју“, или да се „ње го ве ко сти оста ве ком шиј ском џук цу“. У пе сми „Сло бо да“ от кри-
ве на је ве за из ме ђу ко сти ју и ма те ри је. Про стор но ко сти су до ле, а сло бо да и птич ји 
лет су оно што је го ре, што пре ва зи ла зи тај усуд. Ко сти оне мо гу ћу ју сло бо ду, до зво ља-
ва ју је са мо пти ца ма ко је су ство ре ња са шу пљим ко сти ма. Ка да го во ри о сло бо ди, а 
су де ћи по дру гим пе сма ма, он не по сма тра ства ри са мо он то ло шки, већ и у дру штве-
ном и др жав ном сми слу, јер „мно гих сло бо да ни кад не ће ни на но ге ста ти“, а ка мо ли 
ле те ти, јер су њи ма „ко сти у враж јим ма те ри ца ма“.

Ове пе сме пред ста вља ју и не што тран спа рент ни ју сли ку по је дин ца у ве ле гра ду, 
од но сно бли же су тзв. пред мет ној, пре по зна тљи вој ре ал но сти, не го што је то слу чај са 
прет ход не две збир ке. При ме тан је и не што озбиљ ни ји од нос пре ма пи та њу др жа ве, 
вла сти и уре ђе ња. У пе сми „Пи смо из пе ћи не Ал та ми ре“ ус по ста вља се не у о би ча јен 
кон траст из ме ђу пе ћин ске сли ке ко ја тра је ми ле ни ју ми ма, и са вре ме ног чо ве ка на 
фо то гра фи ји ко ји не ста је у тре нут ку.

Ес ха то ло шке сли ке сма ка и ка та стро фе већ има ју не што из о штре ни је обри се, а 
уоп ште ни страх су бјек та у све ту кон кре ти зу је се у страх на ули ца ма:

Ве ле град пре тво рен 
у ва тро мет про ста ка.
Ми
што смо пре пла ше ни
ис тр ча ли
но си мо исте пи џа ме
Јев ти не
ви дим
за па љи ве
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При ка зу је се не до стат ност по е зи је, и не мо гућ ност да се њо ме не што по стиг не, у 
дру штву. Пе сма Апо ли не ру по ру чу је: а згу жва ним пе сма ма/ је два да мо жеш/ ме сто 
за во ја за у ста ви ти кр ва ре ње.

Отва ра се и пи та ње пе сни ка, ви ше ни је то ми то ло шка пред ста ва, већ је та пред-
ста ва на лик мо ра ли стич кој па ра бо ли:

ИГРА СЕН КИ

И ма ју шна ча ша ра ки је
има сво ју сен ку
и ма ју шни пе сник 
има је По не кад

зид чист
осве тљен за игру: 
на ње му пе сник ве лик и црн
др жи из ду же ну ча шу
цр ног пи ћа пу ну

Ма ју шни по е та ис пи ја
ма ју шну ча шу ра ки је

а сен ка са зи да 
му на здра вља:

ве ли ки ис ка па
сво ју вит ку ча шу
Црн
као пи ће у њој
Црн
као да љу шти ма сти ло
ко је би ма ју шни
са мо упро па стио

Об ја шња ва ју ћи соп стве ну смрт, ко јом је мо ти ви сан не ста нак из књи жев но сти, 
пе сник ка же да ће умре ти „у се би као рад ник у по љу“. У пе сми „Вре ћи ца ча ја“, при ка-
зан је иро ни чан от пор смр ти, ко ја се не ту ма чи са мо као сан, већ и као ша љи ва игра, 
цр ни ху мор на соп стве ни ра чун:

Ако ме смрт пре срет не ре ци мо
у Ен гле ској Не стр пљи ве ми ко сти
не хла ди те не по треб ним пре но ше њем
тра же њем род не гру де Не
По ко пај те их баш та мо
по сле под не
У пет гро ба ри
ков че жић мој 
ви ше пу та спу штај те
ви ше пу та ди жи те
ми сле ћи ка ко

у кљу ча лу во ду га ура ња те
Про тре си те
Про це ди те ме као про сту
ме ша ви ну ко сти ју и ме си шта
и ма ло вре ме на ми дај те
да за цр ним стра не
зе мља не шо ље
о ко ју ће се онај
бож ји прст
опе ћи

Свој по ло жај пе сни ка и ту ма ча смр ти, тач ни је сво ју пе снич ку смрт – ми сти фи ка-
ци ју от кри ва у сле де ћој пе сми: 
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На чи нио од да са ка
што жи вот зна че
јев тин ков чег

Играм Да јем се
Глу мим По кла њам се

Цр ви су тап ша ли
по пут сва ке 
пу бли ке

апла уз 
из је да 
по ла ко

У одељ ку „Мо ра ду бо ког сна“, смрт је пред ста вље на као мо ре, а што и је сте у бли ској 
ети мо ло шкој ве зи: мо ре и мо ри ти. Сим бол жи во та ко ји је тра ди ци о нал но пред ста-
вљен као пло вид ба мо рем, Ко стро вић пре о бра ћа у сим бол смр ти, јер оно је крв ник 
ко ји у се би кри је гро бо ве мор на ра. При кра ју збир ке је по но во цр но ху мор на ви зи ја 
гро ба ра ко ји гра бе ло ба ње, као да пли ва ју. Ина че, у ве зи са во дом је по јам ло ба ње, 
као што су ко сти ве за не са зе мљом.

ЗЕ МУН СКО ГРО БЉЕ

Ду нав би мо рао зна ти
ка ко из ње га за хва там ма шту

Ве дро ло ба њо ве дро

Не ће ми ра ку пре ла зи ти
као пре са хло ко ри то

Ве ли ки на род ни кур вар, (1997) већ са мим сво јим на сло вом го во ри о пот пу но дру-
га чи јем дис кур су, дру га чи јем у од но су на из бор те ма ти ке, од прет ход них збир ки. 
Ов де је за бе ле же но вре ме од пре де се так, или тач ни је је да на ест го ди на, вре ме по сле 
сма ка све та, „бак те ри о ло шки не ис прав но“. Ми то по ет ска и мит ска осно ва Ко стро ви-
ће ве по е зи је све де на је на пот пу но ко ло кви ја лан из раз, ли шен за мр ше них ви ше стру-
ких ме та фо ра. Оста ле су са мо цр но ху мор не и са ти рич не игре ре чи ма ко је тре ба да 
по све до че о ак ту ел ним, за то вре ме, (али и да нас ни су да ле ко од ак ту ел но сти), зби ва-
њи ма, и уоп ште по ја ва ма у дру штву ко јих се лир ски су бјект ових пе са ма гну ша, и ко је 
пре зи ре, чи не ћи то на отво рен и тран спа рен тан на чин.

Пе сник се по ву као са тро на не до дир љи ве и уз ви ше не, аути стич не по е зи је, и ду-
бо ко је за га зио у афо ри стич ки при ка за ну ствар ност, не ли бе ћи се да мо рал ном оштри-
цом за се че у не га тив не по ја ве у дру штву. Као да се По е та су срео са ствар но шћу ко ја је 
из вр ши ла то ли ко бру та лан при ти сак, че му се ни је мо гло од у пре ти осим ње ним вла сти-
тим три ви јал ним и све де ним јед но став ним је зи ком. Та по е зи ја пи са на је по зах те ву 
вре ме на, ко ме је дао „свој пе чат“ („Тај ве чи ти осме јак“), чи ме се мо ти ви ше стар ма ли 
и афо ри стич ки дис курс ове по е зи је. Са мит ског и по ет ског тро на, пе сник се спу шта у 
ого ље ну и тран спа рент ну са ти рич ност и ин век тив ност. Ти пич не по ја ве са вре ме ног 
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дру штва, те бе ле же ње ак ту ал них зби ва ња по сле ра та ко ји је оста вио за со бом пу стош 
на ко ју ни смо на вик ну ти:

све
од тог твог ши ро ког
по гле да на свет,
све 
мо ра ло се су зи ти 

Али кон фликт са ствар но шћу ни је ла ко пре ва зи ћи, бу ду ћи да је „ова зе мља по ро-
дич на успо ме на“. То ли ка „буђ и рђа“, са ти рич ним реч ни ком, на ста ла је од „пре ве ли ког 
за но са хле ба и гво жђа“.

У одељ ку „На ци о нал-би знис“ озна че не су по ја ве – ти пич ни пред став ни ци и сим-
бо ли на шег вре ме на: уз га ји ва чи ко ро ва, ко рум пи ра на власт, из да ја прин ци па људ-
ско сти. „Ми ро твор ци“ пру жа ју сво је пр сте уме сто оних ко ји не ма ју чи ме да се ру ку ју, 
за тим отво ре не игре са ла жи ма ко је се из да ју за исти не. У пе сми „Кро ти тељ ска бе да“ 
на за ни мљив на чин при ка за но је си ро ма штво, ко је ни је са мо те ле сно, већ и ду хов но 
си ро ма штво:

де вет ду гих 
глад них го ди на
ко ли ко тач ка тра је

Бе да ће упор но
по ку ша ва ти
се би за врат 
да ста не

У ова квој ат мос фе ри ли це мер ства, пе сник оста је не по мир љив, чи ме ујед но и об ја-
шња ва сво је од су ство из јав но сти:

за ли тар ви на 
ни кад не бих пи сао 
хва ло спе ве ти ра ни ну
ни ти бих ра ди ви на 
на ро ду пе вао

По ло жај пе сни ка је у нео д ре ђе ној ниг ди ни: из дан и од вла сти и од на ро да, оста је 
му да бе ле жи сли ке рас па да, и да но ти ра оно што је сви ма до бро по зна то. Отуд је зи-
ком пам фле та кри ти ку је.

У одељ ку „Је зик на ви ше на чи на“ об ја шња ва се по тре ба за пе ва њем, ко ја је тек 
са да, у но вом све ту, ли ше на сми сла. Ипак, на не ки на чин го вор по ма же у све ту у ко ме 
ви ше не ма пра вих зна че ња, и у ко ме је мо гућ са мо бле бет: 
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ре чи ма се ипак
уста лак ше ис пи ра ју 

(„Бле бет“)

лу чиш ваљ да ма ло лу чи
тек да не ска паш у та ми

(„Је зик“)

По тре ба за го во ром и пе ва њем оста ла је у тра го ви ма, тек да се не ска па у та ми. А 
ауто би о граф ски ин то ни ра на пе сма „По што мит ство рих“ ја сно све до чи о пе сни ко-
вом опре де ље њу:

По вла че ћи се по са мо ћи
че кам да ме сла ва стиг не
и та ко за гуз ушти не
да ми обра шчић по ру ме ни:

по сти ди ме сла ва ко ја
пред јав но шћу не пре за
да отво ре но по ка же шта
од ме не за уз врат оче ку је

У ци клу су „Та њи рић за ко стур“ цр но ху мор ним то ном го во ри се о по сле ди ца ма 
рас па да ко ји има гро теск но-мрач ни из раз. „Око за око“ го во ри о ва ђе њу и раз ме ни 
очи ју, а „Имо би ли за ци ја“ на сар ка сти чан на чин из об ли ча ва не људ ско по сту па ње са 
жр тва ма:

Шта има ве зе
има ће те про те зе
Мо лим 
без па те ти ке 
око про те ти ке
Дру ги ће си но ви

има ти про тек ци ју
Сва ки по сто но гу
очи ју и ле ђа
О цу ри ца ма 
и да не го во рим

Или пе сма „По ло жај“ ко ја го во ри о ва тро ме ту ко ји от кри ва где смо, али нас је не мо-
гу ће от кри ти јер смо се уко па ли бо ље не го што би нас уко пао и нај ве шти ји гро бар. А 
као за кљу чак, Ко стро вић из но си сум њу у по нов но бра ти мље ње и зи да ње, ка ко би 
не сре ћа, ове на ше „Тра ге ме“, би ла пот пу на.

Збир ку од но сно опус за кљу чу је пе сма у ко јој смо над и гра ни, уна пред по бе ђе ни, 
сме шно по ра же ни. Пе сник исту па из по е зи је.

О ПО СЛЕД ЊЕМ СМЕ ХУ

Ко се по след њи сме је
сме је се нај сла ђе
Му ка да те спо пад не:

Кре зуб му осмех
а смех кр кља ње
То се це ри не сре ћа
ко јој се под сме ва ло
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А ка да уви ди за блу ду
ра ши ре не по сло ви це
већ је све из гу би ла
и не ма шта да до би је
до ла жне ви ли це
да још ма ло
све ту жвањ ка
око сво је пра ви це

(2008)




