
14

ПАНДОРИНА КУТИЈА1

(1969–2014)

детињство скрушено
горка привиђења
стаза трновита
у тами погибној

вртложни вирови
ко нежне лелејке
речима неразумним
зови невидбога

*
пупољци букнули
гладне именице
утрне кретање
мотрим неман

псовка на уснама
реч златокрила
ледна муња
из жлезда извире

1 Пандорина кутија настала је из хаотичног радног материјала, започетих, недовршених, од-
бачених и необјављених песама с краја шездесетих и почетка седамдесетих година. Тај мате-
ријал (текстови и песме) добијен је експериментима помоћу математичких табела случајних 
бројева. Математичке табеле од стотину пермутираних бројева (од 0 до 99) добијене су на 
компјутерима Економског института, 1969. и Математичког института, 1970. године у Београду. 
Кoмбинације су извођене са седам табела речи. Прве три табеле садржале су по броју пет до 
шест речи, једна табела имала је преко 500 речи, а остале четири имале су три речи по броју, 
дакле по табели 300 речи. У игри је укупно било преко 2700 речи, али добар део њих није ис-
коришћен. Накнадним интервенцијама, приликом стварања песама, додаване су нове речи.
Нешто материјала преузето је из Текстума, а највећи број је, уз огроман напор да се вратим 
(уђем) у креативне токове, стил, начин стварања и поетско надахнуће од пре више деценија, 
из поменутог извора, обрађен, довршен, упесмљен, конкретизован, визуелизован и доведен 
до коначног облика у годинама 2013. и 2014. (Напомена аутора)
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*
граница језика
привид света
жижак запаљен
на обзорју

звездана раскршћа
крик дечији
материца ужарена
грч рађања

*
будуће време
у времену прошлом
подивљала жудња
јутарњи оргазам

невидљиво огледало
жарно чистилиште
смири се крви 
успламтела
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*
колевку отвори
храм детињства
црни зидови
пред јутро

нестају

чаровито лудило
привид света
поново се будим
с куршумом на челу

*
лабуд у омами
блудни нарцис
оглодана лобања
зев у худодолу

овде сам непогодо
град утрне
кроз звезде протерај
мраз језика
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*
плавно ожилиште
ко вечерње море
зебња љубавника
опака илузија

видиш ли свиће
жар реченице
злослутни тумачи
лобања хераклита

*
опсена у нама
књиге староставне
ход ка вечности
безнадна успутница

поноћни сати
шум дрвећа
покажи се најзад
демоне злонебесни
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*
пролази дан
нага девица
кишни октобар
на мом длану

празан је град
гласови одзвањају
не отварај шкрињу
податне пандоре




