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ЗАРАЖЕН ЖИВОТОМ
(поема)

Сећам се
Како ме је болела прошлост
Садашњице и волео
Стари добри
Непознати простор

И како сам се истрајно
На крилима ветра
Претичући звезде и галаксије
Пуне три деценије
Константно уздизао
До космичке анонимности

Сећам се
Како је време допузало тихо
И одјурило
У легенду лагано
Најбрже што је умело

Сећам се како је неко постајао
Све дражи богу
Што га је овај више дражио
У школи патње
Сећам се како сам уве
К к
Аснио када бејах пребрз

Сећам се свих својих боловања
Када су с
Е е
Нтитети препирали као сензације
Када је свака илузија оправдавала
Своје опстојање
И сваки непостојећи лик 
Своје пост(ој)ање

ГЛАСОВИ

Роберт Тили
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И понашање у нирвани
Тотал
Не не
Помичности
И како се одбијало признати
У чему је заиста ствар
Док је пролазност зурила у мене
А ја се нисам сећао шта сам то
Чинио или не минуле ноћи
И кога сам и како повредио
И како су ме људи тада чудно загледали

Сећам се 
Како смо
По по
Љској киши виктор
Ија и ја
Поспано палили
Небројене свињце својим првим пушењем
Свињаке пуне пундраваца
И летећих зјала
Разједених рђом бесмртне славе која је имала доћ
И и 
Душа разједених сомнабулностима
Психотичним љубоморама 
Безразложних без к
Раја и конца

Сећам се 
Свих примарних вискова и примордијалних визија
Којима сам засипао своје психотерапеуте
Након онолико силних мамурлука
На на
Чин првих реченица у мудрим староставним књигама
Које све уче исто
Како нам ваља умрети на време

Сећам се 
Како сâм сам
Цијат умирем на уласк
У у
Неки пар
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К к
Оји је наликовао вагини 
Све са све
Тлом у даљини које је имало бити свет
С бледоплавим венама и и
Спуцалим љубичастим капиларима
И онда играо главн
У у
Лог
У у
Филму
Чудна шума
Која је изгледала исто тако
Као тај ника
Д д
Осањани парк
А светло на крају тунела беше тек свет
Ло ло
Комотиве

Сећам се
Како сам се ваљао
У сопствено
М м
Ртвачком одру
Тек у смрти схвативши да по
Каткад свако
Зашто има своје зато
Али свако зато нема своје зашто

Сећам се да бих умирао целодневно
И онда ишао на починак да бих живео
У својим сновима
Стављајући наочаре не бих л
И и
Х боље сагледао уз то
Ружичасте
И сваки пут када бих сањао умирао
За тебе
Што не значи баш ништа јер су све стазе
Које воде до тебе
Биле тек
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Пусте чајџинице
Лудих гуруа
Опстанка у немо(ј немогу)ћности

Сећам се
Бескрајног доба
Неме безосећајности
Када бејасмо у
Верени
Да см
О о
Но шт
О о
Сећамо и чега
Се се
Ћамо

И сећам се времена 
Када лешинари уме
100 твога тела
Зобаху тортиље
У Тихуани

И сећам се
Времена проведеног под менама
Месеца у будистичком
Манастир
У у
Малезији
Где научих да све оно
Што се ваља иза два с
Лепа ока и два гл
Ува ува 
Није много битно да је
Штавише пот
Пуно неважно

И сећам се до
Ба ба
Јки када време и
100 тако беше
Бајколико и онирично
Јер су свуда око нас
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Ницале дуге
Као водоскоци небеског про
100
Ра а летеће 100
Ноге које је наносио јужни ветар сa жалова 
Марока
Гмизале уз твоје бутине
На којима беху залепљени моји погледи
Док су бутине дрхтале у
З з
Вуке чарлстона
Коje смо само нас двоје чули

Сећам се
Да је 
За за
Лет увек био потребан корак
Унатраг

Сећам се 
Да сам увек одлазио тек да бих
Могао да се вратим

Сећам се
Сутрашњице када ћу бити
Самотни старац
Који одлази у апотеке
Мање ради лекова 
Већ да би имао с киме да разговара 
О смислу живота
Богу и редовној столици
А све да бих убио време и

Сећам се времена 
Када сам још веровао да се време може убити
Схвативши накнадно да је то немогуће
И да је време најефикаснији убица
Бољи чак и од апсурда и истине

Сећам се 
Времена када сам одбијао да се шетам
Сматрајући то тек нешто мањом глупошћу од живљења
И када су ми ноге биле хладне



12

И привлачиле све те демоне
Лењост
Бездушност
Кукавичлук
Безосећајност и
Страх од старења и смрти

Сећам се
Времена када је прошлост одговарала на питања која по
Ставља будућност времена 
Када ми још није било јасно
Да је прошлост суштаство
Будућности 
Не никак
О о
Брнуто

Сећам се 
Времена када се памет про
Давала и о
5
Је свако пазарио своју

Сећам се 
Да сам у својој давној еуфоричној поеми
Живот
Опи
С с 
Мрти (не дај ником
Да те трти)
Објашњавао околишу да сам грозан
Јер сам срозан
И да то
Разуме се
Није мењало њихов однос спра
М м
Ене

И сећам се
Да су моје лале бујале и руже ми у врту
Родитељске куће 
Као лудило у 
Пролеће
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Сећам се
Како волео сам
Оком а мрзео срцем
Но када сам то схватио
Већ бејах преуморан
За кајање

Сећам се
Да сам почео да пишем
Јер сам живот сматрао неподношљивим
И где год и ма како покушао да бежим
Бег беше неуспешан
И где год сам се нашао
Било ми је неиздрживо

Сећам се 
Када није било тек
Нешто у нечему
Већ
Све у свем(ир)у

Сећам се
Како су се волели
Земље и воде
Али се не сећам
Да ли су се моји родитељи
И када и
Како волели

Сећам се
Свих одбијених пољубаца 
Свих тих жена
У мом животу
И сувишних мољакања по сенкама
И сувишних шапутања под
Жалосним врбама

И сећам се
Како су ме успо
Мене следиле
Верно
Као мал
И и и
Згубљени пас
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И сећам се
Како су сви побеђени
Лепи били али лепи не бејаху сви
Побеђени

Сећам се 
Свих бесаних ноћи по креветима
Уморне стар
Е е
Вропе и асур
А а
Скетских на којима буљих у строп
С ког су ми се смешили 
Наранџасти слонови

И сећам се
Продаваца врућих переца
Који су певали када год би се 
Ти насмешила на мене и на нови дан

И сећам се 
Да су некада нови дани
Стварно били нови

И сећам се
Силних људи
Који ме волеше
И мрзеше
И како то често беху исти
Људи
И како сам их све
Надживео и како има много
Сетне логике у томе

Сећам се
Свих и свега
Шт
О о
Државаше ме над понором
Нежних жеља 
И мудрих савета
И намера добрих
И како сам се молио свевишњем
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Да томе стане на пут и
Да томе буде к
Рај

Сећам се
Свих својих 9 живота и свих 10
Које сам спискао
Увек плешући с врагом

И сећам се
Времена када бол беше једини показатељ
Да сам још увек жив
И да је о
Сећање велика трговина с ђаволом

И сећам се
Времена када сам схватио
Да се сви рађамо као генији
А умиремо
Као идиоти

Сећам се како 
Добро је било
И лепо
Скоро као лудило старих љубавника
Када урласмо: в о л и м
И како је и када то стварно то 
И значило

Сећам се 
Како је усамљеност
Била гора од умирања

И сећам се покушаја да се буде ту
Ал
И и
Свугде другде

Сећам се
Како природа је шаптала
Како сам безнадежан
Очекујући од ње да ми 
По 
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Каже шта је то
Љубав
И како ми се ис
То то
Дешавало и са свим женама
У мом животу
Од мајке до курви с млечне пијаце

И сећам се
Роја снежних пахуља које ме љубише
Као кишне капи
Изгубљене и поново нађене
Љубавнике
По 
Ртњу
Шведској
Холандији
И
Мађарској

Сећам се
Двеју одаја срца мога
Од којих једна беше обмотана бодљикавом жицом
А друга незаустављиво што крвари
Ше 

Сећам се
Свих тама 
Које на живо блато
Наликовале су
Музике у којој обитаваху
Буд
А а
Лах и маниту
Док је крешендо најављивао
Исуса који нам осигурава
Грехом својим што безгрешан је
Вечни живот

И сећам се
Како увек бејах са
М м
Ада неко увек крај мене будио се
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И сећам се 
Свих обеда
Које сам упражњавао :
Стари обреди у новим хаљама
С воштаним луткама
За свечаним столом

Сећам се
Како су ноћи биле најмрклије
Пред свитање а свеће најсјајније
Пре
Д д
Огоревање
Свађе најжучније
Пред
Велике с
Лепе договоре

Сећам се
Да живео сам 
У међувремену

И сећам се свих
Неисказаних молитви и оних других
Које неуслишене
(П)остаху
И свих одговора
На непостављена питања
И свих питања засађених тамо
Где одговори цветају

Сећам се
Порекла
Које бејаше јуче од сутра
И свих путева који не 
Водише ме ка дому
Непо
Стојећем

Сећам се
Свих минулих лета
Баш као и оних што
Никада на
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Ићи неће
И како неутешно плакала си
За свако
М м
Еном ишчилелог
Месеца и мене
Када ниси знала је ли то
Доба године или тек мена
Мене
Сећам се
Како се након сваког ружичастог сна 
Будих са шаком
Дубоко заривеном у ношу 
Стварности

Сећам се
Нестанка свих својих азила
С конца плавих попо
Днева и загрљаја несталих
У крилу распадајућих костура
Прошлости

Сећам се
Делфина који не беху добронамерн
И и
Анђела у женском обличју
Који ми резервисаше место
У паклу
И нарогушених веверица и китова
Који су покретали крсташке ратове 
Против туђих крстова
Које носих на својим
Нејаким леђима

И сећам се
Жена које љубљах а чије су
Воде препливавали многи
Непливачи

Мада се сећам и извора
Који још беху нејач
Која ће касније као море морнара
Који су изгубили своје море
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Постати бесна мора и океани
Што гутају све
Пред собом
И сећам се непостојећих вода
Које опстојаху тек
У сомнабулни
М м
И песмама

Сећам се
Историје
Када ова још беше
На мојој ст
Рани

Сећам се
Да тражих наочари
Не за сунце
Већ за себе

И сећам се 
Да све што се догодило с мојим очима
Имало је везе с лепотом
Света
И да је то било у време
Немих урлика
И громогласних ћутања и
У времену дефинитивних
М о ж д а

Сећам се
Времена када требало је кренути
Док све не поста
Не не
Стануто

Сећам се
Времена када
Се опрост још није могао купити
Златницима и када је заборављати
Још помагало

Сећам се
Да сам некад
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Негде на хоризонт
У у
Спевао себи да дочарам
Савршенство
Споја метафизике
Земље
Мора
Људ
И и
Времена

Сећам се
Неба које се отворило
И лило је 20 дана и ноћ
И и
Отац и ја заробљени у мотелу
У Хамбургу
Кренусмо да размишљам
О о
Грађењу барке

Сећам се
Колико сам сам 
О Деце
Нија жалио зарад оног што сам у
Чинио уме
100 да жалим за оним
Што нисам

Сећам се
Како божји створ у мени
Лизао је стопе и стопа
Ла својих љубљених

Сећам се
Када сам гледао из себе као кроз
Затарабљен и замрачен прозор
Лавирината
Непроживљеног живота
Безнадежних напора
Усахлих слапова безбрижности
Безобразних умирања
Кад и где им време није
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Досаде и патње
Што доносише их свако
Свитање
И самица и рака
И с
Лепих улица
По којима сам
Дане и ноћи про
Тумарао
И сећам се
Можда 
И самог бога
Само
Тног који ни за шта није марио

Сећам се
Да сам безобразно много пута
Видео бога
Свога
И сећам се
Како давно спознао сам
Как
О о
Н н
Ије нити добар нити зао
Већ тек јесте
Или није
И како ни намере ни циља нема
Ни узрока
Ни пос
Ледице
Као камен
Рецимо

Сећам се
Како дуго нисам размишља
О о
Старењу
Из страха дакако
А када сам кренуо
Ниса
М м
Огао пре
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Стати долазећи увек тек до једног закључка
Ваља умрети млад
Јер је старост бол
Самоћа и труљење
И не чини вас ништа мудријим од младих
Напротив

И сећам се
Како сам дуго покушавао докучити
Могу ли мушкарац и жена бити тек пријатељ
И и
Ако да зашт
О о
Нда не

Сећам се
Колико дуго сам се бојао смрт
И и
Одласка у пакао
И огањ вечни
Све док нисам докучио
Да ја све време и на овом свету
Проживљавам пакао

Сећам се
Како сам умирати почео
Када сам престао да разговарам с непознатим људима
Био незадовољан својим животом без посла и љубави
И нисам чинио ништа да то променим
Када сам бежа
О о
Д страст
И и 
Њеног извора
Емоција
Када сам престао да мењам свој живот
Када сам престао да следим своје снове и временом
Престао да сањам

Сећам се
Како сам новим љубавима
Лечио ране и ожиљке
Од старих
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И сећам се
Када су Јевреји још били жртве
А не окупатор
И и
Убице жена
Деце и старац
А а
Ли се негде изгледа мора наћи
Вентил
Деценијским фрустрацијама

Сећам се
Колико сам се дуго рвао
Зарад своје клаустрофобије са
Страхом од затворених
Кафана

Сећам се
Како сам се увек питао
Где данашњица одлази
Када сутрашњица отпочне

Сећам се
Времена када ништа не беше дуго
Попут хромих дана
И када под пахуљама јесени навејаних
Досада
Која самотног нехаја је плод
До бесмртности долазише

И сећам се
Како сам дуго веровао
Како ћемо након телесне смрти
Сви проћи кроз места и стања
Које ћемо препознат
И и

Сећам се
Да сам касно надошао на истину
Да ишчекивање није ништа
Друго до потиснути бес

Сећам се
Како је све што је било истинито
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Било исувише лепо да би би
Ло истинито и
Није

Сећам се
Како ме је отац саветовао да учим
Па нећу морати да радим
И ја сам учио и немам посао већ 
Више о
Д д
Еценије
И сећам се како ми је говорио
Да си без посла као без курца
А ја бејах без посла 
И и
Мпотентан поврх тога
Барем је у једном
Био у праву

И сећам се
Како сам дуго мрзе
О о
Не који ми нанесоше бол
Све док не надођох
Да је неко изнад свих нас
И да је на њему да о
Свему и свима суди

Сећам се
Да сам рано схватио да
Ко нема разлога за бунт
Нема разлога да живи

Сећам се
Да сам радије хтео
Море бити но
Пешчани вал и
Шума него улица док ме улице
Градова нису појеле
Провариле
И и
Срале као безнадежно
Недељно
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Попо
Дне

Сећам се времена
Када је хитна помоћ 
Била бржа
О
Д д
Оставе пице

Сећам се
Како ми је кћи
На пола метра од умируће јој мајке
Незаинтересовано
Посматрала
Како ова издише од дехидрације
Не сетивши се да јој барем дадне чашу воде
И како је ту безобзирност
Наследила од мене
А ја од својих родитеља

Сећам се
Како ми је један малезијски јогин
Причао како не треба да се плашим смрти
Јер сам тек скелет у огртачу меса
Које је тек васионска прашина

Сећам се
Да сам био и глуп и кукавица
Јер ако човек то 
Није није
Ни беспомоћан
А ја сам беспомоћан целог свог живота

И сећам се
Холокауста и страдања 
Јевреја који су себе сматрал
И и
Забраним и божјим народом
Као и 
Срб
И и
Онда кренули да чине зверства на туђим територијама
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Не водећи бригу
Што убијају не војнике
Већ цивиле
Децу 
Жене и старце

Сећам се
Времена када је је
Дино аутентично понашање ми било
Бунт против друштвене ми околине
И да сам као резултат тога
Изгубио поса
О образ
Углед
Издаваче
Менаџере
Мецене

Сећам се
Када смо се упознали
Како си ме уверавала
Да је боље бити у другом
Стању него у трећем
Добу

Сећам се
Мудрог старца у 
Мексику који ме је под
Учио да када увек говориш
Само истину и не мораш 
Пам
Тити
Шта причаш

Сећам се
Да ми се једном покварио телефон
Па сам провео дан с породицом
И учинили су ми се као
Неки фини људи

Сећам се
Да су ми добрим делом живота
Људи били досадни
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Као 
Јеховини сведоци

Сећам се 
Тренут
Ка ка
Да сам схватио
Да живот није угађање другима
И како је то
Утицало на прекид свих односа 
Окружења мене с другима

Сећам се
Времена када је
Диктатура била чињеница
А револуција дужност
Као нужност

Сећам се
Како сам зарадио гвоздени крс
Т т
Резвењаштва или тек изгазио
Из срања
Које је обливало печењарницу ракије давних
70
Их година

Сећам се
Да ми је последњих година писање слабо служило
Јер ми је чак и
Ударање по типкама
Отежавало
Одлажење по цугу
У оближњој трафици

Сећам се
Времена када су ме просјаци здравили са
Помоз
Бог а ја им одгов(н)арао са
Какав је
Радије нека ме не помаже

Сећам се
Како ме је иза сваког богоуљудног
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Лепог дана скривено чекала
Роршахова мрља

Сећам се када писмени још нису радили
Код неписмених

Сећам се
Да сам рано схватио
Да сви хоће у рај
А нико да умре

Сећам се
Тренутка када сам схватио
Да је једини лек против депресије
Мотика
Или у земљу или
Чело
Два-три пута

Сећам се
Да сам врло рано научио
Да
Је је
Дина разлика између лудака и мене
Била у томе да лудак није мислио да је луд
А ја сам одувек знао да
Нисам нормалан

Сећам се
Како је лако било курцем
Туђе глогиње мла
Тити 

Сећам се
Деце
Нија када сам
Просио
Крао и
Позајмљивао новац
За вотку и пив
О о
Д најближих 
И и
Них странаца
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Сећам се
Како су ми клошар
И и
Пијанци града говорили
Да док душа пева
Срце не умире

И онда ударили по песми

Сећам се
Да сам имао бар једног пријатеља
Који ме је разумео
И када смо ћутали

Сећам се
Да сам још као млад
Схватио да на небу нема демократије
Јер једино
Исус беше ускрснуо
И да је демократија пропала
И на земљи
Јер већина 
Маса
Никада није у праву
Већ тек појединац

Сећам се
Како сам се бунио против хришћанства
Које је кривицу подигло на пиједестал вере
И патњу на ниво врхунског уживања

Сећам се
Да сам схватио још давно
Да ти оно што немаш не може недостајати
Али 
И
оно што имаш
И
100 тако

Сећам се
Да ми је један зен-монах рекао како
Је све тако како јесте и ако то не разумем
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Све је опет тако
Како јесте

Сећам се
Моне која увек говорила како ће све бити добро
Или ће све бити добро
И како је тако мислила док није замрзела и мене
И свет
И пала у тешку депресију и плакала
По читав дан и целу ноћ

Сећам се
Како сам уз муке
Учио како се човек мења
Или када нешто научи
Или када је повређен
А ја никада нигде ништа 
Нисам научио

Сећам се 
Колико ми је душа дуго лебдела између
Пакла и чистилишта
И како сам желео само да ме утопе у реку
Која ће учинити да све око мене нестане

И сећам се
Када сам неумерено много пута видео бога
Свога
И сећам се да није био ни добар ни зао већ је само б и о
Или није

Сећам се
Како све што ми је речено
Или учињено
Беше илузија
Што је тужно
Јер моје речи
Упућене свету
Управо као и моја дела
Увек бејаху стварни
За мо
Ј ј
Едини субјекат
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И одговарајући објекат
И како ниједан стваран 
На концу ис
Пао није

Сећам се
Незнања коме се молити
Како и зашто

Сећам се
Свог ониричног детињства у улици дугмади
На
Острву ракова
У авенији кедрова
И младости болне
Од тог силног ходања
По трњу
И не налазећи пута ка дому
Свом непостојећем

И сећам се времена
Када се ничег и никог
Нисам сећао

У Котору, јула 2014.




