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Из ве шта ва мо на ше чи та о це у Но вом Па за ру да је ру ко пис на ших сти хо ва ко ји им 
је био по слат, вра ти ла но во па зар ска по шта без ика квог об ја шње ња. Ми им те сти хо ве 
ша ље мо да нас још јед ном, а по ста ра ће мо се да ис пи та мо због че га се ова ко по сту па 
са на шом емо ци јом, јер нам се чи та о ци из мно гих ме ста жа ле да пе сме ове те шко а 
по не кад и ни ка ко не раз у ме ју. Да ли је то глу пост на ша или њи хо ва, или уо би ча је на 
не у ред ност по ште!

У ства ри рас пи сан је кон курс за нај у спе ли је про јек те пре ма ко ји ма ће се по ди ћи 
мно го број ни спо ме ни ци: Спо ме ник Осло бо ђе ња осло бо ди о ци ма; Ко сов ски храм ко-
сов ским ју на ци ма; спо ме ник Осве те; спо ме ник Не по зна то ме вој ни ку и је дан из ги ну лим 
у Ал ба ни ји; и је дан ру ко пи си ма из гу бље ним у Ру си ји; и из мр цва ре ним по по ви ма; 
спо ме ник За хвал но сти Ве ли ко ме Кра љу; спо ме ник Гор до сти Ве ли ко ме Вој ско во ђи 
(али ко је тај вој ско во ђа? Да ли Пут ник или Ми шић? Ја гла сам за пут ни ка; про сто гла сам 
за пут ни ка и гла сам за пи ја ни цу). Да кле ово не ка је про је кат

За ве ли ко га Пи ја ни цу
Он је имао ви зи је бес при мер не
Уну тра шње
Сли нио је та ко че сто
Са њао о не ис црп ним бу на ри ма пу ним ви на.
Да кле не за бо ра ви мо:
Из ве сно је дан спо ме ник пи ја ни ци
А пут ни ку та ко ђе
Јер уви де да ће му дух за пу сте ти
По ђе у лов на ви ди ке по све ту 
Шта ми сли те о спо ме ни ку Пу те ви ма 
Јед ном мла дом ча со пи су? Оча ран сам.

Там ни ца за скрет ни ча ре, там ни ца за ше фо ве ста ни ца, там ни ца за за ко не про тив 
ал ко хо ла и за уред бе про тив скит ње и скит ни ца. Љу бав за ма на сти ре и за крч ме, љу-
бав ни ке, љу бав ни це, љу бав за крч ма ри це Ја ње, љу бав за Ар на у те.

Био сам та мо кад по сле ду гач ког го во ра ди го ше за стор. О ле по те! Че га ? Ди го ше 
за стор са спо ме ни ка. Сви смо гле да ли са не стр пље њем. Кад: па шта? Зар то! Ох Бо же, 
ми ло сти ви! Сми луј нам се пре чи ста; Ма ке до ни ја ме је уби ла сво јом ве ли ком чул но шћу 
и про фе со ри сво јом ве ли ком ло ги ком! Сво је сам но ге и ру ке по кло нио ана том ским 
ла бо ра то ри ју ми ма; оста ми са мо труп и гла ва, и јед на сме шна ми сао: Отаџ би на је ово 
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Јур ња ва! Та кви су би ли уз ви ци ма се. Да кле ди го ше за стор. На ве ли кој мер мер ној коц-
ки са мо јед на ва за пу на све же га цве ћа и нат пис:

ОВАЈ СПО МЕ НИК ЗА ПИ ЛО ТЕ ШТО ОДО ШЕ 
У АВИ ЈА ТИ КУ И ИЗ ГИ БО ШЕ ИЗ ХЕ РОЈ СТВА 
ИЗ ДО СА ДЕ И ИЗ НА ВИ КЕ СЛА ВА ИМ

Сла ва. А где је тај мла ди ар хи тек та што по ди же ре мек-де ло спо ме ник? Не стао? Не! 
Ка жу умро је над са мим про јек том од јед не бом бе, кр вљу га је по ка пао: ње гов уче ник 
тек га је до вр шио. Ње го вог уче ни ка да из гр ли мо брат ски; он је је ди ни што га је ви део 
и он ће нам да ти по след њу ње го ву реч.

Та ко ре ши смо про блем спо ме ни ка
И до вољ но мо ну мен тал но 
И до вољ но крат ко ве ко 
Да не спу та ва бу ду ће ге не ра ци је.

Мор на ри што дре ма ху Мор на ри што су на ро чи та вр ста 
на без број жа ло ва Пут ни ка

Не ка вр ста зе ле но су ра 
Са бе лим пру га ма

Ах пру га ма не ким од ла зе во зо ви

Зве ри, љу бим те на тво ја уста кр ва ва, на зу бе бе ло-чи сте и оштре, на је зик из ког 
гној и јед цу ри фос фор ним пла ме ном, ле пљи во при пи јам свој: а и он је звер и гној. Звер, 
ра зум гри зу ћа бе сно, звер љу бав, звер но ге нео пра не, звер смрад пу ше ћа, звер са тан ски 
пр ља ва и ва шљи ва бра да ка лу ђе ра. Се љан ка из бла та пла че: Спа си ме спа си, слат ки 
бра цо мој! али и њен глас мед ни сик ће као у зми је. Ко чи јаш зу би ма на ка ји ше ки да 
ко жу вран ци ма. Звер цр ве ни и ре же ћи уд му шкар ца; тр бух же не чи тав ус ко ме ша ли 
зве ри њак. Звер мост и звер друм, што рас тр за жуд ње; звер про стор и звер веч ност.

Љу бим те на уста тво ја за жа ре на. Као у угле вље за ма чем ти међ дој ке ру ку сво ју. 
Љу бим те са мо шћу сво јом кур јач ком.

Онај дру ги про јек то вао Спо ме ник у По кре ту на ко ли ма упрег ну тим во лов ским што 
од ла зе. На по ста мен ту се но ви том из ва јао је По бе ду у сне гу. Бе ше бе ље од ијед ног мер-
ме ра и хлад ни је још. Чим сун це и про ле ће до ђе спо ме ник ће се ото пи ти сам и оте ћи 
по ља на ма у жу бо ру ево ка ци ја. Та ко и тре ба, по што ва на ру љо; да се на Сун цу сви спо ме-

Као дивну воћку из вртова
Узбраше Христа са крста
Тог дивног стабла у врту Епикура
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ни ци ото пе, а не да гра нит но пр ко се зу бу вре ме на; и да су не по мич ни. Не ка их мла деж 
са мо јед ном ви ди; два пут? то је већ од ви ше !

Мор на ри до ђо ше за гр ље ни У за гр ља ју ско ре лих љу бав ни ца
 Чи ји су тр бу си

Они жу де шу му

Ах, у чуд ном шу му гу бе се бро до ви.
Ге ни јал ни бес при мер ни спо ме ник Ко змо су.
Где је бли ста ви што га је ство рио?
Ни је ли Го спод сам!
Ни је ли то за кон Њут нов или Ајн штај нов!
Ви ше се не се ћам. Ра се јан. То

Ве ли ка глу ми ца (не ми ми ски ња но ве ли ка Ле по ти ца) до шла је са свим го ла, са зве-
зда ма од злат не хар ти је у ко си: пред ста вља ше цр но ма ња сти свод Но ћи. И за у зе по зу 
Огле да ња (др жа ла је огле да ло у ру ци) пред ле же ћим Мла ди ћем; ње го ва не у кро тљи-
ва чвр ста му шкост тад би ла је гор ди стуб Веч но сти: во до скок пред Зве зда ма. Тај је 
спо ме ник: Спо ме ник Об на вља ња и Пре по ра ђа ња, Бу ду ћих Ге не ра ци ја, Плод но сти.

Два ау то мо би ла на ве ли ком бу ле ва ру сју ри ше се је дан на дру гог, и раз мр ска ше. 
То је Спо ме ник Ка та стро фа и Спо ме ник Пу сто ло ви на Уз ви ше на.

На дну оке а на, две кр ста ри це спу стив ши ми не у очи ра та, по ло жен је те мељ Спо-
ме ни ку Зве ри Про сто ра и За но са. Је дан ае ро план леб де ћи из над њих обе ле жа вао је 
ви си ну ње го ву; и још, то бе ше са мо за пр ви спрат, нај ви ши ће се пе ти до уну тра шњо-
сти не ба. Је дан ду ги и за хук та ли воз од но сио је пла ме ни по љу бац про стра ним шу ма ма 
а на ви со кој сан ти што је пло ви ла мор ски пас за спа ли био је Спо ме ник Екс пе ди ци је 
увек на се вер, на се вер увек до у смрт ну веч ност.

Нек жи ви сад пла ги јат! Он пла ги ра ве ли ку ми сао Све ми ра; украо је сли ку јед ног 
остр ва па је стр пао у овај стих. Мо ја ма ти је укра ла сит ни смех од мог оца: мо ја суд-
би на тад би ре ше на на осно ву пла ги ја та по сли ци бо жи јој. Та ко ре ша ва ју и про блем 
сво ји не они чи је не ће те ни ка да са зна ти име, јер још на кр ште њу бе ше ано ним но, са мо 
за ка че но као чи о дом за њин нај са вр ше ни ји пла ги јат: ЛИ РИ КЕ

Да, ли ри ке
Наш Христ сад у вр ту
Окру гао и црн од ма ха го ви не 

Попуцали под бичевима ветрова 
Тако подлаци па ипак ево застиђени
Жуто црном пљувачком ишпартана им лица
Од никотина, бибера и олова
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– Му шки му знак до пи ре до ко ле на –
Са очи ма бе лим: то је Цр нац на рту,
Ко га је кр сти ла због исти не 
Љу ба ви це ла ва си о на.
Пи је и пи је, ах пи је са мор на ри ма 
Сам шпи ри тус и ми лу ју ћи све же не 
Под др ви ма при ча о кр ва вим жа ло ви ма.

Са ња те ли ви о љу бав ни ца ма мо ји при ја те љи 
У вр то ви ма?


