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Фа био Пу стер ла

Д
О
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ЗЕ МЉА ПО СЛА
Ђо ва ни ју На ки и Бе пу Ро то ли ју
ко ји пру жа ју от пор

I

Сли ва ју се из вул ка на
бес прав не ви ле и квар то ви.
У ви си ни жу кве.
Још го ре: ско ра шња ла ва.

Мре шка се у да љи ни мо ре
под си вом ка пом олу је;
на да ко ја оста је
по зи ва да се не оча ја ва.

Ју жно од сва ког ми ло ср ђа
не чуј ни ка мо ри сти
се вер но од сва ког ра зу ма
про кла ма ци је ли гашâ.

Жи ви има ју на дла ну
пе пео мр твих,
на древ ним ру ше ви на ма
ма сли не, из у ви ја на ста бла.

Бо ра вио је у Пи ња та ру
пр ко сни Фран че ско Фло ра.
Ни је пот пи сао.
Опет не би пот пи сао.
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II

Под зе мљом ти ња ју
отров не згу ре.
Над зе мљом бди ју
ожа ло шће не Мај ке.

Цео је дан дан
не по мич не на гро бљу,
у име кће ри
ве ко ви ма у цр ном.

Мај ке ју тар ње зве зде
из ви ку ју не чуј но
по тр го ви ма Ита ли је
те гоб не суд би не.

У Зе мљи по сла
из ме ђу Вол тур на и Га е те
ста ти сти ка ту морâ 
је пре ћу та на.

Ши ро ко ли сно по вр ће
ма сли не и па ра дајз
док се зе мља чи сти
од на то пи на от па да.

Жи вот ко ји не оздра вљу је,
смрт ко ја не пре ста је,
не сре ћа ко ја пре стра вљу је:
реч, по след ња ра дост.
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III

Они ко ји су из да ли
ко ји су се про да ли.
Из гу бље ни дру го ви
ко ји су или ни су схва ти ли.

Не са мо хлеб, ду бо ку бол,
Бе пе ће ре ћи јед ном дру гу:
да по де ли мо и ово на све ту.
Али ти си од ба кра, или ка ла ја.

Они ко ји су оти шли
да ле ко да се ис цр пљу ју;
и дру ги оста ли ов де
да се грам зи во го сте.

Све тлост ко ја от кри ва ду ше:
ено га, опет он, Па зо ли ни.
Ве тар што у на ле ти ма чи сти,
де чи је очи.

Све тлост во шта ни ца,
не она елек трич на, дра га;
ми ло ср ђе по ме ша но са ужа сом,
шко ла све гор ча.

Ро са на, учи те љи ца, пле те
не што су тра шњи це за све,
али кад се окре не бод не сре ће
ка ко ће др жа ти пе тље прав де.

Шест хи ља да фо то гра фи ја,
му зеј без гла сног хе ро и зма.
Очи оних ко ји су на спо ред ним
пу те ви ма по то ну ли.

Тру ба трам вај џи је
астро но ма у по сле ра ћу;
не чуј ни гроб мно гих
ућут ка них на ко ма ду зе мље.
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IV

По пла ва жит ког бла та,
Мон та ле о ва вре си шта.
И, на зи ди на ма, у Ка пуи
уза луд ни гра фи ти љу ба ви.

С мо ста из над ко ло секâ
чи таш на не ком зи ду:
хтео бих да рик нем пи јан
и по вра ћам у па клу.

Ан ђе ла ко ја је го во ри ла
и он да смо пу кли.
Хте ла је да ка же не што
ужа сно. Без гра нич но. 

Ко но пља ов це
би во ли це у су тон.
Вар љи ви пре де ли
под све тлу ца вим не бом.

Olim Cam pa nia fe lix,
чи та мо на ма па ма.
La Ter ra di la vo ro,
же не уто ну лих ли ца.

Ма гар ци на ли ва ди
пси ис пру же ни на сун цу
по ли ти ча ри у се на ту
зе мља ко ја мо жда уми ре.

Уве че над си вом
во дом вре ба ча пља:
на кра љев ском риб ња ку
сен ка бур бон ског кра ља.
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V

На Ђо ва ни је вој пар це ли
ди же се у све тлу ка мен,
пре и сто риј ски фо сил,
гри ма са, из ме ште ни уло мак;

мо жда ре па ске ле та,
стре ле или вр ха ко пља,
траг знак по др шка:
пам ће ње ко је не ва ра.

Пам ће ње ко је се опи ре
гу сто као у не ком ср цу,
тан ко као мир
опо ро као по сао.

По сао ко ји не до ста је,
по сао укра ден,
по сао за све,
по сао по вра ћен.

По сао ко ји би се мо гао,
реч ко ја би нам ре кла,
свет ко ји би се хтео,
прав да ко ја се не ис те ру је.

На Ђо ва ни је вој пар це ли
ка мен се ди же у све тлу,
не што што во ди,
ко мад исти не.
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БЕ О ГРАД, РАС ПО РЕ НЕ ЗГРА ДЕ, ЗА ВЕ СА
Де ја ну Или ћу

Угао Кне за Ми ло ша и Не ма њи не:
за шип ку за ка че на ви јо ри се за ве са.

Иза огра де це ри се олу пи на ау то мо би ла,
у рас пу кли на ма зи до ва хра па во ве тар сви ра.

Кан це ла ри је су пу сте, сва ок на ис ко чи ла,
иш чу па на или спр же на сто ла ри ја, рас по ре ни пла ка ри,

Вред на ар хи тек ту ра, са да ста ра олу пи на,
не хо тич ни сим бол без вред но сти или свр хе.

Ка мен ми ран на ка ме ну, од су ство сва ке ства ри,
стид ко ји ужа са ва, гво жђе ви та па ра ли за.

Ни је дан људ ски траг, ни мр твих ни ра ње них,
штр че пот про зор ни ци, бру ни ра на из ви је на ар ма ту ра.

Већ два на ест го ди на за ве са се по ме ра као по кров,
ли чи на мр тву пти цу, ко ви тла се ап сурд на у ва зду ху.

За ста ва је то пр ља ва од пра ши не и ни шта ви ла,
по след њи бле сак. Оста ло бе ше ин те ли гент на бом ба.

Пе ва се по ка фа на ма, пу ши и про сла вља.
За ве са кне за Ми ло ша, не ре че но што се ов де на би ра.

Luft waff e бом бе па ле ’41.
За пад њач ке бом бе о ко ји ма ни ко не го во ри.

Не што по ти сну то, стра ва не за бо ра вље на.
Зло чи нац мр тав. Зло чи ни НА ТО-а.

(С ита ли јан ског пре вео Де јан Илић) 


