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ГЛАСО
ВИ

Вла ди мир Ко пицл

ПО ТЕМ КИ НОВ КА ЛЕН ДАР

ДЕ ЦЕМ БАР

Зи ми је крај, чим ре ши ла је да поч не.
Чим поч не ни је ван вре ме на, са мо но ви по че так,
за си па ње, пре ли ва ње до тру па По лу та ра
да ту, као му је зин над Бос фо ром, пре то пи се у од јек
свих кр хо ти на сан ти од ло мље них сред ле та
у по ноћ веч ну, све веч ни ју док нем је из го ва ра
ни ка да це лу, за о кру же ну, све де ну на пол, на по ла,
на сит ну мр љу у све сти свих хлад них би ћа Се ве ра
до лу та лу са пти ца ма, на обла ку, у књи зи, 
да као сва ка вест пра ти свој траг до про ле ћа,
за о ста ла у се ћа њу, као да не ко ме тре ба.

Ех, зи ма, ве чи та мла да, хлад на се стра по на вља ња, 
што увек те шко свр ши па ти хо коп ни сред рав ни 
и на пу пе лих бр да, уз сва ко те ло што уста је,
уз сва ки род, сва ку вр сту, про зрач ну, мр ку, си ву 
а по нај ви ше зе ле ну, кад сви ма им се прох те
да проп ну се и хук ну, на пред ни ји и зев ну,
а онај на вр ху чак за пе ва, као што се ме про кли ја
и хте ло би из зе мље да ис пра ти ка лен дар,
све те цр те у ње му и њи хо ва име на,
све што тре ба ис ку си ти ако се зи ма пре да.

До ка да? Ах, не пи тај те, да ле ко смо од ма кли,
а пр ви лед тек вре ба, да се не би до та кли.
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ЈА НУ АР

Кар не вал на пу шта град и сит не жуд ње те ла
ко је за не то са би ра сав те рет пра зно ва ња,
сву оте ту пра зни ну ко ја се сит но ис пи са ла
и још се пи ше, од ко се па све до ис под по ја са,
сит ним де ти њим ру ко пи сом на лик на кан џи це свра ке,
на дрх тав траг зеч јег до ди ра са чу ван ис под сне га,
ис под до ла ме, јор га на, не кад и по сред ср ца,
та мо где коп ни сва ки дах ко ји би још да спо ри
да не што за мам но искри у оку, па и у са ћу ле да,
по сву да, не зна но где, а опет у не ком не где
ко је нам сви ма при па да, као усуд и де до ви на,
све што тре ба по тро ши ти док је не по тро ше но,
то не где, не кад оте то, де лом, сва ком од нас,
не ко ме врт, не ком Са ха ра, а не ком Хи ма ла ји,
не чи је го ле ме сен ке у чи јој сен ци се мно жи мо
под у пи ру ћи слаб ум о њи хо ву чвр сти ну,
о звук тих име на, о бри гу, ко ја с њи ма ту ма ра
да у свој тој ве ли чи ни оста не нео т кри ве но
оно што се не от кри ва, не под се ћа на нас,
на наш труд да се још јед ном, ли цем у ли це, спа ри мо
са да ном ко ји до ла зи и оним што ће про ћи
док ти хи по лу тан Ме сец не по пу ни свој стас
у сит ној мре жи по гле да што сву да за њим се жу
да му об уј ме обим и за хва те му сјај, 
као жу ђе ну на ја ву за не ки но ви пра зник,
ле то сред зи ме, за че ће, да до ђе не ко нам драг
и на ја сту ку оста ви ма ка квог при су ства знак.

ФЕ БРУ АР

Жи вах ни ве тар се ди же са де во јач ког гро ба
да спе ре ду ше ма ча ка чи ја су мрач на гип кост по ноћ но кли зне у ноћ
као во да низ олук док нов је, не на чет, 
не са мо од ле да, од но гу, од пу стог пу сто ше ња,
већ и од не ми нов но сти ко ју до но си вре ме, 
од не у пит не вре ме шно сти за ко ју мач ка не ма ри
јер она увек је жељ на, не увек мла да, да бо ме,
али је сав њен труд, фе бру ар ски, као и сав наш јад,
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окре нут дру го ме, Дру гом, ве чи том, ко је је ра за ра
али и ова пло ћу је у њој пол ни и нат пол ни склад,
склад да се би ра кад си већ иза бран да не ра диш већ ро диш,
да пре деш и да, по по тре би, ис ко ри стиш свој дар, свој глас,
се би на пол зу, а не тек као пас, ко ји упор но ла је са мо да учи ни дру гом
или да од тог дру го га не бу де прет ње за нас,
јер и ла веж је прет ња, као и фе бру ар, 
та ко не зграп но скра ћен а та ко мио ме сец,
не ја сног ли ка што на зи ре се под во дом, у сит ном те лу ки ше
и смрт ном те лу сне га, рас тро шан, слаб, че жњив, не у ми вен,
за по сед нут па оп сед нут, ми лост ко ли ко прет ња
да ће нам се вра ти ти, на пре чац, сад, све што је два је про шло,
сав онај зим ски ку жни смор брз као мач ја крет ња 
кад очас пу сти кан џе, па ма ко био ме та.

МАРТ

Дај те ми ва ше пр сте, да на пра вим сто сви ра ла
и сред њих не жан цве тић, да ми ри ше док слу ша
не чуј но про ро чан ство, све за ле гло уз по ноћ,
уз тре пет ко ји оста је кад ми не за мах бо ко ва 
рас по лу ће них би ћа што су их до ји ле ним фе,
бар оних пр вих сто ко јих се не се ћа мо,
ма да нас сва ки дах про ле ћа опо ми ње на њих,
и зе лен, и ру јан, и пло дан, и онај ко га не ма,
та мо где не ма про ле ћа, ка да не ма ни нас
да крх ким, мо дрим пр сти ма од шкри не мо му вра та
као кад жу стра ве ве ри ца рас кри ли ле шни ков храм
у то плом, вла жном ср цу увек не ја сне шу ме
из чи је та ме све тлу ца по ре кло ме ло ди ја,
шум во де, ус прав ност ли ти це, руб је зе ра што ми сли,
ми сли нас као што и ми ми сли ли би смо ње га
кад би смо мо гли да ста не мо у сва ки не ја сан траг
ко ји са по ји ла во ди чак ова мо до нас, 
до не кад, до са да, до пре ко су тра и на зад,
што нас са би ра с не чим, и по не кад и сад,
као ви дру и ор ла, као зми ју и ја стре ба,
ус па ни че ног мра ва и мла дог ми ша пред со вом 
до не кле не све сног зла ко је је ве чи то ма ми,
као што и нас би ма ми ло, или ма ми, све нас,
сва ког те бе и ме не, све то што то не у очи
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про ро ка да ждев ња ка, да та мо се ко ме ша 
као не стал на сли ка, му тан скен, збр кан мо за ик,
и у том оку бле ди док му не ис тек не рок 
или га век по ко па у не ку ти ху ру пу
ода кле је два се ја вља, или ис те же пр сте,
да ис пи ше свој знак и ма кар слов но про го во ри
„Да, то сам мо-жда би-о ја, по-не-кад и-ли сад“.

АПРИЛ

Да, про шли су апри ли, мно ги, на из глед не у мит но, 
али не са свим, за пра во, јер се све мир ски дер виш и да ље при ље жно вр ти 
и опет истом при бли жа ва, са сва ким но вим ушта пом, да се и април вра ти, 
рас кри љен, по да тан, отво рен и за о гр нут у не ста бил не пој мо ве, 
као сев, као ла хор, не што из вор но ла ко што де ста би ли зу је све, 
сва ки уна пред за дат и де скрип ти ван го вор од ко га свет по си ви
као су мор но не бо под ко јим мр ша во кљу се не што ву че по ки ши,
а по не кад и не ког ко ји се то ме не опи ре, јер обич но је мр тав,
али то ни је та при ча, по што до ове, април ске, кљу се већ по од ра сте
па не би да зна за умор, ни ти за ика кву са хра ну, већ ра ди је за стих 
што је од ко се до пе та уро нио у на ду да све што по но во до ла зи 
би ће све бо ља кар ма, од ко ња – љуп ко ма га ре, од пре ми је ра – во,
а од пе сни ка, мо жда, по но во за ко но да вац, да ка же
Ти, ки шо, ста ни, а сре ћа нек ис ту пи на пред и нек ме по ми лу је
по нај бо ље што зна, у обла ку пар фе ма из ко га ни шта не па да,
док по зе мљи све ра сте, ра сте мак, ра сту пла те, па и из гле ди да се,
до пет ка, све што је не рав но из гла ди, сем оних пре кра сних пла ни на
и ди ја гра ма успе ха и нај леп ших обли на где бих да лу там сам
а опет не и уса мљен, ма да је мом би ћу уса мље ност што и шта пић за ма га,
сва ког, и оног огре злог у про лећ не кам па ње, ла ки пост, те жак за нос,
се зон ска за ча ра ва ња што по кре ћу ка ци љу, где од у век смо хте ли,
на ме ко кр зно ти гра крај за гре ја ног ка ми на и ду го хлад не де ви це
чи је су но ге од че жње не по пра вљи во сра сле, али са мо за трен,
јер дру ги трен то већ бри ше, да не бу де све ле по са мо и увек за нас,
да и од тих но гу ду жа у по љу из ник не тра ва,
на вла жној па ди ни па прат, а уз ка ме ње жал фи ја, ме де на су ђе ни ца, 
на ко ју пче ла че ка још ме сец да про цве та и да тек та да до сег не
пу ни пен зиј ски стаж кад јој се об ра чу на свих тих три де сет да на
док је пче ла не по си са и од ле ти у ко шни цу, свој ин сек то зни ко смо дром
ода кле сви би смо ле те ли, стар, млад и сре до ве чан,
и Бу да и Афро ди та, у мио не спо кој, ве чан.
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МАЈ

Мла дост је веч на, и рад, и сва ка по бе да, и сва ки њи хов пра зник
при год но за са ђен као мла ди лук на сва ких се дам да на
у то пле ле је ствар ног где коп ни сав за о ста ли јад и град се ус пра вља 
ожи вљен, стре сно оду хо вљен, за нет у сва ку ули цу,
у сва ки кри ви со как & пре оп те ре ћен бу ле вар,
та мо где цве та и вр ви и че му још ни је ред и што се до ле та од ла же
па би ло да је ја го да или по врх ње шлаг, шлаг, хм, не пи тај ка кав,
сва ки ко ји се осла ди оно ме ко ме за пад не, 
сем ако ни је ко шти ца или као рен мла да али не згод на та шта,
или већ би ло шта го ро пад но и ро го бат но, јер овај ме сец ну ди 
пун ка та лог мо гућ но сти због ко јих ства ри кли зе као вир шла у ки флу,
и лед у апе ри тив, и сла до лед у фи шек, па био ши рок или узан
хо ри зонт оче ки ва ња, све што ду го се спре ма ло – 
да по пу сти бре те ла, а не ка да и Вла да, или Цен трал на бан ка, 
па мо жда чак и онај што веч но би на из бо ре, а не зна да смућ ка бо лу,
ни џин фис, ни тан ко пре се чен шпри цер, нај та њи, ка кав му при ста је,
или у крај њем слу ча ју – ли му на ду без ше ће ра, а мо жда и без ли му на
јер ле то ће ина че до ћи, чак и без иде о ло ги је, ма да не и без ја ја
ко ја ће мно ги ма за тре ба ти ако се ука же при ли ка, или бар по тре ба
да ба це не што на око или око на не ког, да бо ме не са свим бу квал но,
што гле да но ста ти стич ки, да кле и сто ич ки, ни је пот пу но исто
ма да по не ки ма обез бе ђу је ре ци про чан ре зул тат:
вук сит и ов це на бро ју, а за до вољ на и пу бли ка, и при ват на и јав на,
и на дру штве ним мре жа ма и ови што мо бил но пра те сва ки твој и мој акт
да им се не што не згод но не пот кра де пред зо ру
што сва ким да ном све ра ни је про зи ва ноћ да се свр ши 
јер јој је ман дат скра ћен, а кон то зве зда но по ха ран.

ЈУН

Што се обо ри, ус та ће.
Што уста не, обо ри ће се, по нај лак ше у хлад,
у не ко ме сто згод но да се за лег не кад-тад
а по нај бо ље од мах, сем кад је вер ти кал но,
не ка кав брид ле та или ли ти ца, не ствар на или ствар на,
или тек та ко по ме ну та, као за лу дан ми рис
сав од ово га ча са или пот пу не про шло сти
ко ја се др ско ја вља као све што се ја вља, по здра вља,
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не ки не мер љив час, дан, пра зник, мо жда не де љу
или је два тре ну так, вре мен ску зач ко љи цу у ко јој и миш ужи ва
пре не го што се сма њи, са су ши, са го ри на вру ћи ни
ко јом нас Ја гу ар да ру је и ње гов по да ник Сун це,
тај ста ри ло пов, по у чен, дав но, у се ни Ме се ца,
да се лу пе шки при кра да, за ви ру је у очи,
сва ко ме ко их има и оно ме ко не ма
не ки још ве ћи раз лог да бу де опу штен, 
ту, опу штен и при бран на тим још жи вим зра ци ма
ко ји ма увек је по треб но да до пру, на ђу од раз,
да се на про сто од би ју, или до би ју, од оног што их упи је,
до дат ну бо ју, туп сјај, по не кад уоб ли че ње,
би ло шта да се де ли док ово ле то тра је
а оно ле то пре ста је, оно већ про шло, је два не жи во
као не ја ка ме ло ди ја кад је за кло ни та лас
па кад тај та лас пад не она се по но во чу је,
ма да то ни је опет, ви ше то ни је то,
али ни је ни дру го јер за то ни ко не ма ри,
ни тај та лас, ни ре ка, па мо жда чак ни мо ре,
што би још би ло нај бо ље за би ло ка кав крај
у ко ме је на ис пи ту сва ка ћут ња, сјај, искра,
док сва ко слу ти тре ње сва чи јег бо ка о бок,
о то плу кар ли цу ле та отво ре ну за све
у ко јој и упо ко јен ра до би да ожи ви,
не то ли ко због се бе не го још јед ног ле та,
ла ке ве жбе за пр же ње, ко је ина че че ка.

ЈУЛ

Жа бац ско чи у во ду да би се осве жио
и да осве жи во ду, бар та мо где је има, до вољ но, 
да туп од јек ура ња ња за љу ља пла вет ни свод
и за тре пе ри у зву ку ко ји се кри тич но чу је
за гу шен про ме том ме са, ади ти ва, иде ја, 
сму ше них људ ских рад њи што сла ве ужа ре ност,
плам, плам са ње, пла ми чак, па и шљи ву, на ен гле ском,
ко ју је не ка ру ка ути сну ла у бок, 
као не баш по ло ви чан већ пун се зон ски пу то каз,
ту ри стич ки ко рек тан, не по ли ти чан, не ми зо гин
да тра је ко ли ко тра је, као сва жар ка же тва,
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цик пе ска, чки љав зе нит, уна пред сје бан та лас,
онај што ју ри за га ле бом кад и га леб за њим
а сви ма је све јед но да ли ће се и сре сти, 
сре сти и сра сти у ло го ко ји би да нас под се ћа
на не што што би ло би чвр сто кад би би ло опи пљи во,
оно са да опи пљи во што тро ши сав наш час
и ли је зној у очи, очи што стал но би гле да ле
а не би да ле, сем усна ма, ни ко ме раз лог за сан,
осим у ма ле ној удо ли ни где не јак врап чић се ди
и још не ве штим чу лом за хва та сик та ње ле та, 
све оне та ко раз врат но ста са ле про тив те же,
све му и сва ком од све га што смо кад ни је сад, са да,
ах, то сад, ко је вар ни чи и где жи ца не до пи ре
а где искон ска звер чи ца опи па ва наш хлад
та мо где га још има, ма кар и не био млад.

АВ ГУСТ

Као пут ник на пут до ћи ће ме сец и дан 
да оном ком тре ба ка жем Опет си до бро до шао, 
ти, по нај бо љи ме се че, у ком жив час је и дан
од у век ве ћи од да нас, онај кад сен ка го ди не
пад не та ко да ле ко, а мо жда и ду бо ко,
да њен не ста шан брид дир не и 6 и 9,
те на о па ке ци фре што би да од ба це и 
и уз ми ни мум зго де не кар мич ки се спо је
као и сле пом ја сна сли ка го лог, мр сног жи во та
из пер спек ти ве ве га на ко ји би да се укљу чи
ка да га, као број 8 сед ми цу, пре стиг не бес ко нач ност,
она због ко је сав ва зду шни свет за ви сан је од би ља
и од по не ке зве ри ко ја га са ди, за ли ва, по вре ме но по чу па
да би у кри зном ча су има ла шта да је де 
чак и кад не ма на ме ру да то до кра ја сва ри,
јер звер не зна за крај, она је ван вре ме на
као и скер лет на же на што веч но ја ше на њој
да би пред град ска вра та за њу из не ли кључ,
не са мо од град ских и те ле сних не го и не зна них вра та,
уз роп та ње за блу де лих ко је је за њу ле ко ви то
то ли ко да ће по не кад, чак, да им мах не, из лак та,
вит ком а за мам ном ру чи цом, да ви де са свих стра на



12

ода кле до ла зи ав густ: с бо ка, спре да и стра га,
у рит му лу нар них ме на, нај ма ње 4 за мај ку и 18 за де те, 
де те тог ме се ца и Ме се ца, слат ко пре вар не Лу не
у ко ју сва ки трен сва ке го ди не по сто ја но ин ве сти ра,
не са мо сун че во се ме већ и Неп ту нов стас 
раз ли вен по сву да та мо где те ле сно се ка ли
да хла ди се под је зи ком за су тим пра хом ци ме та
па смо че ним у сме су мо гре и зло слут них тра ва,
оних ко је и зми ја док не сва не оби ла зи
па све пу зи без сто па ла као са тир без сек са 
и на ви јач без клу ба, и го ди на без ав гу ста,
ко ју ни гмаз не би увр стио у реп тил ски ка лен дар
од по чет ка до да нас па од нас опет уна зад,
да про сти па па Гре го ри је, баш као и друг му Ју ли јан.

СЕП ТЕМ БАР

Ли сто ви по ле те на го ре као у ки не ском фил му
да отуд сле те у је сен, где ина че би па ли, 
у ту пу кро шњу све сти ко ја сми ре но по здра вља
сва ко ти хо по ме ра ње, из ве че ри у дан, 
из но ћи у дан и обрат но, и опет, опет, и обрат но,
без ичег што се ис кљу чу је а оста ви ло би траг
тог па да, та ко при род ног да га сав на род же ли, и жа ли,
сав на род шум ски и пољ ски, рав ни чар ски и пла нин ски, 
све слав ске ов це и ко зе, ри бе, гу штер, у гра ду,
сва људ ска ме на же ри ја и за не ти јој ме на џер,
прост као па пак, без род но свој, и спо ко јан и са пет,
јер увек ну ди исто, већ окр ње но исто, од од у век до сад,
док све мла до не по стра да, та увек не ја сна на ја ва
смрт ног, на до ла зе ћег, оног што рас тег не ноћ, сре же дан
на трај но мут ну зо ру, без бој ну, ни ком при влач ну,
у ко јој клик тај сун ца тра је ко ли ко не пу тен дах
што дах не тек за трен из ког већ искри мраз
да ко ров са ас фал та са тре као и не ви ну трав ку,
као и сло во на да ња да веч ност сри че мо уна зад
до оно га што во ли мо па ма кар то био и јад
не чи је не чит ке ра до сти ко јој ни је до нас.
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ОК ТО БАР

Ва га во ли све љу де али не под но си гу жву,
нео д го вор на је, не у хва тљи ва чак и за ра зум Де ви це,
док су Шкор пи је ре ли ги о зне, њи хов бог Зо ди јак це ни секс
па је Шкор пи ји, уз згод но име, по да рио и жа о ку 
и страст с ко јом је за ри ва до са мог дна вул ка на
све док њен људ ски парт нер не усни са свим пре по ро ђен
а не људ ски чак сре ђен за хит ну ре ин кар на ци ју
ако тог ика ко има за по је де ног ство ра
ко га је љу бав гри зла а да ма до ку су ри ла,
баш као у овим да ни ма кад слу жба по сав дан ме те 
да што је из при ро де по чи шће но не на ђе ни ка ква вра та
да ви ри у бу дућ ност са слич ним не гда шњим ство ро ви ма,
уз цвет ну ла ти цу или лист ко ји из кро шње до ле лу ја па за лег не уз тло
да би у ху му су рас пра вљао с дру гим гњи лим ста на ри ма
о пла не тар ним трен до ви ма, шта ће се зби ти с кли мом, 
има ли дра стич них про ме на и кад се пред ви ђа по топ
ко ји би суд би ну вр ста пост ху ма ни стич ки скре нуо
да ипак сва ко до би је по не што, мо жда не све као шкор пи ја
али бар не ки ма ли знак, не ка кво на ве ште ње 
да не ће би ти го ре они ма ко јих већ не ма, 
а за сва ког пре о ста лог да се про ду жи стаж, 
да ра сте као чо ве ков труп док има бе лан че ви на,
угље ни ка, хор мо на, ор гон ског зра че ња & нар ко ти ка
сред овог пу стог га ли ма ти ја са у ком се од га јаш сам,
па се сам и пре по ро диш и та ман да се про ве деш
у до бром, искон ском рит му са па три от ском те мом
и до брим прог но за ма за пут у по ре ски рај
кад, ето, про ђе три де сет пр ви и мо раш да на пу стиш „Ок то-ба р“
ма да те Де ви ца же ли, а Шкор пи ја хва та за бу ђе лар.

НО ВЕМ БАР

Ле по вре ме за квар ако ни сер вис не ра ди
ту не где око ср ца, где не ма се ма фо ра 
па ни де жур не слу жбе, на стре сном ау то-пу ту, 
ни чи јој про ме на ди где пулс ту по од је ку је тек да не бу де сам, 
пре пу штен се би, дру штве но не све стан да сно си од го вор ност
за сва ки бу дан тре ну так на ко ји свест се по зи ва
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као кад сит на звер чи ца про мо ли нос из шу ме
и це лим те лом осе ти да све је на зад ма ми
у пу сту и се но ви ту, не про бу ђе ну ду би ну,
у тих и скро вит лог где че ка дру го те ло
да се уз ње га смо та као чо пор у сен ку,
да пред со бом не на зи ре про зир ну зеб њу ствар ног,
крт звон смр зну тих ши на из рас про да тог пред гра ђа,
бру ја ње са мрт них вол ти и веч но слаб, ма да пре пла ћен, ва јер лес
у ком се по ру ке ти ска ју на лик на сто пље не ду ше
из ба че не у зо ру да ре ше днев ни тест,
пре ви ше ин ди ви ду а ли зо ван за ово до ба го ди не
кад очи не ко лу та ју па не ви де ре ше ње
чак ни кроз кап ке адеп та, ка мо ли чо ве ка-ми ша
и су пру ге му свра ке, оне што са мо че пр ка
по ру ко пи су све та а ни кад се не пот пи ше
док је не за ве је де цем бар па се сва шу ма пи та
за што је икад и сле та ла са сво је си гур не гра не
док с др ве та жи во та сав но вем бар не от пад не.


