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ЖИ ВОТ НИ ТО КО ВИ

Чи ја сам ја пред ста ва
чи ја при ред ба?
Бје ху ли ин те ре сант на или са мо нео п ход на
ис ку ства при је мог ра ђа ња?
Мо рам ли сад да да ље жи вим као не ка ма ла
уз не ми ре на књи га?
Је смо ли се та да већ по зна ва ли
пре по знах ли те
ви дјех ли те да тр чиш као не при ја тељ
ви дјех ли се бе да тр чим као не при ја тељ
кад сам кроз пу шкар ни це
оца гле дао
кад сам те по сма трао не при ја тељ ски
са сво јим ли цем
и ја сам био вре ла во да
и ти си би ла по па ре на кад си ме
узе ла из су да за ку ва ње
и сре ла ме
и би ће да си још то ком јед не но ћи
ви ка ла за сво јом мај ком
би ла си не што на да ле ко чуј но
и ја сам био ква драт ни цен ти ме тар под
ми дер ским шта пом мај ке
чи ји си бол ти би ла у об ли ку су за.
Би ли смо не ко до ла же ње и од ла же ње
би ли јед но Ти и јед но Ја.
Бје ше ли ли је по та да без ко ка-ко ле
и ко ба си це од гра шка и са мо са ма лим
кром пи ри ма?
Ох, ка ко си би ла уда ље на!
Бје ше ли ли је по
др жа ти прст у чи стом ва зду ху
и стал но би ва ти по ко шен
не по зна тим бо ле сти ма
и при пре ма ти Ге теа за ви ђе ње с уз бу ђе ним
Кар лом Ав гу стом
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бје ше ли ли је по би ти чи тан
као ње жна љу бав на при ча и по ја ви ти се 
у јед ној ње жној љу бав ној при чи пред по за ди ном
од сут ног уни вер зу ма?
Не бје ше ли бо ље не окре та ти се не пре ста но
с јед ном ку глом та да
кад су сви ње још има ле
не ко ли ко ре ба ра ма ње
и ни је још по треб но би ло да се ди ше
и ма те ри ја још ни је мо гла не ста ти бес тра га?
Ко ли ко че сто смо се на мје шта ли спа ва ју ћи
и бри жно у бу дућ ност гле да ли
јед ном смо се че ша ли
би ло је то пар че те о ри је ре ла тив но сти
и кад је у на ма ку ца ло
ни су то би ли вре мен ски упа ља чи
и бом ба је још ми ро ва ла као глу па ма те ри ја
у вр ту јед ног све ште ни ка
у чи јем су се би је лом све том ша то ру хра ни ла би ћа
ко ја би Зе мљу пре тво ри ла у ку глу.
Кад је па ли дрв це из не на ђу ју ће ра но
за по че ло свој по бје до но сни ход
бје ше ли тад жи вот јед но ста ван?
И кад је пр ви пут на стао не ки мо тор
и пр ви пут екс пло ди рао
бје ше ли тад ка сно?
И бје ше ли ра ни је још ра ни је
кад као иза зи вач бо ле сти код јед ног не по зна тог
вој ни ка ни сам ви ше до шао на воз
јер се врх ко пља од ло мио у ње му
и ја ти по но во кре нух кроз
тка лач ке ста но ве мр твач ке ко шу ље и би ље за са ла ту
у не ком вој во ди на не ком вој вод ском бре жуљ ку
(ка сни је у вој во ди ном гро бу) на ђох сво је из др жа ва ње
и иза ђох с не ком оте кли ном од кће ри
ко ја се ин кар ни ра ла у лон цу
цр не штам пар ске бо је ко јом је из ме ђу оста лог име 
Аде на у ер ма сно од штам па но.
Сад смо опет јед ном ти и ја
по што смо мо ра ли про ћи кроз брод ске пре гра де
кроз гу шчи је пер је и тру бе
и кроз пин це ту ко ја је на кон 1871.
пу то ва ла у јед ном пра де ди и ко ја је по ред нас
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са др жа ва ла и кли цу над ре а ли зма
али шта сад са ти и ја?
Пре о бра зи мо се по ла ко у нов ча ник
у ко смос
ко ји смо са ми из ми сли ли?
И је смо ли се до вољ но до во ди ли у пи та ње?
Хо ће мо ли би ти не ко на да ле ко сви је тле ће пи та ње
не ки крај?
Је ли сва ко од нас јед но пи та ње
и је ли сва ко пи та ње пи та ње о све му?

ОПРО ШТАЈ ЗА ЖИ ВОТ И ОПРО ШТАЈ ЗА СМРТ

Ка ко је смрт но озбиљ но ово до ла же ње и од ла же ње
уским сту ба ма уз бр до
кад се не ко окре не и ствар но
с јед ном ри јеч ју оде
ка ко је тад ули ца пра зна
ка ко на пу штен на пу ште ни
и ка ко без да ха и пла шљи во пра тим
бјек ство и лов пре ко кро во ва
ми мо сва ког осје ћа ја
и ка ко се из да ле ка ди вим љу ди ма
ко ји се ве се ло опра шта ју 
и гр ле се ис пу ње ни стра хом
ипак је он да опро штај са мо
ру ка
су за на пе ро ну
мр ља од уља на пар кин гу
и ствар но по сто је љу ди ко ји и дру гдје
оста ју у жи во ту
и љу ди без по врат ка
и по сто је опро шта ји као пре ро ва ни кре ве ти
и опро шта ји као за бо ра вље не чет ки це за зу бе
опро шта ји из ла ском на по ље на ва здух
опро шта ји пред пу то ва ње
а и твој ње жни опро штај од ме не
и мој про му кли опро штај од те бе.
Али ни је то ни ње жно ни про му кло
ма ха ти на пе ро ну
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а сна жно др ма не ру ке зна че
ду жа пу то ва ња.
Иза тво јих очи ју ме ни је све стра но
јер ти си Ко лум би јац (што пак ни је раз лог)
да јем свом оцу ову ру ку
ни ко му не ће ви ше ре ћи да ми је 
као из ли ца из ре зан
(ка жем му то ов дје)
чу јеш ли ме оче!
Гдје су тво је ја ке ру ке
је су ли из ра сле по да ље од те бе
или си их са мо за бо ра вио у мно гим
жи вот ним то ко ви ма ко ја си мо рао да пи шеш?
До ви ђе ња!
И до ви ђе ња стри че Хајн ри ху
бра те мог оца ко ји је уви јек пра во уста јао
од свог мр ког пу ног пи са ћег сто ла
до ви ђе ња ста ра вр бо пред мо јим про зо ром 1960.
о ко јој сам са чи нио сво ју пр ву пје сму
јер је сла ба шно оти ра ла ок но
и уви јек ме на не што под сје ћа ла...
Ов дје ме хва та вр то гла ви ца
јер сам го то во већ сам
с по лу дје лом олов ком
ко ју сам украо код Лух тер хан до вих56

да бих ка знио Ре ле ра
ко ји је за јед ну мо ју пје сму на шао да је сен тиш.
Дра ги си ро ти Ре ле ре
ти не мо жеш ни сен тиш би ти
до ви ђе ња он да до сље де ће олов ке
до ви ђе ња и Пи ви ту у Ри му
ко ји ис ци је ђе не ге ни је са крал ног сли кар ства
још јед ном за ко па ва
и Бу ху ко ји је је дан од ри јет ких ко ји ма се 
мо же но вац по су ди ти и ко ји ма ње го ва
пре ва га не сме та
до ви ђе ња мај ци у по рат ним го ди на ма ко ја је
сво јим до брим ру ка ма ми је ња ла ци је не про из во да
до ви ђе ња Гин те ру Гра су ко ји ра ди као жи во ти ња
а ина че у ства ри не чи ни мно го
(мо жда мо ра јер сви ми то та ко хо ће мо)

56 Лух тер ханд је по зна та ње мач ка из да вач ка ку ћа. (Прим. прев.)
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до ви ђе ња пр ва же но
до бро ју тро дру га же но
до ви ђе ња ста ри пје сни че у ме ни
ко ји уви јек пра ви из ре ке као:
ТЕК СО ЦИ ЈА ЛИ ЗАМ ДО НО СИ
ИН ДИ ВИ ДУ А ЛИ ЗАМ
што би би ло мал чи це ка сно за мо је но ге
ко је ви ше не мо гу пре ста ти да ка са ју
до ви ђе ња Ана Ка рин Ма ри ја на Ги зе ла
Бар ба ра Мар грет Пе тер
опро шта ји су по ста ли смрт но озбиљ ни
и ни је још си гур но да се опр о шта ји
уоп ште прак ти ку ју
би ло би љеп ше јед но став но оти ћи
и јед но став но по но во до ћи
и ја бих се ра до вао кад би ова пје сма
при по нов ном ви ђе њу ре ци мо од сре ди не
при лич но ве дра би ла
што она у ства ри и је сте.

НЕ СТА НАК СВИХ У СМР ТИ ПО ЈЕ ДИН ЦА

Пра вим ли се бе с пре ве ли ком ру ком?
Жи вим ли од већ од пре пу ног ва зду ха
и тре ба ли ми пре ви ше дру гих
и од си је цам ли ри јеч то ме
 ко ји је тре ба
и пу штам ли сви је тло и там но
 у соп стве ни џеп?
Не знам ко ли ко је да ле ко бу дућ ност
 ис пред ме не
и ко ли ко сам ја да ле ко ис пред се бе.
Сто јим у зе мљи и кад год се одиг нем
 по но во твр до уда рим по њој.
Ов дје је мо ја но га ко ја има
сво ју вла сти ту ствар ност и сво ју вла сти ту
 вјеч ност
но го ти ћеш ме из гу би ти
за бри ну то ћеш на сту пи ти
 и он да оста ти на мје сту ко ци пе ла.
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Ју че смо има ли ТВ-днев ник пун
 мр твих
и аме ри кан ско-ње мач ки рјеч ник ле жао је
 отво рен на сто лу
а ја сам ле жао скло пљен на ка у чу
док ме је је дан зли ко вач ки ко мен тар
 бла го си љао
и ши љио мо је зли ко вач ке уши.
Хва та ли су мр тве за гле жње ве
 и ву кли их на са бир но мје сто
на ред бе су на пу шта ле ти је ла
 и то је ишло до два де сет и три ча са.
Пио сам ка фу и још био исти
 ни сам ви ше био исти.
Да пре кју че сам мо рао да др жим до те бе
кад је сва ко дру ги лич но уми рао
 ис па дао из сви је та кроз сви јет
са са мо још јед ним осје ћа њем јед ном ри јеч ју
јед ном уо би ча је ном сли ком
 ко ја се рас то чи ла
и не ста ла са сви ма на ма.

ДЕ БЕ ЛО ЗА МУ МУ ЉЕ НА ЗИМ СКА СЛИ КА

Не осје ћам ни шта и идем кроз мир не ау то-ко ло не.
Сви јет је за па ко ван у зла тан па пир.
Ре флек то ри сте њу.
Мо зак се кри је пи жу том нео н-кри ла том жи ви ном 
 мје ста у Беч кој шу ми;
смо ту љак воћ них бом бо на бли ста у све ча ном сја ју.
Ов дје на сте пе ни шту ме тр оа гу бим не за др жи во
 су зе
и опет про ла зи и код нас код ку ће
 јед на зи ма без сва ког од га је ног би се ра.
Глав на лич ност ле жи у свом ма лом кре ве ту
мо је ди је те, гле дам га, оно је Исус.
Ми ри ше та ко до бро кроз пе ле не – бе би-кре ма
по ми је ша ни ми ри си и осје ћа ња, ву не не ча ра пи це
не ко скло ни ште, свје тлост ко јој се мо же при ма ћи.
Ва дим ру ке из џе по ва. Луд сам
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за овим бе би-ми ри сом.
Зе ле на во да за ку па ње оти че и под зе мљом
 ус пје ну ша не ви ђе но не ко чу до.
Ја и ти – при би ја мо се ју тр ос
с бес крај но ху ма ним из ра зом на крст. 
То је опет био до ру чак. Мо јој же ни
из о ста је мли је ко од ар га то ва ња, уви ђам
 ја то.
На по љу се још пу ца. Хва та ју нас
за ма ле но ге и ба ца ју у ва здух.
Ту ку нас и стри је ља ју, али то
 тек ка сни је.
Исус згра би мо је на о ча ре, али мо жда
же ли са мо да ме бла го сло ви.
Не же лим ни ка кве ста ре при че и
ни ка кве но ве при че. И не же лим ни ка кве
 ре но ви ра не при че.
Же лим пре о бра жај људ ске енер ги је
у то пле со бе и ве че ру ко ја се пу ши.
Ци је пам ти тво ја др ва да ти бу де то пло
 од Бо жи ћа до Ус кр са.
По ре ђе ња су ми омра же на, али јед ном
нам у Ви зло ху ни су из да ли со бу 
 јер смо не ка ко из гле да ли.
Те би за љу бав ни сам се на ло као за Бо жић.
Већ те ви дим ка ко на сун цу жва ћеш
 јед ну слам ку.
На ра ди ју пје ва не ки Ква р тет „Ан ђео“
ду ша јед ног пи је тла уз ли је ће са па ња
и по штар про ле ти и да је ми
 че ти ри сто ма ра ка
и пут ни ци ле те у не бо
 ко је је утр ну ло од сни је га.
Ја већ опет пу шим.
Кра ље ви би мо ра ли би ти у бли зи ни – зво ни.
Осви је тље ни про зо ри у там ним обла ци ма.
Ти си Исус али су то и дру ги.
У тор би но си те ле граф ску сли ку
 хра ње ња ср на у Хар цу
кроз тво је дје тињ ство иде ру ска
 во жња на сан ка ма.
Ови ан ђе ли пи ште са свим скли ско.
Из гу би ли су сво ју тај ну и ко тр ља ју се
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 као ди је ло ви ави о на.
Ми ри ше на пе че ње, та ко је то код нас.
Ни кад не ћу са зна ти ко ли ко ћеш јед ном би ти стар
 Ису се
ко га сам на чи нио сво јом сли ком и при ли ком
са тим не ћеш да ле ко сти ћи.

ЗА ПА ЗО ЛИ НИ ЈА

У сну ми је при шао Па зо ли ни
 у не кој глав ној уло зи.
Из гле дао је до бро, си ја ју ћи пла во као ма ши на
 пред ста вљач за све –
ко ра чао је та ба ју ћи кроз ба ри це, мо гао је
би ти ма ли, зде паст, та ман и асо ци ја лан
 уви јек је био Па зо ли ни и уви јек не ко дру ги.
Он да је ста јао на ула зи ма у згра де у град њи
 ма хао је до ле са ске ла.
Пр стом је по ка зи вао на ста ре ау то мо би ле.
У ци је лој зе мљи је жи вје ло ста нов ни штво
 чи ји је љу би тељ био,
а с ка ме ром је на ла зио зе мље
ко је кроз там не на о ча ре ни је ви ше ви дио.
Мо је сли ке ја ди ку ју, ка зао је
 мо гао бих пра ви ти ни је ме фил мо ве, го ди на ма
 ни сам ви ше ни ри јеч чуо.
По чео је да се тр ља о ме не и то је већ
 би ло у ре ду.
Он да се сру чио у јед ну гра ђе вин ску ја му.
Не ки се ау то за па лио.
Ки ша је па ла у мо ре.
Би о скоп ски веш опет је био сав би јел.

(Са не мач ког пре вео Сте ван Тон тић)


