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СЕ ДАМ ДИГ НИ ТЕ ТА. NO TRE DA ME DE PA RIS 
ET DES FLE URS. 15. АПРИЛ 2019.1 FF., ИЛИ

Бла же ни Ан то нен,

I

на фо то гра фи ји ве че из жи во та, ци га ре та у бе зу бим уста шци ма по су вра ће них уса на.
По пут мах ни тог чо ве ка му млаш усне не гла со ве без пра ска. Ја то на зи вам 

пра у ли по ов ски.
Не ста ла је тво ја раз бо ри тост, сад од су ви шка ср ца2 ко нач но го во ре тво ја бе зу ба 

уста: За сра ли

су мај сто ри свој жи вот, до брих пе са ма су на пи са ли вр ло ма ло,
а сто ли цу за др жа ва ли ни су. Он да за по ве даш: ко је сит и ис пра жњен,
нек др жи је зик за зу би ма! Али, уне по врат тво ја раз бо ри тост оде.

И та да ко нач но го во ре тво ја бе зу ба уста, пре по ру чу јеш се чо ве ку,
са ве ту јеш га да за др жи сто ли цу, пун жи во сти да умре, уме сто кô мр твац да жи ви,

и Еми ли,3 не де ља ма у се би др жа ла је по ган и од ре кла се сва ког бо га. Ср це је ње но
от ка за ло, по ште де ла је се бе бож јег су да, оног на не бу, као и оног под зе мљом.

II

Се тио сам се Же неа. Из дах нуо је у Па ри зу у не ком ма лом хо те лу,
где су се опу шци у пе пе ља ри го ми ла ли. Се тио сам се по том Го спе од цве ћа:

ви си на 1,71, те жи на 71, ли це овал но, ко са пла ва, очи пла ве, пут
там на, зу би са вр ше ни, нос прав, ере ги ран уд: ду жи на 0,24, обим 0,10.

1 15. април 2019 – дан ка да је из био по жар у Ка те дра ли Но тр дам у Па ри зу; 15. април 1938 – дан смрти 
Се са ра Ва ље ха; 15. април 1986 – дан смр ти Жа на Же неа. (Све при мед бе пре во ди тељ ске.)
2 Лу ка 6,45
3 Еми ли Ти те ринг тон (Emily Tit te ring ton) – ше сна е сто го ди шња де вој ка из Ен гле ске ко ја је има ла 
фо би ју од то а ле та због ко је ни је пра зни ла цре ва два ме се ца што је до ве ло до ср ча ног уда ра. 

ДОЗИВИ

Алек сан дру Бу луц
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Био је то ње гов пр ве нац, и ја сам се на сла ђи вао и на Бо га ху лио у фе кал ним сфе ра ма,
и код Фрој да тра жио об ја шње ње ве зе са ка сни јом фи скал ном по ма мом.

Мо рао сам да се се тим Ва ље ха да ле ког, па и он је скон чао истог да на као ти.
Са ста вљао је пе сме у ко ји ма они што уми ру гр че ви то сте жу је ди ну ци пе лу.

Ис пу стио си ду шу са ци пе лом у ру ци, да кле, он је пи сао са та квим као што си ти, пред 
очи ма. 

При чај! Где шкри пи? Шта те је на те ра ло да се из гу биш та ко бр зо?

III

Ру жио је отац мај ку да је јав ни WC.
Али то се у ме тар не укла па. Мо ра ћу да по но вим:
Ру жио је отац мај ку да је сва чи ји кло зет.
Са ак цен том на из ли ва њу спер ме. Јер ми слио је на му шки кло зет.

Ово би сад мо гло да се укло пи у ме тар.
То сам на про сто хтео да спо ме нем, па да ми на па мет,
а раз лог же лиш да знаш?! Би ле су то, 
што би се да нас ре кло, не пре мо сти ве раз ли ке.

Али ово се не укла па у ме тар. Мо ра ћу да по но вим:
...би ли су то љу бо мо ра, ал ко хол, обо стра на пре љу ба.
...мо гло би се у ме тар укло пи ти.

IV

Пољ ски кло зет у Кри шчо ру ста јао је уз ам бар, код шта ле, ско ро 
са свим по за ди. Оба вља ње по сло ва вр ши ло се, из гле да, усред све га:
се но, оно је оба сја ва ло зи до ве, кра ве, оне су по сма тра ле пса ко ји је зу рио
у сјај ов чи јих очи ју, у про хлад ној зе мљи, та мо су се чу ва ле ја бу ке,
ко ко шке, оне су по ла га ле ја ја. Ов де пре ки дам по пис, тре ба да знаш:

Јав ни то а лет при ро де био је ме сто ко ме је не до ста ја ла хи је рар хи ја ствар но сти,
то а лет ни па пир у рол ни. Ду пе су обри са ли но ви на ма, а ја сам пи тао:
Ко их је до нео ова мо? Ни су зна ли, и по том: Зна ли не ко да их чи та?
– Да их па бир чи као кла сје? Као зр не вље? Ни ко то ни је знао. Пи там се да нас,
шта ли је пи са ло у њи ма. Сту бац о кр ва вом на си љу ру да ра?

V

Се ћао сам се, да кле, Же неа, Го спе од цве ћа, Ва ље ха, кад из не на да, 
ско ро пот пу но за по сед нут, до ла зи ОН КО ЈИ је ја чи од Јо ва на Кр сти те ља, 
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Ду хом све тим и ог њем нај во ље ни ју го спу Па ри за да кр сти.
ОН на па ству је ту же ну, ни је дан је ди ни све док, ижи вља ва СЕ 

два да на над хра сто ви ном, ка ме ном, ци глом – и/или сам се се ћао 
Же неа, Го спе од цве ћа, Ва ље ха, кад се из не на да, ко зна за што, за па ли ла
нај во ље ни ја од свих мај ки? Гле, она од Па ри за! То се под ра зу ме ва! Али
зар би она за и ста би ла та ко др ска, па да и трој ство за со бом у смрт по ву че,

др во и ка мен и ци глу? Јер он да би то био уве жба ни чин ве ре,
лу кав ством сте ћи пра во на успо ме ну, као и Ре дов ни ци са дла ка вим пр сти ма у 

Све тлу ло ја ни це, 
као све ште ни ци по пут Бри се ви ца и Гин те ра.4 Но, да ни про ти чу,
а ту га за хра сто вим др ве том, за ка ме ном и ци глом, она пак оста је.

VI

Љу љу шка мо ре сво је ле ше ве на коп ну,5

али опла ку ју се др во и ков че зи од хра сто ви не, ка мен и ци гла.
Где се дво је око так тич но сти спо ре, ра ду ју се и кле сар и те сар.
Раз у меш ли, дра ги мој? Знам да раз у меш, и хва ла ти на то ме!
...кад не би раз у мео, ја бих ти ис при чао при че:

Чуо сам их од оца... ка же,
та мо где се чо ве ку зби ва ју ми сли, мо ли тве Бо гу, та мо је и храм.
Са мо, ње гов храм је нај че шће ме сто где се пра зни.
Мо ра ћу да по но вим: ње гов храм је нај че шће ње гов кло зет.
Та мо се кла ња до зе мље свом Бо гу и гов ни ма сво јим,

и ди ми као Ага фи ја Кар па те,6

и као Си о ран сво је опу шке ба ца у кло зет ску шо љу
по сле мо ли тве у јед ном да ху, или по сле мо ли тве од не ко ли ко са ти, не знам,
да ли се упра во де ша ва за твор или про лив, мо жда обо је. 
Али истог ча са ја сно ми је ко ли ко смр ди.

Он да по вла чи др шку на олов ном лан цу, да би све са прао,
на пу шта нај дра жу ме ђу же на ма сво јим, ли ца из об ли че ног од за до вољ ства, по пут 
све ште ни ка, оста вља ју ћи за со бом траг смр дљи ве ме ша ви не ду ван ског ди ма и 
људ ских го ва на, bo swel lia hu ma na, ко ји уоп ште ни је та ко по ган. Сту пам у храм,
та мо се још увек кла ти кан ди ло, још увек пре се ца дим од та мја на,

још увек се ми о ми рис ши ри.

4 Оскар Бри се виц (Oskar Brüse witz) и Ролф Гин тер (Rolf Günther) – еван ге ли стич ки све ште ни ци 
ко ји су се за па ли ли у знак про те ста пре ма ре пре си ји цр кве у ДДР.
5 Алу зи ја на ми грант ску кри зу.
6 Кар па ти (рум. Car pați) – мар ка ру мун ских ци га ре та ко је су се про из во ди ле од 1931. до 2010.
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VII

Где ли са мо и за што до ђа во ла цр кве и ма на сти ри кри ју ну жни ке?
Мо же би ти да је Бог и ње му, чо ве ку, за по ве дио уз др жа ва ње од сто ли це?
Мо же би ти да си ти хтео да из и гра ваш Бо га? Да ни си ти Бел зе буб,
Го спо дар све ко ли ких му ва на из ме ту!

Али по сто ји не што слич но кло зе ти ма, и они то на зи ва ју са кра ри јум, све ти од вод.
Јед но уду бље ње у по ду кр сти о ни це, по не кад иза ол та ра.
Цр кве ни по слу жи те љи, они уну тра ба ца ју еу ха ри стиј ске да ро ве, на при мер,
уко ли ко се по ква ре. А са по да се не је де.

Они твр де, Христ ви ше не би био при су тан,
јер би ње го ва при сут ност би ла ли ше на зна ко ва,
ако се хлеб и ако се ви но у во ди рас то че.
До сто јан стве но од ла га ње, баш ка кво и до ли ку је, пр деж из пи је те та.

Ја твр дим, са пр ља вом во дом они он да про ли ју и бо ле шљи вог Си на чо веч јег, 
чи сте са ве сти, за тро ва ну крв, из дро бље но-кр жља во те ло,
да би Бог у по дру му ње гов леш са чу вао
и спрам њи хо ве ова тврд ња сто ји, мо је

ми шље ње и за хвал ност за до ста вља ње пре пи са
Твог пи сма Пје ру Ле бу од 23. апри ла 1947.
и Тво је пе сме „Те жња ка фе кал но шћу” –
хва ла Ти, при ја те љу мој, и са нај ср дач ни јим по здра ви ма
Твој ама тер.

(Са не мач ког пре ве ла Са ња Ка ра но вић)


