
56

ТА
ЈН

И
 В

РТ
Је ле на Гу ро

ШУМ СКЕ МИ СЛИ1

(Рубрика Тајни врт замишљена је као имагинарна едиција несавремене 
књижевности. У њој ће се објављивати како целовита дела мањег обима, 
тако и репрезентативни избори из дела писаца и списатељица старијих епо-
ха, који су до сада мало или нимало превођени код нас, а који у европском 
и светском контексту, а нарочито у својим националним књижевностима 
заузимају значајно место. – М. Ч.)

Еле о но ра (Је ле на) Хен ри хов на Гу ро ро ди ла се 1877. го ди не у Санкт Пе тер бур гу, као нај мла-
ђа од три се стре. Њен де да са оче ве стра не, мар киз Де Ме ри кур, еми гри рао је из Фран цу ске у 
Ру си ју на кон 1793. го ди не. Де да са мај чи не стра не, Бо рис Ми хај ло вич Чи стја ков, био је пе да гог, 
пи сац и из да вач ча со пи са за де цу. 

Је ле на ра но за по чи ње ли ков но обра зо ва ње, сту пив ши у шко лу цр та ња у сво јој три на е стој 
го ди ни. Ту упо зна је Ми ха и ла Ва си ље ви ча Ма тју ши на, ком по зи то ра, му зи ча ра и те о ре ти ча ра 
умет но сти, ко ји јој је био ода ни парт нер и са рад ник до кра ја жи во та. За јед нич ки се уса вр ша-
ва ју у ате љеу Ја на Ци он глин ског, да би 1905. го ди не по ста ли чла но ви сли кар ског сту ди ја Ле о-
на Бак ста и Мсти сла ва До бу жин ског. Го ди не 1909. Је ле на Гу ро и Ми ха ил Ма тју шин осни ва ју 
дру штво „Са вез омла ди не“, на чи јој пр вој из ло жби уче ству је два де се так умет ни ка, ме ђу ко ји ма 
и Ми ха ил Ла ри о нов, На та ли ја Гон ча ро ва, Па вел Фи ло нов. Па ра лел но се од ви ја ла и са рад ња са 
ру ским ку бо фу ту ри сти ма, ко ји су ма шта ли о ру ше њу ста рих ка но на у умет но сти и дру штву 
(бра ћа Бур љук, Вла ди мир Ма ја ков ски, Ве ли мир Хлеб ни ков, Ва си ли је Ка мен ски, Алек сеј Кру чо-
них, Ка зи мир Ма ље вич, Ол га Ро за но ва). Ре зул тат ове са рад ње био је збор ник Са док су дей 
(Риб њак су ди ја) из 1910. го ди не, у ко ме је би ла за сту пље на и ли ри ка Је ле не Гу ро, уз из ра же ну 
искре ност и ана ли тич ност.

Пр ва књи га Је ле не Гу ро Шар ман ка (Вергл) из ла зи из штам пе 1909. го ди не. У њу су укљу че не 
драм ске, по ет ске и про зне фан та зи је, у на ме ри да се из ра зи не из ре ци во, да се ожи ве при зо ри 
ко ји још ни су до би ли чврст је зич ки из раз. Пр ви пут се по ја вљу је лик мит ског, ни ка да ро ђе ног 
или пак ра но пре ми ну лог си на, што ће би ти лајт мо тив це ло куп ног ства ра ла штва Је ле не Гу ро, 
у при сном до ди ру са мо ти ви ма пе снич ке ду ше и ње ног уз ви ше ног ви те шког ко да.

Дру га збир ка Је ле не Гу ро Осен ний сон (Је се њи сан), об ја вље на 1912. го ди не, раз ви ја и ва ри-
ра оми ље не мо ти ве ње не по е зи је, обо га ће не соп стве ним илу стра ци ја ма умет ни це. Ми ха ил 
Ма тју шин спе ци јал но за ту књи гу ком по ну је ви о лин ску сви ту, по све ће ну из ма шта ном си ну 
Је ле не Хен ри хов не. 

По след ња, по смрт но об ја вље на збир ка 1914. го ди не Не бесные верблюжа та (Не бе ска де ца 
ка ми ља) на ста вља за по че ти про грам, уз ин тен зи ви ра ње му зи кал но сти, коло ри та и спон та но-
сти из ра за. Ат мос фе ра ове књи ге под се ћа по сво јој ар хи тек то ни ци на по е му „Зан ге зи“ Ве ли-
ми ра Хлеб њи ко ва. 

Спој про зе, по е зи је, ли ков но сти и му зи ке био је је дин стве на и но ва тор ска по ја ва за пр ву 
де це ни ју два де се тог ве ка. Стил Је ле не Гу ро, ко ји на мо мен те под се ћа на на род ну усме ну ли ри-

1 Еле на Ген ри хов на Гу ро, Не бесные Верблюжа та. Из бран ное Спб.: Лим бус-Пресс, 2001.
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ку, са фи ло зоф ским и ми стич ким под тек стом, ве о ма су це ни ли сим бо ли сти. Не ки кри ти ча ри 
уо ча ва ју по ве за ност ње не град ске те ме са ра ним пе сма ма Ма ја ков ског и про зом Ва си ли ја Ка-
мен ског, док ће ње не пан те и стич ке про зне ми ни ја ту ре има ти сво је вр сног на ста вља ча у по то-
њем опу су Ми ха и ла При шви на.

Вр то гла ви ства ра лач ки уз лет Је ле не Гу ро пре ки ну ла је из не над на смрт од ле у ке ми је, 1913. 
го ди не. Има ла је све га 35 го ди на.

Из књи ге Вергл (1909)

ВЕРГЛ2

Од јед ном по ми слих: ако пре вр нем
сто ли це и ди ва не на глав це
из вр нем сат...
На стао би час но вог до ба
от кри ле се зе мље
и ту у со би скри вен крај
клуп ка ства ри
из гу бљен у ју че ра шњем злом да ну
у днев ном ре ду
и он би био ту у со би
од јед ном по ве ро вах у то
и да се ни чег не тре ба бо ја ти
већ тре ба тра жи ти тај ни миг.

У ПАР КУ

Пла ви ча сти спо ме нак ис пи лио се из са мог не ба. Из хла до ви те тра ве – бе ли ђур ђе-
вак. Из гр ча про лећ не зо ре – љу би ча сти шу ма рак; за то је та ко млад, без ма ло мо кар 
од да жда. Та ко се да нас из ле гло и ру жи ча сто ју тро из цр них је ла.

Из зе мље је дра ју зе ле не ро га те трав ке, по ма ља ју се из дан ци још са свим зе мља ни, 
бе ли ча сти, са при ле пље ним гру дви ца ма пе ска.

2 Ра де ћи на из бо ру из опу са Је ле не Гу ро, од у ста ли смо од пре во ђе ња три пе сме („Вергл“, „Фин ска 
ме ло ди ја“ и „Град“) ко је су ду го вре ме на би ле и је ди ни пре ве де ни тек сто ви Је ле не Гу ро на срп ски 
је зик. Об ја вље не су у окви ру ан то ло ги је Мо дер на ру ска по е зи ја, ко ју су при ре ди ле На на Бог да но-
вић и Ми ли ца Ни ко лић, Но лит, Бе о град, 1961 (1975). Ода ју ћи по част пре во ди лач ком до ме ту Ол ге 
Влат ко вић, ко ји оста је ета лон за све бу ду ће пре во де по е зи је Је ле не Гу ро, сво ју ин тер вен ци ју смо 
све ли на уме та ње на шег (кур зи вом обе ле же ног) пре во да на кнад но ре кон стру и са них де ло ва ори-
ги на ла. За ову при ли ку упу ћу је мо и на при каз на ве де не ан то ло ги је под на сло вом „Ма ту шка Је ле-
на Гу ро“ Ми ло са ва Бу це Мир ко ви ћа, об ја вљен 1961. у но во сад ским По љи ма (до сту пан на: https://
po lja.rs /wp con tent/uplo ads/2016/06/se lec tion105.pd f ). (Прим. прев.)
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Свуд на о ко ло је ле и лет њи ков ци. Лет њи ков ци, вла жни од про лећ не во де, ми ри шу 
на асу ре, на че ти нар ске игли це и мач ке. 

У лет њи ков ци ма је це ле зи ме жи вео ве тар. Ок на су та ко ду го про ве тра ва ла без-
људ ност, да се и са да отуд чу је фи јук ве тра и гр ле ни гла со ви је ла. По не кад кроз њих 
про ми чу ма гли ча ста шу мо ли ка ли ца, рас те гљи вих из ра за. Це ле зи ме их ов де ни ко 
ни је рас пла ши вао.

Лет њи ков це за сад на ста њу ју ми ше ви хи трих ре пи ћа. Про шло го ди шња лоп та за 
кри кет сме ши се сун цу сво јим по ха ба ним бо ком.

И ма чак је на ме рио да се скра си у лет њи ков цу, али се упла шио да не по ву че вла гу; 
и ње му је по зна то да су да че вла жњи ка ве. На ме рио је да да нас мал чи це ло ви, али је 
дан ис пао та ко драг, мек и то пао, да се пре до ми слио, па је спу стио свој ва та сти сто мак 
на под ви је не ша пе и оњу шио бал кон ски стуб, као да је са мо за то и до шао. Од то плог 
ми ља, те ме и врат жи во ти ње за ми ри са ше на мо кро пер је.

А до ле... Дуж ре шет ка сте огра де во зи ле су се да ме ве се лим жу тим и цр ве ним ко-
ле си ма, об ле пље ним вла жним пе ском. У кор се ти ма, оче шља не на грч ки на чин, са 
ру ка ви ца ма до ла ка та.

Цр ве ни и жу ти, у зна ку про ле ћа, вр те ли су се точ ко ви.
А ја сам би ла та ко ра до сна да сам при шла да ма ма и, же ле ћи да са њи ма по де лим 

сво је бо гат ство, уч ти во им пред ло жи ла да их под у чим пи са њу сти хо ва. То и је сте нај-
свој стве ни је про ле ћу. А оне су се баш ра ди про лећ ног све га и из ве зле ван гра да.

Сти хо ви? Сап фо! Ах, то ће за це ло би ти за ни мљи во, па још у грч ком ма ни ру.
– За пра во, са свим јед но став но! Узми те гру мен цр ни це, раз му ти те га у ки шни ци из 

бу ре та или јар ка, и на ста ће чу де сни сти хо ви. Ако хо ће те да осе ти те пра ву ди во ту, на-
кло ни те се до са ме зе мље и за гле дај те се у њу, ото пле лу, и све ће се до го ди ти са мо од 
се бе.

Уз гред бу ди ре че но, де вој чи це из скрај ну тог лет њи ков ца да ле су ми и дру ги са вет: 
уме сто во де мо же да се ко ри сти и пљу вач ка, и си гур но ће све исто ис па сти до бро. 
Бу рад за ки шни цу, ма чак и јел ке зна ју по не што о то ме, они су да нас ов де сре ли Пе-
сни ка. По ло жио је дла но ве на зе мљу. Во да из бу ре та стру ја ла му је низ при гну то ли це 
– пе ги цу про лећ не зо ре међ је ла ма; у мр ља ма там них вла си за ти тра ше во де ни кру-
го ви, а за њи ма је за зо ри ло че ло. За це ни ли се од сме ха бе ли ме ху ри ћи, за пле са ли 
раз дра га но, као да их под ба да ки ши ца.

Не ки су му ви де ли по гну та ле ђа, док је у ско ко ви ма не ста јао у че ста ру. Кру ни ле су 
се је ло ве игли це. У ко су су му са бре за па да ле гу се ни це, зе ле не, по пут мла дих ли сто-
ва. Бо дљи ка ви пр сти огро зда ки да ли су му оде ћу. 

Ши ка ре су вир ка ле ис под је ла; на вла жном тлу ле жа ли су љу би ча сти пар чи ћи не ба, 
а из ка на ла је ми ри са ла про лећ на во да.

По том је од ма глио на свом дво точ ка шу. По жу ри вао га је озе бли ве чер њи ла хор.
А ис под ве чер ње ру ме ни на хру пи ла је та ма, са ми ри сом цр ни це, цве ћа и во де. 

По гну ла је ка зе мљи ши ро ко пли ша но ли це и ша по ри ла. Ма шу ћи ноћ ним кри ли ма.
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„УПЛА ШЕН ГО ВО РИО ЈЕ ЧО ВЕК...“

Упла шен го во рио је чо век:
„Оста дох са свим сам, и ја дан!“

Над кро вом где то пио се снег,
Ше ста ри ла су чав ки ја та.

МЕ СЕ ЧИ НА СТА

Над кро вом – шу пљи на лу не,
олу ци ти хо са му ју...
У ле пом уср ђу лу да
По ну ди лу ни усне пу не.
Под сме ва ху се љу ди
Ши ља тој ка пи лу не!
„Пра пор ци зве че на лу ди!“

Иде вре ме, ми ру ју ми ну ти
Пра пор ци зве че на лу ди...
Ци ли чу та ко гла сно!
Лу на на та ва ну си ја.
Мач ке ће све да од ви ја.

Не ко за лу тао без спа са
Вал си ра пред зр ца лом ока на
Оту да му на ми гу је пра зни на. 
Ха-ха-ха чу је се ки кот ста ка ла...
Кро во ви ну де пре но ћи ште
Баш као и тр го ви гра да!
Улич ној ре кла ми фе њер се сме ши
И кљу се ту та љи га ша.
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Сит ни це

ДЕЧ ЈЕ ЈУ ТРО

Рас цве та ли се ис под про зо ра па ху ља сти ма слач ци. Отво рио се жу ти љу тић, на сту-
пи ло је ју тро. Бли ста ве ча ши це пре кри ле су по ља ни цу. На бра ли смо их, жу те и још 
не ке пла ве, и по ста ви ли сто за чај. По сто лу је ска ку тао сун ча ни зе чић.

От по че ла је бит ка с та мом је ли ка: тре ба ло је осво ји ти бе ли жбан. Баш та да су бук-
ну ле на сте ла жи пе чур ке-сјај ни це, др ве на сте, као ла ки ра не, с цр ве ним ше ши ри ћи ма. 
Ви дев ши то, жу те пле те не сто ли це за и гра ше по со би.

А ми се да до смо у трк. Хте до смо да уло ви мо жу то сун ча но пер це и да га ста ви мо 
на је ло ву по ли цу. Ју ри ли смо га, ју ри ли, али уза луд. На тр ча смо се по сун ча ним ок ни ма 
до до руч ка.

А с је ло ве по ли чи це ро ни ла је су зе ра до сни це смо ла.

НЕ ИЗ РЕ ЧЕ НО

По пут жу тог осмеј ка. Нео че ки ва но, ју трос на ста зу ле гао жу ти ли стић. Као да је 
не ко све тло кос за треп тао.

Че кај, не ко се при ми че. По мр кој ма хо ви ни ра су ли се жу ти три ан гли. Као да ко ра-
ча ста зом – а не ма га. Од о зго пљу ште азур ни ста кли ћи, све тло зе ле ни. Ус ко ви тлао се 
ва здух, по стао зи мо гро жљив.

Као да не ко ус хи ћен и ви до вит жми ри кроз тре па ви це. Као да пред сто ји су срет. 
До је зди ће ова мо чу де сна, да ле ка, бла же на зе мља-не до ђи ја. До пре ми ће је фи ја кер с 
ко жним кро вом, уз је два чуј но шкри пу та ње пе ска. Но ге-точ ко ви је два чуј но по ска кују 
и пло ве из над зе мље.

С ви си на ли је азур на ср ча, зе ле на ср ма. Ра си па ју зра ке зре ле слам чи це крај сте пе-
ни шта.

За зве ча ла ста кле на бал кон ска вра та.
Ок на по ста ла про вид на, жа лу зи не се раз ре ди ле. Али све то ни је да нас – већ су тра. 

При че кај!

ВЕ ГЕ ТА РИ ЈАН СКИ САН

То бе ше сан.
Ју тро. Тан ке раз го вет не гра не ви се са бре за, по пут не жних ствар чи ца. На пра вље-

них пом но, с љу ба вљу. Та на ни алов се деф них очи ца над зе мљом.
Ис по шће ни ста рац об у чен у не што са деч јим око врат ни ком па жљи во чи та књи гу 

на бал ко ну. Са свим ти хо и ду го, та ко да му је ће бе скли зну ло с пле ћа на ко ле на. Тих, 
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усред сре ђен, је се њи. Про вид но мре шка ње на ср ће на ње га и – по вла чи се. Као да зра-
чи: из ме ђу осме хи ва ња и оза ре ња.

До ко тр ља ва се не ка ква сре бр на гру два, уми ља ва ју ћи му се око но гу, треп ћу ћи 
сре бр ним тре па ви ца ма.

Око ис по шће ног стар ца зе ле не се, сме ју ље не жне ма хо ви на сте тре пље. Про сти ру 
се глат ке, све тле под не да ске, са на тру ње ним је ло вим игли ца ма. Жу ти зе чић из ча ше 
с ча јем до спе ва на зид; ска ку ће, сме је се и па да у ли ко ву кор пи цу крај зи да. По ста је 
ру жи част. 

По глед крот ких пла вих очи ца. Не ко је на стру гао све тле стру го ти не, склуп ча не на 
да ска ма као ку дра во ру но.

А из над све га, бле до до бла же не пра зни не, на лик по у зда ном, по слу шном је зе ру 
– не жно си ја је се ње не бо. У ње му – бе зо бал но, ла ко и без гре шно пло ви зе мља...

Тво рач ко сна тре ње. Ра дост ство ре ног.

КУЋ НИ ДУ ХО ВИ

На ве ли ку ку ћу сту шти ле се ки шне сед ми це. Сна жан пљу сак об ру шио се на кров. 
Огром не јел ке су раз го ва ра ле, али због шу ма обил не во де, не раз го вет но. Ок но смоч-
ни це бле шта ло је по пут под вод ног сма раг да. Ду гач ко, као пле те на ча ра па, те гли ло се 
по под не.

Иза ђо ше из зи до ва Кућ ни ду хо ви, за се до ше да ве ћа ју у смоч ни ци крај ку хи ње. По 
ду гом ход ни ку не ко труп ка ње, по пут па да ња круп них ка пи. Иза та пе та, сед и па у чи-
наст, зид ни чо ве чу љак Те рен ти је, не ве ћи од мач је ша пе, жи ви и шу шка, пле те чип ку 
од сен чи ца.

Иза го лих да са ка смоч ни це, иза там них чво ри ћа, вре ба ју очи це. Сви Кућ ни ци из-
ми ле ли из зи до ва и на ћу ли ли уши. Под шу мо ром пљу ска би ло је удоб но, као под 
стре хом. Ис пред про зо ра ви си гу ста во де на бра да.

До не со ше сво је оми ље не дран гу ли је и та ли сма не. Хва ли ли се на па бир че ним бла-
гом: огр ли ца ма од ре чи, окру гла стих и ду гу ља стих, би се ри ма од смо ле. Је дан до нео 
реч цу у ко та ри ци: је ле у олу ји и про зор ске ва три це пом но слу ша ју. Дру ги је на ни зао 
да не ра зних бо ја, ша ре не, по пут ци ца. Ис по ста ви ло се да су сви Кућ ни ци имућ ни – и 
оста ше ти ме ве о ма за до вољ ни. Ве ћа ли су ка кве бо је да бу де ова Су бо та: мо дри ка ста 
или на пру ге? По том су се са ве то ва ли о Там ни ма, ко ји су се на ста ни ли у ћо шку пред-
со бља, по ред деч је со бе, да би пла ши ли ма ли ша не. О то ме, ка кве сно ве да по ша љу у 
деч ју со бу: ле те ће јор га не или кри ла те ко ње. Од лу чи ли су да се о то ме по са ве ту ју са 
ов да шњим мач ка ма.

За га си то је да жди ло. Оштро у хи су се де ли укруг, у ку хи њи, и бде ли над спо ко јем 
ве ли ке ку ће.

Иза та пе та се склуп чао пра шња ви Те рен ти је. По ход ни ку си пе ко ра ци, као ка пљи це. 
Про стран ством од је ку је ро мор нео б у хват не ки ше. У про зор че ту смоч ни це осе де ло 
ста кло. Све се за стр ло пе пе ља стом бра дом.
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Из књи ге Је се њи Сан (1912)

„НАЈ ЗАД ЈЕ ЛЕ ГАО СМИ РЕН И ДО БАР...“
Успо ме ни на мог не за бо рав ног је ди ног си на В. В. Но тен бер га

Нај зад је ле гао сми рен и до бар –
Ни је то ни шта –
Не жан, сме шан, ве ран и пре дан –
Ни је то ни шта.
Јел ке, јел ке над ти хом ди ном
Чи сте и гор де кô ње го ва ма шта.
Ко пре на и је ле, ма шта, обла чак...
Бе ше ма ло рек. Уђе, при ђе...
Не из ре ци во љу бав но.
Че до мо је, че до дра го,
При вр же но и не зграп но!

Ни жи вот ни сам то ли ко во ле ла 
Ко ли ко сам во ле ла те бе.
С њим и жи вот, жи вот пли не – 
Ни је то ни шта.
Он ле жи та ко не зло бив –
Ни је то ни шта.
Не што га не ја сно ти шти...
Јел ке, јел ке!
Јел ке над ти хом и крот ком ди ном
Ње га че ка ју...
Не че кај те, не тре ба: ти хо је ле гао –
Ни је то ни шта.

„У ЈЕ СЕ ЊЕГ ЈУ ТРА ЧАС ПО КОР НО-БЛЕ ДИ...“
У је се њег ју тра час по кор но-бле ди,
Нек са зна сва ко вре дан жи во та,
Да жи ве ше на све ту ви тез бед ни
Што ве дрог ју тра уто ну у сан.
Ско ли га је се њи час не про буд ни
С ли цем не зло би вим, чи сто че лим,
По ма ло сме шан, сад је про леп шан –
И не тре ба жа ли ти за њим.
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ИСКРЕ СЕ ЧА ШЕ ОСКО РУ ША...

Је сен. Оско ру ша. Об у зе та ра до шћу, јер све бо је ње них гра на од не ло је не бо. Сто ји, 
ого ле ла, је се ња, је два до ти чу ћи стру на ма па ди ну, сва – пле ме ни та стре ла, све тлих 
ру ку, пру же них ка не бу и да ле ким пла вим пру га ма. И усред про ре ђе ног и про пе тог 
жу ти ла – пла вет не, мо дре пру ге гле да ју не тре ми це.

ПО МИ РЕ ЊЕ

Не по врат но сам увре дио чо ве ка, а он ми то ни је за ме рио. Из дај нич ки сам отео оно 
што је он нај не жни је, пре да но во лео. По том је на сту пи ла ду га ноћ. С до ла ском ју тра 
осе тио сам та кав стид и бол да сам по ју рио да се оправ дам, и по ред свег са мо љу бља.

Ах, по не кад се ча ша је се ни по ди же у бле до не бо, пре пу ње на зла том ра до сти и пур-
пу ром сре ће, за слу же ном бе са ним но ћи ма, че сти ти јим од мо јих и тво јих, за ко је ни ко 
ни ка да не ће са зна ти.

По ње го вим про сто ду шно опу ште ним ра ме ни ма схва тио сам да ви ше не мам за што 
да тра жим опро ште ње од ње га. Онај ко га сам оро био, већ ми је био опро стио, и на то 
ви ше ни је тре ба ло тро ши ти ре чи.

Пр во сам се об ра до вао. Хо да ли смо на по ре до, као и пре. Али за ко ји трен по ста ми 
муч но с њим, због оно га што је ћут ке пре жи вео, и што ни је био на ме ран да ми испри ча. 
Ду ге ли но ћи!

С не ла го дом сам му по сма трао по ви је на ле ђа, по кор но ис пру жен врат. Ишли смо 
на по ре до. У але ји ли па ро ми ња ла је ти ха ки ши ца по жу те лог ли шћа. А ја ви ше ни сам 
имао хра бро сти да бу дем ње гов при ја тељ. До ђе ура да учи ним но ву га дост. Сво јом 
кри ви цом за слу жио сам да из дам ње го во при ја тељ ство и да га пре пу стим са мо ћи. 
Знао сам да ће пре жи ве ти гор ку не до у ми цу, али ме не ће осу ди ти. 

Осве тио сам му се за то и охлад нео пре ма ње му.
О, за слу жио си сво ју уса мље ност, чу јеш ли, чу јеш, ти, не под но шљи во до бро ду шни 

при ја те љу! За слу жио си сво ју уса мље ност. Нај глу пља мо ли тва је тво ја мо ли тва Ча ши!
Та ко ће би ти док се свет, ко ји смо уре ди ли, не пре о бра зи и не оку па у су за ма.
Ево, мла де оско ру ше жр тве но ру де на зим зе ле ном зи ду, већ спрем не; ус плам те ла 

кан ди ла је се ни. 
Ода бе ри би ло ко је. Је сен зна све о те би, и о но ћи, и о на ма – тво јим крв ни ци ма.

ОД ЈЕД НОМ ПРО ЛЕЋ НО

Зе мља про ди са ла цве том вр бе под бли ским не бом;
Кра ви се сред су спрег ну тог ка па ња.
Је сте, би ла је ду го по ко ре на,
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Мо жда и увре ђе на –
Али ве ру је у чу да.
Ве ру је у па ве дри ну ви со ку:
Ма ле но не бо сред там них гра на,
Ни ка да ни је сла га ла – ни за шта кри ва,
Ево је ка ко спа ва и ди ше...
И не стра ху је.

БАЛ КОН СКИ СТУ БИ ЋИ

Др же се ви те шког за ве та вер но сти. На бле дом не бу – су тон. А они ду бо ки, там ни, 
љу би ча сти. У њи ма је са бра на сва ду би на и сва вер ност. Иза њих се не жно и бли ста во 
уз на да ла ру мен, док у со би го во ре осе ћај но – жу стро – о по све ће но сти, под ви гу, са-
ми ло сти. По ма ло све ча но, као да се опра шта ју.

Ре шет ка ста бал кон ска вра та стро га су и за ми шље на, а иза њих – ру мен. Ру мен!
Ту су и два озбиљ на и мрач на бал кон ска стра жа ра. Над кр ста стим спо јем ви де се 

по диг ну те ча ше, а мо жда и др шке спу ште них ма че ва. Стра жа ре.
Шу ма и мо ре за сре бри ли ма глом.
Рас та че се дуг ру жи част облак, ко ји још ти ња на кра је ви ма.
А он да ће све ти о ник да ужди сво ју то плу зве зду.

„ПР СТИ МУ ЗРА ЧЕ СА МО ЋОМ...“

Пр сти му зра че са мо ћом, и бо лом рас пе то га, и про вид но шћу ру ку – ни ко не при-
ме ћу је и не во ли те ру ке. Над обр вом му је про ле ће, за чу ђе ност и са жа ље ње – ни ко 
не во ли ње го во про ле ће. А у та на ним но здр ва ма му је до бро ду шност ко ја се из ви ња ва.

„ЈЕ СЕ НАС СРЕ ТО ШЕ БУ ЛАН КУ...“

Је се нас сре то ше Бу лан ку. Ста јао је по ред свог ве ло си пе да, спу ште не гла ве, по дрх-
та ва ју ћи од сре ће пу ког по сто ја ња.

У те ме му упр ло сун це, а ве тар му мр си не жне вла си, на те ру ју ћи их на че ло. Сав 
све тао, окре нув ши ле ђа, гле да на пу сту ста зу, док му ве тар пре би ра по све тло ко сој 
не по кри ве ној гла ви. Је се ње сун це би је му у те ме, и бла го сло ве но и не ста шно, за сле-
пљу је га пла во о ког и те ра га да жмир ка.

Још ју че сам ми сли ла да је жи вот ску чен, зло бан и по дру гљив, и да смо сви ми 
зло чин ци и осу ђе ни ци.
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А да нас по ред нео фар ба не рам пе сто ји Бу лан ка и оди ше је се њом сре ћом. И ко шу-
ља му је ле па, пре ле па, и мо дра краг на на мла дом раз др ље ном вра ту. Ви ђен је и ка ко 
се ди, по гнут, на огра ди бал ко на, и гре је ис пру же не ру ке под зра ци ма сун ца

Јед на за дру гом сле ћу на ње га об ра ми це, сме шта ју му се на ра ме на и ду ги све тли 
врат. Ча сак ми ру ју, да би се на мах, за глу шу ју ће, оте ле. Он са мо мрд не ухом и за жми ри 
на све тлост.

Та да сам схва ти ла да је сре ћа – жи вот и сми сао.
За гр ли те жи вот – при гр ли те га.
Ду го сам га по сма тра ла и са да знам да је ра дост не мер љи ва и бе смрт на.
Срећ не ли лу де, Бу лан ке! Упи та ла сам га: Све се мо же опро сти ти? И ни је грех?
– Све! – Сме је се. – Не мој се пла ши ти кад бо ли. Ја бри нем о то ме, ја од го ва рам за 

то. Је сен кри је ша ре не кљу че ве сре ће. За ми сли, то ско ро ни ко не зна. Су тра ће са зна ти.
Ти си бле сав, Бу лан ка!
Ју ро ди ви Бу лан ка!
На ше сун це Бу лан ка!
Зра ци па да ју на рам пу на ше га пре ла за.

Из књи ге Не бе ска де ца ка ми ља

НЕ БЕ СКА ДЕ ЦА КА МИ ЉА 

Је ди но мла до сти ћу се по кло ни ти, је ди но мла до сти.
А Ви при по ве дај те о бу ри, да не би ра сла не ка де ца, не чув ши ни шта о њој.

Но вин ско оба ве ште ње: 
Из у зет но то пле пот ко шу ље, га ће, ча ра пе и при па шња че од ка мил ха ра

Ево ка ко се то ра ди: мла ђа ни све тли ду хо ви ло ве се из за се де, штр кља сти и до бро-
сти ви, на лик на зла ћа ну ду го ви ја сту ка ми љу мла дун чад, по кри ве ну бо жан стве ним 
све тлу ца во-сви ла стим ма шком. Са те ру ју их у го ми лу, пу ца ју ћи би чем по ва зду ху, и та 
не жна, до бро ћуд на би ћа, од већ не зло би ва да би зна ла ка ко се при чи ња ва бол, оку-
пља ју се, гу ра ју, пре ба цу ју ши је јед но пре ко дру гог, та ру се о гру бу огра ду, и у том 
ме те жу гу бе сво је пуф на сте ма љи це.

То ру но не бе ске ка ми ље де чи це, пре то пло од про лећ не жи во то дав не то пли не, 
по том се ску пља с тла и од ње га се пле ту пот ко шу ље.

– А да ли јад ну ка ми љу де чи цу уби ју по сле то га? – гла си не чи је ус пла хи ре но пи та-
ње упу ће но ме ни.

– За што би уби ли? – Га ња ју их на о ко ло док им те сви ла сте ру ње не по от па да ју, па их 
по сле пу сте на не бо, до сле де ће при ли ке, а ру но им се бр зо об но ви и бу де још леп ше 
од ста рог.
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ПРО ВЕ ДРИ ЦЕ

Се ве ри ле су да ле ке, не под но шљи во чи сте пру ге.
Вас це ли дан пло ви ле су ме ђу је зер ским обла ци ма, по пут гор дих ла бу до ва у азу ру. 

Сред цр них бре за жи ве ла је – и ди са ла – ру жи ча ста не бе ска про та ли на. 
Из ви си на кроз про та ли не по хр ли ше ве сни ци, кр ста ре ћи кроз по ле гло не бо. Чу ле 

су их са мо не жне и по но си те ду ше др ве ћа, оза ре не ду би на ма хо ри зон та, и не ке да-
ле ке, не раз го вет не ку ле.

И не жно по ле гло не бо, што ме ким дла но ви ма ми лу је зе мљу.
Хо да ли су не бом по кор ним од ве дри не, са свим по ле глим по зе мљи, не бом не жним 

и жућ ка стим, не рас ки ди во по ве за ним са зе мљом. У ње му су пу пи ле мла ди це, гор ча сте 
и окр зну те бли зи ном гра да. Ви де ћи ка ко је дан за дру гим про ле ћу трам ва ји. 

Кр ста ри ли су ве сни ци – чу ле су их сва ким тре ном оте ло вље ни је ду ше уда ље них 
вр хо ва и ку ла.

Чу ле су их сва ким тре ном раз го вет ни је тва ри и – мо ли ле се.
И про сти ра ла су се не где је зе ра, је зе ра, је зе ра. 
Кад мла дић гра би пут се ве ра, у че ло му би је ве тар, у отво ре но, чи сто че ло, ко је још 

ни је на у чи ло да се пла ши. 
Ко са му се раз ле пр ша ва по пут коњ ске гри ве. Та ква по лет ност од го ва ра оно ме што 

га че ка, а че ка ју га је зе ра, је зе ра, је зе ра.
Мо жда и по не ко од мо ри ште, у бла ги час ју го ви не, и ти со во дрв це што се гра на по пут 

јел ке. Јер тис је исто про ди сао.

„КАО ШТО МА ТИ ЗА МО ТА ВА ГР ЛО СИ НА ША ЛОМ...“

Као што ма ти за мо та ва гр ло си на ша лом – та ко сам ја пра ти ла из ле та ње ва ших 
бро ди ца, о пре по но сна че да про ле ћа!

Уме сто да се пре не ма же мо – хо ће мо да по бе ђу је мо; ше гр ти би са да ку пи ли се мен-
ке – и ми ће мо, по че му смо ми бо љи? Га дљи вост је до сад на и спу та ва ју ћа!

Го спо ди не пе сни че, ис пу сти ћеш бе ле жни цу у во ду! 
Јах та из ле ће на мо ре. На крат ко ви ди мо њен цр ни тр бу шчић у во ди – ка ко по ле же, 

па пра ви та ко вешт за о крет, да по ста је на лик окри ла те лом ло со су... По и гра ва се у та-
ла си ма, жељ на игре, још и још!

А та ла си су по при лич ни!
Да устук не мо? Ни по што, ми смо са пут ни ци – иза нас је бу ра, а пред на ма про ле ће!
Већ смо се оти сну ли и до спе ли у ви си не!
Од у ста ја ње је са мо за ку ка ви це из за пећ ка... Ва ља не ку да за јед но хр ли ти, стре ми-

ти, за грц нут у сја ју ши кља ја.
Ја ти ми це, ску па!
У су срет нам ду ва сна жан ве тар до но се ћи ми рис ти со ви не.
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На на шој из ло жби – раз дра га на пу бли ка! „Див но! Кра сно!... Ка да ће те за вр ши ти 
сво ју дра му? Уна пред, чвр сто ве ру је мо у вас!“ „Ју че смо се при нуд но вра ти ли, мо ре се 
уз бур ка ло, ве тар је по ру чи вао са мо јед но – по ги бељ! смрт!...“ „Пре див но! Пре кра сно!“, 
раз дра га но се сме је пу бли ка.

У про лећ ном сја ју ти со вих гра на. 

ПРО ЛЕ ЋЕ, ПРО ЛЕ ЋЕ!

Ка ко је са мо би ло сме шно ка ми ље де те – а по врх све га и ве о ма усрд но. Пом но је 
при пре ма ло ис пи те, а по том па да ло због сти дљи во сти, и чу да штва. А зо ром, уме сто 
да за би је но сић у ја стук – кри шом је пи са ло сти хо ве.

Због при ље жно сти ли ша ва ло је се бе ра до ва ња пред пр вим про лећ ним ли сти ћи ма. 
И ни је уме ло ни ко шу љу да упа ше у пан та ло не, те би она не до лич но, вре ћа сто ви си ла. 

Ни је уме ло да глу ми ка ко не ма во ље да игра бад мин тон – сви су ви де ли да за пра-
во не уме, због сти дљи во сти ко ју без у спе шно по ти ску је; би ло је и те ка ко све сно да 
сви при ме ћу ју ка ко му це ло би ће оди ше не ла го дом... И због то га је нај че шће ту ђу 
сре ћу гле да ло с ле ђа, ка ко за ми че или ка ко се у да љи ни бе ла са кроз др ве ће.

Да, али са дна је зер ских зр ца ла про бле ску ју не так ну те зо ре ждра ло ва.
Ка да се ка ми ље де те за гле да у не бо, у не бе ском ру ме ни лу раз ли ва се за ви чај на 

то пли на.
Не ве стин ска је ла стре ми увис, у пла вет но безд но, ва зда оста ју ћи пред очи ма, и 

ка да по бе до но сно хр ли на ви ше.
А ње га об у зи ма ужа сан стид због сво јих про пу ста и про ма ша ја.
За рек ни мо се да не обо ри мо по глед ка да нас до че ка ју с под сме хом они за ко је 

ма ри мо. (И они ко ји ма смо још ве че рас, или ко ли ко ју трос ве ро ва ли.) Је сте, при ми-
ће мо њи хов под смех сво јим ти хим, ве дрим, ши ро ко отво ре ним очи ма, и но си ће мо 
га на сво јим гру ди ма, не скри ве но, по пут ор де на.

Јер под смех по ти че од оно га ко ме же ли мо сре ћу...
Упу ћу јем ти сва сво ја ма шта ња, сва ма шта ња бла же ног ма шта ра – те би, вај ни мој 

под сме шљив че.
Мо гу би ти глуп, не да ро вит и не вешт, али у мо ли тви сам пред ва ма, ви со ке је ле. А 

по врх све га сам ку ка ви ца. Ју че сам се упла шио чо ве ка ко га не по шту јем. Због стра ха 
не мо гу да на у чим да во зим би цикл. За све ми не до ста је сна га во ље, али у мо ли тви 
сам пред ва ма, ви со ке је ле.

Ју че се ни сам усу дио да љу ба зној да ми, ко ја ме је по ча сти ла мле ком и кек сом, при-
знам да пи шем де ка дент не сти хо ве, а све из стра ха да ме не пи та где их об ја вљу јем. 
Ре као сам да је мој жи вот ни по зив ис кљу чи во др жа ње ча со ва. Да нас ме због то га 
гри зе стид и ка ја ње.

Оно мад ни сам за вр шио пе сму ка ко ми се хте ло, јер сам знао да ће ме исме ја ти. 
Ево, сви су кре ну ли ка же ле знич кој ста ни ци, у про вод – а ја оста дох у мо ли тви пред 
ва ма, ви со ке је ле, јер без вас сам ве о ма, ве о ма глуп...
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КРАЈ ПЕ ШЧА НОГ ХУ МА У ПЛА ВЕ ТИ ДА НА

Ево сто је ис под све ћа, ва си лев ски овен ча ни. 
У ви си ни, над цар ским вен цем, го ли флаг шток не жно бу ши пла вет ни ло...
На овом ме сту по ла жем за кле тву да се ни ка да не сти дим са ме се бе. (Истин ске, оне, 

што пи ше сти хо ве, ко је ни ко не ће да об ја ви.) Да се не сне би вам кад ула зим у го сти о-
ни цу и, ма ко ли ко не при јат них го сти ју да је та мо, да за пам тим да сам пе сник, а не 
мо кри ца. 

И да ни ка да не по же лим да об ја вљу јем у њи хо вим ча со пи си ма, да не бу дем као 
сви, и да не оду змем жи вот ни јед ном би ћу. 

От куд ми та кве ми сли?
Пе сник да ру је жи вот, а не од у зи ма. По гле дај ка ко је свет ди ван – уми вен сун цем, 

пун ве ре у тво ја осе ћа ња и тво је бу ду ће тек сто ве, за хвал но те по сма тра.
Пе сник да ру је, а не вре ђа и не оти ма жи вот. Обе ћа вам да ћу без око ли ше ња ре ћи 

на ги зда ним лов ци ма, ма ко ли ко да су при влач ни, да су нај о бич ни ји по дла ци.
И не ка се ни ко не бри не за ме не, јер сам ја сна жна!
Али да ли ћу одр жа ти сво ју реч? То је пра во пи та ње.
Сте жем пе сни це, са свим са ма, пред ве ли чан стве ном при ро дом.
Но бес ме бр зо про ла зи.
Ру ка по ди же и хит не ка ми чак. Спи рал но кру же ћи, он оцр та ва лук над иви цом шуме 

у цар ству пла вет ни ла. Це лог жи во та је био на тлу, а од јед ном му је мо ја ру ка да ла за лет. 
Ле те ћи кроз пла вет – да ли је ца ро вао? 

* * *

Зе ле ни увој ци ле пр ша ју не бом.
Не бо се сме је.
Ла дањ ски ви ју се бар ја ци,
сва ки на свом гор дом сте гу
кли че у ве тру азур ном.

* * *

Пу сто ло ве, стра сни че, ле та чу,
твор че про лећ них ви хо ра,
Ва ја ру ми сли стра стве них,
Лов че азу ра!
По чуј, ти, без ум ни тра га чу,

Ви тлај, хај кај,
га њај, ви нов ни че 
олуј ног опо ја. 
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* * *

За ку ни те се јед ном ов де, ма шта ри,
с по гле дом на уз лет,
с по гле дом на за мах ви со ких је ла,
на вр то гла во про пи ња ње да ле ких бро до ва.
Ви де ћи ка ко се њи ше не бом оштро врш је,
Не усту пив ши ни ком сво ју по но сну чи сто ту –
За ку ни те се ма шти и веч ној вер но сти, 
Гор ди ри те ри без у мља!
Да ће те би ти вер ни сво јој мла до сти
И за ве ти ма ви си не.

* * *

А та мо, за ми ру ћи пред на ва лом ла ко ми сле не мла до сти, ис по ве да мо ре, огре ја но 
су то ном, сво ју зе бљи вост.

Зе мљи це, ре ци за што јед на ду ша у мла до сти за не ми, а дру га пе ва, пе ва о те би.
О те би пе ва бес крај ним гла сом.
И о твом до бро сти вом сун цу пе ва, зе мљи це!
Ка ко то да ис пр ва жи ви, ди чи се, па на мах умук не и тра је без гла сно, као да чи та вог 

жи во та не ма ви ше шта да са оп шти?

СА ВЕ ЗНИ ШТВО

Ако хо ћеш да скло пиш са вез са оним што цр но го рич не ду би не и ово бле до не бо 
чи ни бо жан стве ни ма, ако си упи ла чвр сти ну древ них са га, ако се, док си их чи та ла, у 
те би про бу дио се вер њач ки по нос, и же ља да лу пиш но гом о зе мљу и ви со ко уз диг неш 
гла ву са рас пле те ном гри вом – по тр чи ис пред се бе са ме, ка све тлу на кра ју не ба.

„Име је ра ја – Окру гла По ља на!“
– Ко си ти? – ви чу не ви дљив ци, та ко да ти зу ји у уши ма. Од го ва раш:
– Осва ја чи ца!
– Др зни ца!
– Ство ри тељ ка! Све тла олу ја Бел де ра! 
И чу је се то пот тво јих но гу.
А ис пред, у рас крил ци ма је ло вих кру на, бар шу на ста, ме кот на ру мен. Не чу јан њен 

је глас. Она је – знак, упу ћен те би, – и у то ме се већ са сто ји са ве зни штво. Ста ви прст 
на уста! Шш-шш...

Вра ћаш се у су мрак и не осе ћаш ни сво је но ге, ни пу те љак под њи ма. Ти, људ ско 
би ће, пре тво ре на си у би ће су мра ка. Пу на си зна ња, али не маш во ље да го во риш. 
Мо гла би да раз го ва раш ду бо ким ти хим зна ци ма, као што раз го ва ра ве чер ње ти хо 
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не бо. У ку ћи је већ са свим мрач но и са мо про зо ри зу ре у со бу. Из по што ва ња пре ма 
осе тљи вим стра жа ри ма но ћи, не па лиш све ћу док ски даш оде ћу са се бе. 

Али ако не бу деш не по пу стљи во по сто ја на; ако ус хтеш што пре да зба циш са се бе 
оно што те чи ни осо би том и сво јом... Ако те от пла ше уса мље ни ча со ви уо чи при но-
ше ња жр тве, и под виг чи стог ти хо ва ња, и охо ле увре де оних ко ји ти се чи не ле пи ма 
– та да ти се ва ља бо ја ти бе лих но ћи и ду гих ру ме ни ла с по чет ка ле та, што стра жа ре 
док се по ка зу ју зна ци.

Али да ли ће тво ја обе ле же ност ика да са свим не ста ти?
Го во ри ћеш свом при ја те љу: „Ско ро да и не во лим бе ле но ћи! Му че ме, по сма тра ју, 

не на ла зим се би ме ста! Не во лим их и по ред њи хо ве ле по те!“
За то што си јед ном, као људ ско би ће, из да ла сво је сно ве. Пре да ла си се. За бо ра ви-

ла си на све пре ђа шње, и не при ме тив ши то. Ре кла си: „Про шла је мла дост, већ ми је 
пре ко три де сет го ди на, ка да се сви сми ру је мо.“

И од та да ти бе ле но ћи по ста до ше муч не. Сти диш се да у вре ме бе лих но ћи, док се 
ше таш, га ну то пу стиш су зу, да се по мо лиш пред гр мом ја сми на или ста блом бре зе! Не 
из ла зиш по не ко ли ко пу та у то ку ве че ри да уз лу па ње ср ца срет неш бе ли ча сто ста бло 
или ши ља ту кро шњу, ону ви со ку зим зе ле ну ку лу на кра ју ста зи це... И с пра вом се усте-
жеш! Бо ље уде си та ко да не срет неш те очи, те по зи ве у бе лим но ћи ма. У бе лим но ћи ма!

Кад ве че ри мла дог ле та би ва ју све тле и про зрач не као су зе!

ЈЕ ДАН РАЗ ГО ВОР

Вра ћа ла сам се у град из го сти ју, где је би ло све тло, пра знич но и бол но. По сто је 
на и ме та кве па рад не, шља ште ће ода је, гла сне не у си ље ним, осо би тим жа го ром, ро ђе-
ним још пре нас. Ући у њих ва зда је бол но, не при јат но, та мо се увек осе ћаш као си ро мах 
и бу да ла, а ка да оту да од ла зиш у та му, об у зи ма те осе ћа ње пот пу не уса мље но сти. Та кве 
со бе уо чи Бо жи ћа – тог по хлеп ног пра зни ка срећ ни ка – про сто су не под но шљи ве.

Ба цам опро штај ни по глед на осве тље не про зо ре – још ниг де, ни ка да све тла у про-
зо ри ма ни су би ла та ко ле па. И љу ди ни су жи ве ли та ко јар ко и ве се ло!

Би ло је при јат но и ти хо пред ве че, и ја сам че ка ла свој воз на пе ро ну ма ле шум ске 
ста ни це. 

У та ми се на слу ћи ва ла про стра на гу ста шу ма, у по мр чи ни се од ви ја ло не што зна чајно.
Зе мља је мек ну ла, ка пља ло је са кро во ва, и вла жна, вит ка ста бла мла дих бре за мо-

ли ла су се ус хи ће но и пла хо, у све тло сти фе ње ра, бли ском, су сре тљи вом, то плом не бу.
Се ма фор ме је дру же љу би во по гле дао сво јим зе ле ним оком. Шет ка ла сам се го ре-

до ле по кра ћу шном да шча ном пе ро ну, по сма тра ју ћи ка ко ста бла мо ли тве но стре ме 
ка ду бо ком ти хом не бу, и по бле ску ју ка пи ма во де при све тло сти јед ног је ди ног фе-
ње ра.

То је тра ја ло ду го, мо ја ду ша је по че ла да осе ћа ис тан ча ни је но обич но, те сам чу ла 
ка ко јој се зе мља мо ли тве но обра ћа:

„Чуј, ти си ми са да са свим бли зу, до те бе до пи ре глас ва зду ха и ка пљи ца, ослу шни 
и мо је ре чи. Ви диш, по ред свих дру гих бри га, ја имам де цу ко ју би тре ба ло по ве ри ти 
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не ком на ста ра ње; по што мо жеш да ме чу јеш, мо гла би и њих да пре по знаш. Про на ђи, 
при гр ли ту де цу – она су та ко не спрет на, ћу те, је два отва ра ју уста, уме сто да го во ре 
гла сно и од ва жно.

Чу вај та мо ја увре ђе на че да, што ча ме по кан це ла ри ја ма уме сто да пи шу сти хо ве, 
сло бод но се пре пу сте осе ћа њи ма ди вље ња и ужи ва ња.

Нај го ре је што ни ко не при ме ћу је њи хо ву ле по ту, јер има ју из но ше ну обу ћу, панта-
ло не ис те гље них ко ле на, и сит не пе ги це на но су и обра зи ма. Не уме ју да се по кло не 
а да не устук ну уна зад и не ког оче пе!

При гр ли мо ју де цу – она су та ко сра ме жљи ва. Баш кад би тре ба ло да не што оћу те, 
она го во ре пре гла сно, та ко да се сви с не го до ва њем освр ћу. А по сле, у сво јим со бич-
ци ма, по сле се пре вр ћу од му ке у по сте љи, се тив ши се сво јих бе ло свет ских про ма ша ја, 
и об у зи ма их не под но шљи во ка ја ње – спрем ни су да је ца ју и умру од сти да.

Ни шта не мо гу да учи ним за њих, ма да ме раз ди ре са жа ље ње пре ма њи ма: са мене 
од се ца ју ши бе и ба ти не, ко ји ма их ту ку.“

Обра ћа ла се мо јој ду ши мај чи ца-зе мљи ца са су здр жа ном гор чи ном, ис пу шта ју ћи 
бла ге, не жне трач ке све тло сти, ме ке по пут па пер ја, док су јој се бре зе ода зи ва ле сред 
ју го ви не, као да не ко млад су спрег ну то ту жи пред ту ђим стро гим по гле дом.

От кра вље ни снег за пах нуо ми је ли це. Иза оку ке за чуо се зви ждук во за. За кло па-
ра ла је ло ко мо ти ва, се ва ју ћи очи ма.

Иза ме не је оста ла шум ска ста ни ца што то чи не жне ка пље гла со ва, и осе ћа ла сам 
као да упра во са да у не дри ма но сим бла го, или да сам кре ну ла да од сто јим стра жу.

А про дор ни пи сак иза шу ме учи ни ми се свеж по пут смо ле, и ни шта ма ње чио.

* * *

Бо ро ве гра не по ви ја ју се по пут пла ме на.
На ве чер њем не бу над ди ном – злат ни зна ци.
За ми шљам свог дра же сног, же ље ног де ча ка и го во рим му: бу ди искрен.
А он да осе тим бол – мо ра ће то ли ко то га да пре жи ви! Жи вот га не ће ма зи ти. Мо жда 

ће у за ме ну за искре ност при ма ти удар це. Же лим да по ву чем сво ју же љу. Стре пим за 
ње го во ле по ли це, за ње го ве круп не, ти хе ру ке.

Ка жем му: он да бо ље бу ди сре ћан.
Од не куд из зим зе ле них кро ша ња вра ћа ми се хра брост и до да јем: а ја ћу би ти увек 

спрем на.
Бу ди, бу ди он да и ти искрен, а ја се не ћу пла ши ти бо ла! Бу ди мо је искре но, че сти то 

де те.

За не та оби љем је се ни ја си ка
Стре мља ше увис,
Стре пех за ње ну ду шу,
Га ну то мо лих – вра ти се.
Из си њег не ба вра ти се, јар ким пла ме ном.
Гор ке су зе ро ним због те бе, за то бом.
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ВИ ЛИН КО ЊИЦ

Па ти си мо дри ји од не ба, ви лин ко њи цу! – Ви со ко род ни сам принц! У не бе ској 
пла ве ти чу је се ду бо ко зуј ка ње пче ла, што ми ри ше на мед и смо лу. Ка ко пе ва зе мља 
и ди ше шу ма у не бе ској мо дри ни! Шу шка ју рас пр сле кр љу шти зим зе ле них кру на. Као 
да су от па ле од сун ца. Да мо же, обе сна ја ра би све рас це пи ла, баш као овај ивер чи јим 
се зву ком по и гра ва.

Ви лин ко њиц на па њу, под на ле том сун ца, ши ри ста кла ста кри ла, а по њи ма се 
пре ли ва вре ли на.

Ло вац на ми сли и са звуч ја ле жи ни чи це и – сун ча се. Ви лин ко њиц, ви со ко род ни 
принц, леб ди му над ле ђи ма и еле гант но се да ма ло ни же, као на не ки хум. И бли ста 
по пут ру би на на ње го вим пан та ло на ма. Ло вац и не слу ти да но си дра го це но од лич је. 
Све то де лу је луц ка сто и ми ло, као и уво јак на ње го вом че лу. Док је дан ви лин ко њиц 
по сјај ку је као алем-ка мен на из но ше ном ту ру пан та ло на, дру ги, мо дри каст, сле ће и 
уз ле ће пред лов че вим ра ши ре ним и оча ра ним очи ма, љуљ ка ју ћи се на ме де ним лет-
њим стру ја ма.

* * *

У гру ди ма ми ље да на шње мо ли тве.
От по вед ду ше ћи ли ба ру да на.
Ду жа же ли не што ве ли чај но, ду ша же ли не што из у зет но, из без да не ду би не, без-

да не ду би не – да се до мог не мо гу ћег.
Под но га ма је су во и игли ча сто, ма ло ни же – зе ле ни че стар око тај но ви тог кла ден ца, 

где чи но деј ству ју сма раг дне ур не па пра ти... У гру ди ма ми је ду шев на мо ли тва.
Ду ша бо ра сту па пред ме не јан тар ним склад ним дрх та јем и из ри че ове за го нет не 

ре чи:
„Тре ба да знаш да си је дин стве на!
Спо знај и упам ти да си ти на ша! По сла ли су те ова мо Ве сни ци Ге ни ја! К на ма. И ми 

смо те пре пла ви ли. И знај да си ра ди нас и ра ди ра њи ве при ро де, ко ју је ов де увре дио 
чо век, ду жна...“

У том тре нут ку – по зив на ру чак.
– Од мах! Од мах до ла зим!
Ка ква ча мо ти ња!

Из лет ње сре ће ра ђа ју се ре чи. Све са ме дра ге ре чи:

Ло квик, мо крик,
ја зак,

ка ми љи де чак,
згу би да нак,

па ро бро дак.
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Е, тај па ро бро дак, са аме рич ком за ста вом на јар ке, цр ве не пру ге – ви де ли смо ју-
трос са бал ко на.

* * *

Ах! Ка ква је то са мо ла ђи ца! Раз и гра ног прам ца, стр мих ре ба ра – сва не ка ко вре-
те на ста. Бе ла, на цр ве не и зе ле не пру ге. Про пи ње се и за ра ња прам цем; си ло ви то 
ре же та ла се; мо жеш се пре да ти нео б у зда ним са ња ри ја ма пло ве ћи њом – та баш ле ти! 
Мо же да пре стиг не па ро брод! Да га оста ви за со бом! И да за гр ли, да по љу би си њи 
та лас!

Све на ше – ва ма! За ча ра ној пе на стој прин це зи – ку ли све ти љи.
Хај де, за ро ни! Још! Још! Још јед ном! Име јој је „Се де фи ца“.

Хор
Та ла ђи ца-се де фи ца
Вра шки ли је хи тра, 
Мор ска леп ти ри ца
Што умил но ти тра.

Он
О, ла ђи це-се де фи це.
Не мој по то ну ти,
Са цр ве ном пру гом
Хи тро не ста ну ти.

Хор 
Ла ђи це-се де фи це
Не мој да по бег неш
У мор ске ду би не
За у век да лег неш.

Он
Од се де фа ла ђи це,
Ду шо мо ја бу шна.
Пре ва ри ме ми ле на,
Од не се до дна.

Хор
Се де фи ца-ла ђи ца,
Ни је ма кар где –
У стра шним ду би на ма
Бес крај не во де.
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* * *

Мно га ја ле та мо јим по но си тим ка ља ча ма! Ко у шу ма ма на бал тич кој оба ли на и ђе 
на пар ка ља ча, без вај них чо веч јих но гу, не ка зна да су то – мо је ка ља че. Бе ху су ви ше 
сла во до бит не и ве ли ке, су ви ше ве ли ке, да би се др жа ле мо јих но гу. Пре у зви ше не! 
Сре ћан је онај ко га оне на зо ву при ја те љем, на чи јим но га ма при ста ну да пу ту ју. Ме не 
су од у век пре зи ра ле.

Ки ши це, ки ши це, раз гла си по окол ним кро во ви ма слав ну пе сму о сло бо дар ским 
ка ља ча ма! Би ле су та ко пле ме ни то ино ко сне и от ме не, да ско ро ни кад ни су оста ја ле 
у пред со бљу. Бог ме не! То сам при ме ћи вао тек он да ка да би за слу же но при ву кле па-
жњу свих го сти ју у са ло ну.

Ни сам за ви дљив – али на њих су ва зда обра ћа ли мно го ви ше па жње не го на ме не. 
Ни сам мо гао да под не сем то су пар ни штво.

И ево, оса мље не, охо ле, по ма ло сет не, ко нач но су и – сло бод не. О, ка ља че, ка ља че, 
по но си те ка ља че се ве ра!

* * *

Хеј ти! Из ву кла ти се ко шу ља! Мо же у њу ва ри ћак бра шна да ста не. Што сто јиш та-
ко пра зно рук? Хеј, сме те ња че! Шта си се уки пио, па још и зи нуо! 

Чам цем упра вљаш? Не.
Ко ња по ја ху јеш? Не.
Да се не ту чеш? Не, ствар но, оста ви ме на ми ру!
Па шта ра диш вас це ли дан, ду гај ли јо бле са ви! Ма ока ни ме се већ јед ном.
Ех, по ка зао бих ти ја, али ми те је жао, а још си то бож и кра ље вић, то је за те бе, за-

пра во, пи та ње не ба и зе мље. Па нек ти бу де, зи јај до ми ле во ље, до По кро ва Пре све те 
Бо го ро ди це ако те је во ља! Не го знаш шта, пље сну ћу те ма ло из чи стог ми ло ср ђа, јер 
ћеш ина че ова ко кра љев ски и ствар но дан гу би ти до са мих По кро ви ца.

* * *

Зве зда с не бе са
бли ста, гле да, дра жи.

Из над стра шне шу ме
је за зо ри ла.

Цр на стра шна шу ма
је на стра жи.

Го во ри: – У мој цр ни знак,
стра шни мрак не сту пај!
По врат ка из ме не не ма –
знај!
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Тра гао за зве здом чу дак,
тра гао...

Ка ко сти ћи до ње?
Ни је са знао –
Ни је је сти гао –
Ал’ бе ше сре ћан –
због ње,
због ње је стра дао!

НА ПЕ СКУ

Бо ро ве су ши шар ке, из бле де ле у обал ском пе ску од сла не во де и сун ца, по ста ле 
пла ве. 

У сва кој ши шар ци, под обо ђем гу стих кр љу шти, укри ста ли са ла се бу ра. Упор ни 
се ве рац пред ста вља пра ви кри стал се вер њач ког рас по ло же ња. За јед но са ку ћи ца ма 
од пу же ва, ко је су смр де ле на жа бо кре чи ну, ку ћи су до не те, са ку пље не у ка пу, и не-
ка кве су ве ку гли це, ко је је не ко од од ра слих из ба цио, из гр див ши са ку пља ча на па сја 
ко ла. Он се про би јао кроз гр мље, оста вља ју ћи на гра на ма пра ме ње сво је сви лен ка сте 
ко се, да би се дао у трк, по пут мла де жи ра фе, тра па вим ко ра ци ма по сра мље ног би ћа. 
А за што? Те ку гли це, за ко је се ис по ста ви ло да су зеч јег по ре кла, би ле су су ве и ле пе. 
Ле жа ле су у пе шча ним уду бље њи ма, као у гне зда шци ма.

ТАЈ НА

По сто ји јед на ја ко озбиљ на тај на, ко ју тре ба са оп шти ти љу ди ма.
Ми, Бож јом ми ло шћу са ња ри, из да је мо вер дикт!
Сви пе сни ци, твор ци бу ду ћих зна ко ва – тре ба да хо да ју бо си, док је зе мља још то-

пла. На ше но ге су не ви не и про сто ду шне, не ис ку сне и бр же се оду ше вља ва ју. Под 
бо сим но га ма од со ли очвр сли пе сак мал чи це је као за ле ђен, и са мо се ме ђу пр сти ма 
осе ћа час хлад но час то пло стру ја ње. Са бо сим но га ма раз го ва ра зе мља. Под бо сим 
но га ма да ска при зи ва то пли ну. Са мо ћеш ту спо зна ти дра го це ну бли скост са њом.

Ето за што пе сни ци тре ба ле ти оба ве зно да хо да ју бо си.
Сра мо та је вас це ли дан са мо гре ја ти та ба не на пе ску! То мо гу да ра де је ди но од-

ступ ни ци од сво је ве ре, из дај ни ци сво је до ма је, ко ји не сла ве сна гом ре чи ње не 
ле по те...

О, ле њо сти, го ле ма ле њо сти!
Са њар ска мо ја ле њо сти!
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* * *

Ду вај ве тре-ве три ло,
Пра зно глав ца спа са вај!
Чун се на су као, за гли био, 
У пли ћак кр му за рио.
Тр сти ку
Гу сту-пре гу сту
Раз гр ћи, рас тва рај.
Чу нак се 
На су као, за гли био...
Про сто му би ло!

СУН ЧА НИ САН

Ка ко су да нас сви ма ши ро ке гру ди! С пе шча не хум ке ми ри ше сун ча но ју тро. Као 
да гу таш про хлад не та ла се.

Ко је ка ко га зе ћи бо сим та ба ни ма, бо ја жљи во про ђо ше не ки све тло но ги де ча ци. 
Још им ни су очвр сла сто па ла и ла ко се на ба да ју на бо ро ве игли це.

Бо ро ви се њи шу, осун ча не сен ке рас та чу се у не жном мле ку ва зду ха.
С ју га на вр ли бе ли, ку дра ви, лом ни обла чи ћи – и ис то пи ли се у пла вет ном на пит ку 

ви си на.
За го ли цај ме не жно иза уха, ве три ћу! Али не та ко! Ни сам ти ре кла да ми го ли цаш 

нос! И без те бе знам, не ста шко, да ми је по ве лик. 
Шта? То ни је исти на! Ни сам ја ју че пре вр нуо тет ки ну жар ди ње ру ни ти сру шио са 

сто ла ва зу са цве ћем! Ја сам окре тан, од ме рен, ја сам ство рен да за но сно пле шем, 
ка ко и до ли ку је прин цу! 

По че ши ми ле ву пе ту, ве се ља че – ето та ко!
Обла че мој ми ли, обла че мој ми ли, уми ља ти – по пут бе лог не бе ског те лен це та, 

сне ног не бе ским сном.

НАЈ ЗАД СУН ЦЕ

У вр ту сто ји мла ђа ни Не мац-ре пе ти тор. Сун це му упра во гре је ко шча та ле ђа; ру ке 
су му раз де ше не, но ге та ко ђе. Док хо да, ра ди рав но те же, др жи ма ло отво ре на уста, и 
из гле да скроз блен та во; али за то се сва ки час за до вољ но огла ша ва у нај ду бљем ба су 
– ко ји је не дав но до био на дар од мај ке при ро де. Још увек не уме да иза ђе на крај с 
тим му жев ним гла сом, по не кад се пре гла сно про де ре па он да са осе ћа њем кри ви це 
по гле да ка ку ћи.

Сун це га не жно гре је.
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По не ка да чак и ве о ма скро ман мо мак по ми сли: баш сам зго дан, и по же ли да по-
гла ди се би врат и бра ду.

Про сто је не мо гу ће да ти се то ком при јат ног сун ча ног да на не до пад не овал соп-
стве ног ли ца, зар не? Али се по сле ипак лец неш.

Дру ги мо мак пом но и усрд но, ми чу ћи ви ли ца ма и уши ма, жва ће хлеб. Не, ипак – 
ове ћу та блу чо ко ла де. То де лу је глу па во, и ско ро га је не мо гу ће не во ле ти због то га.

* * *

А у шу ми је тре ну так ра до сти!
У шу ми цве та ме две ђе гро жђе – сит ним, ру жи ча стим цве ти ћи ма. Ли сна та сте ља и 

бу се ње ма хо ви не пре кри ве ни су ње го вом ла ти ча стом пе ном!
Ру ме на пе на са свим је пре кри ла тло!
Ах, бла же ног ли ва зду ха, ра до сног ли тре на!
У шу ми дра же сно цве та ме две ђе гро жђе!

ДЕ ЦА СУН ЦА

Не ке љу де сун це та ко ште дро гре је, да им је са свим све јед но да ли иду де сно или 
ле во, да ли оста ле во де у глиб или из во де на пра ви пут – са мо да њих гре је оми ле ло 
сун це.

За блу де ли, га ца ју кроз ба ри це, не обра ћа ју па жњу на из дај нич ко би ба ње пи шта-
ли не. Њи ма је сву где су ви ше до бро да би по ве ли ра чу на о пу ту.

Уме сто да им за ви де, оста ли их исме ва ју, и стра шно се љу те на њих.
А сун це са мо гла ди, ми лу је дра гог го то ва на, док он ту ма ра, и су да ра се са сви ма, 

гу бе ћи ка ља че или еспа дри ле, са џе по ви ма из вр ну тим по пут ма га ре ћих уши ју, и мр мља 
се би у бра ду, сре ћан што мо же да се пре пу сти ма шти сред све оп штег не го до ва ња.

Та ко је је дан од чла но ва на ше дру жи не по гу био све сво је књи ге по шу ми, па смо 
их ми по сле ку пи ли.

Да ли смо му на зна ње да је то по след њи пут.
„Убу ду ће не гу би сво је ства ри!“

* * *

Мој хва ло спев бал ко ни ма пра зних лет њи ко ва ца, да шча ра ма, пе шча ра ма, ди на ма!
Та мо су ле тос би ла на ша са бо ри шта, та мо смо про гла ша ва ли чу де сне де ви зе умет-

но сти! То бе ху клу бо ви са ња ра, ко ји су се де ли под вив ши но ге, на сте пе ни ци ма. А 
нај хра бри ји и нај лу ђи ме ђу на ма, за не се них пла вих очи ју, да ју ћи такт ру ком, де кла-
мо вао је по тму лим ба сом ту бе ра на, бле дог че ла у на до ла зе ћем су мра ку, с ру ка ви ма 
лет ње ко шу ље на лик кри ли ма. Окру жи ва ле су га улег ну те сто ли це из ов да шњег ин вен-
та ра, окре ну те ка ње го вим сти хо ви ма – слу ша ло се, отво ре них уста.

О, ле по то, у чи је име се дре жди и ка шљу ца по не гре ја ним та ва ни ма!
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Кроз ре шет ка сту бал кон ску огра ду си ја зве зда.
А ла ђа?
А све о блич је ма ште? Лет њи ко вац под ста ром бре зом!
Ла ђа сред бу ре!
Го спо ди не уред ни че, по ли циј ска пре ме та чи на ста на на лик је олу ји.
– Да ли се то чу је гром?
Не, ве тар до но си штро пот шум ске пи ла не.

* * *

Тво ја ви о ли на се рас па ме ти ла. Ње но гу да ло чи ни да по ве ру је мо у ду хо ве! Бе ло пут 
и љу ба зан, дух се шет ка по ва зду ху, из ме ђу бре за. Сто пе су му огре зле у пла вет ни ло. 
Ка ко смо са мо срећ ни! По ве ру јеш да чо век кад на ђе срод ну ду шу, по ста је Бог, да ни кад 
ни је ка сно за са мо у са вр ша ва ње, за спо зна ју да је Мо царт овла дао пла вет ни лом бре зе, 
и да је су тра шњи дан свр ха да на шњег.

Зи ба мо се у мре жи за ле жа ње и ма шта мо о бе смрт но сти ду ше, мла ди бо ро ви су 
оку па ни сун цем.

Ве зо ви ле жаљ ке шкри пе.
Осе ћа мо се мал те не као они ду хо ви.
Као да ће мо уз ле те ти. Веч на мла дост – па то и ни је не до сти жно!

* * *

– За што не ћеш?
– За што не ћу! За то што се та мо до спе ва и об ја вљу је пре ко ве зе; ни шта ри је се ули-

зу ју да би та мо до спе ле, а по сле стра жа ре код ула за и од гу ру ју мла де, не да ју им да 
уђу, пре пу шта ју их тми ни јер су мла ди та лен то ва ни ји од њих.

– Ми смо по зна ти, а ти ни си! Љу ди не ће са зна ти за те бе, обра ти ће па жњу са мо на 
оне о ко ји ма ми пи ше мо. От ку да те би пра во да си јаш!

– Та лен то ван сам!
– То се нас не ти че!
– Жу дим за лу чом!
– Баш нас бри га.
– Ја сам чо век!
– На ша по ну да не мо ра сва ком да при ја.
– Хо ћу да слу жим љу ди ма!
– То је већ не што дру го – уга си сво је же ље и сво ју фан та зи ју.

Ах, зве зди це ва зда жмир ка ју –
Пу ним сја јем не све тле ни кад. 

Не ка се са мо да ни вив ка ју...
Дан за да ном, ни-на-на...
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– За што се не ла тиш не че га? Па не сла виш да нас Све тог Лен гу за!
– Оста ви ти Лен гу за на ми ру. Он има са мо пет цр ве них сло ва ме сеч но: 1) Кад ми се 

не ће. 2) Кад не мо гу да се на ка ним. 3) Ка да на ме ра вам да поч нем од су тра. 4) Ка да тек 
што сам по чео, па тре ба да се од мо рим. 5) Ка да ме ни је бри га.

* * *

Мо ре је склад но и пли ско
Лет ка ла ста ви ца.

По ста је не жно-ро зе.
Вод на на пла ви ца, 

У њој ри ба ти ца.
Ле то гон, ле то гон,
Ча ста ви ца!

Шта је то ча ста ви ца? Про сто та ко, из ми шље на реч. Ве о ма згод но: ча ста ви ца. Ча ста-
ви ца! Не што сред ње, из ме ђу ла ста ви це и чам ца.

* * *

Ки шо сти ве ки ши це 
про ро мо ра ле, про жу бо ра ле.
Ки шо сти ве ки ши це, ве три ча ви ве три ћи

ро ро мо ра ју, 
жу жу бо ра ју.

* * *

Лу па ју тен те на лет њи ков цу, по пут је да ра. Слан ми рис мо ра уву као се у све.
– Хеј! До ста спа ва ња! Ка ко сто ји мо са ко рек ту ра ма?
– Не сме тај те ми да са њам. На кра ју кра је ва...
– До ста с тим! Да ли пра ви мо ча со пис или не? Ако не бу де го то во до је да на ест, 

окре ћем но ви лист. Озбиљ но. Одох ја.
– Че кај те! Да ли сте чу ли? Па че кај те – јел ка над ја ру гом се сло ми ла, ма ло је фа ли ло 

да нам за тр па по ток.
– И то ми је не ка но вост!
– Бог зна шта се зби ва на мо ру – шљи ска где стиг не.
– Зна чи, или ко рек ту ра или...
– Ма иди те до ђа во ла!

* * *

Бли ста ва бе ли на не ба. У све тлим пе ри ма раз ле пр ша них обла ка – све је у зна ку 
ши ри не, је дре ња, а у њих, по пут јар бо ла, упр ле кре сте је ла. 
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У кро шња ма бо ри ка по сву да дре ма без број сне них рит мо ва.
Бо ро ви ис пу шта ју то ва ре ти ши не, ко ја гу та зву ке.
Зла то ви ја ста ста бла, љу ди, да ни, ми сли – по гру же ни су, као ри бе, у све тлост ју на.
Мо лим се ти хим по кро ви те љи ма, ши ро ких и не жних кри ла, као ве ли ко мо ре и 

ти ха ди на.

ОБЛА ЦИ СЕ РО ЈЕ КАО СНО ВИ

„Од мо јих пе са ма љу ди ће по ста ја ти све бо љи и бо љи“ – ми сли он. И по лет но ко-
ра ча по др ве ним мо сти ћи ма, и гле да на о ко ло. „По ста ће ср дач ни, по ште ни, до бри, па 
и хра бри ји.“ Ту се до ду ше сме те но осмех нуо, јер ни он сам ни је баш увек био хра бар.

„Али за што би по ста ли бо љи? Да ли за то што ће у њих до спе ти ова ов де јел ка? Ру-
жи ча сти, ру ме ни вре сак, ко ји се на про сто мо ра во ле ти? Ако чо век искре но за во ли 
вит кост кро ша ња, мо же ли по сле то га ико га да сла же? 

Не, ни ка да!
Да ли ћу ја ика да на пи са ти те пе сме? Да ли је то мо је по сла ње?“
Ти хо, слат ко за ми ра ње. „Да или не?“ И стреп ња: „Да ли је то мој пут? – А шта ако 

ни је.“
Ти хо, нај ти ше, слат ко ти шта ње. Кад би се бар ја ви ла гри жа са ве сти; же лео би да 

ис па шта – али уза луд: има још та ко мно го вре ме на за ис пра вља ње по чи ње них гре-
ша ка.

Пред њим су вит ке, уми ве не кро шње, ко је, јед на за дру гим, ура ста ју у не бо.
Гле да ју ћи их, зар се мо же жи ве ти не до стој но?
Зар се мо же не би ти сре ћан од ра до сног иш че ки ва ња?
Не у бе дљи во, не ис кре но би да ис па шта, да бу де гре шник, а да се ка је; и да се по-

пра вља.
Да ли ће љу ди ствар но за во ле ти мо је пе сме? Да ли ће им се ствар но до па сти мо ја 

јел ка?
Чи ји врх, на лик кр сту, стре ми у ве дро, крот ко не бо.
Упла ше ни из лет ни ци про ла зе тик по ред ње га и од стра ха за у зи ма ју пре зри ву и 

стро гу по зу, а он, пра ве ћи им ме ста, су сре тљи во са ска ку је са др ве них мо сти ћа.

* * *

По пут жи ца хар фе
њи шу се бо ро ви,

крај за ра сле ба ште.
Код пу стог спру да

и све тлог сто чи ћа –
не спо знат је рај,

не ким иза зван.
Кроз бо ро ва ста бла
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ста зи ца кри ву да
да при гр ли тај ну

крај скро ви те клу пе
ви ђе не у не чи јем сну.

Не ка до ње до ђе
ста ло жен и при бран

ко уме да во ли а не зна ког,
да че ка а не зна шта,

ако пак усни, од ле те ће му ду ша
до све тлих ис точ ни ка,

у сре бр ном искре њу
да се по ра ду је.

Бли ста ви де лић не ве ро ват но ра до сног пре де ла по ја вио се на не бу, иза бре за оте-
жа лих од ки ше – до та мо је чак во дио и не ка кав пут. Оби чан пу те љак, али ве ра у недо-
сти жну ра дост ни је је ња ва ла...

* * *

Сти дљи ви мла дић во лео је цве ће. У не ви ној за чу ђе но сти оно је ни ца ло из тла, не-
за у ста вљи во и по вер љи во пру жа ју ћи сво је ли це; би ло би ла ко об ма ну ти, пре сре сти 
пат њом и су ро во шћу ра дост сва ке те бе ле зве зди це, ње ну лом ну кру ни цу, и по ну ђе-
ну уну тар њост.

Али ове ве ли ке и крот ке ру ке уме ле су да до ди ру ју та ко са о се ћај но и бла го, са 
ува жа ва њем не по зна тог, да се у овом цар ству ра њи во сти ни ко ни је бо јао све бли жих 
ти хих ко ра ка ве ли ког, за го нет ног би ћа.

За то што у не бо во ди прав пут, пре ко увис устре мље них гра на, пре ко стр мих кро-
во ва. Где су гра не као пти це, као ма че ви, као кр сто ви и пред ска за ња.

* * *

То га да на бе ше млеч но-не жно, ти хо и вла жно. И ра ни је је при ме ћи вао да ста бла 
мла до га бор ја на ли ку ју на стру не. Под но уз не тих гра на.

Мла ди бор сто ји по пут ти хог склад ног пла ме на.
Зве здо мо ја, зве зди це – или не, дру га чи је. Ла не мо је ти ја но... Ни је во ље ну де вој ку 

већ соп стве ни жи вот та ко на зи вао, ко ји је био са свим кра так. Ни је још сти гао ни да 
во ли.

У ви си на ма ни је би ло ве тра. Ду го, ду го је та ко ста јао. Ни шта ни је обе ћао пред оним 
стру на ма. Али је у ње го во име не што из го во ре но – ни је ни шта чуо, али је осе тио.

Ни је про збо рио ни реч. Уз дах нуо је, а ни је знао за што уз ди ше. По ла ко је кре нуо 
на зад, га зе ћи но гу пред но гу... За ка снио је на ве че ру. Из гр ди ше га. Кри шом је рец као 
пе ро ре зом ку хињ ски сто. Раз ми шља ју ћи, раз гле дао је пр сте и сна трио...

Та ко га обе ћа ше жи во ту.
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ЈУ НИ

Ве че је. Ду ге, тан ке, по ма ло ту жне пру ге на хо ри зон ту.
„Ви ди те, тре ба по не кад хо да ти бос кроз ко при ву.“ Ре као је то и за ћу тао, а у се би 

по ми слио: „Е па, не ма се куд, зна чи, тре ба.“ Раз ми шљао је, гри зу ћи усне. Би ло му је 
кри во што је из го во рио на глас те ре чи.

Био је то про сто сра ме жљи ви чу дак. Иза ле ђа су га сви исме ва ли.
Из над пљо сна тог пе ска ди не, ви со ко на не бу, га леб од ви ја зар ђа ли ви јак. Бо ро ви 

обал ске Ка ле ва ле, мах нув ши на ра стан ку, чи ле. Не ма пљу ска ња. По крај спру да по ле-
гло ве чер ње, ћут њом пу на но све тло око.

Се вер њач ки пре део,
Са ња лач ка па ди на,
Ба јо слов но оно стра но
Бе зо бал но об зор је.

На не бу чу де сна све тла врв ца. Та де вој ка му се за и ста до па да ла, вре де ло је због 
ње хо да ти бос кроз ко при ву. Али на пу сти ла га је.

Чи ни ло јој се срам ним и сме шним, што се оже же на но га са ма од се бе не зграп но 
гр чи ла. Он пак бе ше про сто ду шан, и хра бро се про би јао кроз же жу, бо со ног. Али нога 
му се при том бол но тр за ла. До вољ но да му не опро сти.

Бај на го спо ђи ца – што ни је уме ла да се уз диг не и уз ле ти!

ВЕ ЧЕ

Шта ми зна мо о ле по ти? Ми, ре ци мо, сма тра мо гр бав це ру жни ма, а у сво јој гру бо-
сти на про сто смо пре ви де ли тре ну так њи хо ве ле по те. Не до че кав ши наш то пао при-
јем, њи хо ва ле по та се по ву кла.

Та ко са ми ства ра мо за бо ра вље ну ле по ту, и по том нас она про га ња, и ује да, и зах-
те ва то пли ну за се бе, ону ко ја јој је би ла ус кра ће на, све тлост, из ко је је би ла прог на на, 
и ко ју је нај зад на пу сти ла, док смо ми све јед на ко обо жа ва ли одур но, над ме но ли це 
Ју но не.

За што би смо гр бав ца сма тра ли ру жним – па и он има тре нут ке ле по те, а Ју но на – 
опу ште не, зле, чул не усне и на мо мен те оштар, ко ко ши ји, по хлеп ни, зве рав по глед. 
Али убе ди ли су нас да је пра ви лан нос и из ви је не обр ве – ле по та са ма.

МО ЛИ ТВА ТМУР НО ГА ДА НА

Ми ри ше на бла гу уста ја лост. Мо ре сва ко га во ли. Бож ја во ља при сно огре ја ва. Бо же, 
ко ји си ство рио ову ди ну, Го спо де, По кро ви те љу, по мо зи ми – бе за зле ном. Вер ни Боже 
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си њих ди на, што у пе шча ри чу ваш сво је си ње пти чи це. Бе за злен сам, а не при ја те ља 
имам мно го. И ја сам као та пти ца, по мо зи ми. 

Зар не знаш да се из тво је ма ште ра ђа ју бу ре? Зар не знаш да се бу ре по ди жу из 
ма ште сва ког од нас?

НОЋ

Но ћас је по чео да коп ни снег. Не бо се са свим отво ри ло. Си пи ла је ки ши ца. Не, ка-
пља ла је ма гла. Уз све тиљ ке се зби ли, по сјај ку ју ћи, пу пољ ци на ско ро не ви дљи вим 
го лим из дан ци ма. Бу бри ло је пра ма ле ће. Ду ша је те шко по ве ро ва ла, а сад сто ји по све 
на га, до бро сти ва, пот пу но уве ре на у све. Сва ко је мо гао да је по вре ди, да се ни је крила 
у ноћ ној та ми. За јед но с про ле ћем. Оди за ла се па ра, ми ри са ло је на зе мљу, си пи ло је.

* * *

– Во лиш ли пе сак?
– Во лим га, јер је мек.
– Во лиш ли бо ро ве?
– Во лим, ако при сло ниш уз њих образ са при сој не стра не – зра че то пло том...
– А во лиш ли ко ње?
– Во лим. Има ју не жне но здр ве.
– Во лиш ли мо ре?
– Да. При ме тио сам да за ти хих да на и оно во ли ме не.
– А во лиш ли зе мљу?
– Ка кво пи та ње! Па она је... она је мо ја мај ка!

Док по сма трам зве зда но не бо, ја се пи там: да ли су и ду хо ви оста лих зве зда та ко 
до бри, као што је до бра зе мља.

И пла че ми се од са жа ље ња пре ма њој: од ње стал но не што оти ма ју.
Хо ћу да је бра ним.
И бра ни ћу је. 

* * *

Као што се стег, као што ис ко ше на др шка сте га про но си у мо дром не бу, та ко си ми 
по ју ри ла у су срет, ве сни це мо ја. 

Знам да ве ру јеш у ме не. Ве ру јеш да, ако и се дим по цео дан у шу ми, зу ре ћи у бу сен 
и то бож ни шта не ра де ћи, да то ни је уза луд, или из чи ста ми ра. Да, кад го во рим о не-
у спе си ма, чи ним то на кон сво јих нај и скре ни јих прег ну ћа.

Ти ми ве ру јеш, до те ме ре ве ру јеш, да мо жеш и да че каш уме сто ме не. Ве ру јеш и 
ка да ја не ве ру јем, и ка да ве ру јем у се бе, као у Бо га! Ни кад се не љу тиш на ме не. А 
љу ди се, на про тив, љу те.
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Ве ру јеш, у име про лећ ног раз ви гор ца и род ног кра ја. У род ном кра ју ни жу се 
оштро вр хи ма хо ви на сти су ви ци. Про сти ру се бес ко нач ни по ја се ви шу ма, вр хо ви им 
бе со муч но хр ле у не бо – њи шу ћи се на ве тру над то плим кром пи ри штем.

У род ном кра ју – дру га чи ја су сви та ња и дру га чи ји ве тар.

УДВО ЈЕ

– Ви тез мо ра да има чи сту и ис кре ну ду шу.
– Шта си пред у зео не би ли се ис пра вио?
– Из ју тра по хо дим мла ди бор и по ре дим сво је осе ћа ње чи сто те са ње го вом ви си-

ном – што је сте по ма ло пре те ра но...
То ми ти го во риш! Сад ви дим, ка кав си...

* * *

Ве ру јеш ли ти у ме не?
Ве ру јем.
А ако сви бу ду про тив ме не?
Не бри ни, ве ру јем.
И ако ми сви мо ји по ступ ци срам но про тив ре че?
Без об зи ра на све, ве ру јем у те бе!
У не бо се ви ну ла ла ста ви ца, кру же ћи од сре ће. На ди ни је тмур но, ма гла сто и ти хо.
Шљу ки ца се при би ја уз пе сак.

АДА ЂО

На обо ду ди не два бо ра има ју об лик пе ха ра. Ра шља ста ста бла об ли ку ју бо ко ве 
злат не бо жан ске ча ше. По што су им ста бла сра сла – ту јој је под нож је. Гор њи кра је ви 
раз гр ну ли обла ке сет ном кон ту ром при мор ског кра јо ли ка. У ко вр џа вим игли ча стим 
гра на ма – ви ти це. 

На зва смо овај пе хар – ча шом ду би не, ча шом са ња ре ња и вер но сти.

ДЕЧ ЈЕ БР БЉА ЊЕ

– Да до, ако се ма ца уда, да ли ће има ти де це?
– На рав ски.
– Де чи ца ће по ра сти, а она?
– Оста ри ти.
– Да до, а да ли ће јед ном умре ти? Жао ми је ма це.
– Она ће умре ти, али не и ње на ду ша.
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– А ако бу де све ти ца? Да ли ће ма ца по ста ти ан ђео?
– Но си ће бе ли вен чић око уши ју и ле те ће као пти ца! Пти чи це ће се пр во бо ја ти – 

али она их не ће ди ра ти. Па шта ће јој!
– Да до, а да ли мач ке има ју ду шу?
– Ма хо ћеш ли већ за спа ти! Ви ле ти у усти! 

* * *

Има дох пар чи ће ме де ног сун ца.
Сун це бе ше жу то – и ство рио се жу ти ка ми чак. Сун це бе ше ро зе – и ство рио се 

ро зе ка ми чак. Сун це бе ше ме де но – и ство ри ла се твр да ме де на бре сква.
Си ја ју мед ни об лу ци. То плих про вид них иви ца, са ли ца пре ву че ни не жним ру жи-

ча стим ињем.
Пла ви ко лач озве здан сре бр ним зве зда ма.

* * *

Же лим да при ка жем кло бук бе ле пе чур ке ум ним и чи стим, ка кав је иза шао из зе-
мље, за хва тив ши со бом део пла не тар не сна ге. Зи до ве и сле ме фин ске ви ле, ка кви су 
се по мо ли ли иза шу ме, оми ве ни да ле ким пу тем до обла ка.

Облак из над пла ни не, она кав ка кав је по стао, пре је дрив ши све тли не бе ски оке ан.
Че ла зве ри оба сја на бе лом зве здом, ка ко их је ство рио жи во твор ни Дух и Дах.
И мо га си на, от кад је ду гим по ви је ним ста сом по стао на лик на вр бу, ми ло сле пље-

ним пра ме ном ко се на че лу – на бре зу, а све тлим очи ма – на мла ди ариш, ко ји се сво јим 
шиљ ком за рио у не бо.

Са мо што је он још до бро сти ви ји од иве: не ма ко ру већ су шту ме ко ту – и све тли ји 
је од ари ша. Сме је се сам са со бом. Ње гов до дир бла го си ља ства ри.

РЕ ЧИ ЉУ БА ВИ И ТО ПЛИ НЕ

Од ле њо сти и же ге ма чак раз вео уши.
Раз ма као со мо тли уши це.

Из гле да као по ки сли миш...
У ба ри се сму ца ју бе лу ци.
Бе ше јед ном

Ма чаксто ма чак:
Гу гу так

Бле су так
Ма чу рак-пе ру так,

Па пру так
Бе лу так

Ма лу так –
Сму так...
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* * *

То плим ре чи ма до ти чем се жи во та, јер ка ко се дру га чи је до та ћи ра ње ни ка? 
Ме ни се чи ни да је свим би ћи ма хлад но, пре хлад но.
Ви ди те ли, ја не мам де це, – и мо жда за то та ко не из др жи во во лим све жи во.
По не кад ми се чи ни да сам ја ма ти све га.

* * *

Пу туј да ле ко, да ле ко, ро ђе ни, ми ли мој!
Из му чи ла сам те, од у зе ла сам ти твој крот ки гра ци о зни жи вот. То се не опра шта 

тек та ко...
Ла ђе, ла ђе, да ле ко су ла ђе, ро ђе ни мој!
Уми ру ћи, го во ри ла је да ћеш се вра ти ти! Бо ље да за у век одеш у ма лу не ви ну ку лу 

у мо дрој да љи ни, иза пла вет них кра је ва.
Ах, вра ти ћеш се ти!

Хо ћу да ме во ли ви ше од соп стве ног жи во та, а мо ју не жност – ви ше од сун ца.
Хо ћу да му ду ша пре пук не од не жно сти.
Али же лим и да на мо ју не жност од го во ри са су здр жа но шћу деч је над мо ћи:
„Не мам вре ме на, ма ми це, кроз по ла са та ми кре ће воз.“ И да уско чи у ка ру це.
Не мам вре ме на, от пло ви ле су ми ла ђе, го во ри мла ди ви кинг сво јој ве ре ни ци – и 

већ за ма ху ју га ле бо ви за ла ђа ма.
И он, без да ју је по љу био, од је зди. А у шу ми је у ме ђу вре ме ну опао ба де ма сти снег 

ме две ђег гро жђа, и сва шу ма као да се оде ну ла у вен ча ни цу.
Во ле ла бих да за бо ра ви да се по здра ви и опро сти.
Ле жим у по сте љи, бо лу јем, и че кам га са не стр пље њем – да про бди ма ло на да 

мном.
Да ли ћу још по жи ве ти? Бр зо гу бим сна гу.
„Ма ма, за ми сли, – пу ту јем на Шпи цен берг, из гле да да ћу та мо пи са ти сво ју по е му 

лак ше не го на на шим крот ким је зе ри ма!“
„Пу туј! Ако умрем пре не го што се вра тиш, ве сел ни че, пи ши у тој сме лој по е ми и 

о њој, о сво јој мај ци!“
Та ко га за ми шљам.
Бла го сло ве не су да нас шу ме над бе лим пе ском, из ра сле за рад ћу та ња. Из ди жу се 

те шким гра на ма у не по крет ном ва зду ху.
Љу ди су се, по пут зве зда, кре та ли у сја ју об у зе то сти. Опла ку ју ћи све кри стал но.
Пу но звуч ни бе ху ми ну ти – ни је дан ни је ми нуо улу до. 
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ШУМ СКЕ МИ СЛИ

Имам већ три де сет и че ти ри го ди не, али сам по бе гла од соп стве них го сти ју. Ди ван 
је то осе ћај ка да се спа сеш бек ством! Да ме не би при ме ти ли са иви це шу ме, мо ра ла 
сам да лег нем, за рив ши ли це у ма хо ви ну и ста ре је ло ве ши шар ке. Дно шу ме за стр то 
је ма хо ви ном и тан ким гран чи ца ма. У шу ми је све про же то пре по зна тљи вим шум ским 
зра че њем. У шу ми си и сам сва ког тре на све шум ски ји. Све шум ско је ве о ма зах тев но, 
све по ру чу је „не до ди руј ме“. И до бро се кри је од ту ђи на ца. Јар ко на ран џа сте кр љу шти, 
от па ле с там не је ле, осе де ле гран чи це, осве шта не ки шом: не при ја тељ их ни ка да не 
ви ди и не до ти че – не ре ме ти њи хов не жни ва зду шни омо тач. Зах тев не, не до ступ не, 
по но си те шум ске ства ри: ри ђе игле, ста ре и бли ста ве, от па ле са ви си не. По не ка пур-
пур на ствар чи ца. Мо жеш и да је не при ме тиш. Ка да се нај зад го то во бол но, као ште не 
од хра не, отрг неш од шу ме, све му од у зи маш ду шу, и од ла зиш да за ба вљаш го сте – не-
вољ ко, као ка да си у де тињ ству ра ди ла до ма ћи за да так. Уз бол гу бит ка не чег при рође-
но сво га. Ве ро ват но је и та да на чи ње на иста та ква не при хва тљи ва и не на док на ди ва 
ште та.

Ми сли ов де на ви ру ла ко, са ме од се бе. Ју че је у ка ду с во дом на па да ло мно го је-
ло вих игли ца. Иза про зо ра се про сти ра ла шу ма. 

Раз ми шља ла сам ле же ћи у ка ди. По зна јем јед ну де вој чи цу про зрач не, ско ро облач не 
пу ти, све тло-слам на те бо је. Њен жи вот је је дан од мо јих сно ва. Вас пи та ва на с не жном, 
пре не жном па жњом, уве ре на да је оли че ње не бе ске чи сто те и пре фи ње но сти, бо-
жан ство сво је ма те ре и уку ћа на. Де вој ка ко ја ме је ку па ла при ча ла ми је о њој, од свих 
во ље ној. 

„На ша Та њи ца увек из во ље ва док се ку па. А го спо ђа ће на мер но: ’До не си те ма ло 
пе ска и из ри бај те је!’ ’Не, да се ни сте усу ди ли!’ – ка же – ’ка кав пе сак! Па жљи во, Са ша, 
код ме не је све та ко не жно! И но ге, и ле ђа!’ И по ка зу је: јед на но га јој се зо ве Ма ша, а 
дру га Гла фи ра. Ма ша је па мет на, а Гла фи ра не ста шна. Поч не да уда ра по во ди сво јом 
Гла фи ром и све нас по пр ска. Не мо гу да одо лим да је не штип нем и по ма зим.“

А би ла је ту и дру га де вој чи ца. Њу ни су те то ши ли, па ни је ни зна ла да има те ло 
ко ме се мо же ди ви ти. Увек би је по сле ку па ња по жу ри ва ли да се об у че: те ло је сло-
ви ло за при лич но не при јат ну ствар, ко ју ва ља кри ти од дру гих. Ка да је слу шки ња 
бри са ла ову де вој чи цу по сле ку па ња, од јед ном је пра сну ла у гла сан и рас ка ла шан 
смех и не ста шно је штип ну ла за сто мак, угле дав ши ма ли ко кет ни мла деж. Де вој чи ца 
се осе ти боц ну том, и са ма не зна ју ћи за што, за лу па но га ма: „Ка ко се усу ђу јеш! Ка ко си 
мо гла! Ка ко си сме ла!“ Сва се тре сла од не моћ не, не схва тљи ве по зле ђе но сти и оча ја-
ња. Упла ши ла је и увре ди ла по слу гу.

Па је и по од ра сла. Би ла је не до пу сти во оштра, и због не ког фла грант ног на ру ша-
ва ња ети ке ци је од лу чи ли су да је ка зне. Али тек што је мај ка по ди гла ру ку, она је до-
би ла на пад – про дор но је крик ну ла, и по че ла да ки да ха љи ну с мај ке. Пре ста ла је тек 
ка да је мај ка од ба ци ла ши бу. Сви су ми сли ли да је ври шта ла због стра ха од бо ла, ни ко 
ни је прет по ста вио да је узрок ври шта њу па нич ни страх од до ди ра, ко ји је из јед на чен 
са увре дом.
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Зна ју ли уоп ште за ко но дав ци да исти за ко ни не ка жња ва ју под јед на ко, да сва ко 
има свој праг осе тљи во сти. Без об зи ра што се сви ма до де љу је иста ка зна. Јед но ме она 
при чи ња ва са мрт не му ке, а дру гом... Зар је за ко но дав ци ма, баш као и ро ди те љи ма, 
све јед но? 

Али нај го ре од све га је што се тај не при ко сно ве ни по рив да се бу де увре ђен, с 
вре ме ном гу би. Ја ве о ма во лим обе ове де вој чи це, обе су та лен то ва не и по но сне, али 
јед ној од њих гор ко за ви дим. Ду шу тре ба чу ва ти, као леп ти ра, јер сва ко зна: да би 
леп тир жи вео, не сме му се пр сти ма бри са ти прах са кри ла.

Та ко и на ма бри шу на ше нај ва жни је.
А де ша ва се још не што пре ко сва ке ме ре ру жно: не ко нам при ла зи и, без пи та ња, 

хте ли ми то или не, учи нас ру жним ре чи ма, пу ни нам уши ска ред ним ку пле том; и 
шу ма ви ше ни је та ко шум ска за нас, шум ске све ћи це ма ле них цве то ва ви ше ни су та ко 
бла го сло ве не и бај ко ви те, у све му је ма ње сре ће. И ви ше се ни шта не мо же учи ни ти 
да по вра тиш сво је ра ни је не зна ње – пре о ста је ти ка ја ње и не моћ ни бес.

Јед ној од њих гор ко за ви дим.

МА ГА РЕ

Ка ска ма га рен це – на вра ту му ле же опу ште не узде. На ње му се ди принц – и у очи-
ма но си Про ле ће.

Се ди са стра не, др же ћи но ге цар ски от ме но.
Јер он је принц, и не ма по тре бе за узда ма.
Не знам ка ко се то за вр ши ло. Мо жда се ма га ре спо та кло – а принц сле тео у ка љу-

гу, па га је, кад је устао сав блат њав и збу њен, и угле дао сво ју спљо ште ну кор пи цу и 
згње че но цве ће, об у зео стид пред они ма ко ји су ту да про ла зи ли у чи сме ној оде ћи, 
пу ни до сто јан ства.

То ме ни нај ма ње не за ни ма. Ме ни је ва жно да знам је ди но ово:
Ка ска ло ма га рен це, и ни ко ни је упра вљао њи ме – на ње му је се део принц, и у очи-

ма је но сио Про ле ће.

ПРО ЛЕ ЋЕ

Про ла зник ко ји је при шао ре шет ка стој бли ста во зе ле ној жи ви ци ли чи на не бо се-
жног пле ми ћа из Ла ман че, има фи но из ва ја но че ло и ша ке. Али ко са и очи су му се вер-
њач ки пла ви. Об у чен је у то плу штри ка ну блу зу.

За у ста вио се и ста вио ру ку на ре шет ку. Ду го је зу рио у зе ле ни ло. Пра ши ном је 
упр љао длан. Обри сао га је о пан та ло не. По том се скло нио и по шао сво јим пу тем.

Ма штам да јед не ова кве ве че ри и мо јим ба штен ским вра ти ма при ђе не спрет ни 
ду го ња, из чи јег до бро сти вог по гле да бих за кљу чи ла да му је ту ле по. И ни шта ви ше. 
Тру ди ћу се да убу ду ће из на ђем нај ра зли чи ти је на чи не да при гр лим уса мље ни ке. Кад 
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са знам где жи ви тај не жно че ли чо век, по сла ћу му шал од фи не ву не на ли ла пру ге или 
бео по пут јаг ње та – и би ћу срећ на, што му та ме кот на ве ри жња ча ми лу је врат.

Вод њи ка ви ве тар оди ше нео ствар љи вим про лећ ним са ња ма, и све не стр пљи ви ја 
по ста је ду ша.

* * *

Кроз хум ке се бе ла са ју не жне ни ти са зве жђа. То су са зве жђа та на них, крх ких, бе лих 
зве зди ца. При чи ња ва ју ми ра дост. Хлад но је. Ве тр о ви то.

Љу ди у по врат ку, раз го ва ра ју о под ви зи ма, о жи во ту. Бе ла са зве жђа не ко ме слу же 
као нит во ди ља.

Ба штен ска ку ћи ца окре ће сво је ве ли ко се вер њач ко че ло усу срет оза ре њу. Де ло-
ва ће та ко уз ви ше но чи та ве бе ле но ћи. Бе ла млеч на мла дост ра су та је у ва зду ху – и 
бе ха ра ка чо ве ку. Ода зи ва се ду ша, ис ко ра чу је јој у су срет...

ЕТИ ДА МЛА ДОГ ПРИ МОР СКОГ БОР ЈА

Тмур но љу би ча сто не бо – смра чу је се, и они по ста ју вит ки!
Во лим вас јер сте кри ла ти, и ва ша кри ла тост има ма шак пр ве мла до сти. Тај ма шак 

је зла таст, зво нак, а ва ша кри ла, ва ша кри ла су над мор ска.
Мо ре је за га си то пла во и да ле ко – ли ни ја до ко је до се жу да ле ка прег ну ћа, да би се 

по том сли ла с мо дри ном, па не знам да ли се по сле про сти ре мо дри на или ма шта.
И не тре ба да знам, зар ни је све јед но! Зво нак је ма шак мла дог, кри ла тог бор ја, а 

њи хо ва вит кост је по не кад по ма ло на кри вље на – из не над на, као пре ра ни раст.
Осва ја ју сла ву и ви си не сво га за ви ча ја, где се ро је обла ци... Ви ше ни шта не тре ба 

да знам о ва ма, јер вам ве ру јем – до зи ва те ме гла со ви ма сме ло сти, они ме пр ље по пут 
пла ме на чи сто те, док се ви со ко из над ме не при кра да ју обла ци:

Кре ћем, и ви ше ни шта не тре ба да знам!

* * *

Да ли си се за пи тао за што идеш из ју тра на иви цу бо ри ка – и сто јиш та мо, и че каш?
По јас сме ђе зе мље на тру њен је круп ним игла ма. Шта ће ти то? Па ипак те са свим 

за о ку пља.
Ду шу ти об у зи ма стреп ња. От ку да та тво ја љу бав?
– Ево сад ће се раз от кри ти, по сред ду бо ког му ка. И по не ћу га у ср цу, пла ше ћи се 

да му по све тим ма кар реч. От кри ће се оно што се од пам ти ве ка оче ку је у вре ме ра них 
не ми ло сних ти ши на!

Што се оче ку је, што још ни ка да ни је би ло, што при ла зи са свим бли зу и бол но, а 
ка да га већ за во лиш до су за – не при ђе. Је ди но је то вред но под ви га.

Оту да и тај из ла зак до иви це го лих, ви со ких, са мот них ста ба ла – и то зу ре ње.
Оту да из ла зак на де ви чан ску, чи сту зе мљу крај шу ме, и че ка ње...
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* * *

Гор до пу тем сво јим сту пам.
Да ли ми ве ру јеш?

Сво је ко ра бље ко тр љам.
Да ли ми ве ру јеш?

Бог ти ве тар до бар дао,
Бу ра их је све са тр ла.
Да ли ми ве ру јеш?

Јед на за дру гом ко ра бља то не.
А ти ми ве ру јеш!

Бог ти ве тар до бар дао!

ЈУ НИ. ОБЛАЧ НО

Трав на ти ве тар ду вао је та ко ни ско да је био смеђ, то пао; ми ри сао је на кром пир.
Ду ги-пре ду ги ве тар кром пи ри шта, стр пљи ви, отег ну ти ве тар по ља. Та ко из гле да 

за ви чај.
По вра так. То пли на. По ма ло ме је стид због не у спе ха, али искре но же лим да сла вим 

сво је кром пи ри ште. Али не бих да бу дем исме ја на. Стид ме је. А тре ба ло би да бу дем 
искре на, и да се не пла шим соп стве ног сти да.

Оста ви ла сам иза се бе је ло ву шу му. Кроз тан ке че ти нар ске гра не пла ну ла је ру мен.
Ве чер ња ру мен.
По сто је ства ри ко јих се не сти диш пред Бо гом, али те је сра мо та пред љу ди ма. А 

има и та квих да те је сра мо та пред Бо гом, а пред љу ди ма је чак при јат но, али с ко ји ма 
ни је мо гу ће оста ти на са мо на зим зе ле ној иви ци ве чер ње ру ме ни.

Руб је ли ка са сво јим ви со ким ста бли ма-јар бо ли ма и је сте ме сто за очи шће ње ду ше.
Да ли је ово мој пут? То је мо је по зва ње? По сма тра нас не што огром но. Про це њу је 

да ли смо до бри или ни смо. Пре ће би ти да ни смо, уви ђам то и са ма. Не ста ће и шу ма, 
али љу ди бу дућ но сти би ће до бри, не жни, и пу сти ће да све ра сте ка ко му је во ља – раз-
о бру че но као не ка да дав но.

* * *

Ах, ти, ли ко ви вој ни че! Прин че! Ах, ти, ку дељ ни ју на че!
Да ли је при јат но ле те ти на глав це са ко ња што се спо та као?
Да ли је при јат но из сво јих вол шеб них дво ра ца до спе ти у го ми лу по дру гљи ва ца, 

и зве ра ти упла ше но пла вет ним очи ма.
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Шта си се рас пек ме зио!
Ето ти тво је осе тљи во сти!
Ето ти че жње и та на но сти!
Шта, не сви ђа ти се?
Ка ко се усу ђу јеш да бу деш не жан,
Ка да свак мо ра да при хва ти на ук ста ме но сти,
Из др жљи во сти, здра вља и сна ге?
Под хит но на обу ку!
Не ма гу ре ња! Да сто јиш пра во!
Не мој да зве раш, гле дај с ре спек том!
Ми смо тво је су ди је, на на шој стра ни је прав да – ми смо...
Са мо нам још фа ле не жно сти!

* * *

Ве ну на стур ци је на ду гим прит ка ма.
Тре се ти шта во ња ју на љут каст гар.

Уса мље но ту ма ра ју без да не ду ше.
Од при пе ке пре зре ва ле то.

Не до ти чи ме злом рас та ка ња...
Ме ђу шу шње ви ма и за да си ма пре зре лог све ну ћа

За ми шљен блу ди по глед,
Сум њи чав и тих.

Млад, веч ном мла до шћу ан ђе ла, му дар.
Рас ту жен упи ја пред сто је ће уз ни штво и ху дост

Про гон ства из свих др жа ва страст но га ле та.

* * *

Раз и гра ло срећ но мо ре
не у стра шив чун.
Хра ни ла га и по ји ла
лет ња ми ло ћуд.
Ех, ти, ле њи Је ре ма,
На по ље из за пећ ка,
Ве трић ма ми сву ку да.
Не бо – не жна про ма ја.
Љу ску чу на по крај жа ла 
во да та ла су је да ла;
ис под шар-ду би на ху ји,
звон ко плам те зла то ру ји,
ме сто ме не чун лу ду је,
а ме ни лен гу зу ку ћи се пу ту је.
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РУ ЖИ ЧА СТО ВЕ ЧЕ

У ру жи ча стом ра ју чи сто ис ку па ног мо ра за бли ста ле су и за пло ви ле нео бја шњи ве 
зе ле не тра ке. Осе ћаш жал за ве дри ном и за не чим не из ре ци вим, без ика квог по во да. 
Оти сну ле се ли ни је зе ле ног мла дог сја ја, а од го вор не сти же. Пред очи ма ти је још увек 
не по врат на и не под но шљи ва раз и гра ност рај ске све тло сти и во де.

За што је ну жно да те усред не схва тљи ве сре ће не што раз ди ре, при ти ска и ти шти 
– и да за то ни ка да не бу де ни ка квог ле ка?

ОБЕ ЋАЈ ТЕ

За ку ни те се, да ле ки и бли ски, ви ко ји пи ше те ма сти лом на хар ти ји, по гле дом по 
обла ци ма, бо јом на плат ну, за ку ни те се да ни ка да не ће те из не ве ри ти, да не ће те кле-
ве та ти јед ном ство ре но – ле по – ли це сво је ма ште, па не ка је то при ја тељ ство, ве ра у 
љу де или у соп стве не пе сме.

Ма шта! – па ви сте јој да ли жи вот – ма шта жи ви – ство ре но ви ше не при па да на ма, 
као што ни ми са ми ви ше не при па да мо се би!

За ку ни те се, по го то во ви што пи ше те по гле дом по обла ци ма – обла ци ме ња ју об лик 
– та ко је ла ко оскр на ви ти њи хов ју че ра шњи лик не ве ри цом. 

Обе ћај те, мо лим вас! Обе ћај те то жи во ту, обе ћај те то ме ни!
Обе ћај те!

Ча со пи сне пу бли ка ци је. Ко лек тив ни збор ни ци. Пе сме из ар хи ва

ФИН СКА МЕ ЛО ДИ ЈА

По ред нас фра ков ских, уми де ре них, на штир ка них
за пе вао си пе сму до мо ви не.
Из нас фра ков ских, уми де ре них,
из ма мио си ва здух сту де ног за ви ча ја.
Гле из го лог де во јач ког вра та
Иза ђе је зе ро за су то ињем.
Ено из цвет ног уха му шкар ца
иза ђе облак и де лић шу ме,
а же на пу сти ла из гла ве бо ро ве
а ја друм и мом ка у чи зма ма.
И сти же ма хо ви на с мо чва ра и мраз.
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По ле те ле сан ке сел ске. Ех, на!
По ле те ле низ ле ди ну. Ех, на!
Су ља ју се низ руп ча ге. Ех, на!
Не пла чи, не ту жи, ма ма,
Не мој очи да ис пла чеш,
Мно ги пу ти су по бес пу ћу.
Ру ку сво јих ти не кр ши!

Очи ста ре не зло па ти!
Не ће си нак твој про па сти,
Си нак је од смре ко ви не,
Си нак је облу так гла дак.
Си нак ти је гра на мла да,
гра на мла да па пер ја ста
не ло ми се већ са ви ја,
ру ке сво је ти не кр ши.
Ла ћај се бо ље ве дри ца.
Ме сто те бе сам во ду но сио.
Не пла чи, ма ма, за се ки ром. 
Пећ сам ти то плу ло жио.
За мо ју се ки ру си ма ло ру ка.
Ех, на! Да во ри до ма ја.
Пе ва и пут.
Не ма се, ма ма, куд.
Са узда ма у ру ка ма.
Ех, за ви чај!
С пу шком на ра ме ну.
Мај ка је исто ту.
Не ту жи, не ту жи, ро ђе на!
Не ка ду ва ве тру шти на –
Не ту жи, ма ма, не пла чи.
Ка мен ми се ис пре чио,
Бо рик ми је шу мо рио.
Ве тар сил но по ви јао.
Ма ма, не пла чи.
За ви чај, за ви чај је – окруж је.
А мај ка ти си је ди на.
Ра ди те бе сам кре нуо.
Не ту жи, не ту жи, ро ђе на,
Ма ма, не пла чи.
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УКЛЕ ТИ ЛЕТ ЊИ КО ВАЦ

Ка да смо му при ла зи ли, ње гов за пу ште ни из глед по ру чи вао је да је ипак на ста њен. 
За кло ни ла га је не чи ја ту га, раз би је на та ван ска ста кла зло слут но су зи ја ла.

Ка да смо ушли у по след њу со бу, та мо су још би ле при сут не сен ке. Дуж зи до ва су 
ста ја ле пра зне на сло ња че, из бле де ла тка ни на стол ња ка бе ше пу ста и пра шња ва. Не-
ви дљи ва ду ша ов де је пре ду го че ка ла на ве сти, и на све му је ле жа ла не ка глу ва те жи на.

Иза шли смо на бал кон. Не ко млад и све тао кли снуо је с ба лу стра де и рас то чио се. 
Бре за је мал чи це ис ко ра чи ла, за не то, по пут хим не, от кри ва ју ћи але ју на ко јој су се 
до че ки ва ле ки ће не по вор ке мла дих свет ко ви на!

Та ко је би ло ра ни је. Ви ју га вом и стр мом ста зи цом сред ве се лог вре си шта про ла зио 
је он – мла ди Ге ни је. Са свих про зо ра и бал ко на од зва ња ле су стру не.

Али ову да одав но ви ше ни ко не иде. За ра сла је чи сти на, пре ки ну ла се стру на, за-
пу сте ла ста зи ца, ви ше не во ди ни ку да. Над ра до шћу су сре та ња про ђо ше го ди не, и 
над сви ме у пра зним не бе си ма осо вио се пре те ћи Знак.

Кад смо се при од ла ску освр ну ли, из над бал ко на и кро ва ле лу јао је сво јим су во-
ња вим вр хом су во ња ви бор, њи шу ћи се ви со ко по над све га у пра зном бе лом не бу. 
Бе ше то тај на при ка за дав них ра зор них олу ја. При чи ња ва ле су нам се не чи је сти сну-
те усне, кад би смо се се ти ли гру бог гра ни та под но ку ће. А са стра не, око рон де ле, 
пи ро ва ле су још увек раз ме ште не клу пе. За чу се мла да лач ки го збе ни жа гор, и лу ко ви 
па ви љо на за зву ча ше сме хом здра ви це.

Па ви љон је био за ра стао у ви со ку ко при ву. За шу ме ла је, кад смо је за о би ла зи ли. 

* * *

То плим ре чи ма до ти чем се жи во та, јер ка ко се дру га чи је до та ћи ра ње ни ка? 
Ме ни се чи ни да је свим би ћи ма хлад но, пре хлад но.
Ви ди те ли, ја не мам де це – и мо жда за то та ко не из др жи во во лим све жи во.
По не кад ми се чи ни да сам ја ма ти све га.

* * *

Пу туј да ле ко, да ле ко, ро ђе ни, ми ли мој!
Из му чи ла сам те, од у зе ла сам ти твој крот ки гра ци о зни жи вот. Не мој ми то опро сти ти...
Ла ђе, ла ђе, да ле ко су ла ђе, ро ђе ни мој!
Уми ру ћи, го во ри ла је да ћеш се вра ти ти! Бо ље је да одеш за у век у ма лу не ви ну 

ку лу у мо дрој да љи ни, иза пла вет ног об зор ја.
Ах, вра ти ћеш се ти!
Хо ћу да ме во ли ви ше од соп стве ног жи во та, а мо ју не жност – ви ше од сун ца.
Хо ћу да му ду ша пре пук не од не жно сти.
Али хо ћу и да на мо ју не жност од го во ри су здр жа но шћу деч је над мо ћи:
„Не мам вре ме на, ма ми це, кроз по ла са та ми кре ће воз.“ И да уско чи у ко чи је.
Не мам вре ме на, от пло ви ле су ми ла ђе, го во ри мла ди ви кинг сво јој ве ре ни ци – и 

већ за ма ху ју га ле бо ви за мо јим ла ђа ма.
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И он, без да ју је по љу био, од је зди. А у шу ми је у ме ђу вре ме ну пао ба де ма сти снег 
ме две ђег гро жђа, и не бо жед на шу ма као да се оде ну ла у вен ча ни цу.

Во ле ла бих да за бо ра ви да се по здра ви и опро сти.
Ле жим у по сте љи, бо лу јем, и че кам га са не стр пље њем – да ма ло по се ди крај ме не.
Да ли ћу још по жи ве ти? Бр зо гу бим сна гу.
„Ма ма, за ми сли, – пу ту јем на Шпи цен берг, чи ни ми се да ћу та мо пи са ти сво ју по-

е му лак ше не го на на шим крот ким је зе ри ма!”
„Пу туј! Ако умрем пре не го што се вра тиш, без ум ни че, пи ши у тој сме лој по е ми и 

о њој, о сво јој мај ци!”
Та ко га за ми шљам.
Да нас бе ху бла го сло ве не шу ми це над бе лим пе ском, из ра сле ра ди ћу та ња. По ди-

гав ши сво је те шке гра не у не по крет ном ва зду ху.
Љу ди су се, по пут зве зда, кре та ли у сја ју об у зе то сти. Опла ку ју ћи све кри стал но.
Пу но звуч ни бе ху ми ну ти – ни је дан ни је уми нуо улу до. 

ФИН СКА
Да ли је? Или не?

Бо ро ви шу је ли шу је.
Ана, Ма ри ја, Ли за, ил’ ко?

Да ли је то? Или је зе ро?
Лу ла, ло ла, лу ла-ли .

Ли за, ло ла, ло ла-ли 
Игли це шу је ли шу је.

ти-и-и, ти-и-у-у.
Да ли шу ма, ил’ је зе ро?

Или шта?
Ех, Ана, Ма ри ја, Ли за,

Хеј, та ра!
Те ре-де ре-де ре! Ху!

Хо ле-ку ле-не !
Да ли је зе ро? Или шу ма?

Тио-и
ви-и...у.

ПИ КА СО ВА ВИ О ЛИ НА

У све тлој мра мор ној сен ци – њи ха ње лу сте ра.
У име ну срећ ног по лу па ће ни ка, на пло чи ци дра го це ног сја ја, нер во зним, угла стим 

ли ни ја ма, цар ство сен ки из ра зи ло је сву уз ви ше ност пат ње.
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А из ду же ни труп му зи кан та, ко је ка ко уре зан жи ле том, бе ше на ста вак и са ви ју так 
на му че ног ви о лин ског вра та. Во лу том ге ни јал не ви о ли не за по сед ну то је цар ство бе-
лих зи до ва, и скро ви то та јан ство ду ха, и спу сти ла се ма гла бе ле му зи ке, по ри ну та у 
свет не мо сти, што нас осло ба ђа од пред ме та.

Раз ма же ни па ће ник пла ви ча сто бле дог ли ца, са ди ва на, пру жао је на му че не ру ке 
и по ди зао ши ља ту бра ду пре ма све тло сти. 

И по пут ње га, цве ће у кри стал ној ча ши с во дом без ма ло је скон ча ва ло. 

ГРАД
Ми рис кр ви и сра ма с кла ни це,
Без ре па куч ка при ти ска исме ја ну зад њи цу уз стуб.
Пра вил не и мир не там ни це,
Дам ски ше ши ри ћи с цве ћем у ла хо ру чип ке.
Пре кли ње ка ме ње, пре кли ње џе ла та...
Од гу жве, трам ва ја, ау то мо би ла
Не ви де се упла ка не очи...
Про ла зе, про ла зе си во слу чај но,
Не ме ња ју ни кад по глед кар тон ски.
Збо ри се стро го, ро мо ри тај но:
„Бли жи се час не чи је сра мо те“
Ле по та, ле по та веч но ус треп та ла,
Из љу ба ви ство ре на, из ма ште ства ра!
И сво јим да хом пре но си
Обеш ча шће них ви си на лик.

– Та ко, до че кај те сва ког Пе сни ка исме ва њем.
Уда рај те га би чем.
Нек но си он сво ју пе сму као жр тве ни дар.
У цар ству ва ше вла сти нек иде окр ва вље на ли ца,
Па у час кад пред раз ла ја ном ули цом
Низ ње гов образ по те че крв –
Нек схва ти да је у све ту сму тљи ва ца и ау то ма та
До шао да про по ве да љу бав...
Да би ту сво ју љу бав, љу бав ве чи ту,
Кô раз блуд ник про да вао уз ба ле и по ру гу њи ну
Док уо ко ло у за но су се ки ко ћу и ке зе
По ште ња ци овла ште ни пра вом да уби ју!
На за вр шет ку, док из не мо гао
Па да уз под смех на ка ме ње по лу пи ја но,
Нек се, под мод ним ше ши ром за сме ја них без треп та ња,
Од ра зи увек иста кар тон ска пу стош.
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ВА СИ ЛИЈ КА МЕН СКИ

Н. С. Гон ча ро вој

Чарн-ча ли-ај .
Из жу тог та тар ског до ба
ша ре ном ду гом Пре по ро да
реч ног је пи ра та до ба чен сме шак
И пре пла ну лост ов да шње ко шча те ши је.
Вре ли је пе сак
топ ко уз би бан 
а ка ме ње сви кло на твр ди ну.
Ра ло ли ни је бра зда.
Чарн-ча ли-ај 
Опа ки сул тан.

У ха ре ми ма ти хи ћи ли ми. 
Пур пу ром сви ле
тек уви је но те ло,
ам би су на лик смо ла ко се.
Очи – кла ден ци. Обр ва бај
И усне – крв.
Зми јо рук хрс,
Охо ло
Из ви је на усна та на на 
Чарк-ча ли-ај .
Дај.

Узми.
Са а дет? Че ри бан? Рам зие?
Бу ди не чу јан
Ка ли јан
Тај.
Дај.
Ута јиш – но сиш.
Чарн-ча ли-ај .

ЖДРА ЛОВ СКИ БА РОН

Не ко се по врх сме то ва за нео све тлом бе сми сли цом.
За це ло је не бо бун ца ло – јер без ум ник над гра дом, што ку ља сјај ним фе бру ар ским 

обла ци ма, сви ма, ода сву да, упу ти Знак: за сва ког исти, са бор ни пе хар ра до сти.
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Ле пр шао је пу стом ули цом као дух и до ти цао ква ке на вра ти ма... Ма шу ћи ве се лим 
ру ка ма, из ли вао је ча шу ми ра и при ја тељ ства пра во на бре зе и је ле, пра во на град 
кроз ис па ре ња фа бри ка. Пра во у ср ца, по ко ре на нео че ки ва но шћу ње го ве мла ђа не 
ба рон ске по ја ве.

Ни су под не ли ње го во све тло бу ни ло љу ба ви и ра до сти. Ње го ви, у сја ју за јед ни штва, 
пре те ра но ср дач ни ге сто ви под ста кли су их на на но ше ње бо ла и увре да.

– Шта си се раз га ла мио, др ски бле са не, оче ру па но-ра до сни по ни же но-гор ди ждра-
лов ски ба ро не?

И на ре ди раз љу ће ни са та на да се ви тез ухва ти и срам но иши ба.
И узе ше ши бљи ке ко је су се љуп ким зо вом раз ле пе за ле у не бу пра ма ле ћа, уз бур-

ка ва ју ћи сво јом на го шћу не бо и зе мљу, и на чи ни ше од њих ши бе за ви те за.
И ка да су га усред ње го вог пле са ухва ти ли и пре да ли му чи те љи ма – и под удар-

ци ма му чи те ља бун цао је о све тло сти. Јер у ње го вим гру ди ма по ди гла се ко пре на, и 
у свом све тлом без у мљу ви део је да од ва жна про лећ на љу бав ша ље пре ко це ле зе мље, 
у ви ду сме ле, мо дри ка сте и да ле ке врв це – Знак гра ду.

„Не ка ле ти и од зва ња по про лећ ном не бу клик тај ждра ло ва. Нек ле ти мо ја звон ка 
ждра лов ска ра дост. Јер не бо – нај ве ћи од свих чу да ка – ша ље Знак, да су се по гле ди 
уда ље них по ло ва већ сре ли.

Зво ни, ду го вра та ждра лов ска ра до сти, а љу ди не ка зу ре у ждра ло ве, што ле те у 
тро у гла стом ја ту, не ста ју ћи иза тре пе та шу ме... И за ма ху ју, баш као и ја, ду гим ру ка ма, 
док ни шта не ре ме ти про зрач ност њи хо вог ја та, па чак ни са ма смрт... А ка да до ђе 
олов на вест, при ми ће је по го ђе на груд, и из о кре ну то кри ло, и от ки ну ти се са не ба. И 
па шће ви тез ви со ко лет ни, и ду го но го, ус треп та ло, пре да но вра ти ти зе мљи сво ју крв.

И лу дост ждра ло ва већ је гр ли ла да ле ка шум ска иви ца...“
И под смех ну ше му се на до бро по знат на чин.
И из гле да ше зе мља као пре све та Де ва Ма ри ја, осме ху ју ћи се бла го на ви те за хра-

бро сти и по ру ге, на ви те за сми сла и бе сми сла, на сво га вер ног ви те за.
А ка да се во зди гао, из му чен и исме јан – на чи нио је ште дри по крет ру ком, гест са-

бор ног, сви ма упу ће ног по здра ва – због че га се лу да ра дост при сни ла свим љу ди ма.
И не бо је над гра дом ра зо ре них и по тла че них за тру би ло збор.

ПЕ СМЕ У ПРО ЗИ

Ста ја ла сам у по љу са ма. 
По зним бле дим од сја јем ви ју га ле су бе ле зми је бре за. Од јед ном тај но ви то, јет ко, 

зло слут но за шап та раж. Ва здух се уз ви тла. Др ве ће уз вра ти ус пла хи ре ним ро мо ром; из 
уда ље ног се ла осе ти се смрад вла жног стај ња ка, кро шње на гло за гу де ше, за ја у ка ше.

Све је од о зго пре крио, на ср ћу ћи, гла сни та лас олу је.
Ја се освр тох, тра же ћи узрок ус пла хи ре но сти ра жи, ва зду ха, др ве ћа... И на мах 

раз у ме дох да до ла зи не што стра шно, по пут сти хи је: из бли ста ве, ру жи ча сте гре де 
обла ка, ку ља ли су, на ви ше, ро је ви ко ло ба ра.
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За бри ну то, гр че ви то, спо ро. У стра шно са бра ној ти ши ни.
Обла ци, је дан за дру гим, пре пу ни тај ног, љу ди ма не дод ступ ног сми сла.
Ви ђа ли сте, зар не, врап це ка ко се из ла жу то пло ти, ка ко се гре је др ве на се о ска 

изба. Ка да на све пад не зра ка ју тар ње ра до сти. До вољ но је да рас по ло же но про ђе 
не ки чо век, сре ћан због сме ха мла дих и ус пут них про ла зни ка, због њи хо ве спон та но сти.

Он сам је спон тан, за до во љан жи во том.
То је Пе сник.
Нат пи си из над рад њи по ста до ше због не чег чуд но да ле ко ви ди.
Би ће да се по све тлој са мот ној тра ци тро то а ра при бли жа ва не ко до бро знан. Кро-

так, дир љи во пре о бра жен.
Би ће да је жи шку ве чер ње ру ме ни укра ла хи тро но га за пре га, и са да је но си у град 

пла ве ти.
Ку ће по ста ше чи сте и стро ге, ру мен уто ну у ми сли.
Ноћ ни ји до ђо ше ко њи.

„ДОК ТОР ПА ЧИ НИ УЂЕ У СТА ЈУ...“

Док тор Па чи ни уђе у ста ју и по че да хра ни љу де, што при спе до ше са ули ца укра-
ше них нат пи си ма. За тим се за пу ти у ин те ли гент но бле шта ви ло ста кле них вра та.

Из ве сно вре ме бе ше ко мо да и пре жи вља ва ше но ви ну ули це, про ле ћа, ла хо ра, и 
окоп не лог сне га.

А он да по ста де бе ла ку ла. Ру жи ча сти зра ци гре ја ли су му сла би не, као да се вас-
це ло про ле ће ули ва ло кроз вра та.

– Ето, ни сам да нас ус пео да бу дем ни шта, осим одур не ула ште не чи зме.

„НЕ ЗА ДО ВОЉ НИ СТЕ ЖИ ВО ТОМ?...“

– Не за до вољ ни сте жи во том?
– Жи вот ме спу та ва. Сву да су по ста вље не та ра бе и ре шет ке, за гу шљи во је, мрач но.
– Же лим јар ко све тло, сло бо ду – ако не ма сло бо де и сун че вог сја ја, он да же лим 

по жар, да све огра де и ко ко шињ ци не ста ну у пла ме ну.
– Хм!... ве ро ват но са они ма ко ји у њи ма жи ве – а ко ће из гра ди ти не што но во на 

том ме сту – Ви?
Но ви жи вот мо же да оп ста не и без ко ко ши ња ца.
Је фим број 6. – Овај го спо дин хо ће да про ђе без љу ди, без згра да, без огра да и 

ци ви ли за ци је.
– По мо ћи ће мо вам у то ме. 
Но ви па ци јент ка же да је спу тан и про ти ви се ко ко шињ цу. Пла ши мо се да ће се 

на пад по но ви ти. 
Па ци јент број 5. Опет твр ди да су зум бу ли у рун де ли – цве ће ње го ве же не, и пла че.
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– Пре са ди те га на спрам ко ко шињ ца, а број 6 – на спрам зум бу ла, тј. по жа ра.
Стра жар се дво у ми.
– Па да, зна чи пре ко пу та зум бу ла, а оног бли же ко ко шињ цу.
– Ах, го спо ди не, ни смо је то мо гли пи та ти. Сло мљен јој је врат.
– Сло мљен? Али то зна чи да је би ло ло ше из ве де но.
– Ло ше из ве де но?
– Па да, у про тив ном то за пра во ве о ма осве жа ва и чи ни да се осе ћа мо ви со ко из над 

дру гих љу ди и окол но сти.
– Ми очи глед но не раз у ме мо јед но дру го.

ВЕ НЕ ЦИ ЈА ВРУ БЕ ЉА

Рас то пље ни отров за но са већ се улио у жи ле. За плам те ле рас па ме ће не бај ке и 
ба ла де по жуд них но ћи. Све тре пе ри и дрх ти, у очи ма се ва ју дра го це но сти. За мам ни 
по гле ди при вла че су сре те; а искре су сре та – по гле де...

Бар шун и коц ка ње у змај ско зла то. Бле до ли це оза ре но же љом – бли ста вим усна-
ма. Из лу де ла дрх та ви ца што се бо го хул но спу шта; до уста ва ка пи ја и по преч них ули ца. 
И опет из но ва кип те мо сто ви и трг...

Ис под ви со ког сво да за па ље но не бо. 

СУ ГУ БИ СВЕ ТЛАР НИК

Кроз дво ред ни соб ни све тлар ник си ја сре бр но сун це. (На обли жњу смре ку на так-
ну та је кру на.) Тан ке и жућ ка сте ле тве – кроз њих се про ви де сре бр не смре ко ве гра не 
– стру не су про зор ске му зи ке.

По сто ји сре бр но цар ство.
Ство ре но по гле дом кроз про зор. До дир ста ка ла са би ра зра ке и та ко се од ви ја 

(про ис хо ди) про сјај сре бр ног цар ства, сре бр них гра на. И док гле даш кроз про зор и 
го во риш: смре ка, сан, са га, сре бро, све тло... за пра во из го ва раш, и не хо ти це – се вер, 
сун це. И по не ке нор ве шке ре чи, по пут Сол вејг, Сол га уг, Сван хилд, па још и срећ ник 
(сре ћа). 

Све је то ску па у овом све тлар ни ку.

„ИМА ЈОШ ЈЕД НО ЗА НАС ВА ЖНО,  
А ЗА БО РА ВЉЕ НО ЦАР СТВО...“

Има још јед но за нас ва жно, а за бо ра вље но цар ство: ду ше оних ко је смо увре ди ли 
(они ко је смо увре ди ли).

И то за нас увек је сте из у зет но бол но. 
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Дво је се де на бре гу и осма тра ју. Гра не су за кло ни ле њи хо ву на кло ност. До ле се 
хва та мрак. На ран џа сти пе сак гре је вре ли ном не жно сти. На не бу је млеч на из ма гли ца, 
оту да пли не бе ла ноћ и па да на ди не.

Мо гу ће да се у др ве ће усе ља ва ју ду хо ви мно го ве ћи од људ ских ду ша. Не би ли 
сро чи ли гран ди о зну мо ли тву упу ће ну не бу.

Не ко ча ти. Фин ски ку ће рак. Он је чи та вог жи во та ши ро ко за гле дан у зе ле ну ду би-
ну че ти на ра.

Ку ће рак што има шум ске ми сли.

„ДА СУ МИ ПЛА ВЕ КИ НЕ СКЕ ШО ЉЕ...“

„Да су ми пла ве ки не ске шо ље, ка фе но лон че при ја тељ ства и ана нас ра до сти. Рај 
љу ба ви и та лен та.

Све брат ски по де ље но и од све га по два у ра ју за дво је. Од ско ра ми ни шта ви ше 
не тре ба.

За у ста ви се маг но ве ње – пре кра сно си.

ШУМ СКА СЛУ ЖБА
Оцва ла ру мен ра се ја на 
у про зрач ност.
Мла да ја си ка мно го стру на 
У про ве дри цу.
Шу ма се во зди же као хор.

Ис тан ча не уши на ћу ли ло
пре ма ти ши ни
склуп ча но у сми ра ју зве ре
оп чи ње но.

Зе ни це упр ло ка шу ми 
ши ром отво ре не.
Мо жда се и мо ли
у тај ном на дах ну ћу,
оча ра но зве ре оза ре не ду ше.

Осве шта но дрв це кле ке 
грч кој све тиљ ци на лик
на ру бу шу ме.
Упу ћу је ми знак ти ши не.
Че кам.
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Про лећ на стру на ја си ке.
На шум ско ве чер ње 
идем, из о ко ла.
У вр то лац.
Да не пре ки нем мач ју
Мо ли тву – при че шће...
Али ево про пе се,
Пре тво ре но у скок,
Узи ма уче шћа у 
У пле су све ште ном.
У ко ме из га ра ју во де ни цве то ви
и ноћ ни леп ти ри.

ЧЕ МУ БОР БА СА УСУ ДОМ

Не мој ва га ти и ре ша ва ти тај не
Жи во та.
При хва ти тај ну те ла...
Не бој се од го во ра.
Сву да су пу ста ре.
Об ра сле тра ва ма
И ве њом.
Пу ста ре што зду шно у да љи ну хр ле.
Јед но за дру гим при кла ња ју им се
Вре си шта и мла де шу ме –
Че му бор ба са усу дом,
Су во до ли, пу ста ре, 
Шкри па бо ро ва и ја си ка над њи ма
Пру жа ју се у не до глед.

СМР КА ВА СЕ

Смр ка ва се.
Мо ре се мо дро сме ши...
Усну ли бо рик.
Као да ми се у сун цу
Но ве зе мље от кри ва ју,
Као да ми се стру не ки да ју у ду ши



103

И бо ли...
Усну ли бо рик на сун цу.
У сми ра ју и не хо ти це 
ми сли се окре ћу тај ни...
– Не бу јај у ме ни,
Не мер љи во бла жен ство.
За кло ни те се, от кри ћа но вих зе ма ља
Или ће од бо ла ср це да пре пук не.
Ни су за от кро ве ња спрем не ње го ве стру не!

ПЕ СМА У ПРО ЗИ

Ни жу се и све за кла ња ју со бом ве чер њи, хлад ни, сре бр на сти обла ци над ср мом 
про цва ле ра жи.

Са мо на јед ном ме сту их је про бу ши ла, про го ре ла, јед на искра... искра ва тре ног 
не ба.

Хте ла сам да ба цим још је дан по глед на њу, али све је опет по ста ло сре бр на сто и 
ти хо, те хлад не мај ске ве че ри.

А ка да сам се освр ну ла, бе ли звон чи ћи ве ње кло ну ше с ви со ке пе шча не иви це 
ста зе по пут вен ча ног вен ца.

Те сре бр на сте ти хе мај ске ве че ри.

УЛИ ЦА

Ули ца плам ти од цр вен ка стих од бле са ка. Сна га елек три ке јед на ко на је дра ва, по пут 
гла во бо ље.

Под уда ри ма све тло сти, у не пре кид ном тр ку, ис пру же них вра то ва, су да ра се за-
сле пље но ста до, упе рив ши не по крет не ста кла сте очи на ва тре ну ска ку та ву пе гу све-
тиљ ке.

Од гу ру је уса мље не при до шли це, оба ра их, тр чи пре ко њих, ју ри ка све тло сти.
Ули ца кљу ча кло бу ци ма по мр чи не и све тло сти. Из до мо ва, из скро ви тих за ку та ка 

бљу је без гла ве ро је ве бу бо ли ких би ћа, ко ја сме ста до спе ва ју у гро мо гла сну вре ву. 
Ба тр га ју се из гу бље но, не ус пев ши да се при кљу че го ми ли. У уз бур ка ној пра зни ни 
пре пла ше них сен ки, ко пр ца ју се, гу ра ју, оба ра ју све пред со бом. Очај нич ки по ку ша-
ва ју да се спа су од ра зор не улич не бу ји це. Она их за хва та, ис пи ра из свих ћо шко ва, 
но си са со бом... По сву да бу ка, ужа са ва ју ћи осе ћај из го на. Ју ре на пред. На ле ћу на не-
што. Об у зи ма их ужас. Не што се над не ло над њих, пре ти да их за хва ти. У ко ме ша њу 
та ме оп ко ља ва их шкр гут, бе сти јал но ур ли ка ње про го ни те ља. Цр на про ва ли ја. За сле-
пљу ју ћи бол им про ба да очи. Вид им за сти ре та ма.

Хлад на, не ми ло срд на све тлост ти шти, об ли ва по гле дом: са свих стра на је њен без о ки 
по глед. Сно по ви пра зне, хлад не све тло сти. Хи ља де по дру гљи вих зна ти же ља са ти ру, 
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от ки да ју ко ма ђе ду ше. Гра бљи во, др ско га про це њу ју; ба ца ју на сред ули це, на све тло, 
пред на ди ру ју ћу го ми лу. Пип ка ње, пре вр та ње, од ме ра ва ње ро бе. Пир ха ла пљи вог 
ко ри сто љу бља.

– По гле дај те ову! Окре ни, окре ни је, још ма ло... Ка ква је! Ха-ха-ха! Осмо три те вај ну 
усе де ли цу! У деч јој со би, на ћи ли му, при ча ла је бај ке из ле де них па ла та, о ко ма ди ћу 
ста кла и о не ка квом кре си ву. 

Ми сли ла је да је вре ме веч ност! Ха-ха! А вре ме је – рок! За пам ти, рок, пр ви дан у 
ме се цу!

Ули ца, мно го ли ка, не го ва но-ро зи ка ста, на ру ме ње на и глад на под лом гла ђу не да-
ро ви тих – по бле ску је кр љу шти ма огле дал ских од ра за и лам пи. Ули ца фри зе рај – на кол-
мо ва на, из ло же на, по пут ју ве лир ске рад ње. Гла сно по ру чу је:

– На стој те да се при ла го ди те! Ва ља се при ла го ди ти. Осло ни те се на нас. Ми смо 
ис ку сни ји. Има мо уку са, од ре ђе не уз о ре...

Дај те да вам на трен из ва ди мо ду шу и осмо три мо је. По ка жи те нам овај де лић, 
осве тљен пла ме ном све ће. Баш за ни мљи во: шум ске ди вља ке. По не што од то га мо же 
се још ис ко ри сти ти, по вољ но про да ти... Ово пак не од го ва ра...Бо ље га укло ни те: зна те, 
то код нас ни је на це ни. Та кве ства ри не ма ју про ђу. Мо жда пре из ве сног вре ме на... Али 
са да се то ви ше не тра жи.

На ди ре ле де но све тло.
Бла том се ко тр ља гво зде но клуп ко, те шко и мра зо ви то, и дро би све пред со бом.
– Да смо ра ни је... Сад је већ ка сно. А ка ко смо мо гли ра ни је?
Све тло је по пут гла во бо ље, ко ја ис ко ла чу је очи. Рок! Рок је до пр вог у ме се цу! На-

ди ре то чак...
– Не ће мо ус пе ти! А шта ако они бу ду пр ви? Да, они ће пр ви за у зе ти ме ста...
То зна чи на шу смрт!
С бу ком у уши ма, уз бол и муч ни ну, отво ре них жи ла из ко јих ло пи крв, с без на де-

жно шћу са мрт ни ка, по чи ње утак ми ца.
Бр же, бр же! Бо же, не ћу ус пе ти! Ни сам сти гао о ро ку, ни сам сти гао!
Смо жди ти, са тр ти... Чак и са да, у са мрт ној му ци, на де лу је грам зи ви по рив, на ка зно 

на пре за ње... Што бр же. Што без об зир ни је. За бо ра вив ши на не из мер не ду би не. Јер то 
су обич не фан та зи је! Фућ ка нам се на њих из бу си је пр о фи та и по мод не по тра жње!

Треп ћу ћи по ни же но, по да нич ки се да ју, и по пут псе та љу бе бар шу на сте но ге Мо-
ло ха, по су те бри ли јан ти ма. На чи ни ти од ду ше про дор ну га сну све тиљ ку, то чи ти за сле-
пљу ју ће мла зе ве, збу ни ти, об ли ти за пре па шће њем, при ву ћи се би ис ко ла че не ов нуј ске 
очи. И не ка ју ре ка те би, ру ше ћи све пред со бом, га зе ћи јед ни пре ко дру гих! Ва жно је 
да си ти на си гур ном! Да те бе не смо жде.

Над ви ка ти сва ког! Ви чи, де ри се, као су ма нут. Елек трич на сло ва ври ште у цр ним 
про ва ли ја ма не ба. Из ви ку ју об ја ве цр ве ним, зе ле ним, жу тим фле ка ма.

– Нај бо ље! Нај по год ни је! Пор табл! Гра мо фо ни, пи ја ни на...
Тре пе ре, ко ке ту ју с по мр чи ном. И из но ва се це ре. У цр ној че љу сти на из ме нич но 

се гу би и по ја вљу је јар ко осве тље но зу ба ло: нај ва жни ја је до бра ре кла ма!
По и гра ва ју све тла. Ули ца је мах ни та ла у мла зе ви ма сја ја и бла та.
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* * *

Хи та ју, да оскр на ве сво ју ду шу оп сед ну то шћу ла ком за ра дом. Или за о ста ју иза ру-
ље, гу бе се и рас па ме ћу ју; про па да ју као за стра ше на соб на жи во ти ња, из ба че на на 
ули цу. Ево је ка ко сну је, смо та на, са без на де жним ши ро ким очи ма ужа са. Ода сву да 
на ди ре бу ка, лу па, бол. У не из др жљи вом ужа су бе жи, пу зи. Ба у ља од зи да до зи да, 
из гу бље но се ко пр ца и скон ча ва у на до ла зе ћој ха ла бу ци. 

Држ’ је, држ’!
На ди ре све оп ште лу ди ло, у мо ру све тла ца; об у зи ма оне ко је су за о ста ли... Згра де 

пле шу у елек трич ним про плам са ји ма, ме ђу ва тре ним ја ма ма. При ти ска ју од о зго: све 
ће згње чи ти, про ва ли ти ло ба ње, смр ви ти мо зго ве.

Пуц ке та ве, јар ко цр ве не ва тре до ви ку ју:
– Ха-ха! Осо бе ња ци! Са ња ли це, је сте ли се на си ти ли сво јим уз ви ше ним ри ту а ли ма? 

Ха-ха! Тре ба вас ри та ти, шу та ти. Те ра ти дру мом! Уда ра ти по ли цу, по усти ма – до са мог 
кра ја! Шта је? Бри ди? Бо ли? Се ва?

Кал др ма је твр да, од бој на и бес ко нач на. Бле сак ужа ре ног пли на, пра сак, као кад се 
рас це пи плат но. Ого ље ни нер ви ври ште. Рас пе ти ва здух ја у че сви ре пим, ме тал ним сја јем.

Па ово је кла ни ца, про да ја, ли ци ти ра ње уз го је ног ме са. У мр твач ки бе лим и цр ним 
сен ка ма бе со муч на гу жва; вр по ље се, раз ме ћу, ну де са ми се бе и јед но дру го. Раз го-
ли ћу ју се, исту па ју на пред. Те ла на ди ру на те ла. Ме ђу соб но се мер ка ју, бир ка ју. На ме-
шта ју се, из ла жу по гле ди ма. Из ви ја ју се, по ка зу ју зу би ће, треп ћу очи ца ма. Окре ћу се 
на све стра не:

– По гле дај те са мо, ова по лут ка ми је ма сни ја! Ви ди те ми гру ди! Пра ва прав ци ја та 
би ста!

– А тек мо је очи! Окре нем гла ву, по гле дам са стра не и – ево! 
При ро зи ка стом об на же ном све тлу сја је им гру ди, зад њи це... Ми го ље се у бе стид ном 

ко ме ша њу. Ми рис те ле са и пар фе ма; без об зир ног пар фе ма, ома мљу ју ћег и на пад ног. 
Сви на ули ци се вр по ље, из ла жу све тлу, штр че, на ви ру...

Цр ве ни мла зе ви про ба да ју, пе ку... За ри ва ју се у мо зак. Ужа ри ли се гњи ли зу би у 
цр ним раз ја пље ним че љу сти ма. Ру па гу та и ри га цр ни ло ру ље. Цр ве но, уси ја но, ши шта-
во зло по зи ва:

– Из во ли те, из во ли те! Уђи те! Без сне би ва ња! Ха-ха-ха! На ша је реч по след ња! Кла-
си фи ка ци ја! Хи ги је на!

* * *

По бе ћи, про бу ди ти се... Ка мо сре ће да је у пи та њу сан. Да за вла да ти ши на... да се 
оти снем у ду би ну ти хог су то на, ска ме ње ног у не по кре ту.

Сав на ме штај, све на сло ња че ми ру ју, и окре нув ши се пре ма про зо ру, че ка ју. Ор ман 
с књи га ма то не у без вре ме не ми сли. Бе ле би сте Ве ли ких по гру же не су у чи сто ту ска-
ме ње ног, гор дог, уса мље ног умо ва ња. У ме ка ма шта ња, у ти ху ду би ну. Ти ху, по пут 
деч је со бе, са ла ки ра ним по ли ца ма за играч ке, где се за у ста ви ло вре ме, где је ва здух 
не жан и про зра чан.
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Вре ме на не ма. Је ди но ку ца ња са та и оче ки ва ња но ћи и сна, у деч јем кре ве цу, што 
ме кот но пли не, љу шка ју ћи се, по сив ка стим уз бур ка ним та ла си ма, у нео зве зда ну веч-
ност. Има ти ши не!

1905–1906.

О ИС ПЉУ НУ ТОЈ КР ВИ
Оно нај о бич ни је, сва ко днев но

Имао је не жно пли ша но че ло. Играо се, уми вао не ве штом ша пом. Во лео је де цу и 
по вер љи во им ли зао ру ке.

Ку ва ри цу је увре ди ла мла да го спо да ри ца. Ку ва ри ца му је про су ла вре лу во ду на 
гла ву – и од мах по том за бо ра ви ла на то. Све се де си ло у тре нут ку. 

Ку ва ри ца се убр зо сми ри ла. Ку ва ри цу је про шао бес и ора спо ло жи ла се – уми ли ла 
се и уми ља ва ла жи во ту.

Жи вот пак оног ко се до бро ду шно играо с љу ди ма, пре тво рио се у не из ле чи ви 
ужас оде ра не цр ве не гла ве и ис цу ре лих очи ју. Они, ко ји ма се до та да уми ља вао, окре-
та ли су се са га ђе њем од ње га. Био је за нас лоп ти ца ко ја се ра ста је са жи во том.

Да ће Бог да се све бр зо окон ча.

1909.

ИН ГЕ БОР ГА И ФРИ ДЈОФ

При ви ђа ми се да су нај зад ушли у храм Бал де ра, Бо га до бро те и све тло сти, да су 
ушли сло бод ни, ла ког да ха, ве дри. Сто је, оде ве ни у злат ну ки шу ње не ко се, злат не као 
све тлост што оба сја ва уну тра шњост хра ма.

То га да на ли це Бал де ра је бли ста ло. По сту бо ви ма и сво до ви ма зву ча ле су зе ле не, 
цр ве не и пла ве бо је. Јар ке ша ре ода зи ва ле су се рас пе ва ном сун цу.

Про лећ но кри стал но не бо про ву кло је сво ју пла вет кроз је лов сла во лук. Пла ни не 
и шу ме Скан ди на ви је по тав не ле су.

При чи ња ва ми се ка ко до ла зе пре ко про лећ них рас ква си на: снег кли зи по па ди-
на ма бре го ва.

И сто је та ко, зла ћа ни, с мо дри ном сред сла во лу ка, а страст [...] ма ми да љи ном. 
Оства ре ном на дом, сви из ве сни јим бла жен ством.

Та ко ми се при ка за ла бли ста ва ви зи ја у сви та ње там ног но вем бар ског да на. Та ко 
ми се при ви ђа и са да, ка да гле дам на там не, све же, соч не бо је ју го ви не, што зву че 
из ме ђу бе лих пла сто ва се на.
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ПРИ СТА НИ ШТЕ

Лу ка – то же ље но уто чи ште за чо ве ка, умор ног од бит ке за го ли жи вот. По пут ча-
роб не при зме, по глед, не ума ра ју ћи се, мо же да се усме ри и на ћу дљи ву ар хи тек ту ру 
обла ка, и на бе ла са ње јар бо ла, и на про мен љи ве ни јан се мо ра под не бе ском ши ри ном. 
Стро ге кон ту ре бро до ва, са тан ким там ним ка тар ка ма, ис пу ња ва ју ду шу осе ћа јем мере 
и ле по те, док се гра ци о зно и ти хо њи шу на та ла си ма пли ме. За оног, ко се већ од ре као 
сва ке зна ти же ље и ам би ци је, има не ке та јан стве не и от ме не при јат но сти у то ме да, 
ле же ћи на бал ко ну или на сло њен на огра ду ке ја, пра ти уз бу ђе ну јур ња ву пут ни ка у 
до ла ску и од ла ску, ко ји још увек има ју сна ге да же ле, ко ји те же да пу ту ју и бо га те се.

ЕТИ ДЕ

То пла там на сна га во ња вих ис па ре ња. Љу ди шљап ка ју ка ља ча ма по сне гу.

* * *

Ву че се отег ну то кре та ње ули це. Ка ља ви жућ ка сто-сив ка сти снег на та љи га ма. 
Ко њи, ру ку ни це, гла ве с на у шња ци ма (бла то над су рим та љи га шким асу ра ма).

Ети да шу ме

Из зе мље се про пе ле зе ле не де бе ле зми је, из њих се ва ју у цик цак цр не му ње ка небу.
Из сва ког ста бла при гну ле се зми ји це на јед ну стра ну, као да их по ти ску је ве тар.

Ети де ули це

Бе ле мер мер не ста ту е те. Ба нал но ис пуп чен ро зе кор сет у про зо ру.

* * *

Украс: бик из па пје-ма шеа, гу сто пре кри вен окер мр ља ма, укра шен ста рим пра шња-
вим ру жа ма.

* * *

На по љу се укр сти ле, ха о тич но спле ле се љач ке са о ни це с ве ли ким тр бу ша стим 
ба чва ма пу ним ри бе. Ри бљи ва здух.

* * *

На цр та ни жу ти би ко ви. Пре кри ве ни пр љав шти ном и пра ши ном. 
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* * *

Мо кри ко њи у жу том сне гу. Крај џа ко ва сред рас ква си на – смо че ни ра мо ви. За се-
де ло се иње ју го ви не. Му са ва фир ма ве дро мр мо ри про ле ћем.

* * *

Тек што је над ре ком пла ну ла руј ним из дан ци ма и за ми ри са ла мла дом ко ром вр ба.
На лик ко пре ни го лу би је бо је, за ти тра ла је от кра вље на шу ма.

* * *

Ле де ни це ви се са кро во ва, као ле де ни ча ве ку дра ве гри ве.

* * *

Олу ци ис пла зи ли ле до ви те је зи ке ско ро до зе мље.

* * *

Из ју тра је ва здух бео, су ма гли част од мра за што се сте же.

* * *

Мраз гво зде ним кле шти ма шти па за пр сте.

Су ро ва је зи ма

Дре ма ју кри стал ни шу мар ци. У бе лом сну, гра не вр ба са ви ја ју се ка зе мљи. Гла ви це 
бр да се сли ва ју са бе лим ва зду хом.

Чип ка сте ре шет ке. По су те ињем, круп ним, по пут ре са. Шкри пе, соп ћу огром не 
сан ке, јед не за дру гим. Коњ ски оглав ни ци ца кле се у бе лој да љи ни.

Ра ним ју тром

Огром не за ле ђе не сан ке.
Са љу ди ма што сто је не по мич но, по бе ле лих око врат ни ка и цр ве них но се ва – у 

смр зну тим ва љен ка ма.
Ука за ле су се у бе лој да љи ни и, ру ште ћи, не ста ле.
Тик по ред из ма гли ча сти цр кве. Ми мо бе лих ста ни шта љу ди.
На по за ди ни ве дрог ју тра, што ру ја ва зду хом, не бо се пре ли ва као се деф. А пру ге 

бли ста вих ку по ла до шле не ка ко за га си те. 
Ку по ле од то га по ста ју гра о ра сте, као из ре за не од кар то на.
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* * *

Су ви, ли ме ни звук др ве ћа.

* * *

Цр ни ме тал ни од ра зи за пу ти ли се у олов ну (не му) ду би ну ћу та ња. 

* * *

Ћу та ње над зи мов ни ком бар ки. Шкри пут и мук. За тво ре ни про зор ски кап ци. Опса-
да мо же да поч не.

У су мрак

Ни жу се за мр зну те бар ке, за су те сне гом. У њих пла зи на ма упи ре лед. 
Та мо где ни је за мр зну то, цр ни се би стри на, опер ва же на бе лим зуп ци ма. Шу ма је 

све не мир ни ја и на тму ре ни ја. Улич не све тиљ ке иси ја ва ју очај нич ки по зив на од бра ну 
од хлад но ће. Ре ка ти ши не с по бе ле лим ста ме ним бар ка ма, ћу тљи вим бе лим оба ла ма 
и олов ним ле дом. 

* * *

Су тон... за не ме лост...
Кад за соп ће лед но чу до ви ште – шу ма по ста је љу би ча ста, ус пла хи ре на, лам пе пред 

ус ко ви тла ном шум ском ма сом ур ла ју жу тим сја јем.
Или пак ца ру је го ло мра зи ца, бе сне жна зи ма на лик је се ни, кад др ве ће зе бе на ле-

де ном ве тру и из сне га ту жно штр че му ча љи ве гра не, пру ће и цр не тра ве.

Про ле ће. Ју го ви на

Во да стру ји из ме ђу сне жних зу ба ца спру да. Јед на на дру гу на ле жу бар ке, там не и 
круп но о ке.

Гу стим, соч ним, до ма ћин ским бо ја ма хук ћу у си вом ва зду ху. Хва та ју се у ко штац. 

* * *

Из окоп не лог сне га, кру та цр на ре бра ча ма ца.

* * *

Снег пре крио др ве ће, оби снуо се о ра шље, при ви ђа ју се да ле ке, све ду бље бе ле 
ри те.
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И ма шта већ ло ви
Ка ко ти ја но коп не
па пер ја сте па ху ље,
нео ко ва не мра зом.

ПРО ЛЕ ЋЕ

За мр ли вр хо ви др ве ћа 
У оче ки ва њу сва ну ћа.
Про ми го љи ли обла ци
На лик не чи јем сну.
За њи хао се мај ски смех бре за.

* * *

Мо дрим очи ма Бог за ви ру је у про зо ре.

ЕТИ ДЕ УЗ „ПЕ СНИ КА“

Бе ше у про ла зу. Из јед ног про зо ра нео до љи во при влач но за сја ла је иви ца аба жу-
ра. Иза тих осве тље них про зо ра те као је не чи ји жи вот.

Али све то не ма зна ча ја. Ра ди се о не чем дру гом: иза ви дљи вог жи во та кри је се 
истин ски, ко ји слу жи као од го нет ка све га. Ви део је тек ње го ве улом ке. Ре ци мо, цр ни 
ла ки ра ни кла вир, по пут цр ног мра мо ра. Крај ње га фи гу ру у пе ри ци и очи-зве зде што 
си ја ју. Бли ста ју. И пу бли ку око цр ног кла ви ра, при че му су упра во на пу де ри са ни увој ци 
пе ри ке на го ве шта ва ли од го нет ку тих град ских све та ла.

Кон церт на са ла, кон церт на је за, бле ди ло, лок не. Там но зе ле не ло во ри ке. Зве зде, 
зве зде. Не, ни то ни је оно пра во. Пу ко ти на, кроз ко ју де ца но ћу, у три са та по сле поно-
ћи, за ви ру ју у оба сја ну со бу, где се од ви јао не ки та јан стве ни жи вот, од ра слих зва ни ца. 
Њи хов пра ска ви смех, на лик на вре ли ам бис у но ћи, ка да се иза злат не пу ко ти не – крије 
оно још не ис ку ша но, не до жи вље но.

Не што жу то и на ран џа сто за сле пљу је им очи, вра ћа ју се у по сте љу, чвр сто уве ре-
ни, да су на слу ти ли оно пра во.

Истин ски жи вот бле снуо је на трен, у на е лек три са ним ба ло ни ма, у при вид ној бе зна-
чај но сти.

За што ве ћи на љу ди не жи ви истин ским жи во том?
У про дав ни ци му зич ких ин стру ме на та вра то ви ви о ли на и ви о лон че ла на сло ње ни 

су на зид и, као из дру гог жи во та, кри ју не ка кву тај ну.
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Љу ди се вен ча ва ју, жи ве, уми ру, али све то не ма зна ча ја, иза све га је не ка кав ве чи ти 
кон церт, не ка уз ви ше на ми сао, ко ја ни ка ко да за мре, и љу ди са мо ра ди то га и до ла зе 
на свет.

Не што на лик на кон церт ну са лу. Са зве зда ма, ло во ри ка ма, бли ста вим очи ма Мо-
цар та.

У то ме се кри је тај на гра да. Ви лин гра да.
Он че сто ни је раз у мео му зи ку, али је ужи вао, све стан да се баш у њој на ла зи исти на. 

Оче ки вао је, пре ми ру ћи, уза врео, ка да ће се рас кри ли ти вра та, док звец ка искри ча ви 
кри стал. И плам те пли ша ни на бо ри. 

* * *

Про ла зи по ред ни ских ку ћи ца ти хе ули це. Коњ жва ће се но, му жик уба цу је снег на 
та љи ге, али ни то ни је тек та ко, са мо по се би, све је то за рад му зи ке и по е зи је. Ду шу 
му об у зи ма не ка кво ми ље. Као де ца има ли су ку ти ју за лут ке, на ко јој су би ли пред-
ста вље ни на пу де ри са ни чо ве чуљ ци, ко ји по зи ва ју да се по диг не за ве са. Де вој чи ца са 
лок на ма уда ра ла је у до бош. Све то га је под се ћа ло на Мо цар та... Та сли ка бе ше по ве-
за на са ноћ ним зве зда ним не бом, са му зи ком и по е зи јом. 

И ка да би про ла зио по ред нај о бич ни је рад ње с по су ђем, ње ни ти тра ви од сја ји као 
да су упра во пле са ли... Да се то мо же до ча ра ти, би ло би рав но сим фо ни ји истин ског 
жи во та.

До ла зио би ку ћи об у зет ус хи ће њем, и пре пу штао се ра ду у не у доб ној по зи, се де ћи 
на не чем твр дом, не би ли се ва ља но по му чио.

Био је сре ћан, јер су са њим на све ту, у истом гра ду, жи ве ли ге ни ји, иза бра ни. Ко ји 
гле да ју исто су мор но не бо. За ми шљао је жи во те тих иза бра них. Ка ко се де, пи шу, не-
ка квим зна ци ма. Са ња рио је. Те шио је сам се бе. Ту роб не, без бој не да не ни је тр пео 
са мо он, под но си ли су их и ти „ве ли ка ни“.

Осе ћао је по ту ље ну сла бост, као ка да се пре здра вљу је. Ду ги да ни ми ле је дан за 
дру гим, и сва ког тре на мо же на сту пи ти но во пре ко су тра. (Уто нуо у сва ко дне вље, не 
оче ку је мно го од су тра шњег да на, ма да се све мо же до го ди ти и ко ли ко су тра дан.) Он, 
на при мер, мо же да от поч не но ву ствар, мо же му се ја ви ти пре див на, ис тан ча на за-
ми сао, и он ће је ова пло ти ти; на рав но, би ће то још увек сла бо, као од бе де, али ипак, 
већ и са мим при бли жа ва њем иде ји, су мор бле ду ња вог да на ви ше га ни је пла шио. 
Ис трај но је пи ска рао, склуп чан на кре ве ту, и че као.

* * *

Са ња ри ка ко иде иза бра ник, блед пле ме ни тим бле ди лом оно га ко ји ства ра. За стај-
ку је пред из ло зи ма – по сма тра дран гу ли је ју ве лир ских рад њи.

Са ња ри, док се уз ње гов кр зне ни око врат ник ле пи снег.

(Иза бра ла и пре ве ла с ру ског Дра ги ња Ра ма дан ски)


