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У ЈЕ ЗИ КУ ПРИ ЈА ТЕЉÂ

Ви ше не го тек сту у про зи, оном у сти ху по тре бан је глас ко ји ће 
му ту ћи сло го ве, из вла чи ти их из пр сне шкри ње, одва ја ти с уса на те 
по вје ра ва ти зра ку, вје тру – том нај вјер ни јем при је но сном сред ству.

Сти хо ви ма по не тко при до да гла збу, учи нив ши их чи тљи ви ма и 
анал фе бе ти ма, не ви де ћи ма.

При го дом овог из да ња мо јих сти хо ва у За гре бу и Но вом Са ду, 
ћу тим да од ла зе у го сте оби те љи, на је зи ку пје сникâ ко је сам чи тао 
и ко ји ма сам био при ја тељ.

До ла зи ли су за мој стол, за сјев ши на клу пу, му шкар ци XX сто ље ћа, 
те за јед нич ке до ма је нас оста лих ко ји се на ба за ру сље де ће га сто ље ћа 
за тје че мо сти сну ти ма. Сви јет се сти снуо. Је ли ра ни је био про стра
ни ји? Јест, био је.

Ево мо јих ри је чи до спје лих не знам ка ко и ода кле, ево их по сло
же них у је зи ку при ја тељâ и при ја те љи це: Пре дра га, Изе та, Ан те и 
Мир ја не.* Тро ји ца њих из бри са ли су се из по пи са ста нов ни штва, 
вра ти ли ис пра ве и за пу ти ли се у „дно“ екра на на ко јем Шар ло иш че
за ва са сво јим пин кле цом на ра ме ну.

С Ју га смо овог кон ти нен та пре тр па ног при ча ма. Има мо исте 
пло до ве у истим го ди шњим до би ма, крух пе че мо на др ве ту истих 
па ње ва. На га же ни су нам по но си, на у че ни у вре ме ну оску ди ца. До сто
јан ство, нас убо гих ка кви смо би ли, су ви шно за оне бо га те, оба ве зно 
је, све оста ло мо же не до ста ја ти.

Ов дје су за би ље же ни оти сци пр сти ју оно га тко је вла сти то ври је ме 
ис тра жи вао на сум це, ње го ве сто пе што их је оста вио као про ла зник, 

* Пре драг Ма тве је вић (Мо стар, 7. 10. 1932 – За греб, 2. 2. 2017); Изет Са рај лић (До бој, 
16. 3. 1930 – Са ра је во, 2. 5. 2002); Ан те Зе мљар (Паг, 18. 2. 1922 – За греб, 1. 8. 2004); 
Мир ја на Ми о чи но вић (Бе о град, 1935).
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ли сто ви из фа сци кли оно га тко је у кар то те ци по ли тич ке по ли ци је, 
ме ђу то ли ким не бро је ни ма.

По вла сти ца је за те ћи се као пје сник у из го во ру ва шег је зи ка, да ру 
при мље ном са бли ске и се стрин ске ге о граф ске ши ри не.

Ери Де Лу ка
Рим, 12. 6. 2020.



Про лог
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АПО КРИ ФИ ЈЕД НОГ ЧИ ТА ТЕ ЉА БОР ХЕ СА*

По не тко до ђе на мој гроб, 
фо то гра фи ра се шћу ћу рен,
с ру ком на ка ме ну што мо је је име, 
хи не ћи да осла ња се на мо је ра ме. 
Нај че шће то су чи та те љи.
На по кон их гле дам без ко пре не сље по ће. 
С огром не уда ље но сти гдје се на ла зим 
точ но из о штра вам цр те ли ца.
Уо ча вам бо ре уду бље не над ла би рин том лицâ. 
По гле дам на обу ћу,
ко ја об ја шња ва тко су ти љу ди. 
Не ка да су ме за ни ма ле ру ке.
До ђе и по не ки ака де мик
из фјор да на Бал тич ко ме мо ру, 
клек не, фр фља ми не што на швед ском 
о за ка шње лој до дје ли Но бе ла.
Ма ри ја ви ше не до ла зи, зна да ће ме за те ћи дру гдје.
Као чи та тељ кр ва вих при ча
би јах бла ге ћу ди, по сје ћи вах зо о ло ги је,

* Не пре ста јем чи та ти Бор хе са. На стра ни ци ко ја сли је ди, бе стид но шћу има ги на
ци је, у уло зи тај ни ка уре ђу јем не кро лог са мо ме се би.

Сва ка на тег ну тост је мо ја, због не до стат ка при бли жно сти. 
Во лио бих да ми се по сре ћи ло на пи са ти по све ту.
Бу ду ли Бор хе со ви чи та те љи не го до ва ли, уна при јед им се ис при ча вам.



12

за дик та ту ре би јах ма ло ду шан као и мно ги. 
То ме не оправ да ва.
Би бли о те ке мо гу убла жи ти,
али не пред ста вља ју ола кот не окол но сти. 
Гну шао сам се не ре да, ко ји ме са да за ба вља.
Не до ста ја ло ми је по мам не та шти не од ва жно сти.

Во лио сам нор диј ске са ге, тај Исланд, 
оста ју ћи онај с Ју га, из Бу е нос Ај ре са, 
што је по себ на до ма ја,
као Санкт Пе тер бург, На пуљ, Кол ка та.

Ра ду је ме што је род но мје сто јед но га па пе, 
од ра слог уз мут ни ток Рио де ла Пла те,
пил ца ча ја ма те, док слу ша ми лон ге. 
Не сје ћам се да сам га икад срео.
По не ка фо то гра фи ја опо вр га ва мо је сје ћа ње.
Ра ди је сам упо тре бља вао ао рист 
при кла дан за об ли ко ва ње ле ген де. 
Као по кој ник рас по ла жем са мо 
трај ним пре зен том.



Окор је ли гост





15

МА МА ЕМИ ЛИ ЈА

У те би сам био бје ла њак, ја је, ри ба, 
бес крај ним раз до бљи ма Зе мље 
бро дио сам у тво јој по сте љи ци, 
из ван те бе да ни су ми од бро је ни.

У те би сам од ста ни це по стао ко стур 
по ве ћао се ми ли јун пу та,
из ван те бе по ве ћа ње је би ло бес крај но ма ње.

Ис пу знуо сам из тво је пу ни не
не оста вља ју ћи те пра зном, јер пра зни ну, 
њу сам по нио са со бом.

До ђох гол, по кри ла си ме
па сам та ко упо знао го ло ти њу и срам, 
мли је ко и ње го ву од сут ност.

У уста си ми ста ви ла све ри је чи 
жли чи цом, осим јед не: ма ма.
Њу из ми шља ди је те, до ди ром уса на, 
њу пре но си ди је те.

Од те бе сам узео гла со ве сво га за ви ча ја, 
пје сме, по гр де, пре кли ња ња,
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од те бе сам слу шао пр ву књи гу 
уз вру ћи цу од шар ла ха.

По ма гао сам да се ис по вра ћаш, да ис пе чеш пи це, 
да на пи шеш пи смо, да уже жеш ва тру,
до вр шиш рје ша ва ње кри жаљ ке, до ли је вао сам ти ви но 
и ума зао стол;
ни сам ти у кри ло до нио уну ка,
ни сам те до вео да ку цаш на за твор ска вра та 
још не
од те бе сам на у чио жа ли ти за мр тви ма и час ка да тре ба 

пре ста ти, 
на тво га оца ли чим, на тво га бра та,
ни сам био син.
Од те бе су ми сви је тле очи 
не и њи хо ва те жи на
од те бе сам све крио.

Обе ћао сам да ћу спа ли ти тво је ти је ло
да га не дам зе мљи. Пре дат ћу те ог њу,
бра ту му вул ка ну ко ји нам је усмје ра вао сан.

Про сут ћу те зра ком по сли је пљу ска 
за ври је ме ду ге
ко ја ти је ши ром отва ра ла очи.
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СЉЕ ПО ЋА

Сље по ћи мог оца не до ста ја ла је цр на 
ви дио је зе ле но мо дре ма гли це
био је ро ни лац без ма ске,
за сјев ши на по за ди ни по зор ни це, у про зо ру.
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ИМЕ: АЛ ДО ДЕ ЛУ КА

Ни је ме по нио на бр до Мо ри ја уз из го вор, 
др ва на пле ћи ма и нож у ко жној то ки.
Мој отац од Абра ха ма ни је имао ни нок та.
Но, ње га сам от пра тио ја до мје ста гдје пре ста ју ко ра ци,
а то ни је би ло на вр ху уз бр ди це.
Био је за ми шљен чо вјек, ко га тре ба оста ви ти на ми ру, 
др жао се сво је ис прав но сти
ко ја ни је пра ви кут у од но су на кич му, 
већ оштар, уз вје тар.
Окли је вао сам по сту па ти као и он, за тим сам сли је дио 
ње го во по на ша ње, при клад но за не при себ не: 
усре до то че ност је ну жна не ча сно сти ма.
О се би ни је при чао, знам о ње му оно што сам ви дио.
О се би пот кре су јем при че ко је за тим од но сим на тр жни цу. 
Ни је по чи нио ни шта, ја је сам, ра де ћи у не чи је име.
Пје вао је о Бо жи ћу пје сме с пла ни не 
ко је је на у чио као ал пи нац у ра ту, 
прак ти ци рам ал пи ни зам, а у по не ки рат
уву као сам се без оба ве зе вој ног но ва че ња. 
Че као је смрт на кон пр вог ин фарк та у че тр де се тој, 
за хва љу ју ћи на сва кој се зон ској пр ви ни.
На кон ин фарк та ја гле дам ка лен дар, ап стракт ну сли ку, 
ври је ме је по ста ло до да так.
Он га је бла го сли вљао над во ћем.
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По на вљао сам ње го ве крет ње с ви ном и књи га ма 
без ијед не за јед нич ке пи јан ке:
мо је глу по и не ва жно ја да ње.

Опи јао се у ти ши ни, све че ра,
та ко ни је сље по ћа би ла кри ва кад би те ту рао из ме ђу зи до ва.
По ње му сам мје рио уда ље ност од про шло сти 
ко ја је та мо не гдје ма ло го ре.
Тко до ђе ка сни је, ста ну је на низ бр ди ци. 
Са мном пре ста је ње гов по ти цај,
без мо јег очин ства не по ска ку је
у не ком по том ству име Ал до Де Лу ка.
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КУ ЋА

Иза за во ја је за тје чем,
још је та мо, та ку ћа, ни је сру ше на, спа ље на. 
Ста ри ја је од ме не,
об но вио сам је кад је и ме ни би ло ври је ме об но ве.
Кад би се и уру ши ла, не бих гри зао нок те
и не бих про кли њао што сам остао без ње. 
Пра во је ври је ме да кре нем на пут, 
оскуд не пр тља ге опет ку ца ти на вра та, 
не по сје до ва ти кљу че ве.
Ду гу јем то при ча ма, да су ми до стат не, 
ма кар и ја био до ста тан њи ма.
С пи саљ ком и те ком мо гу пи са ти и кад се ле ди 
тин та у на лив пе ру.
Би ла је то пор ци ја ме ни до ди је ље на, 
на сљед ство ко је се не мо же при ми ти и оста ви ти. 
Од то га сам са здан, од стра ни ца раз ли ста них,
а по том од ло же них.


