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П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ

АРХИТЕКТУРА У ПОКРЕТУ

ЗАШТО ПЕСМА НЕМА РЕЧИ

Не pричамо речима једни друgима pриче.
Некад је све tо било pреви{е декораtивно.
Дуgе, барокне реченице pро{ле су
и заборављене, pа сад се намеће pиtање:
за{tо pесма нема речи?
Да ли је мој gрад tамо одакле сам оtи{ао
или tамо куда сам се заpуtио?
Све {tо сам pрезирао pосtало је јо{ gоре.
На pуtу кроз дивљину pродао сам самоg себе.
Дозволио сам gраду да pреви{е узме од мене.
Колико ду{а може pојесtи речи?
       Ох, мноgо, мноgо!
Море је све речнике pроgуtало и ћуtање
сад сtоји изнад учесника дијалоgа,
изнад несложних на{их gласова.
Кад је све tихо и смирено, сумња pодиже
       велике tаласе.
Речи су tу да их нико не види и не чује.
Речи се чују једино у tренуtку када изди{емо.
У pесми, заpраво, нема речи!
Ни{tа није недосtижно tи{ини.
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ВРТЛОГ

Тек са самоубицама {tо скачу с мосtова
неумиtно заpочиње pролеће!

Гоtово да нема дана а да pриpадници
Речне pолиције не изваде из врtлоgа
некоg ко је одлучио да се својевољно
pробуди из живоtа.

Црна сtаtисtика уtврдила је да је
најкриtичнији дан уtорак.
Дунав са својим хировиtим вировима
сpоро оtиче, ваља се у мраку и односи
gоди{њи уtоpљенички данак.

Само мрtви моgу видеtи gолу збиљу –
tону у ноћи као киpови свеtаца.

Какав сpекtакл! Каква добро обављена
tрансакција с ни{tавилом!
Са реком која ће их након некоg времена
избациtи у сунчан дан.

ДАЛЕКИ, ТОПЛИ ПРОЗОРИ

Кад се заpуtи{ са оpусtелих докова
над којима се као уморни gаврани
надносе кранови, уgледа{ у даљини
tоpле pрозоре зами{љајући како
иза њих седе наgе жене, pесници које
јо{ једино чиtа{ с релиgиозним
оptимизмом.

И док свеtлуца надолазећа ки{а,
зами{ља{ добру вечеру, добар умор
једносtавне речи које неко изgовара;
tамо неко некоgа можда једе; или леже
љубавници крај својих заборављених
tела, одбачених јер ви{е не сpадају
у gлумачку pоделу.
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Миљама pуtује{ ка далеким, tоpлим
pрозорима који изgледају као да ће
pобећи јер се иза њих скрива нека
незаслужена доброtа; иpак, не наpу{tа tе
слуtња да иза далеких, tоpлих pрозора
pосtоји неко из чијеg tела рајска tоpлина
зрачи; и tада се изнова pреtвара{ у оноg
осамљеноg дечака који је некада
у освеtљеној соби слу{ао Шуберtа, и кроз
pрозор gледао у мрак tежак pоpуt иловаче.

ХИМНА СУМРАКУ

То је оно време кад се дан pреtаpа
у ноћ и ни{tа се око мене ви{е не tаласа;
tад слуtње и pривиђења сtану заtезаtи
своју невидљиву ужад, а моја pисаћа
ма{ина намах ме pреtвара у pијанисtу.

С pрохладним веtром на реци сpу{tа се
сумрак на оpнасtим крилима слеpих ми{ева,
а на своју велику срамоtу, tе{ки pацови
излазе из {ахtова, обнажујући руgобу свеtа.

Ноћне ptице не pресtају с нему{tим разgоворима.
Ненадано, оgла{ава се сова, ба{ она, pод
меким pерјем, и њен хук сумрак pреображава
у носtалgични фадо.

Нас који немамо дом, сумрак на pерјане
јасtуке pреводи да на њих сpусtимо gлаве;
наgи, gнездимо се у соби но{еној крилима,
и свако од нас сад има руке оноg друgоg.

ОЛОВНЕ РЕЧИ

Будим се и већ ме чекају:
оловне речи, увек досtижне,
pроgурају се у pрви pлан како би нас
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pовукле на дно: чак и кад је зимска tи{ина
у {умама јасно чујем себе како их
изgоварам: и како их tи узвраћа{:
узајамно окруtне, оловне речи нису
у бунарима, gлувим pећинама и вечиtо
заtвореним књиgама: улазе у нас као сумрак,
обиtавају tу, у закаснелом кајању,
у ваздуху, између нас, сtрpљиве и оtpорне,
неpробојне у својој pрисуtносtи,
pосtојане у tоме {tо су изван себе
(tо је архиtекtура у pокреtу):
оловне речи су нам као домовина: сумрак
нам је као језик: као сав доpу{tен видик:
збоg оловних речи исpа{tамо недоgледну
казну: и еtо, tу се закључује исtраgа
о оловним речима: о pрвом на{ем заgрљају:
као и о pоследњем.

СЛОВА С НЕБА

Залазим у gрад као у pрвобиtну {уму!
Мину{е сpори, tе{ки дани у којима
се ни{tа није моgло доgодиtи: чамоtиња се
задуgо беја{е склонила у скривене куtове,
а сад у pолумраку gолубарника на Дорћолу
наpреtек је нечеg уздрхtалоg: однекуд,
gолубар држао је pридику о gресима и pаклу:
најдревнија од свих радосtу окренуtа је
наоpако: несtајемо – tако је, ако се не варам,
gоворио чика Гаврило Амброзић.
Ми{љах, није далеко од исtине да tо знају
и њеgови gолубови {tо имају чисtа срца и добре
намере: они gуgућу, са{аptавају се, нико не зна
какве абере pреносе и {tа казују људским
у{има: када срpски језик једноg дана буде
заборављен, књиgе и библиоtеке када изgоре
једино ће ови дорћолски gолубови, за дивно чудо,
насtавиtи да gа pамtе: линgвисtи ће, дакле,
уз њихову pомоћ сачуваtи изgубљени језик
уgа{еноg народа коме еtнолози ви{е неће знаtи
име и pредаtи gа неком новом, pросвеtљеном
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добу: јер, gолубови су pосебан народ који доноси
слова с неба: речи, засиgурно, нису насtале од
великоg pраска, неgо од дрхtања gолубијих срца,
неgде у pолуtами.

АЛБАНСКЕ НЕВЕСТЕ

Шtа је исtиниtо,
и у {tа се јо{ може вероваtи?
Ко сме, а ко не сме да се сpусtи с неба?

Тачно је, били смо зимус у tом албанском
селу: дуgо смо pуtовали неgосtољубивим
pределом: сећам се gолемих gавранова,
божијих аваtара, {tо су ходали налик на
веtеране из некоg заборављеноg раtа:
вејало је, pахуље су леtеле несtрасно
pоpуt какве беле азбуке, моgуће, оpираху се
да се уpрљају pрљав{tином са земље.

С браtом – нежењом бејах се комбијем
заpуtио pо невесtу: забиtа албанска села
pрави су расадници недодирнуtих девојака,
неисцрpни архиви недосtајања.

И данас се gу{им од јасних слика: видим
браtову изабраницу: у њеним очима има једна
мачка која се јо{ није pробудила: видим
pразнични свеt окуpљен исpред убоgе камене
куће која ви{е засиgурно неће биtи њен двор:
оца и мајку {tо ће за који саt одлазак кћери
pонеtи у срцу као уtеху и као сузу: њих Госpод,
очиgледно, није осудио на pроклеtсtво сувих очију.

Тело моg браtа pреtварало се у осмех, у буђење
из ружноg сна: до јуче, албанска невесtа била је
невидљива за свеt, а сада њено лице налик на 
злаtник
који tи наједном освеtли ду{у, pосtало је збиља:
и tо ће tрајаtи до Судњеg дана.
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Еtо, колико високо се може pоpеtи жеља:
еtо, како се с белином иде на венчање, на исpовесt:
крчаg чека извор, а свако tело свој pожар:
заједно pевамо увек када будимо мрtве.

НЕКРОЛОГ

Доказујући како се људски род
добрано разликује од pацова, tворова
и свиња, највећма се pоtеже реч љубав.

С мноgо tеаtарске pомpе (као да се
не{tо уоp{tе може знаtи о tом, безмало
неpознаtом верском феномену, и као да се
може умреtи у леpоtи) pесници се забрбљали
о Трисtану и Изолди, Фаусtу и Греtици,
дабоме, и о заљубљеницима из Вероне.

А да ли је Соломонова Пјесма над pјесмама
узви{енија од љубави pацова и pацовчице
у канализацији {tо воња pо измеtу?
И pо чему је tо ноћно {аpуtање с најдражом
замамније од gуgуtања gолуба и gолубице
у gолубарнику на Дорћолу?

Накнадно књижим: мало је нове сpознаје
у овој, tакорећи научној обласtи: све звучи
tужно pоpуt pасије: исtини за вољу, љубав
pрема ближњем pрисуtнија је код pацова
и gолубова неgо код људи: и tу би за сваgда
ваљало завезаtи gубицу.

Тек, осtаје нам да се наpокон сpокојни,
pомиримо с tим {tо нам није био дозвољен
pрисtуp кад је Ное своју барку pреtварао
у зооло{ки врt.



745

ГОВОР ИЗ ДУБИНА

Преви{е си pесама из мене и{чуpао!
Ти, {tо све драмске pериpеtије pи{е{,
режира{ и нама даје{ да их иgрамо како би
лак{е pоднели вечносt, добро зна{ да
моје сtруне tреpере и док ћуtим.
А ја знам да tамо gде Тебе нема
pочиње pусtолина на којој се окуpљају
gаврани, pресtари за женидбу.
Нисам ви{е у сtаром калуpу,
сpреман за tежак час ливења.
Нема крила која моgу pоднеtи tежину
       моје обнаженосtи.
У оgледалу је неко ко је pрисиљен
       да личи на мене.
Дух коgа нема ни у једној евиденцији.
Најелоквенtнији је онај који ви{е
       не gовори.
Не радим с речима, ја се од њих чисtим.
Ево ме у дубини, међу рибама,
       мање gре{ним од људи.
Нема срећноg свеца, има само
       tе{ких сведока.
Једино ноћ над морем разуме све {tо чује.
Не куцај ви{е. Неће биtи одзива.


