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МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ

ПАНДОРИНА КУТИЈА
(1969–2014)

смирај pривидни
tраgање за боgом
pод јесењим звездама
gласно tе pризивам

рембо незасиt
међу рибизлама
gорке речи 
као pосна земља
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*

обнажен сада
бубри кур{ум
и дубље у језику
кисне млечни pуt

на крају сањај
gрадове gробове
човека tек рођеноg
лом језика

*

gладни су речници
у мојим очима
gром на веtру
исpљувак олује

уpамtи осемењен
gрозницу јалову
и tраg pлодника
речима заpреtај

*

свеtлосна мећава
над на{им gлавама
звезде укроћене
безнад језни

у tеби искра
муња pрхне
аријадна pлеtе
крик нечији
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*

реч ме обасјава
заразна pоtајница
на tвојим бедрима
цвеtам жесtок

за pочеtак кур{ум
љубавник gрознице
ди{е pод неpцима
неgде pесма

*

вече gрозничаво
ломна бесpуtица
авеt на видику
црно сновиђење

ја сам сунцокреt
tи си александрија
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неизбежни ноћник
у језику црв

*

хук pонорнице
вечерњача и камен
на ноћној сtази
суморна tескоба

сtоји{ крај сtећка
слеpи ходочасник
корен свој
дозива{

*

библија у руци
gозба небеска
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gуtенберg на месецу
крин и смрtовница

искоpај речи
звездане замр{аје
бездан у tеби
pролама се

НАПОМЕНА

„Пандорина кутија” настала је из хаотичног радног материја-
ла, започетих, недовршених, одбачених и необјављених песама с 
краја шездесетих и почетка седамдесетих година. Тај материјал 
(текстови и песме) добијен је експериментима помоћу математич-
ких табела случајних бројева. Математичке табеле од стотину пер-
мутираних бројева (од 0 до 99) добијене су на компјутерима Еко-
номског института, 1969. и Математичког института, 1970. године 
у Београду. Кoмбинације су извођене са седам табела речи. Прве 
три табеле садржале су по броју пет до шест речи, једна табела 
имала је преко 500 речи, а остале четири имале су три речи по 
броју, дакле по табели 300 речи. У игри је укупно било преко 2.700 
речи, али добар део њих није искоришћен. Накнадним интервен-
цијама, приликом стварања песама, додаване су нове речи.

Нешто материјала преузето је из „Текстума”, а највећи број 
је, уз огроман напор да се вратим (уђем) у креативне токове, стил, 
начин стварања и поетско надахнуће од пре више деценија, из по-
менутог извора, обрађен, довршен, упесмљен, конкрет-изован, ви-
зуелизован и доведен до коначног облика у годинама 2013. и 2014.

М. Т.


