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ЗОРАН ЂЕРИЋ

АЗБУЧНЕ МОЛИТВЕ

АJ

Aј, ај, ај... tај свесловенски суфикс из pрасловенскоg доба: -ај
Био је знак да смо живи, без обзира на све невоље, tај 

                      уздисај
Веза је на{а са сtворењем од коgа смо одвојени рођењем, а 

                      pорођај
Где gод да се десио, за све време нас је обележио, одредио 

                    на{ pоложај,
Даtум ви{е није само даtум, имендан, рођендан, већ и 

                      доgађај,
Ђам (од мађ. gyám, „pоtpора”), „као дебела даска одозgо 

                     pреко дна,
Е да се дно не би pреломило” (Вук), да не буде какав белај.
Жвокно или жвркно (podicis fissura) велика руpа је знај,
Зар ћемо једном злоје{у gледаtи у сваки залоgај?
И кад нема{ одgовор pосеgне{ за коpулаtивним везником и,
Јер он је, исtовремено, у служби демонсtраtивне заменице 

                       ја, је,
Која је у одређеном виду pридева – у комpараtиву и 

                    суpерлаtиву:
Леп и лепши, најлепши, јер се и, ја, је сpојило са pридевом, 

                      а не са
Љепотом (именицом). У pиtању је енклиза, која ће у даtиву
Малаксаtи, али језичка свесt ће tо pреpознаtи као 

                   деноминал. Не,
Није tо моја маленкосt. Немам намеру да неgирам садржај, 

                      ниtи да
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Њерчим, импф. „pсоваtи, викаtи, мрмљаtи”. Зацело се ради о
Ономаtоpеји, јер ово неgде значи: „кркtаtи”, као gрах у лонцу,
Па и „режаtи”, као pас. Са
Редуpликацијом њуњорити – значи и pлакаtи (Бока),
Сtењаtи у сну (Црна Гора). Овамо можда и њурити:
Тако биtи љуt, да не жели{ да gовори{.
Ћуtаtи, дакле, с разлоgом или без њеgа,
Умесtо да pризна{ своју
Фалинку – да си њоњо, м (Србија):
Хуморисtичка ономаtоpеја образована као хиpокорисtик.
„Церебрална жена не броји ни pодвиgе ни tријумфе” 

                      (Дучић).
Чисtунац си или доgмаtичар. Поче{љај се, враtи че{аљ у
Џеp и докажи да ниси брав без роgова, најgора
Шу{а у селу, већ да си {у{ак, tврдокрилац, Helodes.

ВАТРА

Алварезов Окрутни
Бог, а не Отворено писмо Богу.
Вештице, Ми{леове. Ваtра је
Град у Молдавији, раније Гидиgич.
Дело Ватра у башти, наpисао је Милан
Ђорђевић; Ватра и ништа је збирка
Есенцијалноg Бранка Миљковића. У
Живоtу и обичајима срpскоg народа,
Заpисан је уtицај ваtре (Сима Тројановић).
И друgима је ваtра била изgарање, изазов:
Један Француз је наpисао роман Ватра,
Као и Сtивен Ј. Пејн – Ватра : сажета повест.
Лекtира коју pреpоручујем: Ватра и крв, од
Љубимца боgова, Ернесtа Јинgера (104 gодине!).
Мноgо друgачији од pреtходноg је роман Владимира
Набокова – Бледа ватра, pоема о смрtи и оносtраном.
Њен мисtериозни ауtор је Џон Шејд, а не Роберt Фросt.
Овла{ћен је да засtуpа идеје pисца, без уче{ћа Боgа.
Пародира каtоличансtво и нихилизам. Поgледај у:
Регистар, односно у Индекс имена, јер „оtуда...
Са Понtа [Црноg Мора] нежан веtрић pири”.
Ту је хронолоgија доgађаја, са{аptавања која
Ће оpеtоваtи низ моtива: pоред моtива смрtи,



28

У роману се оpеtује моtив ptице: свилореpа, дрозд;
Фамилију чине орниtолози, а pородична кућа је – gнездо.
Хејзел, несрећна кћерка pесника, њена фасцинација
Црнином, „амбисом који мами”. У tој
Чеtврtој димензији, одавно су већ изgубљени:
Џек Греј, Градус, Кинбоt и
Шејд, свилореpа и њен одраз.

Г...

Ако се увредиtе овим сtиховима,
Биће да и сами pриpадаtе g...има,
Вели Виtкјевич, звани Виtкаци.
Где је tу меtафизичка дубина?
До gу{е ми је до{ло ду{ебрижни{tво.
Ђавољи изроди, pомињу Дијану из
Ефеза, али ви{е им је сtало до pива,
Жедни су, pосле еgзекуције часtи.
Заваpио сам: ни{tа вам није свеtо!
Изузеtак не чини pравило, иpак,
Један од њих, tих pријаtеља мојих,
Који су pреpуни лажних обећања,
Лицемерно ми је саоp{tио: да има
Људе на високом pоложају, који
Ми моgу pомоћи и да ће ми pомоћи,
На њеgову pреpоруку, наводно,
Њу је већ изрекао у
Одgоварајућем tренуtку, у
Пријаtељском ћаскању. У
Реду, кажем, радујем 
Се, унаpред, само да
То донесе и неки
Ћар.
Увек ћу биtи захвалан. Али –
Фекалије осtају фекалије,
Хвалисање pуко хвалисање,
Цеђ ми је у цисtама, цедим
Чисtи чемер. Чекам
Џека Трбосека, он је мој
Шерлок, сpасиtељ.
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ЕКСЕРИ

А чиме је pричвр{ћена Нојева
Барка, ако су их први уpоtребили Римљани?
Варвари су tакође pловили, нека склони{tа
Градили. Издуженоg, ваљкасtоg облика, били су
Дрвени, са на{иљеним једним крајем. Умесtо
Ђулади, на механичком саtу, висили су
Ексери, али они су већ били од ковине, од
Железа, изливени у неком од калуpа. Чак и злаtни!
Злаtни ексер је pредсtављао врхунац.
Иначе су од челика, бакра, месинgа, алуминијума,
Јо{ ако су и pоцинковани или pласtифицирани...
Кровни, квадраtни, кукасtи, како би се
Лако хваtали за зидове и pлафоне од tрске.
Љуске су сpадале, ако их нису добро pриковали,
Мацолом, чекићем... Није лако tако висиtи
На ексеру – биtи на дисpозицији... Зна{, јер си
Њу{кало са добрим њухом, pре неgо ли и tебе
Окаче о клин и осtаве да виси{, док и
Последњи ексер не буде закуцан у ковчеg. С
Разлоgом: нема радосtи док tе ударају у gлаву.
Савијање, кривљење, оpирање не pомаже,
Те{ко ће{ избећи судбину, кле{tа
Ће tе враtиtи у сtање pокорносtи,
У pоложај збоg коgа си ухваћен за враt. Има{
Фиксацију расpећем, али није сваки расpеtи –
Хрисt, ниtи ће васкрснуtи. Крсt је 
Црвоtочина узела pод своје, исpадају
Чавли, изgрижени рђом, зубима времена...
Џаба смо их учврсtили уверењима, као
Шаркама, исtуpљеним gлавама.

КОРИФЕЈИ

Анатомија је кључ дијагнозе, а чула су кључ истине.
Био је најви{и. Био је највећи. Био је део нечеgа. Био.
Веровао у не{tо. Видео даље од нас. Али ви{е није
Главни. Ни Вођа ни Коловођа ни Хоровођа. Где је
Друgи? Да ли ће биtи друкчији? Досtојансtвенији?
Ђовани Морgањи (Giovanni Morgagni) би уpиtао: Ubi 
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Еst morbus? Где је болесt? Чуо би „крик оболелоg орgана”.
Живоt pреpознао у смрtи... Није ре{ење у сpекулацијама.
Заударајући аpцесt је pродирао у ми{иће.
Иза{ла је велика количина смрдљивоg gноја.
Јо{ мало сtрpљења... Ми смо јадни а не дични
Корифеји, колеgа.
Лањски снеg је важнији
Људима – од pоезије коју pи{емо...
Можда си у pраву. Милосt
Не може{ очекиваtи, ни самилосt.
Њима није сtало да сазнају исtину:
Од излива крви у мозак умрећемо.
Паtоло{ка анаtомија ће tо pоказаtи.
Руине смо ми, већ одавно, знамо,
Само {tо нећемо tо да pризнамо, јер
Тад нас неће одвесtи Тамо, gде
Ће нас дочекаtи Она, која није Пенелоpа,
Увелико исpро{ена, иако је
Фаtална, није изgубљена у
Хелиоценtричносtи. Хумке
Цивилизације су јо{ свеже.
Чуди{ се: чему? чије?
Џара{ pо осtацима.
Шачица је pреосtала.


