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РАЈ КО ПЕ ТРОВ НО ГО

ПО Е ЗИ ЈА НЕ КА ДА, СА ДА И УВЕК

Жао ми је што као пе сник про шлог ве ка – не ко ко се не ко ри
сти бла го де ти ма ин тер не та и не по зна је „сај бер про стор”, ко је, 
да кле, у том сми слу тех нич ки иди от – не мо гу и не умем на ва ша 
пи та ња да од го во рим.

Пи са ње по е зи је, у што не спа да тзв. пе снич ка про из вод ња, 
раз у ме вам као не ку вр сту мо на шке де лат но сти, ни ње и при сно, и 
за то су ми по треб ни па пир и олов ка, по не кад и гу ми ца, а док сам 
био мла ђи, ни је ми ни то тре ба ло; што се у пе снич ки об лик сли ло, 
то сам ме мо ри сао, а тек доц ни је за пи си вао.

Да су сва ко ја ки тех нич ки про на ла сци мо гли по по е зи ју би ти 
фа тал ни, она би одав но из у мр ла. А ни је. 

Не ве ру јем да ће се Гу тен берг та ко ла ко пре да ти. Увек ће би ти 
из ве стан про це нат по све ће ни ка ко ји ће књи гу ри ту ал но чи та ти. 
И још из ве сни ји број оних ко ји ће пи са ње по е зи је по чи ња ти она ко 
ка ко су нас не кад учи ли да пи ше мо: ко са тан ка, ус прав на де бе ла. 
Ру ко пи си не го ре.

Иа ко сам, по си ли ре дов ног шко ло ва ња, до не кле упо знат са 
из ве сним те о ри ја ма, па и са Ели о то вим, ја се др жим на ших окви ра. 
Бли же ми је, ре ци мо, раз у ме ва ње, не ко би ре као и пре те ри ва ње, 
да се све књи ге нај ду бљег срп ског са мо са зна ња мо гу чи та ти као 
на ста вак Гор ског ви јен ца и Лу че. Оно што је пре Ње го ша, ње му 
во ди, оно по сле ње га, ње гов је на ста вак. У са гла сју са Ву ко вим пе
ва чи ма и са Ње го шем, а он да и са по то њим на шим пе снич ким кла
си ци ма, као сто жер ном и про мен љи вом до ми нан том – или у от кло
ну од њих, а от кла њаш се кад имаш да се од че га от кла њаш – тра је 
ди на ми чан жи вот срп ског сти ха. У ка ме ну, пе ску или пе пе лу, све
јед но. Не ка да, са да и увек.

А што се чи та ла ца по е зи је ти че, њих је та ман.
Пра штај те ако сам пре ма ва шим пи та њи ма из ан ке те остао чист 

ана хро ни зам. На дам се да пе сма ко ју вам ша љем ана хро ни зам ни је.
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ЗА ПИС О ША РИ

Ако не ста не мо
А на пу ту смо

Хо ће ли јед ном
С дру ге пла не те
Ко со о ки ман да рин

Моћ ним те ле ско пом
Ра за бра ти

Срп ско пле те ни је сло вес

Че до мо је во зљу бље но
Уте хо ста ро сти мо је

По ме шах се са сто ком не ра зум ном
И из јед на чих се с њо ме

Бо же ми ли чу да ве ли ко га

Не ма да на ко ји ми же ли мо
Ни бла жен ства за ко јим че зне мо

Идеш ли ро де

Ка да ће мо ре ћи већ је вре ме мре ти
Као што се ка же већ је вре ме ку ћи

Са очи ма из ван сва ког зла
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Ло ве
А уло вље ни

И кр ште ног и не кр ште ног
Свет је пун га да

Бес крај ни пла ви круг
У ње му зве зда

Хо ће ли
Ван зе ма љац

По ви ју га вој ша ри

До ле
У пе пе лу

Од го нет ну ти
Је дан ма ли

У не сре ћи ве ли ки
На род

Ко ји се ду го
Ни је дао

Не дај се
Ма ло ста до 




