
П О Е З И Ј А  И  П Р О З А

МИ ЛО САВ ТЕ ШИЋ

ДО ПИ СНИ ЦЕ СА ДЕ БЕ ЛОГ БР ДА

Оди ста је стра шна та гу ду ра где је во де ни ца за ро шка. 
С јед не стра не гу ста шу ма, и да њу је мрач но у њој, а ка
мо ли но ћу. С дру ге стра не кр ше ви и сте не, све не ка ке ока
пи не, чи ни ти се сад ће се сур ва ти до ле. Ре чи ца се ви ју га 
ис под оне стра не где је шу ма, па где што ху чи пре ко ши
ро ких пло ча стр мо у ви ро ве, где што за ви ја из међ круп них 
као пла шће сте на. Во де ни ца је баш под јед ном та ком сте
ном, при пе та као ла сти но гне здо уз њу.

Бе ше се већ дав но смр кло. По мр чи на као те сто. Вре ме 
ти хо. Кад што чак до ле ни же во де ни це на бро ду хук не 
во да ја ко. Ниг де се не чу је ни шта. Са мо где што зво нац 
за зво ни крај ре ке, или со ви ца за ви је у шу ми, или се из се ла 
озго чу је где ко ји пас да за ла је два три пут, па ућу ти.

Ми ло ван Гли шић, „По сле де ве де сет го ди на”
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КАД ОТВО РЕ ОЧИ СУП СТАН ЦЕ И ТВА РИ

Шта ду бље се мра чи, шта ја че се жа ри
кад отво ре очи супстанце и тва ри?

У цр теж од гро ма, што ја сен окре са,
упи сао срп се и миг на не бе са.

Од те го ва бреж ја и сун че вих вре жа
дан сто ва ри бре ме – ши ри на оте жа.

Ко рак ну ло све је што пе че и жу ља.
О ку ки се под не под те ре том љу ља. 

Да одах не зе мља, ви си ни да лак не,
исто риј ско вре ме са точ ка се смак не.

Де вој чи ци јед ној, а она је де те,
по за ран ку пр вом бе ла са ју пе те.

Што ис ти че цур ком из ду ши ног спек тра,
из рè ћи се мо же на је зи ку ве тра.
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ТЕ РА ЗИ ЈЕ СМИ СЛА

„Све су смр ти от ки ну те ка пи” – ре кла јед на 
се љан ка раз го ва ра ју ћи с не ким у ау то бу су ко ји 
се пе њао из Ро га чи це на Де бе ло бр до.

Реч за тег не жи цу у зми ју да сви р не.
Ти ши на се збе ре у бро је ве зби р не.

Пет ку ћи шта пра зних – ни сто ке ни љу ди.
Без гу да ла поч не пра зно ћа да гу ди.

Ша ре не се хум ке са рет ких пар це ла.
Ко ко тац1 за цве та по зу ја њу пче ла.

Уз рит мич ку па жњу и зве ча ње жи ра,
у чи ни је за пад ру ме ни ло спи ра. 

За стај ку је раз бор од ви са до ви са. 
О тан ком су кон цу те ра зи је сми сла.

Зар не мо же оно што не ка мо спли не
из не ствар ног ста ња да ствар ни је си не?

Сви све то ви ра де на не бе ска ви тла,
а оста је тај на, не ре ши ва – бит на.

1 Me li lo tus al bus, зе ља ста дво го ди шња или јед но го ди шња биљ ка ма ху
нар ка (Fa ba ce ae) из пот по ро ди це леп тир ња ча (Pa pi li o na tae), бе лих кру нич них 
ли сти ћа, ждра ље ви на. 
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У ТРЕ ПЕ ТУ ТРЕН СУ И ЛЕП ТИРМИ НУ ТИ

Да уна зад све тли, уна пред да жу ти,
у тре пе ту трен су и леп тирми ну ти.

У те че њу ро ка дав ни не се здру же
на мук да за тут ње кад по пу сти уже.

Ре че ни ца јед на – од пам ће ња си ва –
уре зу је пе чат у ре љеф ма си ва.

У пла во ме чу ду не пла ви се пла вет.
То ло ги ку ко чи и раз ми че па мет.

Да скр ши се тро пар пред ко шча тим све цем,
где ли ва да пе ва с не ви дљи вим чте цем!

Те ско би но чво р је у те сто на ра сте,
а му ча ња Реч ник уз не ми ре ла сте.

Тек за кло пи слик се у под не што зла ти
ле де ни це смр ти и ту ги не вла ти.
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НАД СВЕ ТЛИМ ЈА СИ КОМ

И ме се чев па мук и сун че ву сла му
сје ди нио дан је на ли ва де дла ну.

На гра ке се ки да – кроз бу ђе ња ра на –
са кру ша ка ди вљих ре то ри ка вра на.

У ов чи ји тр бух – у ви со ком шта вљу1 –
бе ло гла ви суп је за ро нио гла ву.

С огле да лом ту ге над све тлим ја си ком,
зе ле ни се зеб ња обрá сла ви ди ком.

Це ли на се све де – кроз рас турструк ту ру –
на ис цеп кан цр теж и бе ле шку шту ру.

Об не ви ди при дев и ство ри пла не ту
кад су мрак се сме ша с кром пи ром у цве ту.

Енер ги ја Бож ја у Сло ву тек но ћи
оба сја ли тва ри у свој не ја сно ћи.

1 Биљ ка Ru mex al pi nus, јед на од ви ше вр ста ди вљег зе ља, ви со ка и до два 
ме тра.
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МРАКМА КА ЗЕ РА ДЕ

Ва си он ско ја је – у тегоба сја њу –
брегкру го ве др жи у оп сад ном ста њу.

Док пре си па зве зде у ку ти је жи та, 
пре чи шћа ва ноћ се на не бе ска си та.

Мракма ка зе ра де, а ни куд не мо ћи,
ни кро ком ни умом, у све тлој те шко ћи!

Је дин стве но Би ће – у гре ху до гу ше –
ка ло пе ре чу па из соп стве не тму ше.

И бе ло што цр ни и цр но што бе ли
у Го ле мој шу ми кроз плач се ве се ли.

По че ла се сја те у оно што сло ви
у сун цо зов пе тлу, у фла у ту со ви.

Муч ни на се збе ре – уз гла го ле тру сне –
у до га ђај ру же кад отво ри усне.
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ИН ТЕ ГРАЛ ОД СМИ СЛА

О ко ноп цу ви си ви ди ко ва те гла.
У ле то се ви не ја ре би ца с ле гла.

Ка ми он се гу ши, те ре ти ше трак тор,
а тра то рак1 био по е тич ки фак тор.

Из ви ли ног си та,2 гла во чи ке биљ ке,
круп но о че жар ко Ми ле ве и Смиљ ке.

Уз га вра нов гра чак и окре сак зву ка 
тек пру жи се от кос у шар ку – у сму ка.

Не бе са су про зор с ажда јом у проп њу,
што вар ни чи жа ром по зрач но ме сно пљу.

Пла ни не док те ку у по тму лом ху ку, 
ха р мо ни ке брдâ у смех се раз ву ку.

Ин те грал од сми сла, знак Бо жи јег да ра,
у Ну ли се гу би, из Ну ле се ства ра.

1 Acant hus bal ca ni cus, ви ше го ди шња зе ља ста биљ ка из по ро ди це Acant ha
ce ae, бо дљи ка вих ли сто ва, бе лих или бе ли ча стих цве то ва, сло же них у гу сту 
вр шну кла са сту цваст, ма тру на.

2 Car li na aca u lis, ви ше го ди шња зе ља ста биљ ка из по ро ди це гла во чи ка 
(Aste ra ce ae), обич но без ста бљи ке (ре ђе с њом), са бо дљи ка вим ли сто ви ма ску пље
ним у ро зе ту, у чи јој се сре ди ни на ла зи цвет на гла ви ца (преч ни ка до пет на е стак 
сан ти ме та ра), кра ље вац.



384

У ЧАРНЕ ЈА СНО ЋИ

Над ве чер њим ов сом под зве зда ним бде њем 
јед на чи ну тво ри ле по та са мре њем.

Је зе ри се пла вет, а Ме сец у то ки,
у чарне ја сно ћи, тек је дан је кро ки:

са оти ском пал ца у Твор че вој ку гли,
куд хра мо ви кру же, ша ре ни, окру гли.

Час тво ре ња те жи у ми си ји Тво р ца
да по кре не ин стинкт и ход Све тло зор ца.

Из кре си ва мра ка, куд зи ну ла зја ла,
је зо та се про стре на не бе ска ра ла.

За шкри пи ли по ноћ на не бе ске шар ке,
за зве ре се зве зде и за мет ну чар ке.

Кра со те се збе ру и учас за жму ре –
а про гле да Слу чај на пеј зажфи гу ре.



385

КРОЗ НЕ ДА ТОСТ ДА ТУ

Док мла чи се ле то и ва здух већ сви ла,
ка ра ви ље1 реч је где жал се го ми ла; 

а Не до видпо ље – у јеч ме ном зла ту –
у ми ло сти тра је кроз не да тост да ту.

У зе ле ну све тлост са ђик ну ле ло зе 
са ме ђе се ди же ра до зна лост ко зе. 

Си ро ти це2 цва ту по про план ка лам пи, 
а не ду жно не што у зра ку за ва пи.

Блиц ја стре бов бле сне – уз не ми ри зве р је:
це ли на се све де на ивер и пер је.

У ста тич ном ста њу – без ду ра и мо ла –
сав пре део ли чи на раз ло мак бо ла. 

У га ше њу бо ја, где опи си жму ре,
те ско ба се стврд не у там не скулп ту ре.

1 Биљ ка Di ant hus ar me ria, ди вљи ка ран фил.
2 Биљ ка Vi o la tri co lor, дан и ноћ, ма ћу хи ца.
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ПОД ЈЕ ЗОМ ОТ КРИ ЋА

Колѝко се слов ног ис тро ши ло тре ња 
да ство ри се облак у Клас Ваз не се ња!

Тре пе тљи ке све сти у сен се по ву ку
да òдр же ро су о ки чи це стру ку.

Је ди ни це рит ма, док ни ште се ме ре,
са пре стан ком зву ка у се би тре пе ре.

Су но вра ти пев се са мра мо ра ја ве 
и за тво ри је зик у ле лу је тра ве.

Рас те ре ћен пеј заж – кроз оме ре стро ге –
ра ши ру је ру ке и опру жа но ге.

Кроз ћу та ња бес крај, не је зи ка све мир,
осло бо ђен се бе – бе ла са се не мир. 

С ин јек ци јом сун ца – под је зом от кри ћа –
у Не тва ри леб ди про јек ци ја Би ћа.




