
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ

РАД НО ВРЕ МЕ РА ЈА

О ВЕ ЛИ КОЈ ПЕ СМИ

Не ма да нас ве ли ких пе са ма, жа ли ми се 
Ста ри при ја тељ, док тор књи жев них на у ка,
Ко ји је де са мо би блиј ско во ће, по гла ви то смо кве.
То је, ка же, не ка вр ста ди је те.

Знам на шта ми сли, иа ко го ди на ма по ку ша вам 
Да на пи шем ан ђео а да се због то га 
Не осе ћам ло ше, чак и ка да ко ји од њих 
Обо ри к ме ни ли шце, не ве ће од нок та.

Јед ном, у Грч кој, не ки бр ка ти пи љар,
Што је пред рад њом пе ву ше ћи чи стио пу пак, 
На у чио ме је по е ти ци из не ве ре не по ен те. 

Би рао сам во ће с ње го ве те зге 
И по на вљао сти хо ве тек за по че те пе сме:
Дру го ли це 
Ти ко ји ни си ја
Услов но сло бо дан
За рад гра ма тич ке прав де. 

Ве ли ка пе сма је смо квин лист по сле сти да,
Али пре те ла; ве ли ка пе сма не ма пе тељ ку,
Као што ни Ева не мо же има ти пу пак. 
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Не ка вр ста ди је те, ка же ста ри при ја тељ.
Упра во та ко, об ра чун с ви шком се бе 
За сно ван на бри зи да те мо же по не ста ти у Ја.
Дру го ли це 
Ти ко ји ни си ја
Услов но сло бо дан
За рад гра ма тич ке прав де.

А ја знам: ве ли ка пе сма је ле па слу шки ња. 
По спре ма ода је у твр ђа ви ака дем ске озбиљ но сти.
Кад ври сне, то је за то што се ан ђел чић
Ки ко ће ви ре ћи јој под сук њу.
Тај бе стид ник што ће до уве че по ста ти
Астиг ма тич ни вла сте лин пун гне ва.

Као онај грч ки пи љар, за пао у ја рост,
Јер ка ми он озна чен нат пи сом Ме та фо ра
Иде уна зад, пре те ћи да низ ули цу ра спе
Све те ја бу ке, смо кве и гро жђе.
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ПРО ДА ВА ЧИ ЦА СРЕЋ КИ ДО РУЧ КУ ЈЕ

Fe lix, qui po tu it re rum cog no sce re ca u sas
Pu bli us Ver gi li us Ma ro

Не ма сум ње да је људ ска 
Уса мље ност на ста ла ми мо љу ди; 
Мо жда на пре се ку две слат ке не во ље
Од ко јих је јед на тво ја.

Јер ко би та ко ра но на пу штао
То пле по стељ не оба ле,
Спре ман за об но ву сво је си ро те
Уса мље но сти у јед но лич ној слу жби.

Ипак: би ти као по сле хи ља ду го ди на 
У сун це из но ва за гле дан про фил им пе ра то ра
С ко ва ни це за о ста ле у бра зди,
Иза ру ме ног ора ча ко ји пе ва.

И тре ба да пе ва, кад већ зна
Све о ни тко влу ку, а по ма ло и о бра шну,
Ова квом, ре ци мо, ка кво је у ђе вре ку 
Ко ји до руч ку је про да ва чи ца срећ ки.

За тво ре на у цр ве ној тра фи ци 
Крај ко је ми неш сва ког ју тра.
По гле дај ка ко је про на ђе на у се би,
Док вр хом ли зну тог ка жи пр ста

Са би ра от па ли су сам и по ла же га 
На је зик, с ко јег би мо гао скли зну ти
И про бран Вер ги ли јев стих,
Кад не би би ло то ли ко сре ће
Ко ју још тре ба про да ти.
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ЧИ ТА ЛАЧ КА ЕТИ ДА

Ка ко нам је зи ма при ре ди ла оску ди цу,
Се ди мо крај то плих пе ћи с књи га ма у кри лу.
Очас пред на ма ис кр са ва ју ве ли ке те ме – 
Не што о ла ви рин ти ма би ћа и све то ви ма
Иза сна, али и сце на са три ста ри це
Што ћу ћо ре о бо гу, као да хва ле сир.

Ште та је не зна ти о њи ма ви ше
Но што от кри ва шкр та ре че ни ца. 
Ка же ли, ре ци мо, јед на од њих: ,,Оде и она
Ан ка што је под ста рост сва ко ју тро чи сти ла 
Сре бр ну пу цад на сво јој вен ча ни ци.”
То не мо же мо зна ти. Уме сто то га,

Игра мо се ле по том штам пар ске гре шке
Ко ја у не ви ној ре чи бу ди раз бој нич ку на рав.
Са мим тим, све је спрем но да се ка же:
До бра је, за и ста до бра, ова на ша пећ. 
Да има реп, мо гла би се ту ћи по то плим бо ко ви ма 
Раз го не ћи нам по спа не ми сли као злат не му ве. 

О, на ше ми сли кре ну ле су пу тем на ко јем
Уско ро не ће има ти шта да срет ну, 
И за луд ће мо тра жи ти при зор ствар ни ји
Од три ста ри це у хлад ној ре че ни ци.
Али где су њи хо ви бо го бо ја жљи ви
Му же ви, ако су уоп ште ме ђу жи ви ма?

Би ло би до бро да је су, ма кар је дан од њих.
А тај би, на при мер, мо гао да се ди иза ку ће,
Ме ђу ве чер њим сен ка ма, и да ка же:
,,Гле дам у те бе, ма ла пе пе ља ро,
Тво је сре ће ра ди, као у туђ длан, 
И ви дим гро бље све га што срет нем у ва три.” 

Али ми то не мо же мо зна ти. Раз мак не мо ли за ве се, 
Ви ди мо са мо ка ко зи ма ша ље сво ју де цу
По све ту, да про се на шим дла но ви ма.
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ИХ ТИ О ЛО ШКО СПА СЕ ЊЕ

Ста ри ло кал ни фи ло зоф 
Вра ћа се из ри бо ло ва.
Ко та ри ца му је мо кра и пра зна,
Али он се сме шка, као да је
Про на шао кљу че ве жи во та.

Уско ро ће за дре ма ти на клу пи ци 
Пред згра дом, у сен ци бил бор да 
С оп ти ми стич ком фра зом.

То је оро ну ли кварт где да ни 
Вр те се на лик то ци лу на ко јем 
До са да оштри сво ја се чи ва.
Сва ко ма ло, по не ко чу до
До ђе да ли зне сво ју крв.

Али до ђу и де ца, до но се ћи
Ку ти ји це с но вим ров ци ма и 
Гли ста ма, у за ме ну за ма ли трик.
Ста ри ло кал ни фи ло зоф пре пи па ва
Џе по ве тра же ћи шпил ка ра та.

Ша пу ће не што се би у бра ду,
Као да раз го ва ра са глу во не мим ри бљим бо гом,
Да ле ким за де ла људ ске са мо ће.
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РАД НО ВРЕ МЕ РА ЈА

О ово ме хо ћу да вам при чам, при ја те љи:
Би ла је јед на псе ћа ку ћи ца 
До ле, у дну го сти о ни ча ре вог вр та,
И јед на бу ва ко јој Го спод
Да де за ду же ње да про на ђе свогa пса.

А од пр ве зо ре тек се бе ше охла дио свет,
Та ко да ка пи ју из ме ђу сно ви ди це и ја ве
Чу ва ху лу да ве зи ља и глу ви до бо шар.

Пу сто у ва ро ши бе ше тих да на;
Јед ни одо ше да слу ша ју про ро ке,
Дру ги да ли жу мед из ла вљих ле ши на,
А тре ћи ше ши ри ма да пре си па ју ве тар
Из јед ног се ћа ња у дру го. 

Са ма од се бе, кла ти ла се љу ља шка
Ока че на о квр га во др во иза цр кви це,
Где су бе ле ко ко шке у гно зи
Кљу ца ле ри бљу гла ву.

Шта сам дру го мо гао, не го да
Ми слим о Ва ма, док та ко ра до зна ло
Наг ну ти над овим ре до ви ма
За бо ра вља те пи ја цу и јав ни пре воз,
Бо ле сну ро ђа ку, алер ги је и кре дит,
И би ва те са мо мо ји – сви та до ко ног 
Пре вр тљив ца, док тра је рад но вре ме ра ја.




