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ЛА СЛО БЛА ШКО ВИЋ

COR COR DI UM

Нај древ ни ја књи га ме ђу мо ји ма 
је дан је Но ви за вет, 
на вла жен и не ра зу мљив, 
не ка вр ста аве ти
уви је не у би блиј ску хар ти ју
по пут иш чу па ног, ка пљу ћег ср ца,
ре ци мо, ше ли јев ске сви ње. 

Не до ста је јој не ко ли ко стра ни ца. 
Оно, кад Исус, са ра се ја ним уче ни ци ма, 
срет не чо ве ка од ро ђе ња сле пог, 
окли зне се о сва што јед ни кунстдрук.

Ни је не ка ста ри на, 
али ни ка да се бе ни сам убра јао 
у ску пља че пли ша них пло до ва, 
кро ти те ље ле пих зве ри, 
ко лек ци о на ре гла ва тих ма ча ка.

Та књи га, зна се, мо ра ићи у па ру. 
Не, ни је Ста ри за вет у пи та њу
 – би ло би су ви ше – 
не го про зи ран Из гу бље ни рај, 
с дрх та вим, на кнад ним пот пи сом 
оста ре лог пре во ди о ца, 
ко ји сам лич но до ба вио. 
Ма да је, с ру ком на тој про зној пе сма ри ци, 
ко мот но мо гао да се за ку не не ки све док пе сме, 
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ка кав је, у јед ном сти ху, у јед ном тре ну, 
био мој ку зен Са вле. 
Од дру гог, ме ђу тим, Па вла, 
оста ли су ми ови из об ли че ни би се ри.

Од Па вла, Па ла, или Па је 
ка ко је ста ја ло у ле ги ти ма ци ја ма 
ко је су оста ле иза ње га, а ја их не где за ту рио, 
углав ном Бла шко ви ћа, оца мог оца. 
За ми сли ће мо га као на дах ну тог 
лон дон ског обу ћа ра, 
сма ра ча ве чер ње зве зде.
Се ља као се тај она мона мо.

Али, увек је са со бом но сио 
две по ме ну те књи ге, 
ко је је сво је руч но уко ри чио, 
јер био је ве штак кад је 
бокс ко жа би ла у пи та њу, 
ма је оре зи вао и кри вим, 
клам фер ским но жем, 
ра дио је то као да ди ри гу је 
ср ца ста нок тур на. 

Књи ге су, по сле 
не про спа ва не но ћи, 
при па ле мо ме оцу ко ји се, 
као и сва ки не стр пљи ви на след ник, 
ни је пре ма њи ма од но сио 
као пре ма ка ме но ви ма 
с Ме се ца. 

У мла до сти учи тељ, 
у ки ће ним се лен дра ма ста ро став них име на, 
у ко ји ма смо жи ве ли и па ти ли се, 
осни вао је (из до са де) би бли о те ке, 
углав ном са чи ње не 
од на ших оста та ка. 

Се о ска мла деж, 
ти сом нам бул ни ко ри сни ци, 
за бо ра вља ла је, 
по сле лет њег рас пу ста и пре од ла ска у град, 
да вра ти по зајм ље не књи ге.
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Мил то но ва је, 
чи ни ло се из ве сно вре ме, 
не по врат но не ста ла, 
док се ни је по ја ви ла, 
с не ба па у ре бра, 
де ус екс ма хи на.

И та ко сам је, 
по но во сте че ну, 
за у век озна чио жвр љо ти ном 
за о ста лог че ља де та.

И дру га књи га је, 
ка ко то већ гре, 
мо ра ла би ти до пи са на. 
На ње ним крај њим, чи стим стра на ма, 
по след њим сло ви ма уоб ли че на, 
сто је име на кр ште не де це 
ко ја се пре зи ва ју исто, 
рас те гљи ви да ту ми њи хо вих ро ђе ња. 
Као и они још упит ни ји,
из цр ног ка лен да ра, 
озна че ни сит ним кр сто ви ма,
на лик на кли ма ве кан де ла бе ре, 
пре те шким за из ви то пе ре не ан ђе ле.

Ве ру јем да ју је је дан од њих 
до нео у зу ба том кљу ну, 
као га вран пи смо но ша, 
иш чу па ну ру ку ју на ка 
с Ма ра тон ског по ља, 
и спу стио је на праг, 
док сам че као да, 
у за тра вље ни спи сак, 
уне су њо ме и мо је име, 
оно ко је се сло бод но 
мо же по ме ну ти уза луд.




