
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ЖИ ВО РАД НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

ХЕ ДО НИ ЗАМ

ШТА САМ МО ГАО

Мо жда ни ка да не ћу са зна ти шта сам мо гао
Да ура дим у жи во ту, шта с њим. Ла год но је 
На га ђа ти, осло њен о прет по став ке,
O тај ду ги из ре зба ре ни ја во ров штап.

Ме дом спо кој ства за чи ње не об ма не, то су мо је
Ша ре, уре за не се чи ви ма ко је с му ком узи мах;
Бе ху до ступ на, увек ту пи пе ро рез у по ста ви ка пу та.

Са да ме но ва умет ност оп се да, вла да мно ме
Дру га ве шти на: уда рам у сво је окло пе, слу шам од је ке.
Ни на лик чем ба ли сти, оба су том дра гу љи ма и сти дом
Кра ље ве је ди ни це у ро ко ко де ко ру двор ског вр та.
Си гу ран да ни сам гу био ду шу, све да љи од же ља,
Мо ћи, од на га ђа ња. Гу бе ћи во љу да ја ви
И ње ним вла да ри ма из ло жен бу дем.

Ни на лик ју ро ди вом стар цу што у во зу за Кра ље во
Ре ђа мо ли тве, по том ви тла шта пом, про кли ње ше гу.
За пр ља на вуч ја че љуст на кра ју ру ко хва та,
Про жди ре ја рост, не ла го ду по сто ја ња, не ве ри цу.

До бро је, не ка лап ће звер, док пу то ва ње тра је, 
А раз ја пље но чу ђе ње гу та и са му по ми сао
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Да ћу зна ти шта сам мо гао да учи ним са жи во том,
Тим ма га ре том уто ну лим у мед, сви клим да те гли.

Са ста вља ти мо ли тве од од је ка, зар то ни је ис ку пље ње,
Ре ци, Ти што од сва ке ше ге ство рио си умет ност, чу ђе ње.
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ХЕ ДО НИ ЗАМ

Сва ко га да на пла ше нас ра том;
Љу ди иза бра ни да пле не ве дри ном
И не обла че ко стим двор ске лу де,
Мо но то но по на вља ју ту стра шну
Вре мен ску прог но зу; вр ше власт, 
Не ма ре ћи што и са мој је вла сти
Пре ко гла ве и стра хо ва и аве ти.

Про зир на је и ја сна ду го ве ка игра,
Као ду ша пре пла ше ног де ча ка,
Као устрој ство им пе ри јал не си ле.

Не ће би ти ра та, го во рим све че ри
Де ча ку, док на ла зи мо асо ци ја ци је
За реч ви но, при ме ри це; зар би
Ро алд Дал, зар би Ду шко Ра до вић,
До зво ли ли да мир пли не као сла до лед.

Ла ко нам иде: Жу па, та мјан, по друм,
Бу р гун ди ја, бу ре, Мо зел, шун ка, фа до, 
Ма де и ра, ка мам бер, Ме док, Ша рац, 
Вра нац, на фо ра, Шам па ња, пе сник, 
Крв; очас окре не мо ку глу и ње ну 
Исто ри ју око на шег зр на стог сун ца.

Рас пр ска ва ју се ме ху ри ћи асо ци ја ци ја
За пи ће бо го ва у ре зба ре ним пе ха ри ма 
Ума и ши ре сво је за са де; је зди мо кроз
Ла ти це и чо ко те и из би са га ба ца мо
Стра хо ве ка на сме ше ним зве зда ма.
Све да љи од прог но за, вла да мо.
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КАД УСНЕ ЗА НЕ МЕ

И мој град је по стао по зо ри ште.
Про да ва чи це ни су про да ва чи це, так си сти
Ни су так си сти, ле пе на сме ја не де вој ке
Што ми пру жа ју ку ти је кон ко ра и ло ра зе па ма
Ни су окон ча ле сту ди је, про фе со ри во зе
Ау то бу се у Ве не ци ју и Рим да пут ни ци ви де
Ствар но по то ну ће и веч ност бо је. Обо ле ли
Од ба нал них за ра за, ле ка ри не ма ју чи ме се бе 
Да ле че, су ди је стра жа ре пред миш јим ру па ма, 
Чу ва ри ре да ши ре не ред не чи стог ума.
Де ча ци ни су де ча ци, де вој чи це ни су њи хо ве.

За и ста ус пе ла пред ста ва; дра ма с нео д ре ђе ним
Бро јем чи но ва тра је, час уз бу дљи ва, час су ма ну та.
Јед но су глум ци и пу бли ка, гра нич не ли ни је не ма.

Са вр ше но, ап со лут но де ло, оства рен сан, хи ља да ма
Го ди на са њан. Ни ре ди тељ ни је ре ди тељ, ни пи сац 
Ни је пи сац, сце но граф не зна чи је су ку ли се.
Жи ви па лимп сест, то су ре пли ке и ди да ска ли је.

Ни град ни је град, по зо ри ште ни је по зо ри ште.
Ни жи вот ни је жи вот. Или пак је сте.

Шта би о то ме пе сник мо гао да зна,
Шта о свом жи во ту док у зо ру слу ша сла ву је.

И у ви со ком гне зду са ња пре о бра жај пе сме
У пе сму над пе сма ма на кра ју по след њег чи на.
Он да, кад усне за не ме, спрем не да ство ре 
Ве дри ну и на ду и бу ду оно што је су.

На је ди ној по зор ни ци, у истин ском ко ма ду.
У ко ме ће сва ко би ти оно што је сте, пе сма.



563

ПОД КРО ШЊОМ

Ова ду га ми сао, ке стен што из ла зи
Из свог бо дљи ка вог окло па, о го ди ни
Ко ја ста ри. Шта ће ми узе ти, шта до не ти
Не ви дљи во вре ме. Још увек сам ве дар,
Пред ви ђам по сле ди це, про ти вим се
Сво јој во љи, не са вр ше ним умом пр ко сим;
Још увек ве ру јем да ће љу ди би ти
Ми ло сти ви пре ма се би. Се дим под кро шњом 

У бањ ском пар ку. Де вој чи ца тр чи за упра во
Опа лим пло дом ке сте на на стр мој ста зи ци
И за у ста вља га љуп ким по кре том.

Ра до сно се гле да ју, пре не го што она пи та мај ку:
Да га узмем; игра ће се с њим у бри жној со би,
Све тлост слу чај ног та ли сма на гре ја ће јој 
Ру ке и ли це. По тра ја ће и сјај и без бри жност 
Док те ло и ми сао бу ду је жић у зе ле ној кро шњи.
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О СРЕ ЋИ

Дав но, пре ра за ра ња тла, и усто ли че ња гне ва
И ла жи на из ми шље ном тро ну, ве ро вао сам 
Да ће сре ћа као воћ ка на гра ни до би ти об лик
И узре ти. Да ћу је бо ја жљи во убра ти и уве ћа ти.

Пре не го за гри зем свој део, да ћу кри шке 
Раз де ли ти пру же ним ру ка ма, при ву че ним
Сја јем ко ре, ми ри сом де тињ ства и же ље.

За луд на бе ше ве ра: љу ти мраз је пр жио ла ти це
У кро шњи; од стра ха бра нио сам се бек ством
У не ја сни свој мрак, на о ко ло све тле ла је
Иде ја о кр ви; још све тли и оба сја ва ка ја ње
У сен ци при пре ма за но во кр во про ли ће.

Пра во ре че но, са зрео је по не ки плод на не ја кој
Гра ни; гле дао сам ка ко се су ши или тру ли,
Не ма ју ћи сна ге да из ода бра не ти ши не сле тим
На ста бло и пру жим ру ку ка бли ста вој ко ри.
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КЛА ДИ О НИ ЦА

Ни ка да ни сам био у кла ди о ни ци,
Ни ка да уло жио ни сам ни пре би је не па ре
Же ле ћи не чи ји по раз или по бе ду не чи ју.
Ни ка да лоз ни сам ку пио, по у зда ју ћи се
Са мо у оно што мо гу да ство рим.

А кла дио сам се, ка ко сам се са мо кла дио
У не при клад ном свом по се ду; ни сам ни
Из ла зио из свог ср ца: кад сам се већ усу дио
У ње га да уђем и ис ку сим без гра нич не
Мо гућ но сти игре, ње не сла сти и стра хо те;
Иш че ки ва ње ко јим ме дра жи, стреп њу
Ко ју уве ћа ва док ме ума њу је то ли ко да зр но
Ма ка за ме не је ве ће од нај ве ћег мо но ли та. 
Ка ко сам се са мо кла дио, уве рен

Да мрав не ће би ти зга жен, да ни ка да ја ма
Не ће дру гом би ти ис ко па на, да сун це ће
Огре ја ти убо ге; ула гао сам на цр не ов це,
На шу те, на бе ле вра не у овој ли це мер ној
По ро ди ци. Ве ро вао сам у чу да, и да мир 
Ни је рат во ђен дру гим сред стви ма, да ја ва
Мо же без ти ке та и кво та; пу то вао на крај 
Стра шне но ћи да бих угле дао њен ле пи по раз.

Шпа рао сам и још зби рам не са гле ди ве до бит ке,
Ну жне за оп ста нак у не по де сном мом про сто ру.
Не из ла зим из овог ср ца, о из ла ску и не ду мам.

За што да оста вим, и ко ме, свој из да шни руд ник,
Зар да зга сне у пре ле пом овом све ту чу да.

А кад ме не чуј ни глас, кла де ћи се да ћу иза ћи,
Пре не, зна ћу да мо рам при хва ти ти по зив.

И не ћу се кла ди ти, ни ка да не ћу, сам свој улог
У са вр ше ном све ту ли ше ном кла ди о ни ца. 




