
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ

РЕ ЧИ СТРА ШНИ ЈЕ ОД ВЕ ЈА ВИ ЦЕ

ОПРА ШТА ЊЕ С МАЈ КОМ

До ђе и к ме ни ста рост да ми у коб ном оби ла ску ску пи је дра 
и скло ни ме пред бу ром на до ла зе ћег вре ме на, у мир би бли о те ке 
у ко јој су књи ге по стро је не као пру ски гре на ди ри. 
Пре те ра но раз бо ри то го во ре фи ло зо фи о ства ри ма ко је је 
те шко раз у ме ти. 
Ни јед на пре суд на реч још ни је из го во ре на 
о тај на ма мај чин ског про стран ства. 
Бог ни је мо гао би ти при су тан сву да, па је за то ство рио, 
те бе, мај ко, да лег неш пре ко ма пе све та и у ци пе ла ма за бес пу ће
по ве деш ме, као не кад док бе јах де те, да ле ко од местâ
пу стих од обе ћа ња, да ље од сва ког тра га.
У вре ме ну јед ном што бе ја ше од у век и сву да, 
не на ђе све тлост леп шег ли ца за се бе, ни за мо је очи пр ви пут
отво ре не на зе мљи. Ти си ме ро ди ла и три и по ки ло гра ма 
оза ре ња и ту ге из ба ци ла као ђу ле у свет. 
Ти, је ди ни ја та ку и ри зни ча ру мо јих тај ни, сле пе бе ја ху 
тво је очи, са мо за то да не ви де ни јед ну мо ју не са вр ше ност. 
Са мо се с то бом мо гло ра до ва ти зе маљ ској сла ви, а сад кад си 
прах, од не ла си са со бом све оно што сам за те бе био. 
Ти ан ђе ле ка квог не ма ни у Би бли ји, ни у сно ви ма и мо ли тва ма
сад си дрх та ње ли шћа у кро шња ма. 
Ни сам ни ми слио да је то мо гу ће – по ста ти си ро че у зре лој до би, 
а опет оста ти син Веч не Мај ке. 
Ако си пе пео, он да си ту у мо јим гру ди ма где се љу бав и ни шта ви ло
са ста ју као две ре ке. 
Ако си ру жа са рон ска, пре не го што си иш че зла из све та 
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у ко ме се све ме ри бо лом, мо ра ла си би ти ми сао Бо га.
Ти си мо је се ћа ње на мед, то пли ну и ра дост ко ја не мо же 
да ста не ни у сун ча но ју тро што па ли дан. 
У тми ни шу ме па ле се ва тре, ми ри шу ман да ри не и ци мет 
и го ре кр ва ве бул ке.
Сад кад си зе мља, пр ви пут те ви дим из то ли ке бли зи не,
ја, ди вља жи во ти ња за дрх та ла из са мог ко ре на.
Сад кад си прах, имам ру ке, не мам ви ше кри ла.
Не ма дру гог по то па до не ис пла ка них су за за то бом. 
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ПЕ СМА ПРЕД ЦВЕ ТА ЊЕ БА ДЕ МА

Свих ових го ди на ни сам ни по ми слио
на ону хр пу леп ти ро ва, за у ста вље них у уз да ху,
та ко бр зо за бо ра вље них, што су те но ћи и свих но ћи
под се ћа ли на тај не пр сте око бо ко ва на ко ји ма
се сре бри сва ну ће.
Са да су, као мр тви, по сле апла у за уста ја ли
да се по кло не.
Ни сам мо гао зна ти шта ми да јеш кад ме гле даш.
Чуо сам, по ве ро вао сам да сам чуо, ка ко не ка уста
из го ва ра ју: ово је пла вет ни ло за ву ко ве ко ји уми ру
под ма ги јом је ла.
Стре са ли смо се при сва ком уда ру ве тра и мо жда се
на тре ну так осе ћа ли као да нам је све опро ште но.
Ла ти це ја сми на па да ле су на на ше ко сти, а ми ни смо
мо гли зна ти да ли нас то у за јед нич ком за но су 
за си па ју па ху ље или пе пео.
У сва ком слу ча ју не што ви ше ни је има ло име.
У сва ком слу ча ју, леп ти ри су мо гли да учи не да нам се 
ис то пе ду ше.
Ну ди ли су нам свој је зик ко ји нас је чи нио ве ли ким,
али, уко ли ко би их ко јим слу ча јем пи та ли, 
не би зна ли да по но ве ко су.
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НА ПИ ЊА ЊЕ ЛУ КА

При пи су јем слу чај но сти то што не зна мо ни шта
о ска ме ње но сти. За ле ди ло се мо ре из ме ђу љу ди.
Же ну да нас мо жеш рет ко на ћи да ди вље ра сте.
Жен ско те ло не ис тра же на је зе мља ко ја је увек
у бе ха ру. Ово је до ба го ди не ка да ни шта не ре ме ти ја сност
на ра ци је па да ња сне га. Па ху ље, на вла же не ре чи
ко је је ис пи са ла бе за зле ност, из ми чу и уда ље но сти и бли зи ни.
Пе ње мо се уз пла ни не, али не за то што по шту је мо све це, 
већ за то што тво је бе дро и мој је зик тра га ју за при че сти.
Бе жи мо, ми оп чи ње ни за то че ни штвом.
Бо је су пот пу но по гре шне, ре че ни це се до ти чу у је ла ма.
Све оно што бо ли са да је у се фу.Ту  су све ре чи и не ма ни јед не.
У те ли ма је сва ба за по да та ка, у те ли ма ко ја пи шу.
Сав очај за ло жен је у на ду. Мр твим се усна ма љу бе они
чи је се ду ше не до ди ру ју. На ша те ла пи шу ка ко би
ра то ва ла. Рат је сва ки да шње зби ва ње – не ма ви ше је зи ка
ко јим се мо же об ја ви ти.
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ЦР НИХ ЖЕ НА ХОР

Кад не ста де пу ног ме се ца на не бу
и уми ну ју тар ња све тлост,
с пти ца ма и пе сма ма умил ним за мре ше
жар ке же ље што нас гре ја ше и над ви се
над на ма цр на ду га да нас осве тли.

Сва су кри ла сад на ло ма чи,
а уте шне ре чи у по друм ској ме мли
где се за те ко смо, пре то чи ше се
у за по ма га ње и цр ни јад.

Ве тар до нео, ве тар од нео.
Је сен до ђе све му па и оја ђе ном ср цу
у ра ње ној жи во ти њи оте жа лој од
људ ских ко сти ју.

Сад са мо ми ри шу бо ко ри и вен ци
од са рон ских ру жа спле те ни.
Др ве не кр ста че као за ста ве се по ди жу
и цр них же на хор пе ва под не стал ним
сво дом где Те бе хва лим и сла вим
овим ока сне лим ре чи ма из пе пе ла и ча ђи,
да у Те би ко ји нам ни шта ни си ус кра тио,
за бли стам.
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СУ ТРА

Сва ко из го ва ра ре че ни це у ко ји ма се по сле да ви. 
По не кад, но ћу, из мо јих уста из ла зе ма ли, не р во зни 
во до ско ци. Го ре ћи од кон тро ли са ног не стр пље ња, 
фон та не упра во ула зе у мо ју со бу ка ко би ме на у чи ле
да је су тра сплав ко ји ни кад не до ла зи, а ср це си дро 
за бо ра вље но на дну је зе ра па се не мо же но си ти у гру ди ма. 
Сна га су тра шњег да на је биљ на и се би не мо же да ти смер. 
Сва ки тре ну так при сва ја сво ју кри ви цу. За то се тре ба 
угла ви ти у са да шњи трен она ко ка ко за плет сме шта до га ђа је
у при чу. Сад сам чар шав на бо ран на зим ском ве тру. Од раз из 
ча ше ви на је про ро чан ство. И ни шта ни је пре ка сно у тре нут ку 
кад се де си. Су тра је ван до ма ша ја, су тра не по сто ји чак и кад 
жи вот чи ни сном. Су тра је сан ко ји се ни кад не ће об и сти ни ти. 
А сан ква ри сва ку игру. Раз да љи не су не р во зне. И ја сам по јео 
гор ку књи гу. И ср це по не кад пре ђе на де сну стра ну те ла. 
Ово је тај тре ну так. Ово ни је уче ње. Не ра ди се о то ме. 
По чи ње ки ша.



385

СЈАЈ У ОЧИ МА

Ни ко то не ви ди осим ме не
и јаг ње та сви ло ру ног.

Афри ка има сво је фе ти ше
а Да ни лов го ле пе те де во ја ка
ко ји ма пе ва: мин ско по ље
је ме сто на ко ме вам
за ка зу јем са стан ке.

До бри љу ди,
крај Ђа во ла бре за тре пе ри
и прах мој зо ве ме деч јим гла сом.

До ве ди те ми зу лу рат ни ке,
до ве ди те ми гу та че ва тре
и све ште ни ка да се ис по ве дим.

Кће ри мо је,
је ди но од вас не ћу од вра ти ти
гла ву кад бу дем из ди сао.

И од твог ли ца – мо је је ди не пе сме.

Сјај у очи ма, да то се
је ди но не мо же кри во тво ри ти.
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РЕ ЧИ СТРА ШНИ ЈЕ ОД ВЕ ЈА ВИ ЦЕ

Мој го вор се се ћа ди ма.

А че га се се ћа дим?

Ша ке зе мље се се ћа дим.

И дан је са чи њен од но ћи
и ре чи стра шни је од ве ја ви це
оста вље не су на усна ма.

Хај де, ша ко зе мље, у овом
исто риј ском тре нут ку 
по ка жи се зве зда ма.

Са да мо гу да се вра тим
на коп но.

До ју тра не ће ви ше би ти
тра го ва.



387

И ПЕ СМЕ СЕ КАО ПИ РИ НАЧ РА СУ ШЕ СВЕ ТОМ

И пе сме се као пи ри нач ра су ше на све стра не.
А не ке су, по пут злат ни ка, би ле то ли ко те шке 
да се ви ше ни су мо гле по ме ри ти с ме ста. 




