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МИ РО СЛАВ ТО ДО РО ВИЋ

ПО НАД РУ КО ПИ СА

Је ди но пе сма над зе мљом
По све ћу је и сла ви

Рил ке

МЕ ТА ФО РА ЗЕ МАЉ СКИХ ИСТИ НА

ВИ ДИК мог сти ха
Зе маљ ска исти на што
Ви де ла ло гос спи сом овим у 
Ти ши ну то мо ва ва ви лон ски зи да 
И би ва опис бо жан ског по че ла 

Сло во да се отво ри Реч
По то ња кроз пр ву про збо ри
О то ме ли ри ка зе мље да шак
Пра хом што све тлост је 
Ка но над во дом ма гли на
Што ме та фо ра је зе маљ ских исти на

Међ ми сли ма мо јих го ра
Све тлост ју тар ња лист је би блиј ски
Чу јем искон ски шум ви си на
На хо ри зон ту пе сме ове са мо
Ве чер ња ру мен зе маљ ских исти на

Го спод Ло го са мо три пеј заж
Се ћа се о че му ве ко ви ма књи ге уза ман сло ве 
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Пра зан из но ћи из ра ња лист
У ма гли Гол го та у ти ши ни Христ
На сто лу све ће пла мен и ча ша ви на 
Што ме та фо ра је земaљских исти на
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ПЕЈ ЗАЖ/И ОВИХ СТИХОВA

МО ТРИМ пеј заж
Мо трим древ ну по е зи ју ка ко раз ли ста ва
По е ти ку ло го са и све скла па уни вер зал но
Док пе сни ци још тра же злат но ру но ме та фо ре
Што ће све са бра ти и као зо ра ју тар ња
Отво ри ти лист пе сме
Про роч ки 

ис/пи сан

О то ме обла ци не бом и
Хуј ве тра по над го ра
Ви де ло зе ле не ти ши не про ле ћа и пеј заж
Из ко јег мо трим сли ке ре чи 
Док ве тар по над 

Све вре ме но

Грак ће га вран 
Чу ју се тзв. сим бо ли епи ке
Исти ну веч но сти ту ма чи тра ва
У њој књи га на ших сви на сло ви
Не ви дљи ве стра ни це пе сме и

Пеј за жа ових 

Сти хо ви = Сли ке
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ВИ ДЕ ЛОМ ЈА ВЕ

СЛУ ШАМ сво је сти хо ве 
Мо трим ка ко оцр та ва ју
Све лик што је у све му
Али се са мо пе сми ја вља
Оној што 
Ми сао је о Ње му

Уна о ко ло сен ке све тле 
Је зи ком зе маљ ских спи са
Не бо раз ве дра ва 
По то њи опис древ ног обри са

По то ње се у пр вом чу је
Кроз ре чи што космоС зна че
О то ме бож ја ви зу ра
У еп ском пеј за жу ове књи ге
Ове тач ке

Тре шње ви ца, 16. апри ла 2013.
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УСА МЉЕ НО ДР ВО У ВР ЛЕ ТИ

Ни ка да ни сам про чи тао пе сму ле пу као др во
јер пе сме са чи ња ва ју лу де као што сам ја, 
а са мо је Бог у ста њу да ство ри др во 

Раз ми шља ју ћи да на Пи шем пе сму о др ве ту
По ста дох Уса мље но др во у вр ле ти

На пе сму о др ве ту сам одав но за бо ра вио са да 
У шу му ли шћа слу шам исто ри ју по е зи је
Што збо ри је зи ком ју тар ње све тло сти и 
Оба сја ва кро шњу на ли ни ји хо ри зон та 
Док ве тар ли шће је се ње раз ве ја ва 
По е ти ка ви ди ка по ста је ап страк ци ја
Ствар но сти као ко ре ње ко је у сво јим ми сли ма 
Чу јем међ ре чи ма пе сме о то ме
Ти ши ну што ве тар у кро шњи мо јој пам ти

Те ма древ на И ову књи гу отва ра и за тва ра
Да би на пи сао пе сму о др ве ту
Мо раш по ста ти као што сам ја
Уса мље но др во у вр ле ти
И чу ти ти ши ну ве тра ко ју гра не пам те 
У жу бо ру ју тар ње све тло сти
По над сти хо ва ових свет/л/ост ве чер ња

Др во сам у чи јој сен ци сти хо ве
О др ве ту ис пи су јем и слу шам не бе ски шум ли шћа 
У шу му ре чи ви дим ми ле ни ју ме 
У сти хо ве мо је пре о бра же не што пла вет су
По над го ра за ви чај них са сен ком др ве та 
На ли ни је хо ри зо на та пе сме ове 

Ко ли ко пе са ма жи ви у др ве ту
Лист је при ча о то ме
Веч ност тре пет исти на вре ме на
У фа бу ли све тло сти ру па цр на 

Слу шам шум ли шћа
А шу шта ње ли шћа ства ра илу зи ју Бо га и прав де*  

* Ј. Ами хај
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Чу јем би блиј ски тре пер ре чи
Сенкa свет(л)ости што све му је сре ди ште
Ти ши на зе мље са тај ном све Је зи ка
Раз ли ста ва се по над све га 
Сви ће 
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СКУЛП ТУ РА ОД КРО ШЊЕ СТА РЕ ЈА БУ КЕ

ПО СЛЕ не по го де у воћ ња ку оста у тра ви сло мље на 
Кро шња ста ре ја бу ке Хуј ве тра гр мља ви на 
С ма гле ним обла ци ма из ме ђу там них бр да све се сти ша са мо 
Сло мље на кро шња је све до чи ла о по ру ци не ба 

У се би сам да ни ма чуо не по го ду
Гле дао сло мље ну кро шњу ви део као усуд ну при чу
Што ме та фо ре би блиј ске при ка зу је и опо ми ње
Су во ли шће ве тар је раз нео међ го лим гра на ма се чуо
Сме њи ва ла су се до ба го ди шња 
Кро шња је у тра ви све там ни ја по ста ја ла
На не по го ду под се ћа ла а из већ по цр не лог гра ња 
Ука за се у њој скулп ту ра жи во ти њи на лик 

Као сен ка да се у том цр ни лу при та ји ла
Као да ме је при зи ва ла да је из тог об лич ја осло бо дим
Су ви шне гра не од стра ним де бло уоб ли чим да жи вот
На ста ви као скулп ту ра да не по го дом за по че то до вр шим
Сломљеноj кро шњи дах жи вот ни из се бе ду нем 
У скулп ту ри и сам да се на ђем.

Гле да ла је сло мље на кро шња ко мад не ба по НАД
Слу ша ла ка ко се у воћ ња ку сме њу ју го ди шња до ба
У зим ском пеј за жу ви де ла ка ко и оста ле цр не се кро шње
Ја у њој ви део скулп ту ру че као и пе сму о то ме
\
Оче вом се ки ром окре сао сам гра не
Те сте ром скра тио ста бло што све је но си ло и на 
Про план ку по над ку ће би скулп ту ра
Жи во ти ња у воћ ња ку та ко се сви ма чи ни ло
У да љи ну за гле да на не што оче ку је

Би ла је чу вар ку ће 
До че ки ва ла ме ка да сам из бе лог све та 
У цр ну са мо ћу за ви чај ну до ла зио
Ис пра ћа ла без ре чи у ко ји ма се све чу ло
И све ви ше би ла је као пе сма 
Што иза жи во та не по го де 
У ти ши ни бе ли не без ре чи о(п)ста је
Као и ова скулп ту ра што по сле не по го де од сло мље не кро шње
На ста ви да жи ви о че му и пла вет ни ло за ви чај них бр да
И ми сао тво ја чи та о че што у њој ста ни ште има.
Тре шње ви ца, сеп тем бар 2018.



580

О НОВ ЦУ КО ЈИ ЈЕ ЧИ

У ВРЕ МЕ брат ског ра та на ро да и на род но сти у СФРЈ
Ме тал ни нов чи ћи су пра вље ни од пу шча них и то пов ских ча у ра
О то ме је пе сму „О но вом нов цу ове го ди не”
на пи сао 1992. Алек сан дар Ри сто вић

Ми слим на оне ко ји су по го ђе ни зр ни ма
ис па ље ним из ча у ра пре то пље них у овај но вац
на про би је на ли ца, гру ди, ми слим на раз ли чи те жи во те и 

суд би не

Ка ди кад ми је џеп пун сит ног нов ца, 
и др же ћи га у ша ци, или пре ме ћу ћи ме ђу пр сти ма, 
имам ути сак да до ти чем не чи је зу бе, ко ма ди ће ко сти ју, 

труо је зик

По сле бит ке оба вља се аса на ци ја бо ји шта 
Жи ви укло не мр тве све по чи сте и као да ни чег ни је би ло
Јер – Пред ста ва је за вр ше на 
На TВ екра ни ма сла вље се од ви ја

Он да тра ва све пре кри је

О то ме пе сма Тра ва*

„Про ђу две, про ђе де сет го ди на, и пут ни ци пи та ју кон дук те ра:
Ко је је ово ме сто?
Где смо са да? 
Ја сам тра ва.
Пу сти те ме да ра дим”.

И у тој тра ви** исто ри ја се пре та че у сти хо ве
Са сви ци ма што лет ње ве че чу де сним чи не
И жит ним по љи ма што се зла та сто та ла са ју 
О че му су не гда пе сни ци ус хи ће но пе ва ли

А ра то ви су би знис ко ји се ор га ни зу је у си ро ма шним зе мља ма 
По сле бит ке ску пља ју се ча у ре и од њих се пра ви но вац
За ко ји се ку пу је ме тал за из ра ду но вих ча у ра

* Ка рл Санд берг: Тра ва 
** Да ни су чо веч ји као тра ва; као цви јет у по љу та ко цви је та. Ду не ве тар 

на њ, и не ста не га. Ни ти ће га ви ше по зна ти мје сто ње го во.
Псал ми, 103. 15–16. 
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За зр на што ће по га ђа ти јед не а за тим и дру ге 
Та ко се пре ли ста ва 
Та ко ис пи су је књи га људ ског ро да

Не во лим си тан но вац це па џе по ве а ма ле је вред но сти 
У зве ке ту чу јем хук бит ки
Ко ли ко вре ди учи нак зр на ко је је ча у ра но си ла
О то ме исто ри ја људ ске вр сте
Ко ја се ис тре бљу ју ћи одр жа ва
Над без да ном пра зни ном у ко јој се све пла ви
Што у ча у ри не бе ској при ми че се кра ју

Чу јем пу цањ
То се пе сма о (у) то ме отва ра

Пи шем 
У зву ку зво на чу јем су зе. 
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СТИ ХО ВИ О ШТА ПО ВИ МА ШТО У

Злат ној ти ши ни* ста ре ку ће че ка ју мој по вра так

У ГР МУ ди вље ру же што ши пур ке пу не све тло сти ра ђа
Што се к’о сви ци у је се њој ти ши ни сја је
Ви дех ка ко се ста бљи ка су ши и до тра ја ва
По ми слих за штап да је ство ре на да је Знак

Ко ји се ука за у ста ром воћ ња ку што не ста је
Пред на је здом шум ског ра сти ња ви дех је као пут ни ка 
Што се у ње му об ја вио а ме ни стар цу ука зао
Исе кох ста бљи ку ди вље ру же а онај грм до сли је
Не ста у че љу сти ма ди вљег ра сти ња што све(т) осва ја

Са да идем са шта пом од ди вље ру же 
По за ра слим ста за ма мо јих го ди на и као ста ри знан ци 
Раз го ва ра мо са др ве ћем Куц нем шта пом о ста бло бу кве
Ослу шнем оно што чу јем са шта пом о то ме про збо рим

Знам да је у ње му: Пче ла у цве ту, плод све тиљ ка
За сја ла у по гле ду ви де ла пе сма гор ских ви си на и 
Мој жи вот над пра зни ном мрач них бе ли на
У ко ји ма ве ко ви ма скло ни ште тра жим ју тро тач ку при зи вам

По ро ди ца мо јих шта по ва се сва ког ле та уве ћа ва:
Кру шкин ма дљар, гра бов из да нак, зо ви но ста бло што
У се би још пре да ња чу ва... Ле сков прут...
На ста вља ју да жи ве као шта по ви са мном да ко ра ча ју 
О то ме су ђе ну пе сму тре ба да на Пи шем

Пе сму о шта по ви ма што пам те ста зе ко јих ви ше не ма
Ко ји ће јед ном кре ну ти у свет без ме не 
С овим пеј за жи ма што се у сти хо ви ма 
От кри ва ју као бај ко ли ка при ча о њи ма што у
Злат ној ти ши ни ста ре ку ће пам те мој пут

Ал по врат ка не ма 
О то ме по е зи ја од иско на све тли 

* Ја пан ска из ре ка




