
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ЗО РАН КО СТИЋ

АР ХИВ ЧО ВЈЕЧ НО СТИ

ДУГ

На де жди

Пре да мном ни шта не скри ва ти.
Јер ја сам ду жан на шој дје ци
пје сме ко је би, Бог ће да ти
(кад по ста не мо прах и сје ни),
па ле, на Су тра, као ле ци
и наш од го вор ус кра ће ни

од истих ко ји сад кле ве ћу
без же ље ри јеч да нам чу ју.
Вра ћам и њи ма – за не сре ћу – 
пје смом, док са ми не про по је:
одав но они не ри му ју,
одав но мај ке њих не до је,

већ ду го све су ма ње љу ди,
већ ду го све ми то схва та мо
а су ви ше смо крат ко буд ни
да би ви дје ли (осим ко су)
и шта нам ми сле они, та мо.
Ми смо спа ва ли на па то су

Са ви ног хра ма, са ња ју ћи
јар ку бу дућ ност и нас и њих
у рас пје ва ној, оп штој ку ћи.
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Ка ко то оса са нак пу сти,
а га до сти ма кри вац ки њи –
не дај мо да нас зле че љу сти

ла жи ма (к то ме са тр ве не)
и си ро ча ди на шој зга де:
да дје ца кла них не цр ве не
пред по том ци ма без оч ни ка –
од го ва рај мо, сад, одав де,
спе ри мо са нас кал крв ни ка,

од го ва рај мо ка ко би смо
(да Хри стос од нас зах ти је ва),
Ње му сро чи ли на ше пи смо:
Нек пи ше са вјест уми је ћем,
јер та ко пје сму ко не пје ва –
дје ци, у Су тра, сти ћи не ће.
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ТЈЕ СКО БА

Про стор се зби ја, зе мља узи,
на ра штај чи ли, не бо гу сне
и во да гру ша: со у су зи
знат но је не го не кад сла ња,
рас тва ра образ, је де усне –
па је све ма ње и ри да ња

а ту ге не го икад ви ше;
ри зик је је цај и због со ли
и за то што ко јек ти ди ше
од да вље ни ка ду бље, бр же:
ва ли ва зду ха слич ни смо ли
јед њак и плу ћа та ко пр же

да уз дах зна чи уми ра ње,
а и за жи ве пре ти је сно.
Што ви ше смр ти, гро бља ма ње
и ду ша ко је јав но жа ле –
на ра штај чи ли по што свје сно
ра чу на мр тве у за спа ле.
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ОБЕ ЋА ЊЕ

Ја сам из мр твих стао ме ђу жи ве
и сто га ни сад ово не по и мам –
му че ме ва здух, во да, по ља, њи ве
(због че га не мам ни оно што имам).

Од већ је те шко од ви ћи се смр ти
у ко јој ни је ва жно шта је чи је,
за ко ни ови кру ти су и кр ти –
њи ма ме кр ши, ка ко хо ће, сви јет

ко ји са смр ћу ни је био бли же,
а оси о ност не да му да схва ти:
тек иде та мо ода кле ја сти жем
и че ка ћу га ов дје, кад се вра ти –

не ви чан, не ук и, по сли је ада,
не до ра стао не ка да шњој ро ли,
јер он ћу би ти, а он што ја са да
и схва ти ће ми, бо лом, ове бо ли.
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ДРУ ГО ПО СТО ЈА ЊЕ

Све чи ме би смо и над со бом бди смо 
за свог тра ја ња, ми све на пу сти смо 

(пре ста ри, сла би, или из за мо ра),
од ре ко смо се и коп на и мо ра,

је зи ка, пи сма, по сто ја ња ду гог –
а све при сво ји оно на ше дру го

што се по тур чи, што се по кро а ти
и што би са да во ље ло има ти

осим име на, срп ско све оста ло!
До то га им је на ро чи то ста ло

од тре на кад се на ро дом про зва ше – 
од тад би, дру го по сто ја ње на ше,

да је – не пр во – не го чак је ди но:
услов за то је да ми бли је ди мо

и у про шло сти и у овом до бу,
мје сто нас, они – под стећ ком, у гро бу,

ја ми, на ко цу, у пје сми, у при чи –
тек да не бу де нас ни гдје и ни чим,

сем дје цом ко јој ни је ва жно ко смо:
кад узму и њих, зна ће – све да до смо.
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ЈЕ ЗИК НЕ БЕ СКОГ НА РО ДА

Сво је ри је чи Ср би на пу шта ју –
пу стим про сто ром го во ра лу та ју,

тра же ћи на род, ста ри или ини
да ри је чи ма опет их учи ни,

да име ни це бу ду име ни це,
че ка ју исто што пси лу та ли це –

али умје сто у ре мен је зи ку
не вра ћа ју се ни у гра ма ти ку,

љу ди не ма ју за њи ма по тре бу
ка ко на зе мљи та ко ни у не бу – 

у ја ти ма их про сто од ба цу ју,
уза луд кри ци – чак и кад их чу ју

за обла ци ма, Ср би чу ју ждра ле
(на пу ту к ју гу и подсвје сно жа ле

те не ви дљи ве, укле те се ли це),
а не је зи ка род ног за мје ни це,

све зе, при ло ге, при дје ве, гла го ле
(док пла чу не бом је зи ко ве бо ле):

„Го спо де, опет, с је зи ком сје ди ни –
с на ро дом ко ји и не зна шта чи ни”.
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АР ХИВ ЧО ВЈЕЧ НО СТИ

За др жа ло се у је зи ку са мо
то што ми, љу ди, тре ба да има мо:

и док ми сли мо да смо што смо би ли,
да ни смо ни шта људ ско из гу би ли,

јер у је зи ку, чо вјеч јем ар хи ву,
во ди мо сва ку ри јеч као жи ву

и не про ла зну по твр ду људ ско сти –
све лих ри је чи то су прах и ко сти

у ур ни слу ха гдје их и озву че,
по ме ло ди ји, сје ћа ња на Ју че,

на онај да тум кад су пре тво ре не
у људ ско бив ше, у по кој но ме не –

оно га ка кав не по сто јим ви ше
сем као онај што по слу ху пи ше

у по ку ша ју да је зи ком вјер ним
звуч ност ар хив ску у се би из мје ри

раз ли ком жи вог и мр твог од је ка –
ста ње људ ско сти уну тар чо вје ка.



12

ВА РИ ЈА ЦИ ЈЕ ИС ПРА ЗНО СТИ

Ри је чи што бје ху 
зна чај не до ју че,
кад из гу бе је ку 
ис пра зно ли зву че!

Ис пра зно ли зву че 
ри је чи што бје ху
зна чај не до ју че 
кад из гу бе је ку!

Кад из гу бе је ку,
зна чај не до ју че
ри је чи што бје ху, 
ис пра зно ли зву че!

Ис пра зно ли зву че 
кад из гу бе је ку
ри је чи што бје ху
зна чај не до ју че!

Зна чај не до ју че
ри је чи што бје ху,
ис пра зно ли зву че
кад из гу бе је ку!

Кад из гу бе је ку,
ис пра зно ли зву че
ри је чи што бје ху 
зна чај не до ју че!
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ЗА МЈЕ НА СТА НА

Има ња не мам ни за гро ба,
сва ми је зе мља ова со ба

(гдје сад и пи шем то ре да ка),
на сли је ђе на од пре да ка,

је дан кроз је дан у вла сни штву,
шест и по са пет (ал’ уз ни шу

са фри жи де ром и шпо ре том),
плус ку па ти ло с то а ле том,

врх тро спрат ни це на ман сар ди
па мо же да се на до гра ди, 

на до град ње су пла ни ра не 
(кров не те ра се с обје стра не) –

у Чи сти ли шту, мир ном кра ју,
с два пу та, јед ним – пре ма Ра ју

и оним дру гим пре ма Аду:
за слич но, ил’ у Но вом Са ду,

ил’ у Ига лу, уз до пла ту,
тим ве ћу што сте бли же бла ту.




