
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

РАЈ КО ПЕ ТРОВ НО ГО

ДУ ША И ТЕ ЛО 
(пе сме и за пи си)

СМР ТИ ЈА САМ ТЕ НАТ ПЕ ВАО

С ра ном у том ср цу, там ну и ду бо ку,
с тај ном у том труд ну и про кле ту би ћу,

са зве здом на че лу, са искром у оку
га зи ста зом вар ке, мр тви Ује ви ћу;

смрт је тво ја љу бав при сва ко ме кро ку,
смрт је у твом ићу, у тво је му пи ћу,

смрт је у твом да ху, и у тво јем бо ку,
смрт, и смрт, и смрт у На ди и От кри ћу.

О смр ти сам се на пе вао
Смр ти ја сам те нат пе вао
Што сам имао то сам дао
И на том пу ту ни сам пао

Оба вио сам сво је по сло ве
Сад не ка о том дру ги сло ве
Те ло о се би нек се бри не
Ја одох мир но ме ђу ине

Ко ји су ти хи и кад бо ли
Бол је жи во ту зрн це со ли
Без бо ла жи вот би био бљу тав
А је зик пе сме дла кав ру тав
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ПО КУ ДА ТЕ ЛУ

Ни у мла до сти ме ни си слу жи ло
А ка ко ста ри мо ти ста риш још бр же
На те бе ми се чи сто сту жи ло
Не знам ко ту ка зну на ме не вр же
И при ве за мр ца уза ме да тру ли
Још ма ло и по че ћу да ху лим
Сву ћу тог змиј ског свла ка оло во
Као кад се раз врг не искон ско сло во
Ду ше и те ла раз дел бе оси о не
О мо је те ло шпрд њо ва си о не
Да ни си мо је знао бих шта ћу
Не ко ме дру гом да ћу те да ћу
Не ка те но се оно ме чи је си
Сто ти ну го ди на знам мо је не си
У ту ђем те лу сам се би сам стра нац
А ср це ку ца са мац са мац са мац
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ОД ГО ВОР ТЕ ЛА

По криј се по гла ви и ћу ти
Да ме не ни је гла ве се не би на но сио
Ти си из гле да за бо ра вио да је те ло храм ду ши
Ко те је ако не ја за спа лог у ра ном ђур ђев ском сне гу одр жао
Ко је ту гла ву про нео кроз по нор жи во та
У ко ји си не про ми шље но уле тао као у вр тлог ре ке
Ка да си оно це лом те жи ном те ла
Стао на сте пе ни цу ко је ни је би ло
И пао сре ћом на гла ву
И по ло мио ар ка ду
Ко те је ако не ја спа сао да не по ло миш и све дру го
И ко је нај зад ту пи ја ну гла ву
А пја на гла ва не но си бар ја ка
Хи ља ду пу та из вео на чи сти ну да се ола ди и оду ва
Ко би та квог не сми ре ни ка
Чи ји је гнев окре нут уну тра у се бе
Та квог де струк тив ца уа ви зао
Да без по сле ди ца за ста не на про план ку
И одах не да се не уни шти са сви јем
Ко је ако не ја из др жао то ли ка швај со ва ња
Де се так опе ра ци ја на кра ју и мо жда ни удар
И три ста дру гих чу да
Ко је све то ако не ја чо ве че из др жао ћут ке
А са да ти не ва љам са да сам мрц
Ста рим пре те бе
Што се не по гле даш у огле да лу бли жњих
И ко је нај зад то ма ло ра зу ма у тој тин та ри са чу вао
Да ево др жиш олов ку и без оч но ме ого ва раш на па пи ру
И још ми пре тиш да ћеш тај олов ни свлак од гли не да сву чеш
Про бај Оста ћеш го пуж у тр њу
Ни ко те ви ше не ће мо ћи за шти ти ти
Не го по криј се по гла ви
На кри ви ше шир и прст у уво па пе вај, као и до сад
Док још има вре ме на ка квог та квог
Ти си ипак за бо ра вио да је те ло храм ду ши
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ЈЕ СИ ЛИ ТИ АМЕ РИ КА НАЦ

Ти си из гле да Аме ри ка нац
Чи ји је ако ни је твој Ми ло срд ни ан ђео
Од ко га ево ма сов но цр ка ва мо
И она ко мри јет на вик ну ти
Вре ме је да поч нем да ху лим
До ста сам био снис хо дљив
Го спо де Ису се Хри сте Си не Бож ји
По ми луј нас гре шне
Све ти ша је све здвој ни ја ова мо ли тва
Бо же је су ли и ови што нам ово ра де
По тво ме по до би ју са тво ре ни
Да би у Бож јој ба шти би ло све га
А нај ви ше зла
Не ма мо се ви ше че му на да ти
Ово ма ло жи во та што је оста ло
Гле да ће мо кроз про зор
У све ове тво је ди во те
Ко је су са ме оп се не
Ти си ипак ипак
Бо же ме опро сти
Аме ри ка нац
Је ли да
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ОД ГО ВОР АМЕ РИ КАН ЦА

Зар још не ви ди те да смо вас
Из ху ма ни тар них раз ло га бом бар до ва ли
Ми ло срд ни ан ђео био је ми ло стив пре ма ва ма
Док вас је оси ро ма ше ним ура ни ју мом за пра ши вао
Што цр ка ва те са ми сте кри ви углав ном
Ва ша еп ска пе сма је ди на на све ту
Зо ве Бо га ста рим крв ни ком
Бог ве дри и обла чи и др жи му ње у ру ка ма
И у до слу ху је са на ма
Ху ли те ви већ одав но и на сва уста
По мо ме по до би ју не го шта
Бож ја ба шта је та ква ка ква је мо ја је
Гле дај те кроз про зор оп се не ми то ма ни
Ма ло ћу вам рас па ме ти ти свест
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ОД ГО ВОР НА СРП СКОМ ТВИ ТЕ РУ

Је дан наш је од го во рио
Док још Тви тер ни је ни по сто јао
Јест да си ти Бог и све ти је у ру ци
Али спу сти се до нас на зе мљу
И ле по с на ма срп ски се по ту ци
Ако смеш Аме ри кан че
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КА КАВ СА МУ РАЈ

По ме нух Му ста фу Ма џа ра. Ег зал ти ра ни Ку сту ри ца ско ро уз вик ну: 
Ка кав са му рај! Ни ка да као та да ни сам у та ко оштром и друк чи јем 
осве тље њу ви део ни ту чу ве ну при чу ни тај још чу ве ни ји лик. То 
је онај Му ста фа Ма џар пам тљив са не ко ли ке сво је из ре ке: Сви јет 
је пун га да; И кр ште ног и не кр ште ног сви јет је пун га да; Сви јет 
је пун га да ода свуд.
То ме се не ма шта до да ти.
Ка да тај лу дак кре ће у бој, на про сто окри ла ти. И не ма му рав на.
Тај не са ни чар ко ме у сан до ла зе оскр на вље ни де ча ци, ан ђе ли са 
Кри ма, ко је су Ана дол ци раз ву кли од ру ке до ру ке. Тај пу ста хи ја 
ко ји но ћу у шу ми пре за од сва ког шу шња и ко ме се при ви ђа ју 
сва ко ја ке утва ре. Сил ник ко га ни зур ла не ће. Тај уби ца чи је су очи 
за ли ве не кр вљу, од кр ви об не ви део, ко га на Ку сту ри чи ној Го ри ци 
про го ни ша ре на го ми ла ба ца ју ћи на ње га шта стиг не, кан тар ска 
ја ја, ре ци мо, по ги ну ће од не ког ста рог гво жђа, ко је ће из ко вач ни це 
на ње га за фр ља чи ти не ки Ци га нин.
Ка кав са му рај!
Це ла при ча од тог Ку сту ри чи ног уз ви ка до би Ку ро са ви но оба сја ње. 
Пре да мном се по че од вр та ти за чу ђу ју ће оштар и ја сан филм; стра
шне се квен це. Урав но те жен Ан дри ћев на ра тив фу ри о зно се убр за, 
а дра ма тич ни ка дро ви про сто по ку ља ше.
Не знам за што сам по сле овог су сре та ду го ћу тао и ми слио о том 
је дин стве ном Ку сту ри ци, не са мо као о филм ском ге ни ју већ и као 
о сјај ном не и ма ру, као о Мех мед па ши Со ко ло ви ћу – са мо у обр ну
том сме ру – ко ји нам је Др вен гра дом по ка зао ка ко би тре ба ло да 
из гле да ју ау тох то на на се ља др ве не и древ не Ср би је, а Ан дрић гра дом 
ка ко би тре ба ло да из гле да на ша ре не сан са, ко је ни смо има ли, сем 
не што ма ло у вре ме де спо та Сте фа на. Уо ста лом, на ша мо дер на књи
жев на ре не сан са је и по че ла са Ан дри ћем, а не и мар ска ре не сан са, 
ево, по зно са Ку сту ри цом. Кад не што не маш, он да то на пра ви, ка же 
овај са му рај, али са му рај са сун ча не стра не.
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КО САЦ

Ка квог сил ног ко сца је у те би књи жев ност упро па сти ла. Јо ван Де лић, 
као и ње гов име њак Скер лић, за и ста је учи тељ енер ги ја. Куд све тај 
чо век не сти же. Ено га у Хер це го ви ни, у Кра ји ни, сву да по Ср би ји, 
у Но вом Са ду, на Па ла ма, у Ба њој Лу ци, Бе о град да не по ми ње мо. 
Од ње га сви не што тра же. Он не зна да од би је. И он да му оба ве зе 
пу шу за врат. Он пи ше и да њу и но ћу: у во зу, ау то бу су, ком би ју, 
без рад ног сто ла, на ко ле ну. Не ма те тет ке, стри не, ни бли жње га 
у Пи ви ко ме ни је сти гао на са хра ну. Јер у Пи ви су сви у ро ду. Де лић 
је на ро чи то не жан пре ма бо ле сни ма. То знам по се би. Док је на 
Бор ко ви ћи ма имао уку ћа не, упр тио би на се бе сто ти ну ока по треп
шти на и но сио уз пив ске сло ми вра те. Он функ ци о ни ше са мо под 
ве ли ким те ре том. Као да се ка је што се на у ком из ву као од те жач ких 
се о ских по сло ва: ора ња, ко па ња, ко сид бе, се че др ва... И као да у 
пи са њу мо ра по тро ши ти ту од Бо га по зајм ље ну сна гу. И још је 
Јо ван Де лић чо век по зи тив не енер ги је. У ње го вој бли зи ни сва ко 
би ва бо љи не го што је. Овај упро па ште ни пив ски ко сац ко си и у 
књи жев но сти и сво је тек сто ве сла же у уред не от ко се, ко ји се у 
мно гим књи га ма зла те. По ма ло је та ки јех ко са ца као што је Де ли ћу 
Јо ва не.
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ТА ЈАЦ

Гле дај те Ма ти ју Бећ ко ви ћа док го во ри сво је сти хо ве
Гле дај те ка ко се по при ди же на пр сте
И ка ко ши ри лак то ве јер под па зу си ма кри је кри ла
Че кам дан ка да ће та ор лу ши на из ле те ти
Кроз не ки отво рен про зор у не бе са
И оту да из обла ка иш чу па ти Ву ка Бећ ко ви ћа сво га оца
Ста си тог ле пог мла дог и без гроб ног кра ље вог офи ци ра
И ре ћи: Има ли ко шта да пи та
Има ли не ко ка кву при мед бу
Та јац
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ЈЕ ЛЕ НА БАЛ ШИЋ, НА ША ЛЕ НА

Ко ка же да ис под ве ли ког хра ста тра ва не ра сте. А Је ле на Бал шић, 
а де спот Сте фан, а Оли ве ра. Ла за ре ва де ца су би ра не мла ди це 
ни кле из го ро ста сног хра ста. Је ле на је би ла бра ни тељ ка ве ре и 
на ро да у Зет ској све тој го ри. И рат ни ца и ти хо ва тељ ка. Мо ли тва 
и пе сма та да бе ху јед но. А Је ле на је ду бо ко ве ро ва ла. То се ви ди 
у раз го во ру са ду хов ни ком Ни ко ном Је ру са лим цем. И у Го рич ком 
збор ни ку. Је ле на ни је, раз у ме се, пе сни ки ња у ужем сми слу, као 
Је фи ми ја, ре ци мо. Чак ни као Ми ли ца Ла за ре ва, а по го то во не као 
де спот Сте фан Ла за ре вић, али је сте по де лу и ми шље њу пе сник 
у ши рем сми слу. Па и ло вац на ова кву та ко зва ну ме та фи зич ку 
по е зи ју Ми о драг Па вло вић је два је на шао, у пре пи сци са Ни ко ном 
Је ру са лим цем, је дан спи ри ту а лан уз лет на сло вљен „Опи са ни је 
бо го љуб но”. На ша па три јар хал на ама зон ка, јер Је ле на је би ла бо рац, 
и то онај пра ви, у ди рект ним окр ша ји ма, на ко њу. И у те шким 
раз го во ри ма са лу ка вим Мле ча ни ма, ко ји су за њу го во ри ли „та 
не мо гу ћа же на”. Же на Ђур ђа Дру гог Стра ти ми ро ви ћа Бал ши ћа, 
об ла сног го спо да ра Зе те, а на кон ње го ве смр ти и же на сна жног 
хум ског ви те за Сан да ља Хра ни ћа Ко са че. И бри жна мај ка сво га 
си на Бал ше Тре ћег. Кћер Ла за ре ва и се стра де спо то ва би ла је до стој
на обо ји це. Вла да ла је и пе ром и ма чем. Та на ној и ле пој Је ле ни 
Бал шић Зе ћа ни су од ми ља те па ли „на ша Ле на”.
Био сам у тим рај ским пе ри во ји ма Зет ске све те го ре. Ма ле цр кве 
и ма на сти ри као пе чур ке из ра сли у ка ме ну, је дин стве ни су украс 
овог је дин стве ног пеј за жа. А са твр ђа ве Мр њав че ви ћа још би је 
енер ги ја моћ не бра ће. И те че мле ко мла де Гој ко ви це. Са твр ђа ве 
се ви де три рај ске ре ке, а ис под се пру жио Ска дар, Ска дар ко ји 
смо не ко ли ко пу та на са бљу до би ја ли а за сто лом гу би ли. Ни кад 
ми се као та да ни је учи ни ло да је наш пут на се вер, у се о ба ма, 
тра ги чан пут, јер смо из гу би ли Ме ди те ран; мо ре смо по дру ги пут 
из гу би ли у ла жном ре фе рен ду му. „От ки ни леп ти ру кри ла, има ћеш 
гну сну бу бу.” За тво ри ле су се ка пи је пре ма све ту.
Ма ло ко би као ја во лео да још јед ном ви ди оне пе ри во је и оне об но
вље не цр кви це, да осе тим шта смо све има ли па из гу би ли. И то 
ола ко. И још јед ном бих да пу стим су зу за оном ле по том Бо жи јом. 
Али ни је још увек то из гу бље но, све док се у оним цр ква ма и ма
на сти ри ма по је ли тур ђи ја, овог све та као и оно га. И док у цр кве 
до ла зи на род. А до ла зи.
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ПО КУ ДА / ПО ХВА ЛА ДУ ШИ

Још ни сам ни зев нуо, а ви сте прх ну ле у ви ду гр ли це и ла ста ви це, 
је два че ка ју ћи да на пу сти те бо ле сно те ло и да чи но деј ству је те по 
по све ће ним пре де ли ма ку да смо за јед но хо ди ли. Пр во до гро бља, 
до Лу ке, до Пе ша и сле пог Ви да, да им ја ви те ра до сну вест да сам 
нај зад по чи нуо. Он да до ку ћи шта и до оне опе ва не зо ве. Са зо ве сте 
за гу гу та ле и за цвр ку та ле и прх ну ле до Ви ло во га бр да, ода кле се 
ви ди до на крај све та, а у Ви ло во ме до лу су вам се при дру жи ле и 
дру ге пти це пе ва чи це. То је био чи тав кон церт. Па он да уз Ло кви це, 
где је по стој би на ви ли ног ко њи ћа. Је дан ће вас од ве сти до Сту
ден ца, ту ће те се на пи ти жи ве во де, све ди жу ћи гла ви це на јед ну 
па на дру гу стра ну, а у се би се кри шом пре кр сти ти, јер ви сте на 
хо до ча шћу. Са вр ха Ма шћа и Ко та че, са вр хо ва Зе лен го ре ба ци те 
по глед до ле на Хум ни ну, на Вла хо ви ће, на цр кву Све тог Ла за ра и 
от пе вај те ту го ван ку му че ни ци Ста ни, мо јој мај ци – нек па да сни јег 
Го спо де. Ода тле се не ма куд већ у не бе са. Сву где са слу жуј те и пој те 
све се ћа ју ћи се јеч ма и ка ло пе ра. Жу бо ре из во ри и гор ска вре ла. 
Не ће те ме се ла ко осло бо ди ти ду шо гр ли це и се стро ла ста ви це, јер 
и у не бе си ма има по не што мо је. Ни сте, ваљ да, то ли ко за бо рав не.
Јест. Те ло је про па дљи во. Зе мља да бу де зе мља. Сву где би ми било 
леп ше и лак ше не го на Но вом гро бљу, али ту ћу би ти са сво ји ма, 
чист кад ме цр ви отре бе.
Ду ше, по бе гу ље, за што сте ме оста ви ле и од бе гле у не бо. Али ту 
вам је и ме сто. Ле ти те тим рај ским пе ри во ји ма и за ме не. И са мо се 
по не кад се ти те где сте пре би ва ле. Ни је вам код ме не би ло ло ше. 
До бро. Че сто сте се по тре са ле, јер сам ја стал но у зи мо мо ри дрх тао. 
Ни је жи вот што и по ље пре ћи... Пој те, се стри це Бо жи ће ве, већ на 
зе мљи обо же не пе сме. И на дај мо се јед ни дру ги ма, кадтад.
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ОД ГО ВОР ДУ ШЕ

Пра во да ти ка же мо, одах ну ле смо од оне те жи не и бо ле шти не. 
Ле по је оби ћи сва ова ме ста за пе сму ство ре на. Ви ше смо са да с 
то бом, не го кад смо у тво ме те лу би ле; сад смо ва зду ша сте, ла ко
кри ле, са слу жу је мо у оп штој ли тур ги ји и тво јим пе сма ма. Зар је 
то ма ло. Ни смо те из да ле и оста ви ле, јер смо на хо до ча шћу. Ов де 
се не се ћа мо ни јед ног рђа вог слу ча ја. Ни је да их ни је би ло. Јед ном 
си хтео да нас за да виш, је два смо се из ми го љи ле. Мно го је ви ше 
би ло ле пог. На шем ду е ту су се при дру жи ле и дру ге пти це – пе ви це. 
Сад кад ви ше ни смо са то бом, до ђеш нам и ми ли ји и дра жи. Ево 
слу ша нас и сми ље и ко ви ље. Ми ло мо је, си ро то на ше, ко га си осим 
нас и Љи ље и оне две ру ме не ја бу ке, два си на, та мо имао. Не ће ти 
под зе мљом би ти нео бич но. До ћи ће мо по не кад и са јед ног жбу на 
пе ва ће мо ти кад бу деш све ден на ко сти. Што ко сти бу ду ду же у 
зе мљи, све су све ти је. Ова мо го ре че шће ће мо те по ми ња ти. Јер 
све ло ше се пр во за бо ра ви, а оста је са мо до бро та. Пе сме пам ти мо 
и че сто их гу гу ће мо и цвр ку ће мо. И да знаш, ови го ре их ра до слу
ша ју. Јест, те ло је про па дљи во. Би ло је те рет и на ма и те би. Те ло 
је у зе мљи, а ду ша у не бе си ма, ка ко и тре ба. А опет смо не ка ко 
утро је, си ро то мо је. До ћи ће дан ка да ће мо опет би ти јед но. Ве руј 
у то и на дај нам се с про ле ћа. Та мо на сун ча ној стра ни.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ ДУ ШЕ

Док ти ле жиш у мра ку та мо где ле жиш, нас две ле ће мо не бе ским 
ша ром. Ако је ово тај рај, ни шта на ро чи то, свак се о се би за ба вио, 
и да ми ни је ла ста ви це, смрт но бих се до са ђи ва ла. Нек при ча ко 
шта хо ће, али је зем ни шар за чо ве чи ју ду шу рај. Не мој жа ли ти 
што ни си са на ма. Ти се са да од ма раш. До бро, там но је, мрак је, 
али ти си у та ми и мра ку знао да ти ху јеш и бу деш са со бом, јер, 
ми ли наш, ов де је до сад но. Ле по је и чи сто, су ви ше чи сто, ва здух 
опи ја, али ако ће мо пра во, ово је ки че рај ка. Ис па да да те те ши мо, 
а у ства ри се бе те ши мо; ов де је до сад но. Зе мљу је Бог за чо ве ка 
уде сио, зе мља је, ка ко пе сник ка же, „ша ре ни ца ду ге”. Са мо је, ето, 
уде сио и да уми ре мо, и ти ме све по ква рио. А опет они, као Ме ту
за лем, ко ји не мо гу да умру, и они па те. Пат ња на све стра не. Чу вај 
се, ми ли мој, до да на ка да ће мо опет би ти уце ло вље ни, а тај дан ће 
до ћи. Ре као ми је то је дан ов де ко ји све зна. Чак је ре као и дан када 
ће се то зби ти. Али мо ја пти чи ја па мет ни је то за пам ти ла. До ле, код 
те бе, па цо ви не ма ју при сту па. То смо го ре уде си ле. Не ћеш би ти 
оскр на вљен. До бро, цр ви ће да те опле ве и све ду на чи сту кост. 
Кост је све та. Кад до ђе до уце ло вље ња, све ће се опет по пу ни ти 
и би ти ка ко је и би ло. А сад при ми гу гут од гр ли це и цвр кут од 
ла ста ви це. Ти знаш да смо нас две тво је.
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ТУ ГО ВАН КА ТЕ ЛА

Са мо ви гу гу ћи те и цвр ку ћи те. Ле тај те кад вам је Бог дао. Ја ов де 
ча мим у за мра че ној со би, у ком фор ном гро бу. До ме не не до пи ре 
ни шта. За ми шљам ка ко па цов ским ка на ли ма па цо ви је зде на ново 
ме со ко је при сти же сва ко днев но. Цр ви ра де свој по сао. Не ка ко до ђем 
по сле њи хо вог ра да, се би и чи сти ји и лак ши. Ка да се срет не мо, 
не ће те ме пре по зна ти. Ко сти су све исте. То са уце ло вље њем, то 
је тек са мо не ка уте ха. Не ма од то га ни шта. Чим сте ме на пу сти ле, 
ја сам са мо мр твац. А мр тав чо век је до ве ка мр тав. То да ће мо се 
јед ном ваз не ти, и то је уте ха, са мо не знам ка ко то ли ко ду го тра је. 
Ја дан је чо век. По ну ди му на ду и он се за њу ухва ти с обе ру ке. То 
што ми по вре ме но с оног жбу на гу гу ће те и цвр ку ће те, да зна те да 
вас не чу јем. Ле жим у та ми као кла да. Не чу јем ни шта. Не ви дим 
ни шта. Од све ко ли ког свет ског ја да не до пи ре до ме не ни шта. То 
су не чи ји сти хо ви, али ја са да не знам чи ји су. А ни је ни ва жно. 
Ва жно је да знам да вас две по сто ји те, да не бом ле ће те и по је те. 
Пој те, ду ше не бе ске, пти чи це Бож је, да се зна да го ре има не ко 
наш, да и за нас по је. Ту го ван ку те лу дав но сам от по јао. На дам се 
да сте је за пам ти ле. Пој те не у те шном ме ни.
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МЕ ТУ ЗА ЛЕ МО ВА СМРТ

Те ло и раз врат јед но су од са мог по чет ка
и ве чи то ће оста ти кал ства ра ња,
на лич је Бож је му дро сти, ми ло ср ђа и ле по те

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чо век ће не ко вре ме га ми за ти по
по вр ши ни зе мље, на предна зад,
све док се бож ји за вет с њим не окон ча
и чо веч је име у књи зи жи во та бу де за у век из бри са но

Мо то Син ге ро вом ро ма ну „Кал”
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УМРИ, МЕ ТУ ЗА ЛЕ МЕ, МИ ЋЕ МО ДА ГА МИ ЖЕ МО

Ако је, а јест, Ме ту за лем нај ста ри ји, он се све та на гле дао, и свет му 
је, ја мач но, до са дио. Али ва ља умре ти, а о то ме не ко дру ги од лу
чу је. За сво га окрут но ду гог жи во та Ме ту за лем је ра за брао да су 
„те ло и раз врат јед но од са мог по чет ка / и да ће ве чи то оста ти кал 
ства ра ња”, да кле глиб и бла то и муљ, „на лич је Бож је му дро сти, 
ми ло ср ђа и ле по те”. А шта је он да ли це Бож је? Па ду ша, ваљ да. Да 
ли је те ло у ка лу и гли бу ства ра лач ки прин цип чо ве ков, да ли је тај 
муљ пло до но сан, ма да на лич је све га Бо жи јег. „Ал на во ди је лен че, 
/ ро гом во ду му ћа ше, / а очи ма би стра ше”. До ду ше, то је из јед не 
дру ге пе сме. Али све су пе сме јед на пе сма. Рог је, као и јед но рог, 
раз у ме се, фа лу со и дан сим бол и фан та зма де ви ца и му дрих и лу дих, 
а очи као „про зо ри ду ше” у ми ло сти су Бож јој, да кле ду хов на стра
на би ћа, ко је оштри ном свог по гле да ту мут ну во ду би стре. Муљ је, 
да кле, плод ски, жи во то дај ни прин цип; свест је, из гле да, ја ло ва. Шта 
све из ово га ме ту за ле мов ског за ме ша тељ ства про ис хо ди. Ни шта 
ве се ло. Ме ту за лем се на жи вео. Хи ља ду го ди на. И ње го ве ре чи личе 
на Про по вед ни ко ве: „Чо век ће не ко вре ме га ми за ти по / по вр ши ни 
зе мље на предна зад / све док се Бож ји за вет с њим не окон ча / и чо
веч је име у књи зи жи во та бу де за у век из бри са но.” Ка ко раз у ме ти 
овај ци ни зам, ову апо ри ју, ову по шаст те ла и раз вра та, ко ји су јед но 
од са мог по чет ка, али су и кал ства ра ња. То ство ре но (чо век) ће 
га ми за ти по по вр ши ни зе мље на предна зад и кад се раз врг не Бож
ји за вет, чо веч је ће име би ти из бри са но из књи ге жи во та, јер је 
раз врат чо ве ков на лич је Бож је му дро сти, ми ло ср ђа и ле по те. А шта 
је он да ли це му дро сти и ле по те. Па ду ша, ваљ да. Али да ни је на
лич ја, оног „ка ла ства ра ња”, не би би ло ни жи во та. Чи ји је овај кал 
ства ра ња? Чо веч ји или Бож ји? Или и чо веч ји и Бож ји? Јер ако нас 
је, а јест, Бог по сво ме по до би ју ство рио, је су ли и ово те ло и кал 
ства ра ња Ње го ви. Али и оне очи, до ду ше из дру ге пе сме, али све 
су пе сме јед на пе сма, та ко ђе су Ње го ве, очи што муљ жи во та би стре. 
Ето од са мих про тив реч но сти чо век је са здан. Та кви по сто ји мо. И 
не ма нам уз ма ка. И те ло смо и ду ша. Те ло је са суд ду ше, а опет је и 
кал ства ра ња. У тој не ре ши вој апо ри ји ми га ми же мо на предна зад. 
И на кра ју ће мо би ти из бри са ни из књи ге жи во та. Ка ко се с тим 
су о чи ти. Ме ту за лем, ре ко смо, има хи ља ду го ди на. За це ло је се ни
лан и ми сли ако он нај зад мо ра да умре, во лео би, из гле да, да за 
со бом по ву че све што зе мљом га ми же и у цр ну зе мљу уте ра.
Али ка ко год да је, не ка оно је лен че, ко је је и те ло и ду ша, ро гом 
во ду му ти а очи ма би стри, док још има во де. А ни ње не ће би ти.
Све је та шти на и му ка ду ху.
Умри, Ме ту за ле ме, ми ће мо да га ми же мо.
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СВА ЂА ГР ЛИ ЦЕ ПА ШИ НИ ЦЕ И ЛА СТА ВИ ЦЕ УКО ЉИ ЦЕ

Ле те ће пер је. Кад ти ка жем. По сва ђа ле се гр ли ца удо ви ца и уко
љи ца ла ста ви ца.
Она не ма ни ку че та ни ма че та а ме не пи та што сам ту жна. Мо ји 
су пти ћи оста ли у гне зду из над Ла за ре вог про зо ра без игде ико га. 
Она се ге га с но ге на но гу по рај ском вр ту ко па ши ни ца, гор да 
гу гут ка с огр ли цом.

Пти ће су ти до са да по је ле вра не.

Још јед ном ако то по но виш, рас ки ну ћу ти огр ли цу. Гр ли це удо
ви це, шет кај се и ле тај са ма. Ни чи ја ду ша ти та ко беш ћут на не 
мо жеш би ти. Ви ше ни смо за јед но. Су чим ће мо изаћ пред Ла за ра. 
Има да сви сне мо од сти да. Го во ри ли су ме ни да го лу бо ви ни су 
уоп ште го лу би је на ра ви. То су кр во жед ни ле те ћи па цо ви, гад на 
вр веж.

То ва жи за оне у гра ду, де бе ле го лу би це кон теј нер ке. Дру го смо 
ми, шум ске гу гут ке, вит ке и ле пе.

Сти шај се, ла ста ви це, има ћеш но ве пти ће и но ви про зор и под њим 
гне здо и но вог Ла за ра на не бу во за ра. За ћу ти, ла ста ви це, уко љи це, 
не бру кај оног чи ја си ду ша.

С огр ли цом се по здра ви, гр ли це.

Ај де, ај де, ево ти је дан гу гут. Дај ти ме ни је дан цвр кут и да се по
ми ри мо.

Гу гут, гу гут. Цвр кут, цвр кут.

Оче ви дац ни је си гу ран да ли су се то по сва ђа не пти це по ми ри ле 
или су се ду ше мир бо жи ле.
Пер је ни је ле те ло.
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ЛА ЗА РЕВ ПЛАЧ

Умро сам а свест ми ра ди
Уми реш ако стал но ми слиш
Шта ће се са те лом до га ђа ти у гро бу
Че ти ри да на и но ћи са мо о то ме и ми слим
Хо ће ли се и ка ко те ло ко је је зе мља
Сто пи ти са зе мљом
Гр ли ца и ла ста ви ца већ су прх ну ле у не бо
Оне су и ина че са мо ме та фо ре ду ше
Љи ља је са мном на зе мљи

Мо ја Љи љо сун це огре ја но
Ду шо мо ја на зе мљи оста ла
Док ја гро бу по ла ко от хо дим
Хо ћеш ли ме ви ше огре ја ти
Ко ће ме не та мо до че ка ти
Ко ће ме не жед на на по ји ти
Ко ће ме ни нок те под ре за ти
Ко ће ме не осме хом уми ти
Ко ће ме не смр злог ушу шка ти
Ко ће мо је су зе убри са ти
Да не бру кам се бе пред мр тви ма
Ил то та мо ни шта тре бат не ће
Срб је Хри стов ра ду је се смр ти
А што при је о ма ње гре о те



223

ЉИ ЉИН ОД ГО ВОР

Што од се бе жи вог чи ниш мр твог
А од ме не пра виш удо ви цу
Не бој се не ћеш ду го би ти сам
Ето ме не убр зо за то бом
Ка ко бих ја без те бе ми ли мој
Од не си при не си скло ни за кло ни
Ето ис па де као да је мо ли тва
Бр зо но гој ме ни не би те шко
Јер сам те као ни ко во ле ла
Био си мој муж и мо је де те
Пе ва ћу ти успа ван ку крај гро ба
Од ма рај се од жи во та ти хуј
Мрак и са мо ћа ту су ап со лут ни
Жив си пе вао као да си мр тав
Сад ме сва ка реч у ср це по га ђа
Че кај ме на осун ча ној стра ни
Кад до ђе вре ме уце ло вље ња
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УЦЕ ЛО ВЉЕ ЊЕ

На ко рак до гро ба сти же Љи ља
На де сном ра ме ну јој гр ли ца
На ле вом ра ме ну ла ста ви ца
Сун це ме огре ја
Ка мо си то кре нуо
Вра ћај се у жи вот
Имаш ти још по сла
Гу гу ће гр ли ца цвр ку ће ла ста ви ца
Јо ван Ми лан и Ми ло ван се за ве ре нич ки сме шка ју
Ра до ван ве ли да де пре си ју до ту чем шта пом
Шта ће де пре си ја на том оце ђе ном ли цу
Нек њен су ви лад би је са не ког дру гог
У ср ци ма ле пр ша љу бав
Уста ни, Ла за ре, чу јем ду бок и да лек глас
Ско ро ме убе ди ше
Ду ша уђе у те ло
У те лу ста ну је ду ша
Те ло ма ка кво да је
Ако је у ње му ду ша
Оно је ду шев но
Та ко се јед но став но пред Ла за ре ву су бо ту
Збио ри ту ал уце ло вље ња
А то вам је оно кад су ду ша и те ло
У са гла сју
И та ко ме при вре ме но оте ше од смр ти
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ИЗА ЂИ ЛА ЗА РЕ

Ни су га ра за пе ли
Ни је имао тр нов ве нац
Ра сла бљен ле же у пе ћи ну
Под је дан ка мен
Ми сли ли су да оде да спа ва
Ма ри ја ко ја је ми ром
Опра ла Хри сту но ге
А ко сом обри са ла
Оп се ти се ка ко је
Ла зар на смрт бо ле стан
Оде да на ђе Хри ста
Јер је зна ла ко ли ко
Му је Ла зар мио
Че ти ри да на је Ла зар ле жао
Већ је по чео да за у да ра
Хри стос је за пла као
Да сам био ов де он не би умро
Иза ђи Ла за ре ре че
У за во ји ма и с убру сом на че лу
Ла зар је устао и иза шао
Не ди жу ре чи из мр твих
Већ љу бав
Са ис ку ством смр ти
Ка ко је Ла зар да ље жи вео
Је ван ђе ље не го во ри
Вас кр се ње Ла за ре во
Би ло је глав на про ба
Пред Хри сто во вас кр се ње
Ма ла ка мер на по ро дич на про ба




