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РА ДО МИР Д. МИ ТРИЋ

КИ НО „МЕ ДИ ТЕ РАН”

КА СИ О ПИ, КА СИ О ПЕ ЈА

За Ди са и Ма за ли на

Пред зи мље, до ба утвар не и квар не бла го сти. 
Вје тар што су че ду ге ко се са мот ним јо ха ма. 
Ср це док ту чан је струг што сте же се и ко ча њи 
у ки се ли окус зу кви, рај ских ја бу ка, с ону стра ну 
не бе са от куд цр но мли је ко ка пље, по ко сти ма 
од гво жђа, те ра са стим ко при ва ма, по ам бро зи ји.
Усну лих то је епи сто ла, што бу ни оши те, сли ке ра ши ва,
у осрч ју по смр чад би ва ту га ма нео д жа ље ним. 

Гле дао сам у то зла то мра ка на оба ла ма крф ским,
у ду ше сто пље не с мо рем од ка тра на и плà ви ла,
обо ре не ти фу сом и ра на ма цр вљи вим, у по е ти ку жу чи 
оног што ле гао је у гроб ни цу као да ли је же у ко ли јев ку, 
са драх мом и по у џе пу, пла том за ла ђа ра што 
пре во зи дру гој оба ли, из над сми је ха ку пачâ, смрт не 
пла цен те, над га ле бљим кре шта њем и ка шљем ту бе ра на
оног што сли као је жу стро кра ду ћи од жи во та док је чи лио
из ње га у сти хи је обла ча стих ци ру са, у па муч ни по чин. 

Бо ље ли су по љу би, да ле ки као пред је ли Акви ле је, 
ту мо ри што бу бре у жи ла ма као дав но у пи са ни ри зо ми. 
Ти је ло док је ге о ме три ја, те рор ши ре ња и су жа ва ња.
Ви ме на гло од ба че ним мла дун ци ма. Гор дост ото ка,
ча мо ти ња Леп тис Маг не, ко шти ца што је ва ља је зик.
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По глед из ду бљен у оку ска ра бе ја као сје на ази му та. 
Го ди не што су их по је ли гу ба ри, ру би не умољ ча не.
Кван ти, аба ку си ко ро ди ра ни, пр сли тра фои по пут вр че ва, 
ски фо са, ари ба ла и ле ки та од не у спје лих по ма за ња. 
Ма ки ја у ко јој сни је го ве сје ве ра су сти же га реж ју га. 
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СОН ДЕР МА ЈЕ РО ВА, ЗА ДВО БОЈ

У ју тро то уђо смо ча сно, по пут древ них 
бо га ти ра, и ево нас – Ахи леј и Хек тор хра бри, 
је дан на спрам дру гог, про мр злих вје ђа, 
са ћу ко ви ма над гла ва ма, љиљ ци ма ноћ ним;

тре ба сад би ти про рок а не пје сник са мо, али ка ко 
кад су пуц њи пред на ма, лед но оло во за на ша 
го ру ћа че ла. Бе сми сле на рас про ру ка ви ца би је лих, 
про кли њем те ју трос, јер на спрам ми ни је тек чо вјек 
оби чан, но и све на ше Су ма тре, ла мен ти, се о бе 
и Хи пер бо ре је, све То ска не и све Шпа ни је и Ви да 
што ме из не ке бли ске тми не пре ко ри је ва, ћу до ред на. 

Бес крај ни пла ви круг и у ње му зве зда, 
умје сто мет ка што ме про ма шу је. 
Сла ва бе смрт ном бо гу! Je re non ce! 

За сли је пи ли те зра чак сун ца, над Бом ба јем 
ко ји је на ме че као, или ле пет ро ди ног кри ла, 
у чи јој ћу се сјен ци стре ло ви то об ру ши ти на фо ке ре 
Цр ве ног Ба ро на, то не са знах ни кад. Слав но бје ше, 
мо је од у ста ја ње и твој, на мјер ни ли, про ма шај,
а не тек не вич ност ви је ку пи што ља Дун ђер ских, 
чи ји кре мен оро за на љу бав ну пје сму на гна 
то га ју тра, мје сто са мрт ног хроп ца, коп ца 
за гроб ног ко ји уз ле ти у не вид вр шач ке ку ле. 

Тво јим сам очи ма гле дао, доц ни је, Ме ди те ран, 
под кри ли ма јед но мо тор ца, а ти си ме но сио, 
брат ски, све до сје вер них лед ни ка. Јер са мо се 
ра ста ју та ко они ко ји и мег дан ди је ле као на фо ру.
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КАФ КИН БЕ СТИ ЈА РИ ЈУМ

Бес кру пу ло зно се са мо во ли, до пот пу ног 
по ти ра ња, се бе ни ште ња у дру гом. Ју тар њи тра го ви 
у сни је гу до во де до ле ша или жи вуљ ке ко ја дрх ту ри 
на мет ко ле ту. Та лан ти у зе мљи ври јед ни ји су не го
они у ли хвар ској ру ци. Та шти на да ка ко све је. 

Сем тво га ли ца ко је но сим у смрт. Ништ ли сам, 
фан та зма што ће ти се ука за ти док се бу деш ус пи ња ла 
уз кро во ве гра да, на Жиж ков, у маг но ве њу ма гле.

Као глад ни ко бац про дор на ока не ка оста нем 
у ри је чи ма са мо што их те би ода слах, све оста ло је 
ва тра и прах. Сва са гри је ше ња што их уто пих за жи во та, 
све оста ло кâм је о ко ји уда рам тје ме у зи ду 
сли је по у ли це. Сјен ке над од ром исте оне су, 
ко је ви дјех у дје ти њој со би у ста ром гра ду, 
дав не ли 1890, над сви је ћом под ко јом је мај ка 
чи та ла, ја стреб, ку кац, сто но га, црв би ро кра ти је... 

И сва ту га ко ју је у ме не Јо зеф узи ђи вао стр пљи во. 

Са го ди на ма од ска ка ва ца. Чи ји ми се обри си и са да 
сми ју са млач них стро по ва, ов дје у Кир лин гу док ми 
се у гру ди ма рас цвје та ва цви јет смр ти, мо ја бра на 
ди са њу у овом сви је ту. Пра штај све што спр жи плам 
а ру ком мо јом за пи са но би, са да ме вје тар од но си 
пу сто по љу ко ме од лу та ћу за у ви јек, иа ко знам 
да лут ња мо ја не ма кра ја, са мо ме свр ше так 
ис пу ња ва и све та агра фи ја. За све оста ло – Ша лом!
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ФА МА ГУ СТА

Не ће то ви ше би ти град ко ме ће мо се вра ти ти. 

Сти је на на мо ру, над ни је та над на ше ма ле
ра до сти и ве ли ке ту ге. Ти је ла смо ко ја хлад не, 
над ко ји ма га вран бди, иа ко уља ни ца ки пар ског 
сун ца пр жи нам че ла још ду го у та ми. 

Од све га је оста ло са мо сје ћа ње.

На за тр те вр то ве, на за тра вље не бив ше жи во те, 
под ске ле ти ма кра но ва над ко ји ма ди вља 
ћу дљи ви вје тар. Ни ска на вра ту гра да је пу кла, 
от ко тр ља ни смо мје сти ма ко ја нас ни ка да 
не ће при хва ти ти, раз дру же не и да ле ке. 

А бје ше тво ја ру ка у мо јој, под зи дом ма сли на, 
цр ве них но се ва као у клов но ва ле жа ли смо, 
а не бом си ме во ди ла као Ша га ло ва не вје ста. 

Ти би ла си мој грал, а ја твој же ник. 

Под пи је ском ме са ор ским са да по чи ва све.
Пре ки ну то кур шу ми ма, бом ба ма, пре ки ну то 
ти ши ном ко ја ра за ра, што оста не по сли је све га. 

Ко ли ко те има у без ме ни ци, ма ло ср це, 
што си ми ку ца ло у дла но ви ма, пла хо, као у гр ли це, 
што сам ти је оно мад ста вио под блу зу, 
над ма ли ња ком, та мо гдје стра жа ри мла деж. 

Тр гла си се, а очи ти но же ви, што ме си је ку још 
и да нас на кон че тр де сет го ди на ко је су те 
од ме не скри ле. Нај ви ше бо ли оно што се слу ти, 
кад ду ше сра сту а ти је ла се ни кад у јед но не здру же.
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МО РИЊ, ДЕ КА ДЕН ЦА

Ље то од фос фа та, сла но, дах та во и љу бе зно.

Кроз зе ле ни шпа лир ту ге, у бо ча тим во да ма мо рињ ским
сја је тво је очи као у ико на Те о фа на Гре ка, и у це тињ ске 
Фи лер мо се. По стран це, она ко, као у Ко ко љи них ан ђе ла, 
сти дљи во. Го ре, ви со ко, у кро шња ма ко ста ња, у цва сти, 
у бер би, го спод ски лар ма ју пче ле у фрук то зним хим на ма, 
и чу је се оту жан пи сак ја стре бов. Ши ри се опу та ср ца. 

Кâд хар мо ни је, та мја нов ми о мир, густ по пут ло го ре је. 

Дје ца лар ма ју на пон ти, тру бе бро до ви као у до врат ку 
Оги ги је. Угор сам што ти је у вр шу упао, па све бу ца.

Брек тав сом, ста ри ји од пре кам бри ју ма. Фо сил што се мр ви 
у сви је ту ко ји га ћу шка из ван. Та ко се и љу бав за чи ње, 
ис пр ва бу де ку ка вич ји по лог, а доц ни је од пат ке ла бу да 
ства ра. У тво јој сам по гру жен во ди. Цје лов од ка ден ци 
што но ћу до пи ру пла хо са ман дра ча, ле зи јом си дри ла. 

То пот твој у ме ни зво ни као клом пов бат по ас фал ту 
ко ји ноћ хла ди. Што не и ма ри мо рињ ски да њу из гра де, 
ви ле об ноћ уру ше и у ма гле Сни је жни це са со бом од не су. 

Због ка стигâ и па шквилâ не ка зи вих те гоб но је са зда ти
храм свој тво јој сла ви. Да ста ну мо ри ла, дав не ку ге, 
те бе из мо ли смо, под ору ом, у тми ца ма ноћ ним. 

Љу ба вљу од фос фа та, сла ном, дрх та вом и љу ве ном.

Ко кот је то што кокòтâ над са р ко фа гом, и у ру ду зо ре 
на из во ру сту де на Сврч ка. Осмје јак тек, ко јим се 
сми је мо смр ти, што ра сте у на ма као је трен ме тиљ, 
кад сви по спу. У ра сви ту, до дир благ, при сно рук. 

Фре ска, фри шко о ти сну та у чар ша фу ју тре ном, у раз да њу. 
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AC QUA AL TA

Во да на ди ре, об у зи ма тле, као оп ши ти ва здух
на древ ним раз бо ји ма, као све оп шта пли ма ти јелâ 
што сту па ју не за у став но, по пут ле зи ја вар ва ро хор ди.
Је сен је и Ве не ци ја то не, али ту ри сти се и да ље ти ска ју,
про сти ру ћи пла што ве од ман га на истар ским мер ме ром.

До ба је тру ље ња, ме мла се пре ла га но усто ли чу је 
у ла гу на ма, пле ту ћи па уч је мре же, без за зор но, 
од Мар ге ре до крип те у ко ју је усје чен Лон ге нин сан.
Ка мен се рас та че по пут шо де ра у на пу ште ну мај да ну. 
Блу ди мо кроз мо ре што бу бри и рав на стра сти ма мје ру. 

И бо ро ве цр но гор ске уса ђе не у ба зи ли ку Са лу те, 
из го ле ти и кршâ ду кљан ских у овај хи брид ди во те, 
усу ру тра ја ња, о ко јој по свје до чи онај што је ди ни ле жи 
ус пра ван у тво јим за то ни ма, по пут дав ног хи дал га. 

И крит ска ма до на, Ме со пан ди ти са, ко јој и гој не зми је 
не коћ до ла жа ху на по клон, усрд но, она у пиг мен ту 
бо је ко же ми гра на та, што сре та смо их од Са ва ма ле 
гној не до стра шне Лам пе ду зе, не про па дљи ва 
и не при па дљи ва ку го у стоп ни ца кан диј ска, за лу та ла
под мле тач ке ве ду те, као пред ве чер ња кан та ри да.
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КИ НО „МЕ ДИ ТЕ РАН”

Мо ре је то пла мај ка. С ини ци ја лом „М”, об ли ком
та ла са и род ни це. Сли кам га ен ка у сти ком, во ском
и пе глом што у ру ка ма по ста је ти хим па ро бро дом.
Ри је чи ми при ла зе као ри бе по вр ши ни, ома мље не
сви је тлом обра зи ном дрх ту ра ве нео н ске мје се чи не.
И лан тер ни бар ки оку пи ра них ти јест ном ма глом.

Њи ше се све по пут ста ни о ла, тек по не гдје се
ува ља ју у ма зут и тра ве што пле шу као ше бо ји
у вје тру. У ку ку ру зно бра шно кад за цвр чи ти гањ.
Љу бав има сти сак ра ко вих кље шта. До кост не бо ли.
И за ле ти се у те бе из не над но као хо бот ни ца ду би на.

Ка сни је је глу ва та ран те ла, ше сто о смин ски плес
на по ли тан ских же на, чи ји по гле ди си је ку као шка ре
бу ти на во ље них Ма ри ја, Кла у ди ја, Сил ви ја, Ћо ћа ра.
Што до ла зе нам са пуц ке та вог плат на и за во де нас
но ћу у сно ви ма у ко ји ма мје се ча ри мо с по лу ци ја ма.

На по сљет ку од бјег ну у тр ку за Ди о ни зом, кроз лен цу не,
а у усти ма оста ве гор ки ама ро, там но ма сти ло си па.
Блу ди мо по ка ме њу што се жа ри, по пут ма ца кли на,
бје же ћи у хлад та вер ни гдје игра ју се та вле и до ми не.
Гла сни док опет не пад не ноћ и про јек тор не за зу ји. 




