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АЛЕК САН ДРА БА ТИ НИЋ

СЕ ФИ РОТ

ПР ВИ САН О РА ЂА ЊУ

Ту не ма то на
тон не ма бо ју
бо ја не ма глас
глас не ма из вор
из вор не ма по ре кло
по ре кло не ма ко рен
ко рен не ма реч
реч не ма зна че ње
зна че ње не ма ма те ри ју
ма те ри ја не ма су шти ну
су шти на не ма је дин ство
је дин ство не ма пре
не ма по сле не ма сад не ма
про стор не ма про стор
не ма све тла не ма све тла
не ма та ме не ма та ме не ма та ме
не по крет не по глед, сва ка ко не рад њу,
не бол не пре бол не пост бол
не ра дост не над ра дост не пре ра дост

има твр дог у ме ком
у ме ком има теч ног
теч ног има у га со ви том
у га со ви том има че сти ца
Че сти ца има ре флек си је 
ре флек си је има у је згру
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у је згру има зе мље
има не ба има во де
и све то чи ни пу ну пра зни ну
из ко је се у по жа ру по пла ве
це па пра за ло гај све та
на жи вот и смрт, не чег, 
ис пљу ну тог, што успо ра ва,
ли чи на пра ши ну, на ври сак, на те ло,
ли чи на пр ву лаж.
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СЕ ДАМ НА Е СТИ САН О РА ЂА ЊУ

Ја ви дим Ти ја ви дим
ка ко се не што на лик са др жа ју
чи ји је си но ним, осе ћам, су шти на,
кон цен три ше око два др ве та
и це па ју ћи се на двој ство ула зи у њих
по ку ша ва да ми при ђе
опа сност ми ри ше на пло до ве зе мље
Ти ћу та ло, ја ћу та ло, не ко вре ме
та ко го во ри мо упо ре до о мо гу ћој ре ак ци ји
ко ји гест на чи ни ти кад чин са зна ња
не же ли да пре ста не а же лим да умак нем
па жљи во се во ди овај по сту пак
ис пи ту је се обим ло ба ње по сма тра се
про ши ре ње зе ни це, 
Рав но ду шно Ти не маш зе ни це
не маш ло ба њу, Ти ћу та ло успе ваш
Ја ви ка ло или не хте ло све јед но је
уда ри ло је и про би ло кост
усе ли ло се у мо жда ну ма су
опа сност ју ри као дво ко ли ца
око сун ца као гор ко ви но у тр бу ху
опа сност бе смрт ност опа сност зна ње
ко ји гест на чи ни ти да се из бри ше
бе стид на об зна на 
угри сти се за ме со за плод зе мље
от кри ва се кр ва ва ствар ност
Мо је име је... (ре ци!) гест са мо од бра не
вра ти ћу се у оп ну пр вог сна
Не те рај ме да се се ћам, мо је име је...
(ре ци!) без ру ку без но гу, са мо у ко шу љи ци
Не про пи суј ка зне ну по ли ти ку
пре о бра ти ћу се, мо је име је (ре ци!)... у бла то,
у жи во ти њу не му штог је зи ка, у ли ни ју
Мо је име је Круг и у ње га су упи са ни
бес смрт ност и са зна ње
Рав но ду шно ћу та ло не ма ве ће ка зне 
не го гми за ти око та два др ве та, у из лу че ви ни 
соп стве не не до вољ но сти и по вре ме но пи шта ти
го ре ћи у ва тра ма су шти не
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ДВА ДЕ СЕТ ПЕ ТИ САН О РА ЂА ЊУ

То по но во при ла зи пра зно
про ба да се у пре де лу кли су ре
на о штре ном се кво јом
из бла та ис ти че во да
про би ја му сте не, на ста вља
да жу бо ри, бо ји се усна ма не ба
ко је гу та сун це, ис па да ју гла со ви
ш, ш, ш, к, а, п, т, а, п, љ, у, с,
уштап, љу ска, шта ка, штап,
при ла зи ис пру же них ве тро ви тих пр сти ју
узи ма ка мен, штап и љу ску,
оста так про ис те као из ру пе,
вр ти у ви хо ру, ис пи ра ре чи ма, 
гле да ме ужа ре ним зве зда ма
оче ку јем, из бе га вам, при бе га вам
до дво ра ва њу, па лим кр зне не ство ро ве
То и да ље при ла зи, не што крц ка,
то се ло ми, то ме дро би
у ка мен – за му кох
кроз штап – пу кох
у љу ску – за пи штах
Жи вот, бла го сло вен је си ко ји
ме не ми здро би, у кост ко би ушла си
у пла цен ту, реч што је сле пи ла пу ко ти не
ла жљи ви глас из от пат ка кли су ре
то се сме је и уре зу је за вет
ис па да да при ста јем
ако не при ста нем
бо ли у ка ме ну, ло ми у шта пу,
пу ца у љу сци
Знам да ме пре ни је озву чи ло
ни је ме гла го ља ло, ни му чи ло
Сад је зик го ри, кич ма се уви ја
још ма ло – узи да ће ме у ре шет ке соп ства,
сту ћи у хо ри зон та лу, да ће ми са мо ход
на ли ни ји, и ма ло ва зду ха за по не ти.
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ТРИ ДЕ СЕТ ДРУ ГИ САН О РА ЂА ЊУ

Ис тра жу јем се бе ко је ни је ни Ја ни Ти
јер још ни сам а мо жда тек је сам
не што што је тво ре ви на обо стра не за ми сли
осми шље но као ле по, озву че но као ме ло дич но,
опле ме ње но као ла ко.
За што он да осе ћам да сва ким да хом опла ку јем
оно што знам да већ је сте али и ви ше ни је
по пут овог цве та гар де ни је или пло да бре скве?
Огра ни че но ми је вре ме. Али, из по зи ци је је зи ка
ко ји не при па да ни Ја ни Ти
мо гу ра чу на ти на тра ја ње у пе ва њу.
Ни Ја ни Ти пи ше мо пе сме. 
Мо је бла то на ла зи сво ју ру го бу и ди со нан цу
и има те жи ну ко ја оне спо ко ја ва мр тве
упра во за то уме да па да а упр кос гра ви та ци ји
да во ли, и оно што не осе ћа да је ство ре но.
Јер ја још ни сам а мо жда ћу би ти 
је дан крах обо стра не по сле ди це. 
На из глед, нео гра ни чен ми је про стор.
Али из по зи ци је зву ка 
ко ји не при па да ни Ја ни Ти
мо гу ра чу на ти на тра ја ње ви бра ци ја кр ви. 
Ни Ја ни Ти пам ти мо од и гра не илу зи је. 
За што он да ми слим да знам шта је срж
ове фу зи је јед ног ми та о ства ра њу из бла та
и са го ре ва њу у не бе ској ва три?
Огра ни че но ми је пам ће ње. Али тај из о ста нак
омо гу ћа ва одр жи вост мо је струк ту ре.
Осми шље но као ле по, озву че но као ме ло дич но,
опле ме ње но као ла ко. По сто јим као ало гич но,
пе вам ха о тич но а во лим дво ја ко.
Јер ја још ни сам и не знам да ли ћу би ти
оно што се по ду да ра са Ја и Ти, у за ми сли или са зна њу.
За то во лим и мо гу ће и осу ду на је сте.
И за то сва ким да хом опла ку јем овај цвет гар де ни је
и нео бра не пло до ве бре скве.
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ЧЕ ТР ДЕ СЕ ТИ САН О РА ЂА ЊУ

У овим го ди на ма не из во дљи во је са ња ти
а про шло је вре ме бу ђе ња и аларм опо ми ње
на жи вот од бла та или са њим. Ме ђу ста ње
још је ди но хва та од бле ске по ста ја ња и
пре су ду из вр ше ну не где из ме ђу ми та
и екра на. Ком пју тер је остао упа љен,
у су до пе ри по пут са та ка пље че сма, 
са сто ла за у да ра ју че ра шња хра на – 
хлад но је без Ти. У овим го ди на ма 
тек се при ме ћу је шта ме је ство ри ло.
У овим го ди на ма ни ко не при ме ћу је
ко ли ко ме је сан о ра ђа њу ла ко ра зо рио. 
Ме ђу ста ње још је ди но мо же да при зо ве
пр ва ко ди ра на сло ва, два др ве тачар да ка
и илу зи ју кре и ра ња би ћа. И мо жда оштри
бол и љу бав у ча су за че ћа, то плу ма те ри цу
и сте го ве ми ши ћа, за тим ва здух и сли ку. 
Про шло је вре ме бу ђе ња а очи ни ка ко да се
при вик ну на жи вот са бла том. Про ла зи сат
за са том и аларм му зи ци ра за да ту пе сму.
Хлад но је без Ти, у овом ме ђу ста њу из ме ђу
фе р мен ти ра ња и функ ци је оста је пи та ње
да ли те је икад би ло, и ако не, на ко га да
об ру шим про те кло вре ме, и ако да, мо гу ли
са мо да те опо зо вем из са зна ња? Иа ко мо рам
уста ти, и хо да ти, ме ни се са мо још је ди но са ња,
са ња, ван ми та и екра на, о дру га чи јем по чет ку.
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ПЕ ДЕ СЕТ ДЕ ВЕ ТИ САН О РА ЂА ЊУ

По не ким ули ца ма оста ли су опу шци,
др ве ће и ци гле мо јих ку ћа. У по дру ми ма
све сти, као у ку ти ја ма, фо то гра фи је по ро ди це,
ле то ва ња, ис пу ца лих ли ца. Це мент и ни шта.
На хи ља да ма пе га на ру ка ма још 
ко ји нов то по ним – ру ше ви на 
прах што је два при мет но от па да са би ћа.
Је два се се ћам свог ма те ри ја ла
ма да ме под њим бо ле кр ста, и жи вот
од не пре глед них зи ди на. Ла ви ринт
са зна ња от крио је звер, за тво ре ну
у кон струк ци је за блу да. 
Не где, крај дру мо ва, оста ле су кр хо ти не гли не,
гро бо ви тво ра ца вр то ва и пи ра ми да.
Не где, и то ме сме шно жа ло сти, не пре кид но
се зи да ка бло ви ма и жи ца ма, жр тве ник за 
са ња ре. Го ми ла ко сти. То мо жда ни је
мо ја струк ту ра. Чак ни мо је убе ђе ње.
На хи ља да ма па мет них екра на још са мо 
при вид сми сла за др жа ва илу зи ју,
али не ма ми ри са, ни го во ра. Са про зо ра мре жа
сад ћу тим с пти ца ма и чи там из град њу све та
по Је ван ђе љу по про гра ме ри ма и бло ге ри ма.
Те ло се не бо ри
са зи ди на ма и звер се ди за екра ном или у ње му
про си па ју ћи (ка кво?) зна ње као кр хо ти не гли не
и то ме сме шно жа ло сти, јер усред соп стве не
про па сти, не мо гу да при зо вем се бе у јед ном
сну о ства ра њу све та из ми та у ко ме се цр та ју
сло ва као у де чи јој све сци, или на др ве ту
и ци гла ма ку ћа. А го ми ла па мет них екра на
не уме да са ња о жи вом зи ду и кра ху у сло ви ма. 
На ру ка ма још је дан год као под сет ник
 – пра ши на је мо ја струк ту ра. Мо жда чак и убе ђе ње.
Све ће то од не ти но ви ин кви зи то ри
у гро бо ве тво ра ца ру ше ви на и ма ну фак ту ра.
Сло ва се, сно ви, у име зве ри и вар ке и бек спеј са,
та ко ола ко бри шу. Це мент и ни шта. 
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ПРЕТ ПО СЛЕД ЊИ САН О РА ЂА ЊУ

Још те во лим, још те во лим, још те во лим
као у пр вом сну. 
Се ћаш се, се ћаш се, се ћаш се
био сам јед ном стуб, био сам јед ном кост,
че лич на кон струк ци ја и мај стор ска ру ка.
Се ти се се ти се се ти се
био сам ти јед ном оми ље ни зид
за пра ти ла си ме по пут ду ге сен ке
се де ли смо усред не чи јег вр та
и ли шћем по кри ва ли стид.
Се ти се се ти, без вре ме на двој ни це,
био сам ти јед ном оми ље ни зид. 
Још те се се ћам, ис тро ше но је све
осим ру пе у зи ду где си по са ди ла др во
од тво га пло да мо жда се и пре ду го жи ве ло
на твом ко ре њу по чи ва ла ви ринт мо јих со ба
али још мо же мо би ти хо да ју ћи мит у до бу
раз град ње сми сло ва. Још те во лим још још, 
не ко је ство рио ту љу бав, се ти се се ти ко
ко је то што је у нас уре за ло сло ва
се де ли смо усред не чи јег вр та
као у ће ли ји без бра ве. Био сам зуб,
био сам кост, пре гри зао сам за вет
се ћаш се, ство рио сам гне здо за блу да
за пра ти ла си ме по пут ду ге сен ке
од тво га пло да мо жда сам и во лео
да зи дам се бе и ра стем као Ва ви лон.
Се ћам се, се ћам се, се ћам се
те ло је оста ло без сун ца, био сам глуп
био сам глуп и глув за љу бав
за љу бав што је у нас уре за ло ства ра ње
што је об ли ко ва ло гли ну и ре бра
био сам ла ком на ра за ра ње и гор ди
зи дар илу зи ја. Се ћам се, још те во лим
и оста вљам ти ту љу бав у сун цу, као по след њи мит
за пра ти је опет по пут ду ге сен ке. И то што не ста јем
као Ва ви лон са мо је про ду же на илу зи ја суд би не
сло ва што се пре пли ћу по сле те ре вен ке
се ти ћу се тог сна са уку сом сти да, двој ни це. 
По кри вам се ли шћем ис тра ја ног. 




