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БРА НИ СЛАВ ЖИ ВА НО ВИЋ

СЕ ДАМ НА ЧИ НА ПО СМА ТРА ЊА МО РА*

1. (Во да)

Пре зре ло ле то из не на да ви ше та ко не из гле да.
Све тлост сте ње кроз зу бе труд них ку му ло ним бу са.
Си во мо ре се за у ка ва и сна жно уда ра о ка ме ну оба лу.
Под ба штом та вер не ,,Cap tain Co ok” По сеј дон се је та ла се.
Ве тар нер во зно ли ста је лов ник и звец ка есцај гом,
упи ње се да по ме ри сто ло ве пре ма ше та ли шту 
и це ло по лу о стр во спу сти до по след њег пр сте на.

Грч ким ал фа бе том по вла жном пе ску
ис пи си вао бих име на мит ских ју на ка
сто па ма ко је вре ме кон вер ту је у ан тич ке;
са бе лут ком под је зи ком
скан ди рао хек са ме тре на су прот бу ри,
са мо да не бри нем то ли ко о сал ве та ма и ча ша ма,
као да ће се обла ци сва ког тре нут ка по ро ди ти на сто лу.

Свет пре ти да се пре тво ри у ве ли ку ри бу:
Сна жна ки ша ко ја је па да ла 
це лу ноћ из ме ђу утор ка и сре де 
иза зва ла је по пла ве на ве ли кој 
те ри то ри ји Пе ло по не за.
Ло кал не вла сти тра же од др жа ве 
да про гла си ван ред но ста ње.

* Из ру ко пи са „Пе сма га ли о та”.
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O Cap tain! My Cap tain!
Жва ће мо ме со мор ског пса опре зно.
Мо три мо кре сте по бе сне лог мо ра.
Те жи на у сто ма ку пра ти про ме ну во до ста ја.
По глед се пре ли ва пре ко иви це та њи ра.
Од сут но сун це на шим по ло ви на ма се го сти.
Тво је се че љу сти у мо јим че љу сти ма огле да ју.

2. (Со)

Ка да одеш на ле то ва ње,
за ро ниш гла ву у ве ли ку во ду
да се осло бо диш гр ча.
Ври штиш без гла са 
пу ним плу ћи ма
кроз мо ре не све сног 
што се скла па пре ко те бе
као на олу пи ни бро да,
пре вр ну тог на глу вој пу чи ни
и за у век по то ну лог у исто ри ју.

Ка да одеш,
са мо на тре ну так за бо ра виш да 
вре ме ну при па да се дам де сет про це на та
од све га оног што ми сли мо да зна мо,
све га оног што ми сли мо да по се ду је мо.

Од све га оног што оста вља мо, 
на шој де ци оста ће 
цр ве не очи и го рак укус со ли.

3. (Коп но)

Мо ре,
жуд ња и смрт, 
страст и ме лан хо ли ја; 
у хо ри зон тал ном мре шка њу по гле да,
бес пу ће сла ног мра ка 
без ја сних при род них гра ни ца 
ко је би га де ли ле.
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Мо ре, 
ди ја лек ти ка про сто ра и вре ме на,
цео дан од ла зи и вра ћа се,
јед на ко се сви ма отва ра,
ни ко га не по се ду је
јер ни ко не мо же да га има,
коп но је ње го ва об ма на.

4. (Пу чи на)

Ве ли ка во де на ма са
под уда ље ним бр ди ма што из ви ру ју
по пут леђ ног пе ра ја ај ку ле.
Пли ћак оп чи ња ва ју ће про зир но сти 
и не про зир на стра хот на цр ни на.
Кон тра пункт ко смо са.
Бе зем ност ко ја ис ку ша ва мо гућ но сти.
По ги бељ на не спо зна тљи ва ду би на
при си ља ва да про ми сли мо 
вла сти та огра ни че ња.

5. (Хо ри зонт)

Је зик мо ра по чи ње на ње го вим ру бо ви ма.

6. (Пли ма)

Шта нам го во ри 
ово мо ре обо је но су за ма, 
до гр ла у ко шти ца ма ма сли на и лу бе ни ца, 
до скал па у сно ви ма ри ба и оке а на, 
чи ји ме тал но пла ви рит мо ви ми лу ју 
бе ла сто па ла оба ла у сен ци бо ро ва, 
раз ла жу на сло го ве име на го ди шњих до ба 
сва ким за ма хом ве сла и кра у ла?
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Шта нам по ру чу јеш, 
ти, ве чи то мла до,
због ког по сто ји ле то,
ти, ко је си огле да ло и мра мор,
по нор и мле ко?

По љу би ћеш у образ и та ко об ја сни ти усне,
су срет по пр ска ти пе га ма и оти ћи да ље
ка ко би смо учи ли не до ста ја ње.

7. (Осе ка)

Ово пу то ва ње ни је бег, 
оти ћи да би се ма ло умр ло, 
већ жи ве ти, би ти, по сто ја ти, до жи ве ти 
Ma re Te ne bra rum, сла но до сто јан ство тми не,
без о блич на ноћ при мље на у твој уте рус, 
про дор на по пут ма сти ла ко је уда ра у очи ма.

Ово пу то ва ње нас је про ме ни ло до ко сти ју.
Су тра ћу мо жда од го нет ну ти где си се за пу ти ло.
Ме ђу хри ди ма и спру до ви ма гра ма тич ких ро до ва,
под фа лан гом тру по ва фла ши ра них бро до ва,
је зи ком ћу до так ну ти сен ку тво јих од ла за ка.
Пла ка ти уме ју са мо они ко ји су те ви де ли. 




