
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ВЛА ДИ МИР ЈА ГЛИ ЧИЋ

НЕСВОДИВОСТИКАЛУП*

МУ МИ ЈА

По сто ји по себ на про це ду ра
чим се тре ну так улу чи –
не чи ји се длан већ угу ра
у утро бу – не да је му чи –
смрт је већ ов де из ве ла сво ја
не ви дљи ва мај стор ства:
мај сто ри до ла зе по сле бо ја,
у трен за че тог спо кој ства.
Ва де ор га не, крв се сле ва,
уз ша ле – ко ће пр ви,
јер по след њи ће пра ти цре ва
и дла но ве, од кр ви.
Очи сте је тру, ср це, бу бре ге,
да леш на ма жу бал за мом
и да спо ља на мак ну уте ге
би ћу у смр ти са зда ном.
Уцр та ће му осмех, про пра ћен
под сме хом ко јим се пра ти ло ви на –
и шмин ке, си гур но, до да ће
за тра ја ње, у ве ко ви ма.
За по ру гу, ил’ ве ћу ка зну –
зар то жи во та дру гог на слут? –
по ку ша ће да са жму
не сво ди вост у ка луп.

* Пет песама обједињених наднасловом „Несводивост и калуп” Владимир 
Ја гличић је послао Редакцији око месец дана пре своје смрти, те ће се њихово 
обја вљи вање у јунској свесци Летописа показати, нажалост, као постхумно.
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САН О АЛЕ ЈИ

Над ле шом се иде ја зач не,
и мр твац, сре ћан, ди же пал це.
Ево але је, не при сту пач не,
за нас, про вин ци јал це!

Гор ди се сво јим да ном смрт ним –
има ко да те збри не,
за са дом ра ка врт ним,
за слу жни гра ђа ни не!

Али ја – шта ћу, та ко без ве зан:
то ли ке гла ве па мет не,
а ја не умем, вам пир ски је зан,
ни мр тав да се на мет нем!

Је ли ужа сно, или сме шно,
кад ја гро ба ру до спем?
Па зар ће град ска слу жба леш мој
да пре у зме ко те рет соп ствен?

Рај ил’ па као – пи та ње ну жде,
ко че се мр тви удо ви,
јер те шко да ће др жав не слу жбе
цех на кна ди ти удо ви.

Оди ста, ко ће тро шак сно си ти
на пу ту јед ног сме ра?
Не ће те ваљ да очи ро си ти
због лум пен–про ле те ра?

Јест био ди ван – пи та ње стра сти
очев и мај чин сно шај.
Ал’ ко ће це на ма сад до ра сти,
и ко сно си ти тро шак?

Кад џе по ве ис тре су
и на сме ше се не ви но
и ков чег кад из не су,
(на дам се ку пљен јеф ти но),
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нек за штит нич ки с ве три ма
хуј ну ли сто ви оро ви
и тра ва по се стри ма,
пре не го све за ко ро ви.

ДВО РИ ШТЕ

Ста рац је при чао, у су то ну,
шта, ни сам све раз у мео,
ал’ во лех ре чи што у мир уто ну,
ка кве је при ча ти умео.

И кад за кр кља, кад је ка шаљ
ре че но у сплет увр зо,
бол гру ди сек ну стра шан:
да ће умре ти убр зо.

Све там ни је су ста зе у цве ћу,
(ла хор их пра хом бри ше)
ко ји ма са њим не ћу
про ћи ни ка да ви ше.
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РЕ ЗБАР

Бли зу је ње гов дом, тик ис под глав ног
пу та, чим скре неш, пу тељ ком, ка ре ци...
Дво ри ште пу но на по ра не слав ног
ко да за ве шта рав но ду шној де ци.

За што не слав ног? Па ака де ми је
не зна ју чим се ама тер за ни ма...
Сила зи у ре ку, та мо све не ми је
др ве ће би ра, па ло у ва ли ма.

Ре ка му шап ће шта да ода бе ре,
док мр тва тру пла кра де ви ро ви ма,
у њи ма ви ди лик жи ве на ме ре
(дру ги – за луд ни хир над хи ро ви ма) –

он да их су ши на сун цу, до пре ма,
и љу бав нич ки ми лу је оте то –
де ље, и чи ни да ожи ви као
ли ца, осме си, жуд ња за по кре том.

Док глав ном џа дом ау то мо би ли
ди жу пра ши ну (сва ко не где жу ри),
он као бу ба дле том оштрим ми ли,
или са ти ма у чво ро ве зу ри.

Та ко дво ри ште пу не дран гу ли је
са ло на ко ји ма ло ко раз у ме,
јер он би мр твој тва ри да ули је
нов жи вот – жи вот не ка да шње шу ме.

У скрај ну то сти не до хват–ду бо кој
дво ри ште то ће мно ги ми мо и ћи,
ма да свак мо же да оза ри око –
тек ва ља, ма ло, с глав ног пу та си ћи.
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У СР ЦУ

Ђор ђи ју Ву ко ви ћу

Пре да ва ње у ау ли уској:
тра је спор о пе сни штву фран цу ском.

Ка ле мег дан. Шет ња нам из би стри
и уре ди не спо кој не ми сли.

Кра гу је вац. Го во ри о ме ни.
Це ла са ла слу ша га. Он пле ни.

У хо те лу, пе ва чи ца вла да:
оп пе ву ши: „Де во ја но мла да!”

Ле по нам је, ка ко дру где ни је:
мо ра би ти, у ср цу Ср би је.

И сам осмех благ, по ма ло скри ти:
тај је ди ни и од смр ти шти ти.

Ре ђа ју се до сет ке и ша ле,
и на ви ре: „Из Ср би је, бра ле!”

Ал’ се дру га сад про би ја те ма:
ме ђу на ма нај бо ље га не ма.




