
756

БО РИС ЈО ВА НО ВИЋ КА СТЕЛ

ЗЛАТНИЈЕОДРУНА

ВИ ЈА ЂО

Бу ра ми је пред но ге 
ра су ла сло ва од ћи ли ба ра 
бри са на из род ног ли ста 
у ли цеј та ла са усе ље ног. 
У ју гу шу шта ли су сре бр ња ци 
за от куп сло бо де од не ми нов но сти 
и сле тје ли ли сто ви све тих књи га 
као обло ге за про мр зли не олу пи на. 
Ша ма ром бу ре од сје че ну гла ву 
ка ме но ре сци су од ни је ли на гре бен 
да из ње из ра сту ка ме ли је 
кад бу дем ку мо вао 
рим ској бо ги њи и ма лом од па лу бе. 
Ле вант је до нио ви јест 
о са мо у би ству зво ни ка у Ро ви њу 
по сти ђе ног си ли кон ским но га ма 
ми си це Атла со ве ба ре. 
Ор кан ми је по кло нио 
кап бу ђи 
са по мор ске кар те – 
ср ча ну кап 
да ви ја ђо ван сми сла мје ре 
ду же од бе сми сла по тра је.
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ЗЛАТ НИ ЈЕ ОД РУ НА

Иза дам ског па ра ва на 
осли ка ног па у ном са шти то ва хе ро ја, 
ни је ма и мра мор не пу ти 
ски да то гу Афро ди та са Ми ло са, 
грч ка бо ги ња 
љу ба ви и ље по те 
и пру жа ја бу ку из ли је ве ру ке. 
Ако је све био сан, 
за што се би о граф 
гу сар ских ка пе та на 
ко ром ја бу ке отро вао 
кад кре дом њи хо вих стру ја 
ис пи су је мо бро је ве на во ди 
да бр же и бо ље про хо да мо. 
Би јег од се бе мра мор ног 
за грц ну тог епом, 
је дре ње је злат ни је од ру на 
и над жи вје ће мра мор...

ГА ЛИ ОТ

Био сам га ли от, 
је дан од че ти ри сто ти не ве сла ча 
на мле тач кој га ли ји, 
око ван и не у хра њен, 
јеф ти ни ји од др ве не гра ђе 
и рас пу клих ушних ви тра жа 
од псов ки би ча. 
Био сам бро до ло ман 
и на пре вла ци оба мро 
са сла ним уку сом сло бо де 
на неп ци ма. 
Био сам и не са знах – 
је ли то био укус мо је кр ви 
или мо ре?
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ДО КА ДА?

До ка да ћу чи та ти Ка ми је ву књи гу 
есе ја Ље то и при чу о мо ру из бли за 
на ве ран ди с мје ху ри ћи ма тир ки за у как ту су? 
До ка да ћу од ма па ја дран ских гра до ва 
Ви ћен ца Ко ро не ли ја 
цр та ним на ко зјој ко жи у XVII ви је ку 
ши ти ша тор 
да се шћу ћу рим док про тут ње бер зи јан ци? 
До кле ћу свој крик 
са чу ван у при мор ском бу ри ну 
мје ри ти на у тич ким ми ља ма 
на и ван да ће ми се вра ти ти 
кад од ву ни це пје сме ис пле ту ту жба ли цу? 
До кле ћу уз Ма гич ну фон та ну 
у Ка та ло ни ји слу ша ти 
опер ску ди ву Ка ба ље 
ми сле ћи да се Бо го ро ди ца на по кон ја ви ла? 
До кле ћу на Ори је ну бра ти 
гљи ве отров ни це 
и по кла ња ти их ку ва ри ма хо те ла у Да во су 
за свјет ске еко но ми сте за кле те јед на ко сти? 
До кле? 
Док се тир ки зном во дом 
из как ту са уми вен – отри је зним! 
У ње му су од мо ра кон ци пје не оста ли 
да ми за ши ју уста кад се за пи там – 
до ка да?
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ТИН ТА

Тин та ове пје сме 
не сми је да се осу ши 
за то што је мо ре 
за хва ће но из ко ви тла ца – не до но шче та 
на спрам Мо ри ња. 
Тин та ове пје сме 
не сми је да шу шти 
и скор ча се, по пут ка ме на, 
јер ка ко ће фо сил ро мо ри ти... 
Ако се ска ме ни 
ова тин та на хар ти ји, 
мо ре и ја би ће мо без и ме ни. 
Тин та ове пје сме – 
при то ка Ја дра на 
и мо ја крв из ки по ва Хе ла де – 
на хар ти ји по ни ре. 
Ако по ку шаш да је осу шиш, 
ра ље мор ске пси не 
из ро ни ће из ње!




