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ДРА ГАН ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

ШАПАТВРЕМЕНА*

ИСТИ НА

Пре у ра ње на исти на на лик је пло ду до зре лом сред лет ње же ге, 
ко ја га ла ко по ква ри и пре тво ри у тру леж. Не ма исти не ко ја у часу 
спо зна је оста је бли ста ва. Лик сва ке за тре пе ри и ба рем ма ло се из
об ли чи под уда ри ма ви хо ра ла жи на мир ну по вр ши ну зден ца жи
во та, на ко јој се исти на спо кој но огле да ла.

Вре ме у ко јем ње но ли це по чи ње да по при ма но ве, ма ње ја сне 
об ли ке, увек је крат ко, али увек до вољ но ду го да се из ње го вих 
от ку ца ја из но ва ро ди при ча о ви со ком све ти о ни ку жи во та и јед ном 
мр год ном обла ку сум ње, ко ји га у зло до ба нат кри ли.

*

ИЛУ ЗИ ЈА

Пре зир и охо лост пре ма сва ком тра ја њу и оно ме што би ти 
мо ра, па умил на скру ше ност над ус пут ним, за ла зе ћим сја јем, увек 
ми истим бо де жом и јед на ко бол но за па ра ју вид. Рав но те жа ко ја нас 
спу шта, ди же и узи ма, јед на је и сваг да шња. Да хом оне ме ђу звезда
ма, ди шу и ове, ме ђу пти ца ма, кро шња ма и оро ше ним ма ху на ма.

Kао без сва ког ма ју шног и бун тов ног ка мич ка, што би да 
по ква ри при зор са вр ше ног мо за и ка при ро де, та ко би и без те бе 
мо гао овај, у ко јем си и та ко на трен.

Не мо раш ви ше ни шта. Јер, глас о иза бра но сти да сво јим мах
ни тим про ла ском на ста ниш жи вот, она ко ка ко ти је во ља, није била 
свест, већ илу зи ја. Он је сте, ти са мо жи виш.

* Фраг мен ти из исто и ме не књи ге у ру ко пи су.
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*

ИС ЦЕ ЉЕ ЊЕ

Та ма је ста ни ште стра ха. Де те си и ве ру јеш ка ко ће сва ког 
тре нут ка, из мрач них ода ја и угло ва из ро ни ти на ка зни ста нов ни
ци до њег све та и од ву ћи те ка свом без да ну, усу диш ли се да ка 
ње му кро чиш. Уза луд под сме шљи ви по гле ди од ра слих и мај чи не 
бла ге, уте шне ре чи.

Он да од ра стеш и схва тиш да су те ла га ли. Тво ја бо ја зан није 
пре ста ла, са мо се, уме сто ми сли ма о на ка зним си ла ма мра ка, сада 
хра ни исти на ма. Ука жу ти се из не на да, ка да иш че зне све тлост. 
Ома мљу ју те за во дљи вим сен ка ма, ко је ве што скри ва ју ожиљ ке 
на из бра зда ним ли ци ма њи хо вих го спо да ра.

Ду шу им отва раш ла ко, с ужит ком. Не ма риш што по вра так 
све тлу мо же би ти му чан, ка да же ља уми не. Та да по ср ћеш и кр ва
риш, али по тра гу за из ла зом из до њег све та, на пу ту ис це ље ња, 
на ста вљаш. Спо знаш, мах неш, опро стиш.

Нај зад, за бо ра виш.

*

ДАР И KАЗНА

Kада по же ли да те да ру је, жи вот ти пру жа бла га вред ни ја од 
оних ко ја опа жаш. А на у ми ли да ти их ус кра ти, пра зни на ко ју 
пред то бом отва ра увек је ве ћа од оне ко јој се на даш.

Kао што исти на по ста је те рет, за ко ра чи ли у про стор под све сног, 
та ко се и по ти ски ва на сре ћа ла ко на ги ње ка сво јој су прот но сти. Ако 
не умеш са оним што во лиш, жи вот ти на ста ни оним што мо раш.

*

УЛИ ЦА ЧУ ДА

За што улу до про си па ти по зла ту ко јом је не ко, на кло њен те би, 
укра сио овај не по но вљи ви дан и да ро вао ти га, не тра же ћи ни шта 
за уз врат? Са ку пљај је и чу вај за не ке дру га чи је да не. Мо жда ће 
би ти обо је ни ма гла ма и из бра зда ни ки ша ма, она кви ка кве жи вот, 
бр зо и не на да но, уме да на ста ни крај би ло чи јег ста ни шта.

Али и та да, пу сти, не ка оста ну она кви ка кви су је ди но мо гу
ћи; од ра зи чо ве ко вог ли ца на по вр ши ни мир не је зер ске во де. За 
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на сме ја не ле пи, на љу ти те гнев ни, са мно штвом пи та ња и тај ни 
– из го во ре них, пре ћу та них, оних тек на слу ће них и ни ка да од го
нет ну тих.

Сва ли ца ово га да на део су те бе; он оче ку је да их што пре 
за во лиш и ужи ваш у њи ма, јер је игра у ње го вој чу де сној ули ци 
одав но по че ла. У њој се, упам ти, још ни ко ни је два пу та ве се лио, 
ни ти је по но во про шао њо ме.

*

ДВА ПУ ТА

Ако се ло миш да ли би за слат ко ре чи вом и ги зда вом лу до шћу, 
овен ча ном ра зно бој ним све тиљ ка ма, или за до сад ном, ћу тљи вом 
и ту га љи вом му дро шћу, упу ти се су прот но од ста зе на ко ју су кро
чи ла тво ја чу ла.

Не освр ћи се до зи ва њи ма ома мљу ју ћих ми ри са, ле пљи вих 
од све жих бо ја и др ско сме лих сно ва. Kренеш ли њи хо вом ста зом, 
ви де ћеш ка ко тво ја кри ла, по пут леп ти ро вих, оста ју спр же на сна
гом те ужа ре не све тло сти, ко јој ни је тре ба ло хр ли ти ола ко, ни та ко 
сна жно. 

Му дрост је спо ри ја и че сто хро ма, али је ње но ста ни ште веч
ност, у чи јим ће се ду би на ма на ше ду ше и за хи ља ду го ди на, као 
и са да, на па ја ти со ко ви ма бо жан ске креп ко сти. Ако је тво је вре ме 
олуј но и ни је ка дро да у мно штву гла со ва пре по зна му дрост, ти 
је про на ђи и са чу вај. За кла њај је и шти ти дла но ви ма, као спа со
но сни пла ми чак ко ји ће, ка да не вре ме про ђе, осве тља ва ти би ћа из 
ко јих ће се по но во ра ђа ти љу ди.

*

ИСKУШЕЊЕ

Ни јед на ста за те не ће од ве сти ци љу, ако га ни си ода брао, 
ни ти ути ра ња и нај кра ћег пу та мо же би ти без про шло сти, по су те 
искра ма крат ких ужи та ка у ле по ти и ду гих лу та ња по бес пу ћу; 
ла ких уз диг ну ћа ка све тлу и те шких ту ма ра ња по тми ни; ус кли
ка ра до сти пред не ствар ним и бол них спо ти ца ња пред исти ни тим.

Оно, не осо би то ва жно, ко јим си да ро ван да нас, су тра ће ти зна
чи ти. Са мо се тре ба учи ти уме ћу слу ша ња, јер све ве ли ко, у жи вот 
ула зи без ку ца ња и кроз ње га ко ра ча ти хо. Ис ку ша ва тво је стр пље
ње ка да не маш, чо веч ност ка да имаш и му дрост ка да из гу биш.
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*

НЕ СВО ДЉИ ВО

Има са мо об ма на ко је не на да но, на из глед не при зва не, про ви
ре из ме ђу та на них ни ти чо ве ко ве под све сти и од та јан стве них, 
је два ви дљи вих и без о блич них го сти ју, пре ра сту у ње го ву страст. 
У не вре ме сво де не сво дљи во и не ма ре што остат ке ра чу на под
вла че зе маљ ском цр том, под ло жном сва ком гу бит ку.

Ако већ мо рам, пре ко те ли ни је не же лим сме ран, ни ти бих 
мо гао да са оне, дру ге стра не, овом чу де сном све ту мах нем ру ком 
скру ше ног би ћа.

Не оче куј да ћу по сто ја ти ако не жи вим, ни ти да ћу зна ти, не 
бу дем ли са њао.

*

ША ПАТ ВРЕ МЕ НА

Стра ни це вре ме на, ју че ту роб ног и му клог, да нас ве дрог и раз
и гра ног, пре ли ста ва мо све жур ни је, без па жње. Оне већ из ли ста не 
пре кри ва мо но вим, не и шчи та ним. Не ка да их сла же мо од јед ном, 
у хр па ма ко је, сем нас, не ће има ти ко да про чи та, ни да ра спре ми.

Они стр пљи ви ји и срећ ни ји, ко ји по зна ју је зик вре ме на, ка жу 
да им је шу шта ње ње го вих стра ни ца от кри ло не ка од нај ве ћих 
бла га ово га све та. У јед ном од тих од сја ја пи ше да су ду би не тво
је ду ше је ди не из ко јих ни ко дру ги, сем те бе, не мо же да из ро ни 
ма шта на лик на сре ћу.

По же лиш ли да ослу шнеш ша пат вре ме на или упо знаш ње гов 
је зик, учи ни да из твог ока нај пре иш че зну сен ка про шло сти и ореол 
бу дућ но сти – две ко би су ви шне у овом са вр ше ном уни вер зу му 
тре нут ка, је ди ном на шем ста ни шту.

*

ВЕ ТАР С МИ РИ СОМ ТРА ВА

Нај ва жни је ти ни сам ре као. Ве тар већ ми ри ше на тра ве, па ће 
и љу ди, мо жда, у тре нут ку по же ле ти да сво јим жи во ти ма под ре де 
твој. Ука зу ју се на трен, са дру ге стра не про зор ског ок на, док од
луч но или по гу ре ни под сво јим те ре ти ма, бра зда ју плав ка стоси ве 
остат ке да на.
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Не знам хо ћеш ли им отво ри ти, али пи та ња пре ћу ти, учи ни 
ли ти се чуд ним што је сва ко, па и ово вре ме са мрт но и што свом 
уви ру хи та жур но, и он да ка да жеђ га си во дом из на бу ја лих по
то ка жи во та.

Ома мљу ју ћи при вид са ња свој слат ки, ша ре ни сан, без бри
жно и мир но, као да не зна да је у ма пе тво јих да на уцр тан овлаш 
и да ве тар с ми ри сом тра ва не ће би ти је ди ни. 

*

ПУ ТО ВА ЊЕ

Упра во сам се вра тио с тре ће че твр ти не Ме се ца. И та мо бе же 
од бо ла. Оби ла зе око стр мих ли ти ца и сво ја те ла ка под нож ју пу
шта ју ла га но, низ бла ге, ушу шка не за ви јут ке гре ха. Kрај рет ких 
оку ка иза зо ва, про ми чу шћу ћу ре ни и не ми, док им не умак ну. 
Он да се окре ћу, ру га ју се и гро хо том ли ку ју, као да је пу ту крај.

Пу ту ју оном стра ном Ме се ца на ко јој је бол нај ма ња. Не ва жно 
им је бо лу је ли он због њих, и за то ту да мо гу са мо јед ном. И та мо 
се жи вот от кри ва, али и за у ста вља, ука же ли се ко ме при вид да 
га је от крио.

*

ВРЕД НОСТ И МЕ РА

Увек ка да спо ме неш вред ност и сво је пра во да су диш, по ми
сли ка ко чо ве ков ум ни је у ста њу да пот пу но са гле да и раз у ме 
го то во ни шта из све та ко ји на ста њу је и де ли са без број дру га чи јих 
фор ми жи вих. 

Оно, чи ју вред ност би да из ме риш, ов де је из истих раз ло га 
као и ти. Ка да ис пу ни свој за да так, ла ко се пре о бра зи у но ви об лик, 
за те бе не жив, али по ви шим ме ри ли ма мо жда без вре ме но жив.

Ако су из во ри шта свих не во ља у стал ним по ра зи ма све тла у 
бор би за про стор у на шем пам ће њу, мо жда би пра ва ме ра за вред
ност мо гло би ти вре ме ко је нам про тек не у пам ће њу учи ње не до
бро те. Ни су ли упра во ти тре ну ци нај е фе мер ни ји, од свих зна них 
нам про ла зно сти?

*
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ЖЕ ЗЛО И ФРУ ЛА

Да нас сам био сре ћан, због сун ца чи ји су зра ци, по сле то ли
ко пре ва ље них све тло сних го ди на, на крат ко успе ва ли да љу ди ма 
до так ну че ло, обра зе и врат и до шап ну им ка ко ће уско ро од не куд 
по но во из ви ри ти; због ла до ле жа у ма лом вр ту, ко ји је ве се ло гра
био сво јим ви си на ма, осо ко љен истим ша па том; због по ве тар ца 
ко ји нам је у ко се упли тао не ке дру га чи је зву ке, а у но здр ве уно сио 
ми ри се и све жи ну уда ље них кра је ва пла не те, же ле ћи да нам их 
та ко при бли жи.

Али ја сно сам ви део и ка ко се у је дан део ме не увла чи пат ња, 
за ри ва ју ћи се ужур ба но у оба ле мо је све сти. Би ла је ти ха, али не
пре ста на: због чо ве ко вог усу да ко ји уме да, јед ним за ма хом, по 
са вр ше ном скла ду про спе се ме не скла да; да при род но обе сми сли 
ње го вом су прот но шћу, а сре ћу не сре ћом.

Ако је сва ки чо век је дин ствен по ра зно ли ко сти ко смич ког у 
свом те ле сном и бес те ле сном, по сто ји ли ишта ка дро да ње го вом 
же злу и ма чу удах не сна гу па стир ске фур ле и та ко жи во ту про
на ђе смер?

*

ОД СУ СТВО СКЛА ДА

Ме ђу фор ма ма жи вих, је ди но чо век рет ко и не вољ но при ста
је да бу де так нут искра ма скла да, ко ји ма не ви дљи ва ко смич ка 
ру ка да ре жљи во и упор но про жи ма све са зда но од љу ба ви, бо жан
ске или на ше. Је ди но чо век са го ре ва у бор би до ка зи ва ња да је оно 
што ни је. Оно што ни је био, ни ти би мо гао би ти.

У тај бе сми сао ута па сво је је ди но зе маљ ско вре ме и оно нај
вред ни је с њим: сно ве, за че те, али не до са ња не. Са свим сво јим 
за блу да ма, хр ли она мо где му бу ђе ња не ма. У без глас, не тра гом.

*

ОСВЕ ТА МУ ДРО ШЋУ

И тво је ср це ће, мо жда, јед ном по че ти да кр ва ри и по ср ће под 
се чи вом не прав де и злих на у ма, а да у свом ви до кру гу не ћеш успе
ти да ра за знаш ли ца оних ко ји их ша љу.
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Опа сно је и бе сми сле но та да бол и љут њу по ка зи ва ти на лицу, 
у ре чи ма или де ли ма. Не ка ти по глед и та да оста не за не сен и благ, 
а ре чи овен ча не ле по том и уз ви ше не. 

Је ди но осве та му дро шћу оправ да ва тво је по сто ја ње и чи ни 
га сми сле ним. Kао ма ју шни облак, у све тлост уз диг нут. 

*

РАВ НО ТЕ ЖА ШУ МЕ

За све по сто је раз ло зи, али је не пре кид но тра га ње за до ка зи ма 
по гре шно ко ли ко и не ве ро ва ње у њих. Те жи ну сва чи је уло ге, па 
и тво је, ва га ју гор њи та со ви и не мој ми сли ти ка ко се без тво је роле 
мо же, јер је ма ла и без ве ли ких ре чи. Од су ство са мо јед не ко ло
ни је је же ва или ор лов ског гне зда, ре ме ти рав но те жу чи та ве шу ме 
и на не ко вре ме ме ња ње не за ко не, ма кар оста ла бож ја ство ре ња 
и не зна ла за раз ло ге про ме на.

Жи вот је кра ћи од од ра за ко ји оста вља у твом оку. Осмо триш 
ли га, ви де ћеш ка ко се с вре ме ном са би ја уз иви цу пу та и по чи ње 
да кру жи око тач ке спа ја ња про шлог, са оним што ће до ћи. Бе сми
слен је по ку шај опи ра ња, на раз ме ђу бу ду ћег и све га бив шег.

*

СРЕ ЋА

Мо же ли тво ја сре ћа ишта да зна чи дру ги ма? Има ју ли раз
ло га да јој се ра ду ју они ко ји су је про на шли, па из гу би ли, или им 
се ње но ли це ука за ло тек на трен, вра тив ши се по том у сво ју ду
бо ку и хлад ну сен ку?

Не ћеш по ста ти ве ли ки, ако се сво јој злат ној и до вр ха пу ној 
зде ли гла сно ди виш и по ка зу јеш је они ма ко ји сво ју ни су ус пе ли 
да до хва те, или им је ис кли зну ла из ру ку, ка да су то по ку ша ли.

Тво ја ве ли чи на сра змер на је бро ју да ро ва ко је по де лиш, још 
док их при маш. А, ако не што у тој пре гр шти из о ста не, оста ни спо
ко јан и за хва ли се да ро дав цу, јер без спо зна је од су ства не мо же 
би ти ни сре ће. На хар мо ни ји ко ју та ко ства раш, по чи ва свет. 

*
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ВРЕ МЕ НА И ЊИ ХО ВЕ ЛУ ДЕ

Вре ме на су као и љу ди, до бра или зла. И сва ко има сво је луде. 
Дру га чи јег су ру ха, али увек истог на у ма: да сме хом уни зе му дрост, 
кроз при вид игре. И ни шта им, због при та је ног стра ха од но вих 
уни же ња, не ће би ти за ме ре но.

Лу да ма је увек ва жни је жи ве ти не го вре де ти, па скло ност 
под сме ху ла ко обо је уме ћем ва ра ња. Сво је без број не, на ка зне зма
је ве пу шта ју упор но, али бес циљ но, не све сни да ће, не овла да ју 
ли уме ћем при па да ња се би, за луд че ка ти но ве, по год не ве тро ве.

*

ВРЕ МЕ ПРО ВЕ РА

Упло ви, та ко, и уко тви се у на ше жи во те, вре ме ве ли ког спре
ма ња и про ве ра је смо ли и ко ли ко ко ри сни све ту ко ји нас је ство
рио; ко ја су од мно го број них вра та ис пред нас за бра вље на, ко ја 
при тво ре на, ко ја на по ла отво ре на и има ли оних на ко ја би се и 
без ку ца ња мо гло ући.

А сре ћа као сре ћа. Сме је се и игра, кат кад за ле ђи ма, ка та кад 
пред очи ма сво јих по да ни ка, рет ко от кри ва ју ћи све сво је дра жи 
у тре ну ци ма у ко ји ма је сил но же ље на и иш че ки ва на. 

Увла чи се у чо ве ков жи вот нео па же но, тај ним пу та ња ма, а 
сво је при су ство об зна њу је та мо где јој се наjмање на да ју: крај 
вра та, слу чај но отво ре них, ко зна због че га и ко зна ка да.

*

УМО РАН

Не ма рим ви ше за оне ко ји свој ум снис хо дљи во пре пу шта ју 
пла ме ну за че том из цр них искри без у мља, из не зна ња за ко је се 
ис трај но бо ре.

Све ма ње ми је ва жно што игра све тло сти и ча ро ли ја бо ја на 
по крет ним сли ка ма од ко јих је са здан свет, у њи хо вим очи ма из
гле да ју дру га чи је.

Ума рам се од ве ро ва ња ка ко ће јед ном схва ти ти да су нај ве ће 
ле по те ово га све та сат ка не од на да ња и сно ва; да су по стој би не 
нај леп ших на да ме ђу ту жним са зве жђи ма и да кри ла на ко ји ма 
нам их жи вот ша ље из гле да ју баш та ко; да су нај див ни ји сно ви 
они ко ји ма нас бол да ру је.
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Ипак, ве ру јем да за бо ра вом не тре ба по бе ђи ва ти вре ме. Јер 
ње га го то во и не ма. Мо жда, тек за осмех, у ко ји се са би ла веч ност, 
да за јед но тво ре трен.

*

БЕЗ ПО ЗДРА ВА

Kада све ста виш на сво је и по за кљу ча ваш вра та свих сво јих 
бо ри ли шта, ни ти ко је те ве зу ју са со бом са мим од јед ном поч ну 
да се та ње, ис те жу и пу ца ју.

Бр зо на ста вљаш по ки да но, си гу ран да чи ниш пра ву ствар. 
Али уза луд. Мр вље њем дру га чи јег у се би, за ти реш сва ко пра во 
на оста нак у све ту ома мљу ју ћих бо ја, чу де сних зву ко ва и за во дљи
вих ми ри са.

Онај ко се бе не ме ри ме ра ма из сно ви ђе ња, из игре из ла зи 
без на ја ве. И без по здра ва. Вра ти се у сво је ни шта, а да и не зна.

*

ФРАГ МЕН ТИ

Од жи во та оти ма мо не ве ли ке, осли ка не фраг мен те и сла же мо 
их, сва ко у свој мо за ик. Не ки ту игру до вр ше за свог ве ка, а не ки
ма умак не вре ме. Ис кли зне из не на да, под те ре том три ви јал них 
ми сли и де ла, ко је смо му, кат кад и све сно, сла га ли на пле ћа у 
да ни ма за ко је смо ве ро ва ли да су са мо и за на век на ши.

За по че то та да на ста вља ју дру ги, ве шти ји у тој иза зов ној, али 
увек не из ве сној игри над му дри ва ња са жи во том. Јер ни је дан у 
ни зу ва зду ша стих фраг ме на та ко ји про ми чу крај нас бр же од хука 
ре ке жи во та ко јом плу та ју, па при зва ни од чо ве ка за ста ну у ње
го вом оку, не те жи свом ме сту у том ра су том мо за и ку вре ме на, 
већ не ком дру гом. И та ко, у круг. Са мо вре ме зна за што.

Kао што ве ли ки ко смич ки сат не ха је за ме ре на шег вре ме на, 
та ко ни иш че зну ће тво јих да на не об зна њу је ни ка кву ко нач ност. 
Пре о бра жај об мо тан за бо ра вом, оду зме ти оба лу на ко јој си до 
та да се део, за о ку пљен фраг мен ти ма, али он да из но ва, чист и џепо
ва пу них вре ме на свог но вог све та, кре ћеш у бор бу и ужи ваш у 
сво јим де ли ма, ко ја на ра ста ју, хра ње на тво јим стра дал ни штвом.




