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РиЈеЧи и НоТе

Браћо, ако читајући ову књигу на
ђетештопогрешно,некунитенего
исправљајте–јернесаставијеДух
Светинегорукагрешногараба, ко
ме је отац гроб,мати земља, а бо
гатствогрехови.

/Изстарихрукописа/

ако у овом Градиву, ко је је пје сник про
би рао ви ше де це ни ја, чи та лац про на ђе за се
бе са мо је дан стих, и ако би тајстих чи та о цу 
улио по вје ре ње у онај не ви дљи ви сви јет, пје
сник би вје ро вао да огре хо вље ње кроз по е зи ју 
ни је би ло на зло; да су ти ме ње го ве гре хо ви 
очи шће ни.

Сви дру ги сти хо ви ко ји су се за гу би ли у 
вре ме ну, ко ји су об ја вљи ва ни у књи га ма, ли
сто ви ма и ча со пи си ма, а ни су се на шли при 
ру ци док је пје сник са ку пљао Градиво, не ка 
та мо и оста ну. има ју се сма тра ти ту ђим. од
ри че их се, у искре ном по ка ја њу. Би ло ка ко 
би ло, из у зи ма ју ћи пје сме у ве за ном сти ху ко је 
ни су ушле у Градиво, за пје сни ка је ов дје све, 
од а до ш. ов дје се смје њу ју ека ви ца и ије ка
ви ца, пред ме ти и њи хо ве сјен ке, да ни и но ћи, 
про шлост и бу дућ ност, све се пре тва ра у са
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да шњост ко ја је бес по чет на и бес крај на, као 
дух у мо ли тви; плач и сми јех, сан и ја ва, по е
зи ја и про за, свје тлост и по мра че ње, сум ња и 
вје ро ва ње; пје сме крат ке и не што ду же, не по
треб не и на су шне, пје сме за сва ко днев ну упо
тре бу; иро ни ја, сар ка зми, ру га ња, покуде и 
похвале; пје сник на пу шта фор му, и вра ћа јој 
се, стил ски обра сци се дра ма тич но ми је ња ју, 
на тој филм ској тра ци ви ди се по че так и крај, 
исто вре ме но.

ове пје сме ни су пу ке ау то би гра фи је, пе
сни ко во ја је не ко над лич но ја, то је нај че шће 
нико, и кад у пје сми на во ди сво је име, тек та да 
уви ђа те ко ли ко се уда ља ва од тек ста и до га
ђа ја ко ји би се мо гао ти ца ти лич но ње га. али 
по е зи ја је лич на ре ли ги ја за сно ва на на пре ду
ку су оно га што је не ви дљи во, не са зна тљи во и 
за бра ње но; и ни је од ре ал ног сви је та – то је 
сан ко ји се са ња отво ре них очи ју, она у се би 
са др жи код у ко ји не мо же би ти сум ње. Пје
сма су жи ва би ћа, не са мо пје сме – и ли ко ви 
жи ве. и глав ни ју на ци пје са ма су жи ви. Жи ви 
за овај, и за онај, ва жни ји, фик ци о нал ни сви
јет. Пје снич ке сли ке као бље ско ви му ње осви
је тле филм, ожи ве сли ке, сли ке у по кре ту, 
сли ке ко је се на из мје нич но спа ја ју и про из во
де не ви дљи ву сна гу. Кад је за тво ре но струј но 
ко ло, про тек ну ри је чи ко је по кре ћу сли ке. 
Сли ке ко је има ју свој ап со лут ни, не сум њи ви 
жи вот. Све као на цр та ном фил му!

Та мо гдје пре ста је зна ње ис кљу чи ва над
ле жност при па да по е зи ји, што је од ба че но као 
не за ни мљи во и не по треб но – то је цен трал но 
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мје сто ре зер ви са но за по е зи ју. она не ма огра
ни че ња и не мо же би ти про ту ма че на, она 
свје до чи да је сви јет сло же ни ји од на ших зна
ња о ње му, ду бљи од на ших ис ку ста ва и не
до ступ ни ји од на ших пу то ва ња кро за њ. она 
пре мо шћу је не пре мо сти ви јаз та ко те мељ но 
раз дво је них свје то ва. она је оба сја ње, сви је ћа 
ко ју прак ти чар уно си у ту нел за ра ња ју ћи у 
про шлост и освје тља ва ко ли ко се же њен пла
ми чак, ко ли ко про ди ре у та му ко ју раз го ни. 
ис ку ство је дра го цје но за по е зи ју и исто вре
ме но глав на смет ња сва кој но ви ни без ко је 
по е зи је не ма. По е зи ја је ви со ка шко ла од у ча
ва ња, јер нам се ва ља осло ба ђа ти на у че ног, 
од у ча ва ти се од зна ња, ко ри сте ћи се пре и ме
но ва њи ма ко ји прет хо де сва ком сти ху, ко ја су 
у сва ком на сло ву и ко ја су пред ло жак за при
ма ње но вог. По е зи ја је све оп шти не ви дљи ви 
нер вни си стем; астрал но ти је ло ко је укљу чу је 
ком плет ну про шлост и се же да ле ко уна при
јед, про ви ђа ду хов не про це се ко ји су без вре
ме ни; и прак ти чар ко ји ин ту и тив но по кре ће 
ону жи цу за ко ју га је за ду жи ла про ми сао, на 
не ким ко смич ким ор гу ља ма сва ко про из во ди 
звук ко ји има не у по ре ди ву ва жност, и ко ји је 
до каз о по сто ја њу жи ве тва ри ван тва ри, жи
во та ван би о ло шког ор га ни зма. Пје сник по
ку ша ва да у нот не си сте ме упи ше не ке дру
га чи је ри је чи. Оношто неки раде с нотама ја
радимсријечима, ка же То мас Бер нхард.

Ко ли ко је по губ но из гу би ти сје ћа ње, за 
по е зи ју је то нео п ход но – из гу би ти сје ћа ње, 
и та ко се при кљу чи ти на ви шу ме мо ри ју чи
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је за ко не пје сник пре по зна је и упо зна је у том 
ча су при кљу че ња, а о ко ји ма се ни шта не зна 
(ни при је ни по сли је) за то што је на кон по
нов ног па да у ово свјет ску вре ву и ма те ри јал
ни сви јет ре ал них сли ка, из гу бљен за ду хов не 
сли ке, по ста је ро бом ово зе маљ ске сли ков но
сти у ко јој не ма жи во га да ма ра, у ко јој пул си
ра мр тви дух, у ко јој оп ста је инер ци ја фи зич
ког ти је ла ко је ни је про же то оним о че му ма
те ри ја са ња, и због че га је Бог ство рио, а Бог 
је ство рио ма те ри ју, у то пје сник вје ру је, не да 
она оста не мр тва, већ да бу де про же та ду хом, 
да сва ка Бо жи ја че сти ца, сва ки Хик сов бо зон, 
ако хо ће те, да за пле ше у истом том про за ич
ном ба нал ном ма те ри јал ном сви је ту. По е зи ја 
чу ва тај ну о на шој не бо зем ној при ро ди, ко
ју пје сник ни на ча сак да гу би из ви да; а кад 
би је из гу био, и он би био из гу бљен. По е зи ја 
је узе ла кор ми ло у сво је ру ке, а пје сник са мо 
по ку ша ва да ухва ти ко рак са до га ђа ји ма. Бди 
над оним што ни је ре ал но, дрх ти као прут на 
во ди пред чу де си ма сви је та, и пред чу де си ма 
свје то ва кроз ко је пре би ва дух, дрх ти пред чи
та о цем чи је је по зва ње нај у зви ше ни је, по зва
ње да пре по зна жи ве ри је чи, а да од ба ци су
ви шне – од го вор ност чи та о ца је не у по ре ди ва.

Сви до га ђа ји ко ји сви јет чи не та ко стра
шним мје стом осје ни ли су ове стра ни це стра
хом и на дом. Стра хом од не из бје жног, на дом 
у не мо гу ће.

Р.У.
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БРИТВА

1980.



10



Средзвезданихледнихпаша
Полетјећуне’смолитвом,
Полетјећумртав,страшан,
Скрвљуобливеномбритвом.

велимир Хлебњиков
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БРиТва

оштриво
од зарђалог челика
од непојамног пркоса
Црно и жуто
од дувана
од зелене јасенове коре
од коњског копита
и хљеба

На алки
Покојни ђед завезао чвор
од опуте
Никад нијесам сазнао зашто
али ме данас
Тај обични чвор од опуте
Учи
Како да се завежем у чвор
Како да издржим
Кад срцем
од зарђалог оштрива
од непојамног пркоса
одсијецам
Комад по комад
Живота
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дио по дио
вјечности
и тако градим
Нашу вјечиту
Смрт
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КоСиЈеР

Нема дрвета
У завичају
На очевини
да га по злу не зна

Насађен
деветстотреће
а гвожђе памти
и вучедолску битку
Када се први пут
ваљано окрвавило

изгубљен негдје
иза куће
Сам се нађе
Кад год нам затреба
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маШиЦе

вјекују у огњишту
Сто пута прекаљене
из пепела дозивају

отцвокоћу
моје дјетињство
Слог по слог

Нико не зна мјесто
Гдје су скривене
У пепелу

Само у невољи
ако рукама
Заграбимо

По огњишту
извадимо их усијане
Као никад
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вРеТеНо

На час га устави
да мирно
да људски умре

Сад се врти опет
а удвостручена пређа
По нама
Као снијег запада

То су сплетени вјекови
У мени
и око мене

То ме
По чеоној кости
По гвозденом знаку
По невид вретену
По тамном
Кремену
По копиту
Крилату
Препознаје
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СТРаШиЛо

да сам бар њему сличан

овако
док зидам страшило
Узиђујем се
У свој мрак

Прођосмо толико страха
да нас више
Ни лика нашега
Није страх

да сам бар њему сличан
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ТРУд

варницом га дарова

и крилат свитац
мојим разумом пролеће

мрачне шуме
На длану оживјеше

око гроба је обрастао
и громове прикупља

да их ватри научи
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КРемеНиЦа

Толики свјетови
У теби чекају

да звјездана пространства
отвориш

Јер без варнице
У ништа ћемо стићи

У ничијем времену
Губи се сваки траг


