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ПИЗА

Полазим из Париза у небеса Италије, што стишавају 
и љуљају варваре. Страст која подједнако потреса колена 
девојачка, ребра хртова и крила буба, измождила је била 
и моје тело. Хтео сам да се стрмоглавим у ваздух, где 
ништа више не боли. Полазио сам у Тоскану да се утопим 
у тишини белих саркофага, из којих је васкрснула стара, 
нолићанска мудрост, у којима беху сахрањени блуд и 
слатки разврат. Хтео сам да заспем теме, пред капијама 
Тоскане, бледим, пизанским прахом ране ренесансе, 
још пуним прашине просјачке и монашке.

Последњих, париских, дана сећам се нејасно, по 
бојама које ми остадаше под очним капцима: неке 
магле и у њој, као неког свиленог, зеленог дима, Сене. 
Под мостовима тамне, а зрачне у даљем току, где има 
неба у води. Светлости, око светиљака, што је трептала 
као рој снежних мушица.

Пео сам се на тешки, као стена, јарам Нотрдама, на 
који је скакало зверје од камена. Изнад кровова, са врхом 
који стрчи из облака румене прашине, огромна Ајфелова 
кула љуљала се, као јарбол, испреплетен челичним ко-
нопцима, са љубичастом светиљком одласка из луке. 
Као далеки знак обале, палио се и гасио, високо на небу, 
Месец.
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Дан сам био провео иза плавих и мокрих небеса 
и зелених поља, утопљених у воде, иза Версаља; у 
неком чуну, из којег се видео, лелујаво, скривени, мали 
Тријанон, у руменом и белом жбуњу, пред оградом, 
позлаћеном још за првог царства; а вече, са пауновима 
што креште, по мрачном зеленилу путања, у Шантијиу.

Цео дан се љуљах са дворцима, чије су траве и 
вртови, мирисни од вода, треперили од ветра, на небу, 
као на некој вечној љуљајци. Земља не беше више мирна: 
хучала је тихо, као огромно, нечујно звоно, у пролеће.

Пред ноћ сам изишао на лионску станицу, стаклену, 
пуну црвених пламенова, задимљених и чађавих окана 
и грдних, осветљених сатова.

Брзо сам заспао у возу. Збуних се само од растанка 
са телом, осетих како је земља мека, како ме прима ваз- 
дух и како нема више ничег тврдог и непомичног, на што 
сам, дотле, безбрижно спуштао главу.

Кад сам се тргао од Сунца и отворио очи, белели су 
се, под небом, завејани путеви Ханибала, и шумели су, 
под влаком, хучни, горски потоци.

Прошли смо били кроз планине и стене и миловали 
смо се са брдима и видицима, јурећи и обилазећи их. 
Сишао сам у Италију лак и провидан, са једним шљунком 
у руци што је, котрљајући се с брда, пао у кола, пред 
једним тунелом.

Пред вече, кад уђосмо у малу, врућу, пизанску 
станицу сви се кочијаши обрадоваше.

*

Пред сумрак над Пизом се био разлио јек звона, 
пун ласта. Са модрих и зелених пизанских брда спуштао 
се на кровове мир.
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Видех, кроз прозоре, како се шире и смирују град 
и Арно, жути и врели, као да су песак. Приметих, на 
крововима, огромне мраморе и, над њима, зарђала 
кубета, подигнута небу, плава и тврда, као стари, 
пизански оклопи.

Прешао сам преко мостова, и осетих да ходим у 
неком животу у коме сенке нема. Мрамор и зидине, 
кровови и поља, благо позеленела, претварају се, ето, у 
лаке магле и паре, кроз које тече, жут и врео, као песак, 
мутни Арно. Тамне, грдне барке, са сивим и нејасним 
приликама у кљуну и огромним, широким веслима о 
боку, путују по сјају, са ушћа. Радосни узвици допиру, 
кроз жегу, као јауци. Под жутом голотињом и сиротињом 
зидова, идем мирно, непознат, онамо, где знам да је, у 
даљини, море.

Прво тосканско вече, далеко од града, са утопљеном 
равницом преда мном, у трави и песку. На дну обзорја, 
пиније. Иза леђа зелене, светле планине, у огромном 
сјају.

*

Придружих се возарима низ Арно. Хтели су да ме 
одведу до неке мрачне шуме, на дно видика. Тамо је 
неки дворац и морска обала, где је лежало удављено 
тело Шелија на ломачи. Осврнух се при имену његовом, 
и осетих да се Месец, блед, као болесна жена, појављује 
над нама.

Натраг, у град, ишао сам обалом, преливеном 
тешком, вечерњом прашином покошене траве.

Нека жута јара, што се диже из земље, пала је на 
плава кубета, која ми се, при доласку, причинише, сун- 
чана и зарђала, као стари, пизански оклопи. Сад се љу- 
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љаху над градом, као звона. Магле, жуте, помешане са 
брујањем, јуриле су над реком, до мора. Све је потресено 
и трепери. Биље и мостови, повијају се благо, испод 
ноћи, а далеко, иза њих, на подножју небеса, брда пуна 
ваздуха играју, играју.

Прескачући баре, погнуте главе, журим уз воду, 
кроз тај дан што одлази у море, а толико лак да путем 
пада пред ноге, у прашину. Воде затрепере под кораком 
и шеве непрестано излећу из њих, па се тресу над сеном. 
Нешто мутно обузима свест и једнако мами да поиграм 
и по води, врелој и жутој, као песак.

Све је потресено, и ништа више није непомично и 
тврдо под небом. Кад се уморан дохватим зида, који 
прати обалу, осећам, као махнит, да сад могу све да 
затресем благом руком: поља и зидине града, брда на 
небу, и пиније у даљини.

Изненада, пред зидинама Пизе затамни жута јара, 
што се непрекидно диже са воде, полако се пуни нечим 
зеленим и модрим, помешаним са бледом, раном 
месечином. Пружам руке пред прса и осећам на њима 
прве сени и тамни дах ноћи.

Провлачим се уморан, кроз загушљиве и вруће 
сенке у покошеној трави, па излазим на пољану града, 
где недирнут стоји део десетстолетне Пизе. Корак се 
одбија и звони на мрамору, сенка ми се необично мрачи 
и дужи. Стајем под кулу, што се нагла да се сруши у 
пролеће, и смешим се. Осећам како, бела и горостасна, 
тешка, мраморна, пада на мене, а около тако мирно 
зричу зрикавци. На оној страни, где је земља утонула, 
устајала бара, блатне воде.

Кад сам пошао горе да видим море, по широким, 
косим степеницама, хучало је, пода мном, као у некој 
страшној шкољци. Ноге једнако клецају, а нешто вуче 


