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АРП, Жан (1886–1966) 
 

 Сликар, вајар и песник. Да би избегао рат емигрирао 
током Првог светског рата у Цирих у којем се упознаје са 
Хуго Балом, Марком Јанком, Тристаном Царом, Рихардом 
Хилзенбеком с којима суделује у покретању дадаизма. Ро-
ђен у Стразбуру, писао је и на француском и на немачком 
језику. Његова поезија пуна је дадаистичког хумора и спада 
у најавангарднију лирику не само с почетка прошлога века. 
Касније се приближио надреализму, али је задржао особену 
позицију унутар покрета. Кључне збирке: Des Taches dans 
la vide (1937), Sciure de gommes (1938), Poèmes sans prénom 
(1941), Rire de coquille (1944), Le Blanc aux pieds de nègre 
(1945), Le Siège de l`aire (1946), Souffles (1950), Le Voilier 
dans la forêt (1957), Notre Petit Continent (1958), Vers le blanc 
infini (1960), L`Ange et la rose (1965), Soleil recerclé (1966), 
Jours effeuillés, poèmes, essais, souvenirs, 1920–1965 (1966).  
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FIRI 
 

lion de nuit é pli 
dépli ivri par pli 

débranche si pi si pli 
firi firi 

i 
gli 

car rond ton son piri 
tiu tiu en voute 

ilion ti piri 
lion signole ré mi 

si illicide lyrie 
inique isis si pli 

son ton érond enchante 
invoute empli la nuit 

tiu tiu é glu 
supu ti uglu 

glu supu 
tulu 

(1924) 
 
 
ОТАЦ, МАЈКА, СИН, КЋЕРКА 
 
Отац је обешен 
на тргу за вешање. 
Мајка је нема. 
Кћерка је нема.  
Син је нем. 
Сво троје следе 
тик-такање очево. 
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Мајка је ваздушаста. 
Отац лети изнад мајке. 
Син је један од гавранова 
с трга Светог Марка у Венецији. 
Кћерка је голуб писмоноша. 
 
Кћерка је слатка. 
Отац кћерку једе. 
Мајка сече оца на два дела 
једе једну половину 
и свом сину другу нуди. 
 
Син је запета. 
Кћерка нема ни главу ни реп. 
Мајка је мамузнуто јаје. 
Из очевих уста 
Висе репови речи. 
 
Син је сломљена лопата. 
Отац је дакле силан 
орач земље 
с дугим језиком. 
Мајка следи пример Кристифора Колумба. 
Хода на голим рукама 
и пружа својим голим ногама 
једно ваздушно јаје за другим. 
Кћерка користи истрошеност еха. 
Мајка је сиво небо 
које пружа надоле сасвим надоле 
оца у упијачу 
покривеног мрљама мастила. 
Син је облак. 
Када он плаче киша пада. 
Кћерка је слатка суза. 
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ДОМАЋЕ КАМЕЊЕ 
 
камење је утроба 
браво браво 
камење је ваздушно стабло 
камење је грање воде 
на камену који испуњава уста 
шири се рибља кост 
браво 
глас камена је 
насамо 
стопу по стопу 
с погледом камена 
камење је неравно попут тела 
камење су облаци 
пошто друга њихова природа 
игра по њиховом трећем носу 
браво браво 
када се камење чеше 
нокти продиру у корен 
камење има уши 
да би појело тачно време 
 
на облаку који заузима глави место 
нараста природни нос 
нокти погледа гребу природе корење 
камење се шири и игра по облацима 
браво браво 
уши продиру у корење 
трећи камен једе ваздушним телом 
други камен ногама једе 
браво браво брависимо 
рибље кости имају глас воде 
када ноге плешу по главама 
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нокти продиру у камење 
време се чеше 
браво 
утробе су корење 
камење се у главе претвара 
природа је тачна 
ноге које играју по гранама тела 
имају узбуркан поглед 
поглед рибљих костију времена 
на природно место доспева нога 
браво браво браво браво 
уши носеви уста главе ноге камење јесу 

(1917–1935) 
 
 
ВЕК ЖИВИ ОД ДЛАКЕ ДО ДЛАКЕ 
 
век живи од длаке до длаке 
преко ваздуха сироче постаје 
као јаје живи 
које воћка излеже 
на ужету обешеном између два крила 
воћке крила рађају 
лишће крила крвави 
у ваздушним кланцима 

(1936) 
 
 
КАПЉА ЧОВЕКА 
 
капља човека 
ништа жене 
пазаре лепоту свежња костију 
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час је јутарње серенаде 
у ватреној бунди 
ветар пристиже на своја четири стопала 
као и коњ на своја четири точка 
свемир је вертикални мирис 
 
свемир је вертикални мирис 
ветар пристиже на своја четири стопала 
као и коњ на своја четири точка 
час је јутарње серенаде 
у ватреној бунди 
капља човека 
ништа жене 
пазаре лепоту свежња костију 

(1938) 
 

ПЛАВА НЕМОСТ 
 
Могао сам најзад да напустим ту земљу пуну звукова. 
Неизбројиви бичеви су фијукали, понекад један, понекад 
сви заједно фијукали су и дању и ноћу. 
Дувао је непрестано жесток ветар и доводио до снажног у-
дарања застава и заставица земаља које су носиле чегрта-
љке. 
Свему томе придодавао се још чудан обичај да су непре-
кидно пуцале огромне кесе напуњене ваздухом који је пра-
скао. Уз непристојну тутњаву ветар је пунио кесе које су се 
цепале на дроњке,   
Како сам уопште доспео у ту земљу просту, лармаџијску? 
Прешао сам границу, праћен глупавим, декламаторским 
песмама. 
Трчао сам. Најзад продрех у даљину, у плаву немост тужења 
за домовином. 

(1938) 
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СЛОН ЈЕ МИЛИМЕТАРСКИ ЗАЉУБЉЕН 
 
слон је милиметарски заљубљен 
пуж сања месечев залазак 
његове ципеле су бледе и очишћене 
као желатинска пушка војника-новака 
 
орао има покрете претпостављене празнине 
његово најгоре препуњено је муњама 
  
лав носи бркове са правим готичким пламом 
кожа му је мирна 
смеје се попут мрље мастила 
 
морски рак има животињски глас малине 
пристојност јабуке 
сажаљење шљиве 
похотљивост бундеве 
 
крава гре путем пергамента 
што губи се у књизи од коже 
свака длака те књиге по фунту је тешка 
 
змија скаче пецкаво и пецкаво 
око љубавних лавора 
препуних срца прободених стрелама 
  
омотани лептир постаје леплептир преомотан 
леплептир преомотан постаје велелеплептир велепремотан 
   
славуј слави стомаке срца мозгове црева 
то јест кринове руже каранфиле јорговане 
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бува држи своју десну ногу иза свог левог уха 
своју леву руку својом десном руком 
и скаче својом левом ногом преко свог десног уха 
(1939) 
 
 

ТИРОЛСКИ СЛОН 
 
 Он виче, шкргуће. Тиролски слон и баба од каучука 
лупају по клавиру смрти. Лупају  редом рукама без прекида 
не би ли све сломили. Чисте, зноје се. Њихове ноге претва-
рају клавир смрти у разбијено гвожђе. Када коначно више 
нема клавира у њиховим рукама, трљају неизмерно време, 
нагомилавају електрична црева у цепелинима, крунишу 
мухе и једу малу прљаву децу, фосфорне поморанџе и ави-
онски пекмез. Баба од каучука пуши цигару велику као баба. 
Испушта радосне крике. Баба од каучука је сексепилна и на 
њен позив вражја и мирисна гљива баца се ужасавајућим за-
летом на њу коју без прекида лиже, свом снагом. Немаш ли 
ништа више пред устима? Баба нараста. Наставља, вражја и 
мирисна гљива. Наставља! Престижеш ли ужасавајућег и 
зашећереног крокодила! Радост је велика. Тиролски слон је 
дипломата. Говори само угао, угао, угао. Али како вражја и 
мирисна гљива не премашује себе, баба од каучука је баца 
као муху без ножица у запрљано језеро шкргућући: Пекмез, 
пекмез, све је пекмез. Потонуће ратне флоте у зашећерено 
језеро каља нагост тог величанственог плеса.    

(1945) 
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И ТАКО ДАЉЕ. БЕЛО 
 
 Бела катедрала премеће се у беле рукавице. Бело, 
бело, бело. Бели слон тимари ваздушну косу у белој пени 
ништавила. Бело, бело, бело. Очи бацају млечне производе 
на електричне друмове и гомилају около клавира од каучука 
беле крикове. Бело, бело, бело. Бело време лиже руке, рука-
вице, жене, ликове, косу. Бело, бело, бело. Беле руке ваде 
зубе у језеру. Бело, бело, бело. Малене звезде плешу по ве-
ликим поморанџама на велико задовољство милијарде мале 
беле деце. Бело, бело, бело. Бело се претвара у зашећерену 
смрт која преклиње: бело, бело, бело. 
 Споменици се пекмезом зноје. Велике гвоздене ноге 
скачу пред падањем зуба у катедралу гљива код беле жене. 
Бела жена једе с времена на време избледелу косу. Лице 
беле жене оставља у језеру плес фосфора и дугачких шапа 
ваздуха. Слон шиша белу жену. Ваздух се шири и неограни-
чен живот баца шећер и усољено свињско месо около живих 
и мртвих.   

(1945) 
 
 
СКУВАЈ МИ ГРОМ 
 
Залиј ми месец. 
Ишчеткај ми зубе мојим лествама 
Пренеси ме у својој кожној торби на мој коштани кров. 
Скувај ми гром. 
Закључај ми земљотресе у кавез 
и набери ми букет муња. 
Прережи се на два дела и поједи једну од тих половина. 
Ејакулирај у ваздух одважније од версајских водоскока. 
Спали се котрљај се попут кугле. 
Буди кугла архаичног смеха 
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што котрља се око једне пилуле. 
Извуци све твоје језике из ружа. 
Поклони своје језике благим носорог-ружама. 
Запацови се у бућкуриш. 
Зажаби се у жабу. 
Смести се у потпис на крају мог писма. 

(1957)        
      
 
ЦРНА РАДОСТ 
 
цвеће је црно од радости 
небо је лепо попут пламена 
полећем цветним даном 
желите ли летети са мном 
 
желите ли дан муња 
желите ли цвет попут неба 
желите ли цвеће попут муња 
желите ли небо плама 
 
ко лети пода мном 
ти лепи дане цвета 
ко лети изнад мене 
ти лепи црни пламе радости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


