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НАКНАДНИ ПРИПЈЕВ

ПРИПЈЕВ УЗ ПРВУ КЊИГУ
Кад ми је давно у бившем животу
У Сарајеву код „Маслеше“
Изашла прва књига
Једва сам ишчекао
Да се испрсим пред ближњима
И будем пророк
На баштини својој
Циглих пет минута
Ко смрзлу голубицу
Ко руку Дамјанову
Прво је узе мајка
Окретала превртала њоме
Па ми кроз сузе вели –
Е доста си им писо
Сад виде да умијеш
Па нек им други пишу
А ти да будеш мајкин дрводјеља
Затим је зграбише браћа
И витлајући као бијелом заставом
Као јарећом чапром
Дуго су по селу
Грохотом телалили –
Народе чуј и почуј
Ко нам је скнадио књигу
Шта ситна књига каже

11

Отац је прелиста ћутке
Застаде мрштећи се
Над пјесмом коју сам
Баш њему посветио
Опипа корице
Протрља листове –
Ко да ће савити цигар
И покри мојим дјелом
Здјелицу са млијеком
Да се не натруни
Па реци пожали се
Да нема сврхе
Писати поезију
И књиге печатати
(Из збирке „Златне олупине“,
СКЗ, Београд, 2012. године)
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ДНЕВНИК НЕСАНИЦЕ

ПОКУДА ЗАВИЧАЈУ
Ти се још блатиш по лирским плићацима
у којима се жута досада мријести.
Чак те не задају више ни ђацима,
о теби гласници не доносе вијести.
Па ти ћеш уистину завршити срамно
и поред твоје жестоке љепоте;
зато је најбоље да ти кренеш за мном –
ево дани-лијевљани већ долазе по те.
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ЉЕТО
Сише се још мирис опорог млијека,
што тврдне на танкој усни одојчета.
Пресушила је овдје жена и ријека,
на коцу виси празно виме љета.
У дну душе црни ожиљак ко рог,
у оку неба слијепом од смоле
ни сузе ни лијека. Олишајо се бог.
А дојке дјевојачке ко свеле кртоле.
На уснама спечен молитвени шапат.
Шиба љута свјетлост кроз распукла уста
небеске чатрње. И док све скапа,
одмотава се нагорјело предиво августа.
Њишу се жути костури косача,
у мени тиња путовање свето.
Док пуца небо ко сува дреновача,
на бриду косе већ издише љето.
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СИЊА ПУСТОШ
Ко глог, ко мукиња на сред завичаја
(свега ме преплавила нека пустош сиња)
док над камењаром бије из празног бескраја
јечмена свјетлост хладна попут иња.
На диреку се пијетао задавио зором,
па кроз шупље подне одјекују сове.
Увијен тишином – поњавом опором
са крепале краве Бог краде рогове.
Ниоткуд дјевојке ни пјесме да се закунеш њоме.
На пуста солила звијери се јате.
Луњају осојем, санте мира ломе.
Гавран жедан црног гракће врх појате.
Родиће гробља, кажу нове књиге,
исписане језом страшног мушког плача.
Налијећу кише, црне ко вериге,
на распуклу земљу као испод сача.
Бршљан се бестидно грли с мојом главом,
и пустош чела цврчи на довратку.
Страшан чин у руци: кључ с јаловом бравом –
зар још нешто треба рећи о повратку!
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НОЋ ЗАЛУД ЧЕКАНА
Уљуљкано мирисом љековитих трава,
мирисом кадуље, дивизме, спориша,
у крилу тишине Сладојиште спава –
јој, прије ће пасти небо него киша.
Ево, најзад, ноћи топле као хамам,
али све је пусто ко кад војска прође.
Мораћу, дакле, и овдје да чамам
док тртицу неспокоја сасвим не оглођем.
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НИГДЈЕ КОНАЧИШТА
Ух, како бих закршио низ те пишталине
гдје све живо са мном гласно пасјалучи,
гдје пустош двоглава у бусији чучи –
а дани сипљиви крваре и слине.
А тако бих закршио... да се корак чује,
али како ћу нејак да зајазим
овај пут уклети. Труну путокази.
И муве претпразнички око мене зује.
А тако бих да ми гром рикне са чела,
да прогледа ова сљепоћа троока.
Трапам док насрће равница ко стока –
куд ћу с тобом моја главо потавњела.
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У БЈЕКСТВУ
Низ глогову шуму ко јарац одрти
(чим га дирне грана, њега стане вриска)
бјежим – а за мном љути хрти смрти,
год по год ломно тијело ми стиска.
Пут опточим псовком. Нејаким кораком.
Па ако ме море не умори
и ако ме тијесан кланац не прогута,
хоћу ли икада о, проклета Итако,
макар осрамоћен стићи с овог пута.
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ДОК ЖЕЂ ПЉУШТИ
Прорасло те сиње привиђење југа
и бистри жубор дјечака на клису.
Сад док жеђ пљушти и док надолази глина,
не дај рањеном срндаћу на Тису –
јер панонске воде опет жедне су га.
Та зимзелен смрти, то ништа што кола,
свуда око тебе – шта те се то тиче?
Али док жеђ пљушти и док надолази глина,
пусти рањеног срндаћа нек риче –
јер нема веће истине од бола.
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КАКО НИЗ ЈЕСЕН ПРОНИЈЕТИ ГЛАВУ
Ослушни ову страшну јеку у потиљку:
мрачном гором ума језде пјани свати.
О, како низ јесен пронијети главу
у којој љута спориш-мисо цвати.
Док је вука и док је јелена,
ја ћу моје лако сакупити свате,
ал како низ јесен пронијети главу
док се над њом дани и гаврани јате.
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ПЉУСАК
Низ понор тијела тешка вода пљушти
и на дну мене тврдне се у шиљке.
Сакати часовник свело вријеме љушти,
кроз мрак главе расту непознате биљке.
Низ понор неба пљуште црне кише
и негдје доље дно свијета пуца.
Вријеме се нагло крижа на каише,
у мени остављен неко пјесму муца.
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СУЖАЊ
Да ми се донесе с тавана дреновина
три године сува, три године брана,
да видимо како сада моје руке зборе.
Доста је било дунавских лимана,
вријеме је да пукне ово бивше море.
Овако кораком тешким – жут, свео од глине
(до кости ме излокале жедне дунав-воде)
кроз надошле панонске мрклине
осојном камењару гредем у походе.
Срасло се у мени тешко, грко, грозје
нијесам више ни курјак ни јелен –
похарано је моје витко дивокозје,
а пшеничиште тихо зараста у пелен.
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УОЧИ ПОХОДА
У папрати Саваот с неком лудом женом
у мртвоузао везује небеса.
А ми заценути чудом и љепотом,
пред којом од искони пуцају крхке петље ума,
њушимо се док бреза на нас лишће стреса.
И већ сасвим кротки – скоро дјеца потом
у мрке тешке кише огрезнули,
изронисмо из густих листопадних шума
почињући страшну светковину меса...
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ДА ЈЕ ВИШЕ ВОЈСКЕ
Нећу тако ми моје горчине сладојске
и решетака ове вјечите ћелије
због Хајкуне ни због Анђелије
у бој поћи да је више војске!
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КАД СЕ МЛИДИЈАХ ВРАТИТИ
Нека Видосаву обуку у змијску кошуљу,
глоговим прућем нек јој сан извезу
и дјеци о томе да се не говори.
Нек отац набере хајдучке траве,
Трпезу нека ми спреми,
мајка топле ријечи
од јаве обољелог да ме сада лијечи
кад се вратим.
Рођаци нека свакако дођу,
нека макар кашљу,
нож под гредом да се црни како треба,
на Времену петља нек се добро стегне:
да не буду пути без опуте,
да не буду шуме без звијери,
да не буде небо без јастреба
кад се вратим!
Да се дјевојка на танак сан не наводи,
неко од вас нека смрт ишиба,
затим овој тами да се нађу броди,
јер мени је ионако доста овог глиба.
(У житу да се нипошто не мокри
кад се вратим.)
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Нека се не спомињу возови ни свеци,
нека се покоси ова несаница густа;
Видосава да ме без кошуље чека
голоуста
у папрати
и да се о томе не говори дјеци
кад се вратим!
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ВИДОСАВА МЛАЂА
Несан те снује а богује ђаво,
вјетар скуте чува док ја дјеверујем.
Ти јеси Видосава, ако ћемо право –
али ја те волим и ја ти вјерујем.
Ти си сан и јава мојих несаница,
ореол од иња, звијезда и мува,
ти си моја омча или огрлица,
чобаница што ме изгубљеног чува.
Глад која ме једе а никада сита,
просјакиња пред којом ја краљевски клечим,
неизљечива моја болест љековита
коју болујем и којом се лијечим.
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САН ЛУДОГ НЕИМАРА
Ех, да ми је ноћас док се време жути,
док опоро жито несанице класа,
сам у тај мравињак муња упанути,
у ту полен-мећаву што све руши с гласа,
у ту свету шуму, у те беле скуте,
где мелем-биље мирише и цвета.
О, покажи ми непознате путе
до твојих одаја, Јерино Проклета.
Али, ни да ћутим више нисам кадар,
по развалинама лутам ко неимар луди –
руши се у мени Смедерево, Скадар,
руши се Качарево, Сладојиште, Будим.
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ОСОЈНА ЕЛЕГИЈА
Сан се у мртвоузао, у прстен згрушава
ко густа со невјере у рани.
Јабучило цвили потпаљених крила:
прокапаше ти двори, Дојчине Болани.
Јој, Стоју и Остоју ти ћеш родит другом
и никад неће – зашто, ко ће знати,
на крилатим коњима, дугом окићени
диљ пустог осоја пропјевати свати.
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ГРОЗД ГОРКИХ РИЈЕЧИ
Вјетар ме разноси начетог крволочном тишином
ко шапат лишћа диљ равнице.
Грозд горких ријечи носим у дну грла
кроз простор засут перјем луде птице.
Долазим из прошлости удављен корјењем наде,
изнутра порубљен страшном пустоши стакла.
Могу да осиједим од ове самоће –
јер све је пепео што си гласом такла.
Из јесени се враћам с маглом о рамену,
у очима ми жута несаница спава,
са рука капље завичај, твој смијех –
све се у мени римује с тобом, Видосава.
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ПОТОПЉЕНИ ГРАДОВИ
Размјестио сам градове кроз које је морала проћи.
У срнооке страже оково друмове,
отправницима возова умио тугу с лица.
Сад кише испирају меко платно ноћи
од кога јој хаљину шије несаница.
Уморне висибабе у мени истежу шије
клањајући се својој бијелој немоћи.
Узалудно се дозивају пијане скелеџије:
потопљени су градови кроз које је морала проћи.
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ГУСЛЕ ЗА ОЦА СПАСОЈА
Сву херцег-пустош прегазише.
И ону студен невесињску и оне питомине Стоца,
лудом главом кроз нагорјеле кише
да душу замелеме гласом мога оца.
У очима им се замрсили пути,
на челу неродне године згусле.
Подавијени су лијепо дјевојачки скути
док с црног чавла отац скида гусле.
Из празног грла само уздах жеже,
(ни за жене више немам ништа рећи)
јаворовој тишини отац дизгине притеже –
сад ће лијепа Хајкуна у гору утећи.
У струнама отац дозријева за жетву,
падају мушке руке на откосе.
Они оковани тишином пређоше Неретву –
на истој страни нож и срце носе.
Ударили су некуд безобзирно главом,
над Гатачким пољем небо се полови,
Ченгић бег се љуби с јовањском мећавом,
а ја танку Хајкуну сву ноћ гором ловим.
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КИШЕ ПОКАЈНИЦЕ

сјени Његошевој

Кроз прадједовске кости је ли то цвијеће
или дјевојке постају суве леденице?
У манастирској тишини тињају свијеће
док за окнима туже кише покајнице:
јао, зар и нас стиже грдна погибија,
спекла се земља ко јалова одива,
у пољубац згрушала се змија
кроз колијевку да чедо цјелива.
Одвећ жељан меса, заценут од чуда,
ево и Драшко из Млетака стиже.
Гле, на црну пређу манастирска луда
мјесто бројаница мушке главе ниже.
Ух, како је снаха Милоњића лијепа,
због које, пазећи да не згази мрава,
и Вук Мандушић својој смрти тепа
док сна пребијеног у свијет изроњава.
Гаврани и вуци радују се месу,
кроз ноћ жедан путник дозива Морачу.
То невјесте косе расплеле су
ил цетињске кише над Ловћеном плачу:
ех, ни пусти џефердари не осташе суви
и небо над Цетињем препукну од бола.
У крик црна птица Задунавље уви –
само још нема писма из Стамбола...
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У АНГЛЕТЕРСКОЈ НОЋИ
У нама не оста ништа осим пустоши степа –
и залупљених врата на којим црни се мандал.
Али ми газимо, мада нема газа
(звучи ли вам и то можда као скандал)
само крстаче мјесто путоказа
на пустим друмовима које обасјава
измишљени пожар лисичијег репа.
Ко жуту штенад у небеској врећи,
завезану прљавом узицом година
(теби већ тридесета бјеше чвор на омчи)
нас убоге неће оплакат родина
него твоје тугом испијене очи,
мајко, ископњела на друм излазећи.
Нашим ће гласом, давни пријатељу,
пропјевати будућност, хрома и бескрвна
и завичајна пустош и пјесничка руља.
А кад нас заборављене на дну ноћи нађу,
(на којој нема ни моста ни брвна)
очистивши нас од звјезданог муља,
јалово ће жито у нама да мељу.
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ЈУТРО
Ноћ се удари дланом по кољену, царски,
као да се казне потоње присјећа.
Из њедара јој излијеће јато птица барских
и ледно перје руши ми на плећа.
За моје руке залуд расте копље
док ме влажна, бијела, немоћ затрпава.
Миришу постеље. Свијет сном потопљен.
Нити шта почиње нит се завршава.
У грлу пијетла чујем сјекиру дана,
под тешким ушицама пуца ноћ-трупина.
Моја мркла глава ињем ушушкана
свиће на станици. О, јадног ли чина.
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ПРИВИКАВАЊЕ НА БУДУЋНОСТ
на сциле и харибде
на горке лијекове и тешке болести
на клупе за инвалиде
на бљутаве јутарње вијести
треба се привикнути!
на половну мјесечину
на птице као на чиновничке фразе
на сажвакане преступне радости
на небо као на љекарске налазе
треба се привикнути!
на мртве пријатеље
на тихе молитве и на опоруке
на сипљиве тишине
које ће нас у предвечерје рањавати
мирисом мајкине руке
треба се привикнути!
тијела на безобличје
лица на безразложне осмјехе
на маске
треба љубави моја
будућност привикнути на наше недоласке!
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ЗИМСКО РАЗМИШЉАЊЕ
Куће неутољиво личе на гробнице.
Дани на пензионере.
Несносно сипа из свете зобнице:
нека траг покажу и човек и звере.
Гледам на стрехама зрију леденице,
белина нас потапа скоро назамерке,
промичу и гракћу кроз ум беле птице,
снег пада, пада... скривају се зверке.
Снег пада, пада... шта ли ово значи?
Једна бела мисао у мени ромори:
можда хоће са земљом да нас изједначи
или збиља пада да сав свет помори.
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ИДИЛА
Иста досада влада у пјесми и у селу.
Свијет је стрмоглављен – не треба кривити призму.
Гле, мајсторима утрнула мисао на челу:
о, како од папуче направити чизму.
Луња ушкопљен мјесец. Весели свеци хрчу.
А пјесми зараста грло у имелу,
у звјездано сметље, у бетон, у срчу –
зар историја оста у шињелу?
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ЗВАНИЧНА СРЕЋА
Гриња костретно плетиво година,
ево се и двадесета у мени лагума –
а ја ко генерал без војске и чина
лежим у папрати на сред мрављег друма.
И док други владе и рекорде руше,
погане звијезде, јубилеје славе,
ја лежим у танком хладу оскоруше
младице спокојства ничу ми из главе.
И ево осјећам званично сам срећан:
сам и тих ћутим сред осојне шуме –
а ко ће побиједити у мечу стољећа
мени за све то баш пуцају гуме.

43

ПИСМО ПРОФЕСОРУ ИСТОРИЈЕ
Сок-рат помешан са лимунадом. Татари огрезли у вино.
Ђаво шаље тајне поруке Стаљину.
Спремају се крсташи смрти у сватове.
...Збиља, зар нисте омирисали ниједну словенску жену,
ни једној краљици нисте загрнули хаљину?
Никад, баш никад не спавасте са Жозефином
(ух, колико генерала цвркну на тој жеравици,
колико лакеја искриви вратове!)
Нека се Наполеон гони у Св. Јелену,
не тичу ме се Хенрика VIII жалбе,
доста с тим празилуком, са тим бајкама о правици –
причајте ми какве је имала ноге Војвоткиња од Албе.
Шта се то мене тиче што Наполеон није победио Русе
и зашто тројански коњ није рецимо кобила
(треба признати био је паметно кљусе)
и шта је на Бечком конгресу Енглеска добила.
Брига ме за извештаје с Термопилског кланца,
за бечку жандармерију и за Метерниха.
Брига ме за Октавијана, Цезара и Брута,
за тачну адресу Дмитрија Самозванца.
(Пустите Одисеја нека сам лута
лако је њему, чека га тиха Итака.)
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Брига ме како су Трајану козје уши никле,
успевају ли султану војничке реформе,
јесу ли због Ханибала Римљанке патиле?
Брига ме за битке које је водио Перикле,
За Душанове законе и норме,
и да ли се Европа још боји Атиле?
Ја знам што смрт више воли Песимисте
и што се Сенека завадио с царем;
причајте ми ко је, ако већ ви нисте,
Сулејману II похарао харем?
Византију вам вашу и Рим и Једрене
и сва освојена села и градове
и фараоне, пирамиде, свинге, сва та чуда,
све царске успоне, кризе и падове...
(Јој, те Јеринине куле уњедрене,
та Катарина срнећих бедара!)
и ви на све то хладни као Буда
сред општег хаоса глумите редара
(тек само присутни, скоро беспомоћни)
јер како су пошле ствари тако иду,
без сажаљења, милости, без реда:
смјењују се Виљеми, Лујеви, Хенрици,
читко нумерисани, несрећни и моћни,
отимају се на смрт браћа око круне,
харају болести, славе победници
законодављеници стасају за буне!
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Шта сад опет тражите по кинеском зиду,
шта ће вам распоред коњичких одреда,
узроци наглог, немачког напретка,
па те сеобе, битке, грнчарија,
(ни трага од неког заљубљеног претка!)
До ђавола правила нова и старија,
нека пропадне француска привреда,
пустите Бизмарка и ратне ресоре,
причајте ми ко је, док је владала Марија,
министар љубави био, професоре?
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СЈЕВЕРНА СОБА
Грцамо у тринаестопроцентном раствору среће
(док зима упорно користи своје право вета)
догорјели, жути, као сиротињске свијеће –
ево нам и иње под пазувом цвјета.
Умјесто пољупца у псовку згрушане усне:
о, јесу ли нам судбине ковне
или у мишицама залуд зелена снага гусне
док нам се за окном привиђа сунце
ко размрскана глава Аљоне Ивановне.
Јате се у буљуцима сјенке декабриста,
насрћу дани – а ми ко Ескими,
у сњежним одорама лица ђаволски чиста –
ех, кад би бар пуж хтио под своје да нас прими.
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КАКО ПОЉУБИТИ АЉОНУ ИВАНОВНУ
Ноћу нас уходе пријатељи
прерушени у исљеднике,
у утваре исцијеђене из Ван Гогове тубе.
Док у њедрима гучимо сјекиру
и мало наполеонског сна,
боле нас драге ствари заложене код Аљоне.
У сну се миче кокошија нога,
тутњи сибирски воз;
покаткад бљесну ушице
и освијетле пут:
на свакој станици, шћућурена под стрехом,
чека по једна Соња
и очев сат нас буди.
Мичу се казаљке
умјесто минута ронећи мајчине сузе,
а онда бљесне сестрина огрлица
и освијетли врата иза којих је она.
Ал, како покуцати,
како ли подићи сјекиру
скривену испод кошуље?
(Све је то ипак лакше
и љепше
него је пољубити!)
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МЛАЂИ БРАТ ПИТА
Осим струк туге
осим ништарија
осим брат млађи
осим смрт старија
јесам ли још нешто?
осим стријела са глоговог лука
осим кап у виру
осим мрав на пиру
и ехо сизифског јаука
јесам ли још нешто?
осим што јесам
осим што волим
осим што хулим
у овом кругу величанствено сличан нули
јесам ли још нешто?

49

МЛАЂИ БРАТ ОПЕТ ПИТА
Хоћеш ли ми рећи, смрти моја врла,
да није мене би ли ти умрла?
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СИЗИФОВА ОСВЕТА
Небо је наша пуста поткућница
а богови су моја луда браћа
што залуд очекују пјесму жетелица
говори Сизиф док се с пута враћа.
Мени је камен и међаш и њива.
Отац и дијете.
А могу докле пљунут могу
јер ни рат нас неће помирити, свијете.
Богови на огњишту готове ломачу
(бол им капље с лица)
Сизиф спокојно котрља погачу –
смрт је одавно наша поткућница.
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ГЛОГОВА ШУМА
Смрти из главе расте
да би јој с прољећа у зубе процвјетала:
небу до кољена
животу до грла
пужу на врх куће.
Сплиће се црно пруће
у свјетлост
у дјевојачко рухо
у дрвосјечину вену.
Цвјета глогово коље
у оку
у жени
у времену.
Глоговим вретеном мајка сврдла небо.
Пада црно иње.
У нама расте глогова шума –
и звијезде се зрне у глогиње.
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ЗАБОРАВ-БИЉЕ
Најприје од носила направе бешику,
отешу крстачу,
оквир за драгу слику.
Док жене плачу
скоро по навици
бијеле у црнини,
у гробљу на пустој главици
као у житу пјевају шеве.
Вријеме своје чини:
сњегови копне,
пупају дјеве,
падају кише,
нада се млади
а потом расте заборав-биље
заборав-биље... заборав-биље...
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КАЗИВАЊЕ О ГРИЈЕХУ
Посукаше се небом страшни знаци:
у глогиње нам жита протурише,
кроз колијевке извиру црни кртичњаци.
У јесен регрутске не падају кише.
А бремените дјеве остају. И птице.
Обезвијерене шуме. Жене црвоточне
са којима се играју свеци јаловице –
зар је баш овако морало да почне:
сирочад шћућурена чекају под стрехом
да Спаситељ осване на мајчином гробу,
кроза њих се отац љуби са маћехом
којој ће плач дјетињи оплодит утробу.
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ГОВОРИМ ТИХО ПРОЛАЗЕЋИ ГРАДОМ
Говорим тихо: ријеке, шуме, траве,
а, као да говорим: трице и кучине.
Птице се небеском хигијеном баве,
а шта би паметније могле да учине!
Именујем тихо ко у опоруци:
планине, људи, цвијеће и поља,
а, као да вичем: вуци, вуци, вуци,
туберкулоза, тифус, куга, срдобоља.
Тихо кажем: звијезде – а пљусну брабоњци!
(Потом гласно ћутим. Томе сасвим вичан.)
Кажем: мјесечина ко да кажем дроњци.
Вино, тихо шапнем – а потекне сичан.
Тихо кажем: руке – одјекне: џелати,
кажем: тишина – чујем: тутње мине.
Дјевојчице беру љековите влати,
а шта би корисније могле да учине!
Говорим тихо (као крај огњишта),
именујем: љубав, небо, птице.
Кажем: љепота ко да кажем: ништа,
потом гласно пљунем: кучине и трице.
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У ИМЕ ОЦА И КЋЕРИ
У име оца и кћери
заповиједам прољећу вјерност, скоро паску.
Синови: ако се по вама наша несрећа мјери,
корачајте тихо макар на одласку,
(тихо, да се чује како трава дише)
да не шкрину паучином закључане двери,
густи јечам туге да се не зањише.
У име оца и у име кћери.
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НАКНАДНА ПЈЕСМА О ПРОЉЕЋУ
Измиљели из магле дани ко кртице
ошамућени пљуском прозукле свјетлости.
У жито пјесме напокон слијећу птице,
зелене зовине свирале ничу кроз наше кости.
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НА ЛЕДУ
Умјесто веселог клизања
на леду учимо чудан наук:
устати и пасти
устати и пасти
а да се не чује јаук
и тако расти
а да се не чује јаук
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СТАРА НОВОГОДИШЊА ПЈЕСМА
Свеједно је шта ко о томе рекао,
ово је истина којој нема лијека:
чекао ти њу или не чекао –
она тебе чека... она тебе чека...
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СТРАНИЦЕ МОГ ДНЕВНИКА
ОЧАЈНО СУ БИЈЕЛЕ
Ја узалуд чекам да се нешто деси
док зима монтира специјалну тугу
и чипком од иња тијело ми реси.
На мојим прозорима окренутим југу
дрхти иста слика:
дан бијел и празан
као страница дневника.

60

ДНЕВНИК
Све рјеђе облачим свечана одијела
Ако не рачунам одласке на гробља
Углавном
Пресвлачим се у дане
Као у половне кошуље
Лудачке зимске болесничке
И тако
Све рјеђе облачим свечана одијела
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СЛОВЕНСКИ ХАИКУ
У малу сниваћу машину
увлачим индиго неба
и откуцавам
дане као опоруке
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НАКНАДНИ ПОГЛЕД

ПРВА КЊИГА И ДРУГЕ УСПОМЕНЕ
1.
Не могу рећи да спадам у неутјешне југоносталгичаре, али
признајем да ме је, како старим, све лакше убиједити да је оно онда
било боље и љепше, поготово у поређењу са овим ругобним сада и
свуда. Ако ништа друго, тада сам био млад и није се ни случајно могло
догодити да имам 66 година. И како их се уопште толико накупило, кад
сам се својски трудио да до тога не дође. Велики проблем у овом узрасту
представљају и јучерашњи догађаји који се преко ноћи измигоље
и ишчиле, па како неће они од прије готово пола вијека, затрпани
толиким страшним чудесима која су нас у међувремену спопадала.
Додатну невољу зна приредити и тзв. имагинација сјећања која се
зачас отме контроли па замути догађаје, испретура датуме, помијеша
ликове, искриви чињенице ... У томе јој обично помаже разумљива
и људски дирљива потреба да себе, макар и накнадно, прикажемо
бољим, љепшим, значајнијим и паметнијим него што смо стварно
били и што ћемо икада бити. Читајући исповијести и мемоаре неких
савременика и познаника, готово ништа нисам могао препознати из
времена у којем сам и сам живио, а поготово аутора и његову пажљиво
препрану, испеглану и уштиркану биографију. О чему год пише, он је
у првом плану, носилац свих врлина, праведник и мученик, борац за
истину и правду, истакнути противник режима у којем је с тешком
муком подносио све оне привилегије које су му на врат натоварили.
Све што је онда кетмански снисходљиво прећутао, данас храбро
и одважно сасипа читаоцу у брк; за живу главу не би признао да је
био члан партије, носилац штафете и учесник других обреда у славу
јединога божанства. Проповиједник братства и јединства, борац
против национализма, нарочито српског, данас једва подноси да ико
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осим њега буде Србин. До јуче се ругао онима који иду у цркву, а данас
му не може дотећи воска и тамјана... И за све има просто објашњење
и оправдање - такво је вријеме било. О темпора, о обичаји, што рекли
стари Римљани и нешто старији Срби.
Не пада ми на памет да себе представљам као страдалника и
жртву онога система, који је у много чему имао атрибуте озбиљне
и уређене државе, да огреботине испостављам као мученичке ране,
поготово након свих рана које су, у међувремену, једни другима тамо
задали. Било би непристојно и дегутантно да накнадно драматизујем
адаптивне кризе и неспоразуме којих је, истини за вољу, са сарајевском
средином било и то много озбиљнијих него што се мени тада чинило.
Али знатан дио тих неспоразума проистицао је из мог карактера који
је, како кажу, пола судбине. Откада знам за себе, био сам преосјетљив
и рањив, неотпоран на стварност и често из ње одсутан, да не кажем
пјеснички занесен и непрестано под наизмјеничним струјама
меланхолије и хумора. Уз то горд и стидљив у исти мах, својеглав
и ћудљив попут старог кљусета. Гордост је највећи гријех, а стид је
драгоцјено осјећање, али и озбиљна социјална препрека. Осим што
је морална реакција на туђе рђаве поступке, стид подразумијева и
свијест о сопственој покварености. Стид је, кажу, осјећање које се не
може повратити кад се једном изгуби, па сам настојао да га што дуже
сачувам и све су прилике да ће ме надживјети, како би Кафка рекао.
Мој отпор према друштвеним слабостима, како се то
еуфемистички називало, више је ствар моралног инстинкта него неке
јасне свијести и арткулисаног става. Стид је неизбјежно прелазио у
просто гађење према лажима и лицемјерју, према кетманству у свим
раскошним облицима, полтронству и каријеризму, идеолошким и
политичким опсјенама и оној сиротињско-поданичкој раздраганости,
а нарочито према свим силним, ступидним и инфантилним, у
суштини понижавајућим приредбама у славу врховног вође. Са
катастрофалним недостатком смисла за полтронство, како ме је
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окарактерисао један спонзор, ја сам неизбјежно остајао по страни и
на маргини која можда јесте природна стваралачка позиција, али је у
егзистенцијалном смислу неугодна и тешка. Па ипак бих до краја остао
у тој сарајевској мултикултурној игри, ма колико била неравноправна,
некоректа, па и прљава, да је онако брутално нису прекинули.
Не знам шта ће ми сва ова конфузна аутоанализа, осим да
лакше кажем како ја по природи нисам бунџија, и да тада нисам гласно
узвикивао ни „цар је го“, ни „ипак се окреће“. А окретало се све око једног
човјека који је државу уредио као приватни посјед, да не кажем ранч.
Кад год бих се сјетио како су прошли већи, бољи и храбрији - Меша,
Лубарда, Ного, Ћимић и многи други, у мени би спласнула кураж и воља
за побуном против државе која је „ непоштену интелигенцију“ надзирала
са осматрачница – од Кућног савјета, преко медија па до Централног
комитета. И мислио сам притом – зашто да ми барабе растурају живот кад
могу и сам. То сам богме својски и чинио вином и дуваном, несаницом
и другим пороцима. Поезија је, њојзи хвала, била она оса око које се све
вртјело; она ме је држала усправно и на окупу. Кад сам са њом био у
добрим односима и притисак стварности бивао је подношљивији, док
сам у тзв. стваралачким кризама једва отаљаво свакодневни живот,
безвољно и „с бедним остацима снаге“. Тако је и данас.
2.
Сарајево ме је увијек неодољиво привлачило, али истовремено
и одбијало и помало страшило нечим мрачним и притајено опаким.
Имао сам у њему непоновљивих „веселих часова“, али и дубоких
потонућа у празнину, у неку необјашњиу зебњу и неизрециву самоћу.
Ја сам тамо стигао преко Сечња и Новог Сада, након једног кошмарног
семестра на тамошњем Филозофском факултету, и не бирајући, уписао
се на одсјек социологије на Факултету политичких наука, увјерен да о
књижевности већ довољно знам.
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На Факултету је одраније постојао књижевни клуб „Тин Ујевић“
са десетак чланова, махом студената. Већ на првим наступима на
пречац сам освојио симпатије публике, нарочито женске, и богами
засјенио и неке старије колеге. О томе како сам многима покварио
пјесничке амбиције и помрсио неке емотивне везе, а њега отјерао у
прозу, занимљиво је писао Шћепан Алексић, а нешто слично казује и
пише мој тадашњи и садашњи пријатељ Здравко Миовчић. Признајем
да сам уживао у тим наступима (готово као и у самом писању), што се
вјерватно преносило на све бројније слушаоце. И све је више било оних
који су моје пјесме знали напамет, а неки су се помоћу њих успјешно
удварали. Тако се мој пјеснички глас врло брзо прочуо – све до Козје
ћуприје.
Интензивно сам се дружио са групом колега и колегиница са
факултета – Душко, Исмет, Анета, Мирсада, Расим, Драгица, Никола...
Зборно мјесто била је „Позоришна кафана“, недалеко од факултета, на
самој обали Миљацке, са пространом љетном баштом. Ту су се одиграле
многе комендије, мелодраме, па и понека хорор-сцена попут оне са
Ненадићем, кад смо у жестком пићу и још жешћој расправи – ко ће
знати око чега – прегурали сто с краја на крај кафанске баште, скоро до
излаза. Ненадић каже да смо га изгурали на ћуприју и ту пили и пушили
као браћа Морићи, што је обично пјесничко претјеривање. Срећа је да
се нисмо смандрљали у Миљацку. Преко пута „Позоришне“, налазио
се ресторан „Два рибара“ гдје су се окупљали професори и други
интелектуалци са наглашеним боемским цртама, да не кажем борама.
Тамо би нас понекад призвао добри Боро Пиштало, али морали смо и
да мезимо, па нас је пиће брзо хватало, што није лијепо ни пожељно
пред професорима и другим мудрим главама.
Сарајево је тих година пружало бескрајне могућности за провод
и забаву и друге прелести. Лијепо је неко рекао да је било довољно
скуцкати паре за једну туру пића, па да се вратиш трећи дан, а не знаш
ни ко је пио ни ко је плаћао. Упознао сам, ипак, и мрачно наличје
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сарајевско од кога сам зебући зазирао. Силазећи, у касне сате, у неке
скровите кафане, бирцузе и подруме, сретао сам многе опскурне
типове који ће испливати у рату и починити многе гнусне ствари.
Да не испадне како сам тих година само пио и лумповао,
морам рећи да је то било не само „вријеме спорта и разоноде“, већ
и интензивног, готово бјесомучног читања – читао сам поезију
и прозу (домаћу и страну), есејистику, теоријску литературу,
филозофску, историјску, антрополошку, а узгред и ону обавезну за
испите, па бројне часописе и листове, нарочито „Књижевне новине“
и „Књижевну реч“, али ни до данас нисам установио колико ми је
све то у поезији помогло. Сарајево је тих година нудило и мноштво
културно-умјетничких садржаја – филмских, музичких, ликовних и
позоришних, и књижевних, наравно. Не могу поновити тврдњу да је
то било Периклово доба културе, али да је у културу улагано и да је као
важан друштвени сегмент озбиљно третирана, макар и из идеолошких
и политичких разлога, то се не може порећи, а не знам и зашто би.
3.
Мене су одмах на почетку, онако на слушање, обиљежили као
Ноговог сљедбеника, епигона, такорећи. Ми смо из истог краја, из исте
сиротиње и епске традиције, иста нам је мјесечина над колијевком, како
би Тин рекао, па је разумљиво и готово неизбјежно да се у мојим раним
пјесмама понегдје чуо и ехо Ногових стихова. Без велике амбиције да
по сваку цијену будем оригиналан, што је и немогуће, припуштао сам
и припуштам у пјесму разне утицаје, само је питање колико све то она
успијева да упије и сублимише. То апострофирање пјесника прокаженог
због својих ставова, који су протумачени као националистички, била је
згодна прилика да ме по том основу већ у старту „каширају“ и сведу на
занемарљиву мјеру. То ми је било потпуно јасно, па се нисам превише
потресао, ни колебао; чак ме је помало забављало то да једино ја трпим
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утицаје, а остали су оригинални, нови, самосвојни и непоновљиви, они
који праве отклоне и помаке. Али није, нити може бити баш све тако
просто кад је о поезији ријеч. Многи млади и талентовани пјесници
били су тада опсједнути поезијом и судбином Бранка Миљковића и
само су се ријетки извукли испод његове тешке сјенке. Веома цијеним
Миљковићеву поезију, волим неке његове пјесме и многе стихове. Нема
у историји српског пјесништва никога ко је у тим годинама писао боље,
нити има такве, судбинске преданости поезији и жудње да се напречац
стигне до вјечности. Али са Миљковићем је као са Сарајевом. Одбијала
ме је његова „патетика ума“, и до пуцања пренапрегнут језички израз,
метафорички презасићен, и то бјесомучно мамузање ријечи да кажу
оно што објективно не могу. И није чудо што је од њих и страдао.
Помало ме је страшила и та стална, ужарена опсесија смрћу. Све то
је било довољно да умакнем његовом погубно сугестивном утицају.
4.
Нисам волио колективни смјештај па сам, као бруцош, становао
код ујака у сарајевском насељу Пофалићи, високо горе, испод Хума.
У собу до моје настанио се извјесни Слободан Т. који се представљао
као електричар-бандераш и помало пјесник, члан неког, а можда и
свих пјесничких клубова у граду. Слушао је моје пјесме и вели да
му се допадају, па би волио да нешто од тога и прочита. Нападно се
интересовао и за моје мишљење о многим шкакљивим стварима и
повлађивао ми у свему, чак и у ономе што му се очигледно није свиђало.
Наговорио ме је да пошаљем пјесме у „Ослобођење“, гдје је Душко
Трифуновић уређивао рубрику „Поетско градилиште“. То што немам
писаћу машину – немам, одакле ми – није проблем,он ће откуцати
пјесме, а да ће „откуцавати“ и мене, то ми, наивном, није било ни на
крај памети. Пошаљем „Гусле за оца Спасоја“ и „Зимско размишљање“,
а Душко објави ову другу. Недуго затим, неки из Босанског Шамца
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објави је под својим именом у „Репортеру“, тадашњем таблоиду који
је, замислите, имао пјесничку рубрику. Предлажу ми да га тужим, а ја
бих га радије частио – за комплимент. Послије ми Душко каже – боље
су ти „Гусле“, али нисам их објавио да ти не пукну о главу, као што
су многима пукле. Али марљиви, упорни и досадњикави бандераш
наставља своју мисију – ријешио човјек да ме афирмише. Каже како би
ваљало да пошаљем пјесме у Врбас, гдје се одржава најбољи фестивал за
младе пјеснике. А пјесме ће, разумије се, он откуцати. И тако се, у мају
1975. године, обретем на врбаском фестивалу, са још двадесетак младих
пјесника и пјесникиња из цијеле тадашње земље. И добијем прву
награду за пјесму „Говорим тихо пролазећи градом“. Организатори
кажу да се први пут одлука жирија поклопила са укусом публике.
А предсједник жирија Оскар Давичо, чланови Игор Мандић, Владо
Урошевић, Душко Трифуновић... Нема шта, лијепа и звучна награда,
нека врста улазнице у књижевност. Након повратка у Сарајево хтио
сам да частим Слободана и да му се захвлим на подршци, али он се у
међувремену одселио и никада се послије није јавио. Срешћемо се, под
необичним околностима, тек након двије године.
А Душко Трифуновић, који је увијек окупљао младе пјеснике
и пјесникиње, а оним даровитијим искрено помагао, изненади ме
питањем: - Имаш ли ти, стари, довољно пјесама за књигу, ја ћу те
упутити на право мјесто, да не луташ, а ред је да упознаш и чувеног
земљака. Нисам намјеравао да тако рано објављујем књигу, а искрено
говорећи, није ми било најјасније као се то уопште ради. Не знам,
кажем Душку, морам прво да их пребројим. Од педесетак пјесама,
колико се накупило, одаберемо 42, које прекуца Душкова секретарица
и тако се, једног дана, са рукописом под мишком, нађем у „Веселину
Маслеши“. А тамо Рајко Ного пјевуши неку скаредну пјесмицу док
се Ости гласно смије. Дођоше Изет Сарајлић и Вељо Милошевић, а
однекуд и неизбјежни Тодор Дутина. Лијепо су ме и срдачно примили.
Иако је Ости био номинални уредник, најприје је рукопис прочитао
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Рајко, а неке његове овлашне примједбе усвојим и отклоним ситне
грешке. Свиђа им се рукопис и пустиће га у издавачку процедуру.
Сугеришу ми да иде латиницом (да им одмах не запињем за очи), што
сам прихватио, пошто сам у младости, признајем, имао и латиничних
фаза. Од предаје рукописа до појаве књиге требало је онда чекати читаву
годину дана. Мени се није журило – имао сам тек двадесет и једну.
5.
Те седамдесете прошлог вијека и друге године „бившег живота“
увелико сам потиснуо и готово замрзнуо и сјећам их се као кроз
сарајевску маглу, али на тренутке довољно јасно да могу призвати
„дух (тог) времена“ и неке кључне тачке његовог испољавања. Босном
и Хецеговином су тада, и дуго потом, запредали Хамдија Поздерац
и Бранко Микулић. Био је ту и друг Миланко Реновица, па Раиф
Диздаревић и Мајо Мијатовић. Културу су строго надзирали Хасан
Грабчановић и Хрвоје Иштук, а смјернице спроводили њихови
повјерљиви људи, међу којима су у знатном броју били и писци. Умро
је Иво Андрић, а насљедник се још није родио. Донесен је нови Устав
СФРЈ са уграђеном пакленом машином која ће, петнаестак година
касније, у парампарчад разнијети Титову творевину. Муслимани
су добили статус нације, па је увелико трајала грозничава потрага
за историјским, културним, књижевним, митским и митоманским
садржајима којима би се тај статус подупро и ојачао. То је доводило
до трзавица и међунационалних трвења, пригушених и још увијек
контролисаних. Тутњале су петољетке и распјеване радне акције,
обарани рударски рекорди и сваке године кретала штафета младости
и други панађури у славу вође.
Са телевизије су народ засмијавали Александар Мичић и Рејхан
Демирџић, а са радија Недељко Опанчић и Момо Драгићевић, па „Село
весело“ и друге емисије за разбибригу радника, сељака и поштене
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интелигенције. За непоштену су приређиване нешто другачије забаве.
Вељко Булајић и Шиба Крвавац су снимали партизанске спектакле, а
на другој страни Душко Трифуновић је инсталирао чувену сарајевску
рок-сцену. Још су се добро држали „Индекси“ и „Амбасадори“ док су
незадрживо надирали Здравко Чолић и „Бијело дугме“. Севдалинке су
ненадмшано пјевали Заим Имамовић, Сафет Исовић и Нада Мамула.
Фудбал и кошарку играли су млади мајстори Сафет Сушић и Мирза
Делибашић, да не заборавим и Шкију Каталинског који је Шпанцима
дао онај чувени гол. Мирко Камењашевић је, сочно псујући, преносио
фудбалске утакмице, мада је ненадмашан у том послу био загребачки
репортер Иван Томић (Страшан ударац Шурјака – лопта је излетјела
из Луксембурга). Чедо Орловић и Вуко Зечевић прогнозирали
„промјенљиво облачно вријеме“ са могућим падавинама у пасивним
крајевима. Све вијести су почињале са другом Титом, а у суботњем
телевизијском дневнику, емитованом у цијелој земљи, редовно је
ишао и приказ књига, међу њима и пјесничких, што је данас готово
незамисливо.
6.
Једно вријеме дружио сам се са Владимиром Сребровом који је
с напором писао растрзане, неуротичне стихове на урбане теме. Био је
истински несрећан човјек, један од најнесрећнијих које сам упознао. Од
осталих вршњака (никад нисам имао осјећај генерацијске припадности)
били су ту Миле Стојић, вјечити миљеник свих политичких структура,
па Жељко Иванковић и Горан Симић, са којима се нисам дружио, али
јесам са нагодним Мухамедом Ћуровцем и Миром Петровићем, да
не заборавим и вазда егзалтираног Адмирала Махића, од пјесникиња
Милку Божић, па Хазима Акмаџића, Ранка Чолаковића и Дејана Гутаља,
најдаровитијег међу њима. Једном смо, након књижене вечери Стевана
Раичковића у Дому младих на Скендерији, засјели у Клубу писаца;
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случајно, успут скупљено друштво – Чучак, Дутина, Миро Петровић,
можда је био и Радован, Изет Сарајлић који домаћински бди над својим
лирским другом и види се да би најрадије остао са њим насамо. Кад у
неко доба, ето ти, добро нацврцаног Дејана Гутаља који, не питајући,
сједа за сто. - Раичковић бјеше? А, читнуо сам мало, баш занимљиво,
изненађујуће даровито – само настави тако, биће нешто од тога. Наста
тајац, Кико у земљу да пропадне. Тек једва изненађен, мада ненавикнут
да му се тако обраћају, Стеван га гледа одозго, кроз дувански дим, а
онда се грохотом засмија. Ми једва дочекасмо. Само је Изет узалуд
покушавао да ућутка Дејана. Понекад бих са Здравком Миовчићем
свратио у кафану „Макарска“, у метафизички подрум како ју је он
назвао у једној одличној пјесми, гдје су се окупљали даровити студенти
књижевности и филозофије, млади пјесници и остали сликари, како би
рекао Владо Шегрт. Једном су ме у клубу Филозофског факултета, њих
неколико наоштрених и накљуканих теоријским знањима, „узели на
треху“. Смета им везани стих и рурални, завичајни мотиви и емоције
с тим у вези, а највише ослањање на традицију и уплитање епских
садржаја у лирску пјесму. Све у свему – гуслање и чисти анахронизам.
Послије ми неки непознати из публике честитају на држању и одбрани
својих поетичких ставова и права на сопствени сензибилитет, како
се то каже. Питам једну, која је била посебно агресивна, шта јој би да
ме онако нападне. Како нећу, кад ме ни погледо ниси. Уважио сам тај
књижевни аргумент.
У то вријеме, међу младим пјесницима у моди су били слободни
стих и урбане теме, са посебним нагласком на отуђењу и отклон
у односу на традицију, српску нарочито. Иако волим да римујем,
односно да спарујем ријечи по звучности, нисам ни тада ни послије
имао метричких предрасуда, па ни подозрења према слободном стиху,
под условом да ми нешто казује. Сам по себи он не може бити гарант
вриједности, ни модерности за којом се грозничаво тежило. То у
подједнакој мјери важи и за везани стих. Руски књижевник Пољаков
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каже: - Немојте га проглашавати за генија само зато што пише у
слободном стиху – можда још није научио да римује. А доживљај
урбаног, тих година, појачавала су, уз трамвајску звоњаву и „брезе
на асфалту“, и она два солитера на Мариндвору која су Сарајлије
звале Момо и Узеир. И док су о отуђењу писани конфузни стихови,
а о алијенацији дебеле теоријске књиге, дотле су мобе, по обронцима
сарајевске котлине, градиле куће за придошлице из недовољно
развијених крајева.
7.
Охол и стидљив, нисам се превише упињао да уђем у високе
књижевне кругове. Многе угледне пјеснике виђао сам на појединачним и скупним књижевним вечерима – Анђелка Вулетића, Веселка
Коромана, Дару Секулић, Муберу Пашић, Саита Ораховца, Владимира
Черкеза, Хусеина Тахмишчића, Илију Ладина, Владимира Настића...
Пита ме једном Владо – Дира ли те ко, кукавче? – Ма јок, ко ће ме
дирати. – Оће чувај се, жалосна ти мајка, знам иг ја добро. Звјера и
осврће се гоне ли га.
Биће ипак најбоље да их, уз помоћ оне имагинације сјећања, на
тренутак, окупим у Клуб писаца (у приземљу зграде „Свјетлости“, у самом центру града) гдје сам већину и упознао. Био сам у прилици у више
наврата да издаљег слушам жубор, да не кажем шадрван Ћамилове
приче која би се губила у галами, смијеху и зајебанцији Бранка Чучка
и Дарија Џамоње; они су вазда у беспарици све док не дође добри и
племенити Драган Драгић, комерцијалиста који је волио да се дружи
са писцима, на свој рачун. Са њима је често и извјесни Нино, углађени
банкарски службеник који је доводио буљук другарица – и обично
се враћао сам. Негдје у ћошку Вељо Милошевић, кочоперан ко ороз,
почиње – с багрем баштом на сред Сарајева – грана и млатара, не
знаш хоће ли се скљокати или полетјети. Пипни мишице, јуначи се
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Вељо, јачи сам, бре, од све ове стакларије. Смирују га Ненад Радановић
и Владо Настић, вазда забринути за положај писца у друштву и за
то ко ће платити пиће. Проврти се, као шило, и Тодор Дутина, али
га, мученика, не држи ни мјесто ни друштво. За столом гдје сједе два
велика ахбаба, Сидран и Тонтић, важни и утицајни и тада и касније,
увијек гужва. Тискају се они који имају спремљене рукописе. Свратио
би понекад и Радован и провирила лула Мариа Сушка, а о Ненадићу
други пут. Као да је побјегао са фолколорне пробе, дође Илија Ладин,
са оном егзотичном чобанском торбицом у којој, заклео бих се, поред
француског рјечника, носи и неког јазавчића. Свратио би једном у
пола године и Драго Куђић. И док је Ајша Рудић Захировић доносила
медаље из Индије, Драго је из Брчког доносио епиграме: - Тврд је орах
Ораховац Саит / ал немој га у свом врту гајит. Видио сам једном како
је Саит одбио да учествује у програму јер (му) је било мало публике.
Са њим се солидарисао и Владимир Черкез.
Истинска пјесничка звијезда тих година био је Рајко Петров
Ного, нашироко чувен по својој поезији и додатно популаран као
бивши телевизијски водитељ; нарочиту славу стекао је окршајима
са књижевном чаршијом, посебно са Маком Диздаром. У складу са
новом културном и књижевном политиком Рајко је добио батине, а
Мак бисту и пјесничку манифестацију „Слово Горчина“ у Стоцу, на
коју ме, безбели, никада нису позвали.
8.
У септембру 1976. године појавио се Дневник несанице, штампан латиницом у хиљаду примјерака. Уредник Јосип Ости, рецензенти
Касим Прохић и Новица Петковић. Усхићен, помало збуњен и зачуђен,
листам тих шездесетак страница у бијелим корицама - обазриво да
нешто не покварим. Тај први примјерак ишао је послије од руке до
руке и пунио се драгим именима. Дуго сам га чувао, али се у сталним
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препртљавањима и он негдје затурио. Већину пјесника који су те године објавили првијенце позвали су на Требињске вечери поезије гдје
се додјељивала истоимена награда за прву збирку пјесама. А награђен
је, и то за другу књигу, Иван Ловреновић, доведен из Мркоњић Града у
Сарајево, као перспективан кадар. Те Требињске вечери запамтићу по
наступу у Основној школи у селу Граб, на путу према Херцег Новом.
Све вријеме програма, мени се причињавало да сам један од оних
устрепталих дјечака који први пут виде живе пјеснике. А међу њима
и дјечији пјесник из Мостара (заборавио сам му, грешан, име), који
ме лецну питањем: Богати, јеси ли ти с Обља или из Клиње? Откуд сад
овоме села за које и Бог једва зна и кад ме увијек спопадне сто јада
док објасним одакле сам – те ово ти је поред онога, па мало иза, па
уз Неретву – има попоћ... – Мене су, каже , негдје пред онај рат, као
младог учитеља, због напредних идеја послали, да не кажем прогнали у
Улог на годину дана. Добро су вас ребнули, кажем. – Ма ни случајно, то
ми је једна од најљепших учитељских година – са бистром и вриједном
дјецом, добрим и простосрдачним људима, у оној љепоти од природе.
Како ја ништа од тога не примијетих, кажем насмијаном бившем
прогнанику. А мило ми то што чујем.
Књига се одлично продаје, па су је истурили на видна мјеста
у излозима књижара „Маслеше“ и „Свјетлости“, у самом центру
града. Мени се чини као лабудица која је ту слетјела или се спрема да
полети. Признајем да сам тада усправније пролазио чаршијом. Али
нико ме не зове ни из новина ни са радија, барем омладинског, ни са
телевизије, нико да се сјети промоције или неког гостовања. И нико не
написа ни слово о Дневнику несанице ни у „Лицима“, ни у „Животу“,
„Изразу“, „Одјеку“, чак ни у „Нашим данима“, познатом студентском
листу. Али зато је све више читалаца, а смијем рећи и обожавалаца
и обожаватељки, што ми је увелико надокнађивало равнодушност
критике, оркестриране по принципу – боље прећутати него кудити.
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9.
Играо сам фудбал на асфалту, на сарајевској периферији,
гдје сам станова код рођака Зиројевића, кад бануше Рајко Ного и
Радован Караџић. Глумећи озбиљност и забринутост, кажу да ме
тражи милиција. Шта ћу им ја поред вас двојице, узвраћам. А видим
да су добре воље и да су неким лијепим поводом дошли, зашто би
иначе базали по Швракину Селу. И кажу да су јавили њима, пошто
мене нису могли наћи, да сам за Дневник несанице добио награду
„Младости“. То је у оно вријеме била угледна награда, од савезног
значаја, како се говорило, и осим за књижевност додјељивана је
младим ствараоцима и за филм, сликарство, спортска достигнућа...
Неколико лијепих и узбудљивих дана, пред додјелу награде, провео
сам у Београду, разговори, сликање, дружење са занимљивим
свијетом, а Брајковићи – Драгомир и Зорка – код којих сам боравио,
пазили су ме као најрођенијег. Стигао сам чак и да погледам утакмицу
Звезда-Загреб коју смо глатко добили. Тада сам први пут видио Србу
Стаменковића, чудо од фудбалера. А мали Растко, Драгомиров син,
који је од бабе у Писаној Јели покупио неке ријечи завапи: – Окле
ође оволики народ, куку ти је нама!
Накратко ме је забринула вијест да ће лауреате примити лично
друг Тито. Шта ако му је неко дојавио (а имао је ко) да нисам у довољној
мјери, ако је томе уопште било мјере, одушевљен његовим ликом
и дјелом. Лакнуло ми је кад сутрадан рекоше да се Стари не осјећа
најбоље и да од пријема нема ништа. Награду сам дијелио са прозним
писцем из Приштине Сабри Хамитијем који је написаао роман под
оригиналним насловом – Сто година самоће. Причао ми је, послије,
Будимир Дубак, члан жирија, да Хамити уопште није био споран,
иако његов роман нико није видио, осим десетак страна смандрљаног
превода на српски. Копља су се ломила око мене. Сабри је на додјелу
дошао, нећете вјеровати, у униформи ЈНА, а ја у позајмљеном одијелу.
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Ни ријечи нисмо размијенили, чак ни честитке. Ја сам се касније у
шали хвалио да сам награду подијелио са Маркесом, чији је чувени
роман ЦИА превела на албански да подвали и напакости Србима, кад
већ не може Фиделу, Маркесовом добром другу.
У Сарајеву, осим агенцијских вијести, других реакција на награду
нема. Књижари кажу да је књига готово распродата и зрела за друго
издање до кога, разумије се, никада неће доћи. Из Београда поново
зову – да учествујем у чувеној емисији Петком у 22 коју су водили
Момо Капор и Милан Влајчић. У паузи снимања упознао сам, боље
рећи видио Данила Киша који бијаше објавио „Гробницу за Бориса
Давидовича“.Ћаскао је са Момом у облаку дуванског дима и било ме
је срамота колико мало пушим, да о писању и не говорим.
10.
Неки Чачанин, функционер у студентској организацији, каже
ми да у Савезу социјалистичке омладине БиХ припремају свечани
пријем у моју част, па би било добро да не напуштам Сарајево. Након
петнаестак дана случајно сретнем тог амбициозног активисту који
узгред промрмља да је дошло до извјесних техничких проблема и да
од пријема вјероватно неће бити ништа. Некако сам знао да неће бити,
а никад нисам ни жудио за том врстом пажње.
Али оно што хоће, то и буде. Испред некадашњг хотела „Београд“
замало се не сударих са Слободаном Т. Једва сам га препознао – ни
трага од оног разбарушеног пјесника-бандераша – одијело, кравата,
нова ташна, обријан и зачешљан. Драго му што ме види, честита
награду, знао је он од почетка и вјеровао у мене. Уморан је, три ноћи
није спавао – обезбјеђивао је (трећи прстен) Старог, знаш да је долазио
на Сутјеску, али пристаје да га частим за награду. А кад га ракија
развеза, исприча ми што га и не питах. – Најприје да рашчистимо то
око пријема у Савезу омладине који је озбиљно припреман, али се
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испоставило да ти уопште ниси члан партије, чак ни симпатизер. Кад
сви студенти са твоје групе иду на партијски састанак, ти се спушташ
у бифе код Сеја на кафу (читај лозу), а послије завитлаваш правилно
опредијељене колеге. Крећем се, каже, у сумњивом друштву и више
пута помену и ону двојицу муштулугџија. Виђају ме чак и у цркви,
Божић, Васкрс и Ђурђевдан (откуд зна да ми је то крсна слава) не
пропуштам, а неријетко и Српску нову годину. Идем на утакмице
само кад Звезда гостује и чашћавам кад побиједи, читам београдску
штампу, јер „Ослобођење“ и „Борбу“, како сам негдје изјавио, не могу
да раширим у преуској собици. И уопште – превише сам окренут
према Београду. Један угледни књижњвник касније ће ми замјерити да
кокетирам са Србима. Не може да повјерује да сам свом другу Расиму,
који се пожалио на положај Муслимана, предложио да једно по године
буде Србин, мада ни то није богзна шта, па ако му се не свиди нека се
мирно врати у пређашње стање. Јесам ли са добрим пајташем Исметом
пребројавао српске и муслиманске читуље и ликовао што његових има
више. У кафани код Стева Окуке у Улогу спрдао сам се са вјежбом
цивилне заштите на којој су, како сам устврдио, ђедови и бабе имали
бојево гађање из пушака нешто млађих од њих, и да је најбољи резултат
постигла баба Анђа, јер је умјесто мете угледала Мошу Пијаде. Па онај
писмени састав о јунаку нашег доба који сам писао за неког рођака, а
који пас с маслом не би појео. Не жели да понавља, али тамо је писало,
истина нечитко, здруг Тито, па је стриц, који је познавао директорицу
школе, морао да ме спасава. А кад је друг Тито свечано пролазио
Титовом улицом, поздрављан френетичним аплаузима одушевљене
масе, ти ниси ниједном саставио дланове. Је ли тако? Јеси ли једном,
кад је нестало струје у бифеу код Сеја, палио свијећу марксизму за
душу и то пред професором марксизма, па су ти и то одбили на шалу
и прогледали кроз прсте, јер си добар студент и талентован пјесник.
Страшно сам, каже,увриједио његовог колегу и пријатеља Сафета, кад
сам му рекао да запише или сними то што тртљамо по кафанама и
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да се више не мучи пијући с нама, кад му пиће очигледно шкоди. И
онај интервју у „Младости“, да знаш, пажљиво је анализиран. Гдје,
поред толиких пјесника, нађе баш Дучића и Црњанског, кад добро
знаш ко су они били и шта су мислили. Па сам послије једне теревенке,
на станици код Телевизије, псовао и тјерао трамваје назад, иако је
познато да трамваји не иду у рикверц, а портира који је дотрчао да
ме у посљедњем тренутку склони са пруге, напао на пасја прескакала
како му Дневник ништа не ваља и да све мора поново. А другу (не знам
како се зваше) послао си разгледницу на адресу Жртава социјализма
... Има тога још, али и ово је превише. Паметан си, вели, па види како
ћеш. Овако сигурно нећеш далеко догурати. Али још није касно да се
вратиш на прави пут. И оде Слобо, кораком једногодишњака, како смо
звали оне који се једном годишње напију, најчешће око Нове године.
Остао сам у чуду и невјерици да се неко мноме бави толико дуго,
озбиљно и детаљно – до бизарних појединости од којих сам већину
позаборављао. Зар је могуће да сам ја, бедни лирски пјесник, баш
толика опасност за државу, моћну и уређену, коју чувају (у трећем
прстену) Слобо и њему слични. Овдје неко мора пропасти – држава
или ја!
11.
То љето, 1977. године, провео сам, као и обично у косидби, а
недјељом и другим свечаним данима играо сам фудбал са друговима
из дјетињства или читао. Тада ме је комшиница преко плота спазила
са књигом у руци и као чудо невиђено разгласила по селу како сам
и ја „пао на попоравни“. Није ми падало на памет да се враћам на
предавања која су почињала негдје почетком октобра. Умјесто тога,
кренуо сам на једну бурну турнеју по Војводини старој. Најприје ћу
у Нови Сад код пријатеља Миша Авдаловића, даровитог пјесника,
али мрачног и деструктивног, који је разарао све чега би се дотакао,
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а себе понајвише. Остала је иза њега занимљива, сад већ потресна,
књига „Камен у срцу“. А онда у Станишић поред Сомбора, код Душка
Торбице, другара са факултета и из „Позоришне кафане“. Статистика је
забиљежила да је те године у Станишићу, у односу на број становника,
попијено највише алкохолног пића у цијелој Југославији. Није лако
угасити колонистичку тугу и паорску чамотињу. Сјећам се да смо у
неком мрачном бирцузу, уз „Суматру“ и „црњак“, ожалили Црњанског.
Из Станишића пут ме је неизбјежно водио у Сечањ, код гимназијских
другара и професора Воја Вујновића и Рака Бабића који је знао напамет
многе моје пјесме, а матурски рад „Јунаци Горског вијенца“ чувао као
драгоцјеност. И на крају у Јашу Томић код мојих драгих – тетке Зоре и
тетка Ђура – код којих сам провео гимназијске године. Такве доброте
више у свијету нема, нити ће је бити.
Вратио сам се у хладно и магловито Сарајево – „никад
самљи“. Чекао ме је позив да будем почасни гост на Конгресу Савеза
социјалистичке омладине у Београду, а понуда за посао у „Младости“
још увијек је била отворена. Пуст ко књижевно вече у Црвенки, и
одједном згађен свиме, ја сам, умјесто у Београд, продужио у завичај
– на тријежњење и дубинско чишћење. Иако нисам ништа планирао,
остао сам горе дуже од двије године, бавећи се земљорадњом и
литературом. Негдје сам прочитао да је замљорадња једини посао којег
човјег не мора да се стиди. Не знам да ли се то може рећи и за поезију,
али ја сам увелико спремао другу књигу која, како кажу, обезбјеђује
опстанак у књижевности. Тај рукопис, под различитим насловима,
одбијен је у два наврата у „Свјетлости“ и поред срдачних препорука
рецензената. Један од њих, професор Божидар Пејовић, написао је,
као овлашну примједбу, да оно што је духовито не мора увијек бити
и поезија, па сам пажљивије поступао са хумором и иронијом који ме
и данас знају повући.
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Осам година након Дневника несанице, појавио се у Српској
књижевној задрузи Велики пост, са поговором Свете Лукића и
примљен као лијеп књижевни догађај. У Задрузи ћу потом објавите
више књига и догурати до њених чувених „плавих корица“. Али, то је
сасвим друга прича.

Ђорђо Сладоје
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