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ВИНСКЕ ВЕЧЕРИ

ЉУБАВ ВИНОПОЈЦА

ШЕТЊЕ С ПРИЈАТЕЉЕМ
						
Прошетам с Ранком Поповићем
До неугледног ресторана,
Где се са ићем и са пићем
Још служи окус оних дана
Када је било више дражи
У нечему што тек се тражи,
А речи, димом цигарета,
Обавијале тајне света...
Зборимо, жељни; сунце тоне
И са Тројице звона звоне;
Трепери душа, загледана
У смирај густог јунског дана,
Који се, ето, благодатно,
Приводи крају, треперећи
По крововима, недохватно,
Као да, ваљда, хоће рећи
Да буде време кад немири
Размећу мисли, олујасто,
И дође време кад се смири
И када тајне седну за сто:
Па тек остане од немира
Чаша жилавке, парче сира,
У ресторану, на крај града,
Док прилазимо, а ноћ пада.
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ВЕЧЕ УЗ ТРИБУН

			

Пијемо Трибун, вино рујно,
Из добре куће Анђелића
И састављамо, једва чујно,
Свијет наново, из дјелића
Свјетлости која, пахуљасто,
Кроз сваку ријеч пада на сто
И у напола пуне чаше
Сипа студентске ноћи наше.
И говоримо, као прије
На вечерима поезије,
Кад је пунија била душа
Већ од тог што је неко слуша...
Пијемо, тако, с мјесечином,
Као што смо и онда пили,
Наздрављајући бољим вином
За дане што су бољи били.
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ВЕЧЕ УЗ ЖИЛАВКУ
Драгану Ћелу Анђелићу

				
Посустали, на крају шетње,
У сенци столетних платана,
Док преводимо чари летње
У стих, а пада позлата на
Све што не може да се каже...
Пијемо вино које лечи,
Које у Логос назад слаже
Наше муцаве, слабе речи.
Док испијамо чисто злато
Верујемо ли, неупитно,
Да нам је нешто више дато
Но оно што је неумитно?
Верујемо ли: научиће
Ко пије ову кап бескраја
Да се успење на Дучићев
Брег који оба света спаја?
Поверујемо, Бог зна зашто,
Уз златну кишу што ромиња,
Коју божанском справља маштом
Наш добри винар из Требиња.

11

Здравко Миовчић

ВЕЧЕ УЗ ВРАНАЦ

				

Чега све у тим не буде
Просутим винским капима
Па речи просто полуде
И оспу се по сапима
На неседланим вранцима
По завејаним пољима
И успомена кланцима
Чинећи на час бољима
Одсјаје малих победа
Које смо некад постигли
Док замагљених погледа
Мјеркамо докле смо стигли
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БЛАГО МИЧЕВЦА

				

Ово је вино које памти
Када нам небо беше ближе;
У њему ко да и сад пламти
Нешто што речи у стих диже.
Пијемо блaго, преточено
У благе часе, и побожно
Ћутимо да је већ речено
Све што је рећи било можно.
Носе ли капи на уснама
Нешто од оног чега није
Већ поодавно међу нама –
Окус божанске хармоније
Којом се душа, кад затрња,
Испуни, међу световима?
И скрито благо из чатрња
Проспе – да знамо да још има
Оног пространства, што опија
Чистином наше разговоре –
У здравље древних винопија
И оних који вино творе!
Мичевац је утврђени град на обали Требишњице. Заштићен је са пет кула чије је подземље налик
„чатрњама“ – цистернама. Не зна се чему су служиле – као базени за воду или као тамнице.
Дуго се вјеровало да у овим кулама има блага, а да је „благо“ винова лоза која се на овим просторима
гајила одвајкада. А да су чатрње служиле за чување вина које је надалеко било чувено и плаћало
се дукатима. У здравље древних винара дадосмо овом племенитом вину име: МИЧЕВАЦ.
(Преписано, уз скраћивање, са омота Анђелићевог вина Мичевац.)
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ВИШЕ ОД ВИНА
		

Вањи Пешуту

Херцеговином ходочастимо,
Годину дана тиши, старији:
Траварицом се прво частимо
Крај Старог моста, у винарији
Више од вина сунце кушамо;
Низ грло клизе златни часови,
И једни друге жедно слушамо
Док са Неретвом теку гласови...
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ЖЕДНИ ЛИРИКЕ

Зорану Миљановићу Талијану

Херцеговином ходочастимо:
У смирај љетњег великог дана,
Божанским вином се почастимо
Над Малом браном, Код Талијана,
Радосни што смо опет се стекли
Овдје, гдје клизе гласови знани,
И акови би кроз ноћ потекли
У стиховима, као и лани...
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КУШАЊЕ ЖИЛАВКЕ
						
				
Вођени, ваљда, шестим чулом,
У ресторану, тако званом,
Окуписмо се пред расулом
Које је с неба текло даном
И градом што се увукао
У предвечерје, попут пужа.
Наручисмо по лозу, као
Да ће кишу да разоружа.
Када већ поста сасвим мрачно,
Предложих, након два-три пића,
Да провјеримо је ли тачно
Да је жилавка Ратковића
С Анђелићевом исте класе;
И, не часећи, обојица
Рекоше: хајдемо до Ластве!
Уз сир и пршут, светог лица,
Кушасмо, који часак потом,
Капљице које душу пуне
Лириком крша и љепотом;
А знане пјесме сјетне струне
(Шемса, Шемса,ех... трнци: Брато)
Зажуборише, са свицима,
И потекоше, као злато,
Густим борама, по лицима
16

ЉУБАВ ВИНОПОЈЦА

Која као да и сад видим
Кроз трепераве строфе и дим,
И чаше које у стих ниже
Неко ко стоји Творцу ближе.
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КРШТЕЊЕ АНЂЕЛИЋЕВОГ ВРАНЦА ИЗ 2011.		

			

Пред извором из којег тече
Капца из земље и са неба
Жедни, дајемо име нечем
Чему никакав знак не треба.
Чиме се може сонет сав од
Сунчаних строфа да ослови?
Која лозинка, какав навод
Може тај сезам да отвори?
Име? Хајде да покушамо,
Мајстори рима и назива,
Шта се овоме што кушамо
Страсно и јасно одазива:
Да око стола засједнемо
(Ако је душе преостало)
И новом вину надјенемо
Име и с њиме све остало
Како приличи кад се нађе
Зрачак небески међу нама
(Већ утонулим у безнађе)
И затрепери пред уснама;
Да се кроз зрачак загледамо
У румен поврх Леотара
И да небеско име дамо
Вину што нам душу отвара,
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Да из ње биље замирише
Херцеговачко, љековито,
Гдје сваки листак значи више
Јер је у њему Свето скрито!
Да зажмуримо и слушамо
Како говори шест језика
Кап коју шестим чулом кушамо
Док се котрља са језика
И рони као Требишњица
Кроз винограде и поноре
Указања и несаница
Оних што о том проговоре
Тек да нам кажу да не знамо,
Јер нам још није дато знати!
Да му исконско име дамо,
Ако смо кадри ишта дати
Овој божанској метафори
Коју Творац из сна циједи
И њоме чува у нафори
Цјелину, да не изблиједи!
Витламо ласом слова око
Нечега што се неизречно
Слива у душу (а наоко
Рујно је, страсно, густо, течно)
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А у ствари је бестјелесно
Анђелско крило што нас диже
С тла на којем нам је тијесно
У стих којим смо Творцу ближе.
Име? Бјеше повод да наше
Редамо строфе као чаше
Под капи што их божански ствара
Љубав и машта Кнеза винара!
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ПРВО СЛОВО
			
Старом, драгом друштву у Фочи
				
Са првим сумраком и уз шапат вина,
Док слушамо како тече Ћеотина,
Ни питање ново, ни обично вече:
На које ли слово Ћехотина тече?
Некад рефрен, рима, дашак стиха винског...
Сад знамо да има нечега судбинског
У нечујном шуму што напаја усне,
Што звони у уму и душу запљусне!
Али нам се јоште не да разабрати
Овај глас милоште што нас, ево, прати –
Као вал у глави скоро по вијека
Кроз вртлог љубави, сумрака, ријека...
Шта све не би, и гдје, кад протече (ко зна?)
Живот, а да нигдје, и нико не дозна
До данас, послије толико година
Тајну коју крије од нас Тихотина;
Са првим сумраком, с вином на уснама,
Слушајући како још шуме у нама,
Удишемо дубље мирис тих година,
Док на слово љубве шуми Тиотина.
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СЕЋАЊЕ НА ВЕЧЕ УОЧИ ТРОЈЧИНАДНЕ 2019.

				

А сада опет: нана, камилица
И обрнуто, како које вече;
Ићи крај истих непознатих лица
И осећати како живот тече
Све ближе ушћу, тромо, једнолично,
Међ' обалама знаним исувише
Да би се могло нешто необично
Да види, чује и душом упише.
Ја уписујем: лица, слике, речи,
Жубор гласова крај округлог стола
И вино које може да излечи
Од телесног и бестелесног бола;
И тако чувам у песми и причи
Часове када браћа благо деле
Онако како браћи и приличи –
Да дају више, а мање пожеле,
Прилажући у шкрињу од сећања
Најбоље што су чули, рекли, знали:
Мисли којима просјај осећања
Дарује више него што су дали;
И здравице уочи Тројчинадне
Када чекамо да и на нас падне
Моћ Светог Духа и да нам развеже
Језик и срце, заветом што стеже
22

ЉУБАВ ВИНОПОЈЦА

У Нека буде што бити не може
Све што смо били, бићемо и јесмо...
Пишем да памтим: одсјаји се множе
У лавиринту који кратим песмом.
Хоће ли моћи тај жубор тренутка
Да нам доноси у смирају дана
(Као што јетру обнавља сурутка)
Наизменично: камилица, нана...
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ВЕЧЕ РАЗАСУТИХ
Сени што нас је окупила
Тек једно вече од хиљаде других:
Вече у ком се разасути скупе
У ћорсокаку свих путева дугих,
У ресторану што личи на купе
Воза којим се путује кроз време
Уз стара лица и уз нове теме
Обавијене некадашњим димом
Кроз који лебди оно невидимо;
И уз жилавку што из неба тече
У наше чаше и у речи, у стих,
Чинећи тако ово једно вече
Трајнијим од свих других, разасутих;
Јер сутра ћемо свак на своју страну
Свако ка своме возу и станици
До оне задње у којој сви стану
(Зато га чувам на овој страници
У скици макар, више нисам кадар)
Скупи нас туга и даде нам на дар
Тих неколико непролазних сати
Које још само туга може дати.
Разговор беше, делом, о Андрићу,
О томе шта је писао о пићу,
О вину званом жилавка, и свему
Што, нетражено, нађемо у њему;
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О руму који и сада над Дрином
Као да диже Ћоркана у лету
Лебдећи моћно над страшном празнином
Коју све дубље слутимо у свету.
Зато зовемо да још једну наспе
Жилавку, крчмар, пре но што нестане,
Пре него што нас празнина разаспе
Попут пепела, на четири стране.
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СИЛАЗАК У САРАЈЕВО
					
Спуштам се тако познатим
А непознатим пределом
Сваку ми стопу позлати
Сећање већ избледело
Идем низ драгу улицу
У трену младост протиче
Сав устрептао у лицу
Као да тло не дотичем
У своме граду поново
Благословен у прилици
Да лебдим слово по слово
По успомена лирици
Када се јате вечери
Поезије и љубави
А иста светлост трепери
У срцу стиху и глави
Кад не знаш како пролазе
У чије ноћи свраћају
Дани који не одлазе
Али се и не враћају
Када се није имало
А отмено се частило
И давало и примало
А вино било мастило
Којим смо строфе писали
По столњацима лебдећим
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Када смо кроз дим дисали
И знали да ће претећи
Обиље тих тренутака
За старост што надолази
Сад навиру из кутака
Улице којом пролазим
Самотан корак по корак
Слутећи да је ћорсокак
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УЛОВЉЕНИ

						

Некад стрпљиви, вјешти ловци
Наговјештаја и немира,
Ухваћени у мишоловци
Стола, на којем парче сира
Заокружује, с чашом вина,
Све што још може да трепери
Када и ловац и ловина
Умакну лову и потјери.
А већ се небо наднијело
Напола сјајном гиљотином
Над, најзад тихо и цијело,
Вече са сиром и са вином.
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БЕСЈЕТКА

						

Долази љето и ми ћемо
Акобогда за Херцеговину:
И причаћемо и пићемо,
Јер се у причи и у вину
Још могу суште капи стећи
(Као ономад у бесјетки
Код Поповића у Билећи)
И могу часи, драги, ријетки
(Кад усред приче освићемо)
Да затрепере и кад мину...
Долази љето и ми ћемо
Акобогда за Херцеговину.
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СРЕДИШЊИ ТОК
						
				
Преко Рогоја, кроз Добропоље
Клизим (у лице равно пада!)
Ни до Тјентишта ништа боље Катастрофа и канонада!
Напрежем очи, стежем руке
(А као с алом да се борим!)
Гротлом Сутјеске бабље хуке,
О Чемерну да и не зборим!
Најзад се отмем из тог млина
(Гацко поље, лијепо ти си!)
Пукла ведрина и милина,
А чадорови мисли притисли.
Једва Корићку јаму прођем,
Скрушено, смјерно, све милећи;
Продужим, трачком с неба вођен
Према Требињу и Билећи.
А онда скренем с пута и с ума
За Берковиће преко Дивина Да тамо, покрај цркве и друма,
Са Дабранима пијем вина;
Да, кад зналачки пинем, кушам
Какав је вранац и какву лозу
Ове године справио Душан За поезију или за прозу;
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Код Којовића да засједнемо
У крчми и у библиотеци,
И у живот се загледнемо,
Гуркајући га: клизни, теци,
Као што тече ово вино,
Као што теку ријечи ове,
Као што и ти, Херцеговино,
Течеш кроз приче и стихове!
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КАПЦА ХЕРЦЕГОВИНЕ
					
				
Доста је каткад само капца
Херцеговине на непцима
(Колико стане у кљун врапца)
Да осјетим да још ме има
Мада све мање, тише, рјеђе:
Посустао и остарио
У чворовима густе пређе
Којом ме живот обавио.
Једино још ме ово врело
(Капца у којој све се срело,
Ушће у којему се стекло
Што је потекло и дотекло)
Може да дигне и утегне –
Тад рука мјесто копља стегне
Перо, а душа исциједи
Траг што трепери, и блиједи.

34

ЉУБАВ ВИНОПОЈЦА

УЗДАРЈЕ

Ранку Лучићу Белом
				
Из Берковића вино, с руба Дабарског поља
(Гдје зна да прође живот, а да се поље не пређе)
У којем свака кап је некако пунија, боља,
Од других капи које омакну се, све рјеђе,
Пијемо на тераси, у облак ушушкани,
И гледамо некамо, изнад поља, већ пустих За који дан ће Божић, а одавно се каним
Да ову капцу сунца некако преспем у стих.
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КАПИ ИСТИНЕ
					
				
Мој добри винар из Требиња
Трепери док ме вином нутка:
Зна да је свака кап светиња,
У свакој дар је с неба уткан.
Мој добри винар каже да је
Година била да се памти,
Док ми жилавке слап додаје
У другој чаши вранац пламти.
Он журно точи, а ја сједам
И пијем сласно да не лапи;
Што душа куша у стих редам
Док за цјелином пјесма вапи:
Творац је тако очигледан
И тако скривен у свакој капи.
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ТРЕБИЊЕ
					
				
Не осјећам се попут странца
У граду који касно открих,
Кад слап жилавке и жеђ вранца
У предвечерје жудно отпих.
Отпочех од тад да се дружим
С винарима, и винопојац
Постадох – да и ја прислужим
У храму ког је диз'о Творац.
Обикнух од тад да данима
Ослушкујем под платанима
Стихове којим два пјесника,
Два обасјана небесника,
Стапају с пролазним вјечно
И с изрецивим неизречно.
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ТРЕБИЊСКА РАЗГЛЕДНИЦА
				
		
Код Анђелића анђеоско
Пијемо вино - Боже, куда:
Аћимовићу, правац Моско,
На јагњетину са Хргуда?
Или доље, уз Требишњицу,
У хлад Студенца, па од пића:
Прво по хладну траварицу,
Онда жилавку (Ратковића?)
Уз сир из уља с маслинама;
Пастрмка цврчи, приче теку
(Питај шта пију, дај и нама!)
Док дан замиче низ ријеку?
Кад се изреда ко зна која
Тура у винском ходочашћу,
На шљивопиту, код Вукоја,
Ваљало би, са истом слашћу!
Онда у зрео сумрак сјести
Под платанима. Разгледати...
Ништа не пити и не јести,
И не мислити. И не знати.
Можда тврдошког чашу (розȇ!)
Док траје љетња променада,
Да не склизнемо у шум прозе
Која потапа чула града.
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Тек, на вријеме треба поћи
До Мале бране, Талијану,
Да се уз винске строфе ноћи
Обрадујемо новом дану;
Да ту, надомак митских зора,
Чија чистина пјесму ствара,
С Анђелићевих винских двора
Пијемо јутра с Леутара!
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НАД ТРЕБИЊСКОМ РИЗНИЦОМ
									
Шта ћемо с овим градом, с овом
Капљицом што у нешто друго
Клизи са божјим благословом
И испуњава душу југом
С тајном у вранцу и жилавци
Која се боговима служи
С небеском честицом у травци
Што може живот да продужи
С јутрима подно Леутара
И вечерима уз чокоте
У измаглици коју ствара
Уздах што се за Шемсом оте
Шта са онима што трагају
За благом цара Радована
И са онима што вагају
Сваку секунду сваког дана
Шта ћемо с овим храмовима
У које Господ свраћа крадом
Да свој стих међу градовима
Обасја Љубављу и Надом
Са платанима што гнијезде
У небо мисли Владичине
Док шуште крошње и звијезде
Прелесним ходом мјесечине
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Са стазом гдје се милост точи
И стихови сами редају
До Црквине са које Очи
на оба света гледају
Може ли ово што трепери
Икаквом мјером да се мјери
Сем оном коју Творац даје
И коју душа препознаје
У капци вина сламци смиља
Шапату што над пољем сија
У свему чим нас благосиља
Општега оца поезија
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МЕЂУРЈЕЧЈЕ
					
				
С двојицом свештеника, стасалим уз Григорија
(Владику који није као остали монаси)
Увече на Студенцу сједимо Ранко и ја:
Мисли нам Требишњица, ријечи вино кваси.
Ваљда зато жубори разговор, уз жилавку,
Ратковићеву, пуну неке опоре сласти,
Коју је Творац скрио у лозу, кам и травку,
А винар оживио додавши дашак страсти.
Пијемо је полако, а чаше стално празне
(Као да још је неко с нама и да отпија
Нешто од оне пустоши, пролазне и поразне
Која нас каткад хвата, утапа и опија)
О обичним стварима причамо необично,
Смјештајући их благо тамо гдје припадају –
Пуштамо да се стопе Свето и нехотично
И тако жуборећи да теку и да трају,
Јер знамо да је пјесма тај повјетарац што их
Лагано диже увис и пушта да се згусну,
Некада као дистих, катрен или октоих,
Или капљице воде што нас каткад запљусну –
Јер тече Требишњица ако стоји вријеме
У овом међурјечју и међу ријечима
Које се јате небом, успут творећи теме,
Као да још је неко и да још нечег има
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За столом који лебди и са Црквином спаја
Далека боравишта и привремене луке,
Хиландар и зановијет, и лȍзу завичаја,
Којој би да се врате нигдје смирене руке;
Јер је изгледа часак да се вратимо овдје
Одакле никад нигдје ни одлазили нисмо
И овом разговору што га са нама воде
Капи жилавке коју, жубора жедни, писмо.
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КАД БИХ ЖИВИО У ТРЕБИЊУ
		
Момиру Спрему
Кад бих живио у Требињу
С монасима бих устајао,
Ишао рано у светињу
И преображен ту стајао
Док ме гласови не поведу
Под платане у небореду
Гдје отац српске поезије
С кнезом пјесника разговара,
А будно око боје пије
Из михољскога самовара;
Па до пијаце потом, да ме
Херцеговина штедро части
Мирисима што чула маме
И буде већ утихле страсти;
А преко дана, како када
И куд, ишао и стизао
Да осјетим нешто од склада
Који је Господ у стих низао
По крају што је налик књизи
У којој тајну пјесме читам
Кад једна другој ријеч клизи
Обнављајући општи ритам;
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С вечери, опет, с винарима
Пребирао капи жилавке,
Чекајућ' да ме вино рима
Понесе међу прах и травке
У којима се свјетлост скрива
И, скривајући се, открива
Тајну живота, пут и мјеру
За оног ко не губи вјеру;
О поноћи се до Црквине
Пео да видим оба свијета
Очима пуним мјесечине
И душом коју обасја сјета
Загледан у тренутак у ком
Све затрепери, недохватно,
Као да сам звјезданим луком
На страшној међи распето клатно
Над Требишњицом и над градом
У који се увлачи умор.
Враћао бих се доле крадом,
Када се чује само шумор
Стихова који кроз платане
Трепере, с једне и с друге стране.
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О ВИНСКОМ ПОДРУМУ
				
У подруму је библиотека
Чудесних књига без ријечи
Музика што ме тишином чека
Тама у којој вид се лијечи
На полицама равно леже
У складу који ум опије
Обрасци чисте равнотеже
Остаци митске утопије
Благо из града Дучићева
Сунчане и вечерње пјесме
Камен што у жилавци пјева
Трибун из анђеоске чесме
Шантићев уздах из Мостара
Блатина што се позлатила
Род о којем се Господ стара
Трс што је небо дохватила
Катрен Краљеве винарије
Из опленачког винограда
У којему се и сад крије
Тајна неког старинског склада
Редови што се брежуљкасто
Из Шумадије сунцу дижу
И стихолико слијећу на сто
Као да равно с неба стижу
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Ђурине мисли што се боре
Уз треперење душе молске
Осмјех Црњанског с Фрушке горе
Кап безњенице крушедолске
А Дунавом од Вуковара
Руком искусног подрумара
Пружена лȍза од стихова
Све до Бранковог Стражилова
Од Стражилова до Косова
Крајина Врања Неготина
Књига до књиге слово до слова
Лȍза до лȍзе вино до вина
Јер гдје је земља винородна
И гдје је душа благородна
Вински је подрум и књижница
Тамни вилајет и ризница
Скривено благо у сваком чека
И пјесме неречене ником
Што могу тварцу од човјека
Да створе творцем и пјесником
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ШУМАДИЈСКО ХОДОЧАШЋЕ
			
Владимиру Пиљи
				
Обилазимо шумадијске
Златне ризнице и кушамо
Сунце скупљено у ракијске
И винске чаше, док слушамо
Михољски шапат из буради
И треперимо, кад уради
Октобар оно што не може
Ниједан сликар, ни Ти, Боже!
Јуче уз ајвар, џем, сокове
Из благотворних женских руку
Скидасмо рђу и окове,
Спирасмо отров, стрес и муку,
Шипурком, дудом и мајчином
Душицом, глогом и пелином,
Матичњаком и ко зна чиме
Што има и што нема име.
А данас смо уз ракијаше
Пунили и празнили чаше
Шљивовицом, јабуковачом,
Дуњевачом, кајсијевачом,
Виљамовком и комовачом,
И безименом неком, јачом
Слашћу, која је још у мени,
Били до врха испуњени.
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И сутра ћемо, акобогда,
Са винарима у Тополи
Кушати тајну новог рода
И упијати шта ко воли:
Тамјанику и совињон бланк,
Каберне, мерло и прокупац,
Ружицу за крај, уз храстов шанк...
Опростићу се, као купац
Спреман да плати стиховима
(Ако ичим могу да платим)
Ходочашће по траговима
Диониса, када се вратим
Оплемењен, у своју башту
У којој гајим стихобиље
И разносим, у полен-плашту
Рéчӣ, божанско изобиље.
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МИ(Ј)ОВИНСКА ЛЕГЕНДА
				
Можда је једном Љутица Богдан
Онако пријек и незгодан
Завитло с куле мијех вина
И тако поста Мјеховина
Хитнуто увис са Градине
Можда се вино низ падине
Кроз вијекове просипало
И тек у мојој строфи стало
Можда је предак пио вино
Које је текло удолином
И шаптао му: Миовино
Па нам из тога епског чина
И сад трепери миро вина
Којим мирише Миовина
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СЛИКА ИЗ ПРИМОШТЕНА
					
				
Прије више од тридесет и пет штокаквих година
У Водицама, кад бјеше једном нам нестало вина,
Послали смо у Примоштен пробрану малу посаду
По Бабић, вино чувено, да њим блажимо досаду.
Кад се увече вратише, с не знам колико литара,
Затреперише стихови, у позадини гитара;
Неко их од нас упита како су знали код кога
У непознатом мјесташцу да нађу вина доброга.
Један којем се ријечи обично тако не дају
Помену старце на доку како у море гледају –
Од тада носим у глави ту слику која трепери
Чудесном неком лириком - и тек је ове вечери
У непознатом мјесташцу записујем на хартији,
У сиње море загледан, за цио живот старији.
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МЕТАФИЗИЧКИ ПОДРУМ
						
				
Горе је на мансарди, у свега пар квадрата,
Живио Драгаш, студент сликарства и вајарства;
Доле, у сутерену, иза прашњавих врата:
Метафизички подрум, сезам, арка - Макарска.
Споља обична крчма, неугледна и ниска,
За пролазнике који промичу, ко зна куда;
За нас: Логоса лога, тајновита и блиска,
И Вишеградска стаза, што у небо врлуда.
У тој катедри опште и српске књижевности,
Философије, збиље (лавиринту без смјера)
Прекомјерни у пићу, у причи и ревности
Остајали би док нас конобар не истјера.
Скупљали се студенти, писци и професори,
Пјевале илузије, симпозијуми текли:
У загушљивој изби, у драгој метафори
Остајао је бескрај свега што нисмо рекли.
Навраћао је Сократ, а Платон биљежио
(Плеле се чудне сјенке по убогој пећини)
Ћутао Достојевски, да би се освјежио
Жамором уз чашицу, како писац већ чини.
Вечери са Црњанским, бескрајни плави круг је
Силазио на сто пун опушака и чаша,
Итака и Суматра, ко зна куд нас је другдје
Носио димни облак и стражиловски чаршав.
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Пролазио је и Тин, или његова сјенка
(Хронике кратко трају, кафане дуго памте)
Измицале у плавет Ремедиос и Ленка,
С њима Santa Maria и стихови што пламте.
Понекад Ђорђо сврати и затрепере риме,
Буде као у цркви (свако би да га чује)
Знали смо да је њега, да и у наше име
Трепери, одабрао Онај што све дарује...
Застанем и сад испред, кад Мариндвором минем
(Знам да ме Драгаш гледа са небеске мансарде)
Упрем да стихом даске с улаза прашног скинем Ал› нико не прискаче од зачаране гарде.
Па прођем и ја као некада пролазници
Крај блага што се крије у прашњавој ризници,
Ћутећи, спорим ходом, како пролазе они
Који већ чују звоно да с краја стазе звони.
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КОЈА СМО ВИНА НЕКАД ПИЛИ
						
				
Банатски ризлинг и самоток
Уз сифон-соду (флаша брука!)
А сутрадан је мало поток
Да те ријеши мамурлука;
Рјеђе смо пили грашевину,
Ону најбољу, из Кутјева,
И подизали чаше вину
Које друкчије ноте пјева;
У Кварнер-башти при дну љета
Код конобара Надовезе
Малвазије два-три бурета
Пили смо, успут, и без мезе;
Цара Лазара на славама
И о Божићу, код огњишта;
Ждрепчеву крв на пијанкама,
А прошек када више ништа
Не преостане, па се лати
Креденца рука, свуд код куће...
О, шта смо, жедни, могли знати
У том времену, свезнајућем,
Кад смо јефтино вино пили
И опијени, кроз облаке
Дима и маште, говорили
Стихове питке, течне, лаке,
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Своје и богзна које, чије
(Без престанка, ко навијени)
Ко налив-перо наливени
Опојном тинтом поезије.
Како смо тада могли знати
Да је у вину поезија Одсјај истине што се злати
И кроз капљице строфа сија;
Да се из вина Херцеговина
Јави кад више не знаш гдје би,
С мирисом мора Фрушка гора
И пут којим се враћаш себи;
Гдје се кроз капи, невидљиво,
Зрцали одсјај божјег чуда
И теку строфе, као живот,
И код куће смо, сјетни, свуда.
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СУША ДУШЕ
						
				
Ничега што би нас опило
Жубором крша и љепотом Из тринаесте се попило,
Четрнаеста бјеше потоп.
Умјесто сунца о Михољу
Неутаживо киша лије;
Нађе се капца за невољу,
Али је вино киселије.
О шта ће тужне винопије,
Како ће винопојци пусти,
Када још ново вино није
Клизнуло грлом, прешло у стих,
Но да чекају кад ће прве
Капи на језик да се стекну Да склопе очи, па обрве
Дигну, и тек тад прву рекну...
А винотворци ослушкују
Небо, док влажну земљу мрве;
Кад из нечуја Творца чују
Подижу очи и обрве,
Знајући да им знамен посла
Да суша душе с кишом мину,
И лаћају се божјег посла
Творећи истину у вину.
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У БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ
						
				
Жилавку писмо (шта би друго,
Утекли једва јулској жези)
И говорисмо, лако, дуго,
О Ћопићу, како га језик
Изабра за своје дијете
И подари му раскош сјете
Да њоме, као михољско љето,
Додаје свему нешто свето;
О сумашедшим, о јуродивим,
Који васкрсну, ниоткуда,
Дарујући свагдашње-живим
Лептираст одсјај божјих чуда;
О још понеком и понечем
Што свијет чини племенитим,
Не знајући ни шта ко рече,
Пребирајући сјете нити,
Код Костића, у углу баште,
Обасјавани трачком маште,
Занесени, зборисмо дуго
О Ћопићу (о ком би другом).
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ИМЕНА ВИНА
		
У Јунгићевој винарији
				
Кад свети Трифун, божјим послом,
Кроз винограде бодро мину,
И ми подруме обиђосмо Да откријемо шта то вину
Неизрециву снагу даје,
Што не пролази с годинама,
Ни са пијанством, него траје
С језиком, дубље, још, у нама.
Ево нас како на Марковцу
(Утекли с посла и од града)
Трошимо златне часе Творцу
Усред небеских винограда,
Гдје скрива свака зрака вина
Просјај љубави завичајне:
Жубор у чаши Балатина
И у Шикару влати тајне;
Гдје замирише тамјаника
Кроз разговоре, лепезасто,
И теку строфе, а са слика
Дјечије шаре слазе за сто...
Свети Трифуне, ако јесмо
Још загледани у Истину,
Учини да се овом пјесмом
Одужимо дому и вину;
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А винотворцу, који врати
Живот у ову рајску башту,
Заштити чокот, и позлати
Руке и подрум, род и машту!
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БАШТА У МИШАРСКОЈ
Драгану Лакићевићу
Након поднева поезије
Међу књижевним иконама
Сели да нешто полезније
Кушамо, и да из тог плама
(Ако у нама још трепери)
При гозби која не личи царској
Уживамо у атмосфери
Оближње баште у Мишарској.
Тече колико срце памти
И колико се сећа душа
Разговор, док у чаши пламти
Вино, које као да слуша
Речи кроз које постајемо
Све ближи себи, свему, Њима,
Трајући само док дајемо
И док нас има у речима.
У Мишарској, у малој башти
Тече поподне међу браћом
По треперењу и по машти,
Чинећи општу муку краћом
И пролазнијом, кад се дели,
А краткотрајне часе дужим
И непролазним, јер се цели
Селе у песму, да их служим
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Другима, који нису били
У Мишарској, у божјем кутку,
Уз вино које нису пили
Тог поподнева, у том тренутку.
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ДАНИ С ПЕСНИЦИМА
Зорану Станићу
Никако да се вратим у свет
Након три дана с песницима –
Као да беше уклет узлет
Као да и сад лебдим с њима:
У истом јату са братијом
Под Скендеровом моћном сенком
Са Ђорђем, Мошом и Матијом,
Са Ранком, Тихом и Младенком...
Уз жилавку и врч трибуна
Трепери душа и сад пуна
Сјећања, приче, поезије,
Оног што јесте док свет није,
Што је испуни и озари
У Приједору и на Козари.

64

ЉУБАВ ВИНОПОЈЦА

НЕДЈЕЉА У СЕФЕРОВЦИМА
					
				
Бјеше један од оних дана
Које сматрамо поклоњеним,
Кад нас јесен мами из стана
Михољским љетом, поновљеним
У митровданским одсјајима.
Провели смо га обасјани
Разговором и просјајима
Сунца што шапће: де, застани
Бар на тренутак у животу
(Прије но сасвим пољем мине)
И загледај се у љепоту
Обичних ствари које чине
Ову недјељу необичном –
Пса што се око ногу мота,
Под руком која нехотично
Крене за шкијом, да умота
Њен мирис у сјећања ћаге.
Тече жилавка, кроз њу приче,
Доносећи нам неке драге
Тренутке који овом личе.
Около задње лишће пада,
Јавља се ћуран, пасу овце...
А ми у рају, поред града
Тек откривамо Сеферовце.
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НА ЛИСТУ КОЈИ СЈЕН ПРЕСАВИ
			
Код Тиха и Славице, на Козари
Да ми је да под старост могу
Да живим негдје украј шуме
У комшилуку шумском богу Да се свакога дана у ме
(Попут овог злаћаног вина
Што носи мирис из давнина)
Слијева шумор лишћа које
Доноси одјек литургије
Упијајући с неба боје
Које ни сликар не умије
На своје платно да преточи
Камоли пјесник чија душа
Описује оно што очи
Не виде, ухо што не слуша
И што разуму противрјечи
Да живим украј шуме и да
Упијам слике и ријечи
Које допиру иза вида
Да их смјерно попут монаха
На листу који сјен пресави
Преписујем испод ораха
Као да служим у Ресави
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ГОСТ
						
				
Те године су митровски дани
Сунчаним златом засипани,
Толико да су хајдучке дружбе
У чарној гори остале дуже.
А кад Митровдан оно сину,
Светац се кришом придружио
Разговору и новом вину Ја сам га лично послужио
Чашом жилавке и једним стихом;
Свједок сам да је вино кушао
И да је с пажњом стих послушао,
Онда је нешто рекао, тихо
(Да ни сад не знам шта, ни коме)
И вратио се на иконе.
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КОД ПАЖИНА
						
				
Те смо се зиме код Пажина,
Уз тезгу која сја од меда,
Линцуром и пламеном вина
Гријали усред градског леда.
Гријали смо се у ведрини
Која расуте уједини
Разговором, кад једна другу
Ријечи воде према југу.
Као да нам је од тих капи
Остао на уснама пламен,
Слап што не може да излапи,
Трачак ведрине, одсјај, знамен
Свијета који, нестајући,
Зове да се вратимо кући.
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ШТО ДУША ВИДЈЕ
					
				
На Марковцу се помолисмо:
Децембар, други, сунце пришло.
Тај дан од Творца измолисмо,
А можда се и Њему ишло
Да (прије зиме, магле, мраза,
Прије но свијет побијели)
Некако с нама подијели
Што душа видје, а не каза.
Протицали су на тераси
Под децембарским сунцем часи
Као да су ношени нечим
Невидљивим и неизречним.
И чудесни су зраци за сто
(Кроз младо вино, магличасто)
У разговор нам прилазили...
Јесу ли с неба силазили?
Не знам. Тек оста од жубора
Покоја капца на уснама –
И, ево, данас, тај дуг морам
Да вратим стихом. Њему, нама.
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СВЕТИ ТРИФУН У МИЈОВИНИ
				
Нико га није опазио
Када је јутрос Мијовином
Кроз винограде пролазио,
Шкропио лозу, пио вино
И свако мало застајкиво
Да види да ли ишта живо
Макар у нашим сећањима
У редовима оним има.
Једино песник рубом свести
Може Светога Негде срести Кад се загледа иза ствари
И кад са земљом небо спари;
Једино песник може, велим,
Да учини поново целим
Ове остатке постојања
Тако што у стих прошлост склања;
Тако што шумор винограда
(Што извире из митског склада)
Чује, и види Мијовину
У своме хлебу и свом вину;
Јер за песника и винара
Низ невидљивих нити ствара
Преплет, високо, са свецима
И сплет, дубоко, са прецима.
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ПРЕД ЛИРИКОМ
						
				
Подај, Господе, свакоме
Величанствену прилику
Да види Твоје знакове
И чује Твоју лирику.
А мени грешном, ако ме
Чујеш како Ти свједочим,
Не пребројавај акове,
Већ коју капцу преточи
Из непрегледне буради
У невидљивом подруму
И дај да вино уради
Што није можно мом уму,
Распетом метафизиком,
Пред Твојом, Творче, лириком.
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АЗБУЧНИ ВИНСКИ ВЕНАЦ
					
				
Анђелићево свако за се
Божански слап у капи сведен
Вукојев вранац док с терасе
Гледам доле и горе Еден
Дингаћ са врућом јаретином
Ђокондин осмех на непцима
Ердутска бачва с грашевином
Жилавка – молитва свецима
Захарија и поезија
Искусног подрумара Нешић
Јунгићев шикар с којег и ја
Каткад угледам да се смеши
Лоза док се пење ка небу
Љубав за ви2нō и невино
Манастири у којим хлебу
Неко одозго дотаче вино
Његова крв што пружа правац
Опленцу Метохији Фрушкој
Просјај кроз подрум прокупац плавац
Ружица где се Ерос ушушко
Совињон бланк ког исток сипа
Тарпош и поглед на Букуљу
Ћилибараста кап пошипа
Уз козји сир чуван у уљу
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Франковка мерло и каберне
Храстова бурад да одлеже
Црвена вина и за смерне
Чокот који нас с небом веже
Џенетски жубор који лије
Шираз у шапат рубаије
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ВИНОПОЈСКА МОЛИТВА
						
				
Да ово вино, ма како
У чаши да га је мало,
Испијам жедно, а лако,
Као да ми је остало
Бар још толико акова
И неизмјерних посуда,
Колико видим знакова
Неизрецивог, посвуда!
Јер свему би да наздрави,
Наредна Твојој милошти,
Душа, што кваса и прави
Вино од чежње и мошти.
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ЗДРАВИЦА ВИНУ
					
				
Умјесто воде треба вино пити
Ујутро, дању, с вечери, у ноћи,
Умјесто сјенке треба свјетлост бити
И треперити у божјој пуноћи!
Ако нас по свом подобију створи
Онај из кога сво стварање поче,
С његове чесме и овај жубори
Источник који у чаше нам точе
Добри винари, свештеници вина,
По подрумима и манастирима!
Тај слап који се спушта са висина,
Та кап божанског у нашим мислима,
Која нас диже, узноси и држи
Да треперимо, ван земљине теже,
Та поезија, цјеђена из сржи
Зраке која нас за небеса веже,
Нека потече по жедној хартији,
Нека ријечи и ствари опије
И нека чини да је богатији
Свако ко сврати да гутљај попије!
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ВИНОПОЈЦИ
				
Да ми је са Нешићем Ђорђем
И Захаријом Орфелином
На Опленцу да берем грожђе
И да справљамо пјесме вино
Да и нас старе винопије
Ритам и мирис светог чина
Обузме сасвим и опије
Попут оног архивског вина
Скритог у хладу најстарије
Бачве која се још налази
У дну Краљеве винарије
Да запојемо Ђорђе и ја
Са Орфелином, док залази
За облак српска поезија
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ВИНСКИ СОНЕТ
				
Виноградари су пјесници
Који по земљи строфе нижу
А винари су свештеници
Који молитвом тај род дижу
На трпезу гдје небесници
(Прастаре вишње винопије)
И винопојци-причесници
Чекају да их стих опије
Кад се у б кē једног трена
Утопи складан слап катрена
И кад се слије у терцине
Нешто од оне нерециве
Милости, чежње, сна и дара
Виноградара и винара.
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ГУТЉАЈ ЖИЛАВКЕ
				
Кад бих имао своје винограде
По Мијовини подно Љутичине
Куле - и да их твоје руке саде
И вежу лозу свилом месечине
И кад бих знао што Анђелић знаде
А у подруму свилом паучине
Чувао боце које се изваде
Да нам тренутке божанским учине
Кад бих могао да у жубор речи
Преточим бар кап од овог имања
Које још немам а знам да ме нечим
Неизрецивим зове из сећања
Тада бих био вредан овог склада
Који на непце као с неба пада
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ДО ЗАДЊЕ КАПИ
					 			
Разведрава се у даљини,
Лакше се гледа, види више:
Ти ми прилазиш у хаљини
Од невидљивих нити кише
И приносиш ми у кондиру
Вино од којег сав сам опет
У твоме даху и додиру
Као вранац у небо пропет!
Упијам све до задње капи
Тај дрхтај који страсно струји
Кроз твоја недра, бедра, сапи,
Нестајући у тој олуји
Која нас моћно чупа из тла,
Диже са земље попут змаја,
Извија, гужва, носи, витла,
Надносећи нас на руб раја!
А кад нас вине поврх сунца,
Кад се кроз тела душе споје
Доспевајући до врхунца:
Једно смо!
Онда опет двоје
Када нас испијене спусти
У дубок сан, са оне стране,
А оно што је било у стих:
Да затрепери и нестане.
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МЛАДОМ ПЕСНИКУ
				
Кад дођу дани пуни студени
Кад су све стазе залеђене
Ти откриј љубав па се удени
У топле влажне облине њене
Смести се у тој удубини
Потпуно као у судбини
И коју чашу доброг вина
Попиј између тих облина
Као кад сликар слика тмину
И песник кад пева празнину
И ти пронађи усред зиме
Невидљиве сунчане риме
Па их жарачем метафоре
Џарај све док се не разгоре
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ЗРЕЛА ЉУБАВ
				
Кад све љубави скоро мину
Сем оне праве и једине
Стиже те љубав према вину
У њој се све друге сједине
(Као у мирису жилавке
Када се стекне на непцима
С обиљем крша опој травке
У којој нечег светог има)
Кад дозрије до крхког склада
Тело са душом и целином
А сунце дода кап свог слада
Кад се истина пије с вином
Као да се у живот пусти
Нешто од њега веће спусти
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НАЈКРАЋИ ДАН
				
У нади да ћу да откријем
У њему мирис других дана,
Најкраћег дана вино пијем
У полумраку нашег стана.
Претаче се у чаше трена
Виноград с обронка времена
Разлажући се по непцима
И треперећи у редцима
Који се стичу у белини
Рујно и тајно, стихолико,
Као делови у целини
Коју не откри ником нико.
Док кушам чиме сам дарован
И урањам у жубор боја
Бивам и сликар и баштован
И ризничар и винопојац:
Шири се душом, сетно, б кē
Ђурђевских и михољских зрака;
Најблажи, мајчин, покрет руке
Просипа милост тренутака;
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Израња, као испод Хојте,
Кућа препуна месечине
И лица која свеће чине
Светлим попут небеске својте;
Извире с њима, са висине,
У жубор Збишћа упеван слап,
У њему скривен глас тишине
Којим трепери последња кап...
Старећи, глувим наопако:
Најтиши глас ми најчујнији,
И слутим да је, исто тако,
Најкраћи дан и најпунији.
Као да шапат Carpe diem
Чујем у полумраку стана
Док мирис прошлих дана пијем
У бескрају најкраћег дана.
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ДЈЕЛИЋ ДЈЕЛА
						
				
Митровдан: сунце лишће слаже
Ко да дукате стере травом.
Посвуда очи Творца траже
У дану светом, треперавом.
Никада тако као данас
Не видјех јасно да нас гледа,
Док у зракама милост на нас
Спушта и за сто присно сједа Да подијели с неким дјело
Које трепери, смјерно, зрело,
Изашло пред нас, на видјело,
Божански читко и цијело;
Да се почасти чашом вина
Којом га винопојац нутка
И огледне у стиховима
У које као да се утка
Крајичак оне златне нити
Смисла, по којој видиш да је
Лако у такве дане бити
Дјелић тренутка који траје.
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С ЂОРЂОМ
					
				
Доста је вече и дан приде
(Све скупа ни десетак сати)
И да те очи опет виде
Па да се душа кући врати.
У треперењу златних нити
И при сунчаној мјесечини
Још неку чашу руја испити
Преводећи у рéтке чини
Михољског љета, бар још овог.
Доста је, кажем, а знам: није
Јер је сад лакше ово олово
Слогова, жизњи, носталгије,
Крити у лишће поезије,
Упредати хаос у нити,
Јер се ту ништа полезније
Више не може учинити.
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ГДЕ СТАЈЕ ВРЕМЕ
				
Док исцепах ових пар метара дрва
Као да оплових небеска острва
Над Сурчином што се загонетно јате
Бог зна куда носећ ко зна чије сате
А моје одсада овде стаје време
Где греје досада и пуцкета дремеж
Док се мисли роје и сећања множе
Покрај пећи што је твоје руке ложе
Уз Вечерње песме вино Гадамера
Знајући шта не смем и која је мера
Света што трепери кроз ватру и ништа
У зимске вечери сабран крај огњишта
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ТОК
					
				
Љубави према истини и вину
Текле су дуго свака на свој начин
У мом животу; тек кад младост мину
Осетих шта ми њихов жубор значи.
Осетих да су из истог извора
И истог ушћа, у небу, без краја,
И схватих: није ствар мога избора
То што их песма у један ток спаја.
Хоће ли моћи ово танко перо
Оштрено брусом срца и искуства,
Хоће ли моћи тај ток да опише,
Ту алхемију којом оба чувства,
Жедна од жудње и са страсном мером,
У мом се малом животу стопише?
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ПУТ
					
				
У мом се малом животу стопише
У слап од слова капи благослова,
Као да дубљи смисао открише
У пролазности дана и послова:
Како се дани тек дјелима множе
Да буду више од простога збира,
Да човек, бачен у слободу, може
Између само два пута да бира.
И ја изабрах – онај што изгледа
Тежи и ужи, а у ствари води
Кроз невидљиве двери на чистину
Одакле сине водоскок погледа
И сасвим нови хоризонт се роди –
Би као да се винух у висину.
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ПОЕЗИЈА
					
				
Би као да се винух у висину,
У другу стварност, вишу, богатију –
Као да повез с очију ми скину
Кап вина која кану на хартију.
Видех да само поезија може
Оно што није успела мисао:
Да јој се речи и стихови сложе
У књизи коју Творац је писао.
Да то достигне тако што узнесе
Сваку ситницу до луче небеске,
Као што вино у говор унесе
Нешто што језик не зна да опише –
Тако и капи, лебдећ' изнад свеске,
Анђеоском ме лакоћом опише.
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КАП ЛОГОСА
					
				
Анђеоском ме лакоћом опише
Тренуци које не знам да опишем,
Кад у жилавци кап Логоса отпих
И кад ми језик своје тајне откри:
Да је кап вина исто што истина,
Кад у земаљском небеско се скупи,
И да је песма исто што тишина
У коју шум се васељене упи;
Да је песнику, а да не зна зашто,
Дато да види душом, срцем, маштом,
И да уздарјем Творцу благодари...
Као када се исток зарумени
Поче да руди и свиће у мени –
Вино плам душе истини подари.
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ОЗАРЕЊА
					
				
Вино плам душе истини подари
Да затрепери пре него нестане,
Да лавиринте светлошћу озари
И тренуцима испуни бездане.
Ко зна колико пута наздрављасмо
Једни другима руменога лица,
Ко зна колико пута састављасмо
Свет из делића, стихова, капљица;
Ко зна колико још чека вечери
И разговора, кад се пуни душа
Том благодаћу да је неко слуша,
Да смо делићи нечег недељивог –
Кад осећамо да кроз нас трепери
Варљив и видљив одсјај невидљивог.
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ОДСЈАЈ НЕВИДЉИВОГ
					
				
Варљив и видљив одсјај невидљивог
Привлачи као магнет труње речи,
У стихове их сабира, брижљиво,
А нас од страшне пролазности лечи.
Сазнамо тек кад више нисмо млади
(Када нас боли сваки покрет клатна)
О невидљивом да се ипак ради
И да нам оно испуњава платна.
Свуда га тражим: у дашку, у капи,
У божјем храму, башти, на пијаци,
У свакој речи и у свакој ствари;
Испијам сунце, пре него излапи,
И пуштам да ме прожимају зраци,
Испуњен чудом, све млађи што старим.
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ЗНАЦИ
					
				
Испуњен чудом, све млађи што старим,
Сад видим да је Господ остављао
Посвуда знаке, да љубављу спарим
Што сам разумом некад растављао.
Сад видим да је читава лектира
У маху крила и лету лептира,
Да је скривена читава библија
У благовести зрна што исклија.
А мирис липе – шта би друго био
До митски тамјан што је уводио
Словесне душе у цркву небеску –
По страсти с којом сав се урезиво
У ваздух, леску, у фреску и свеску,
Нађох што тражим – путоказе Живог.
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ПУТОКАЗ
					
				
Нађох што тражим – путоказе Живог,
По болу што ми откри дубљи ритам,
По усамљеном трагу јуродивог
Који кроз гужву ужурбаних скита;
По трачку сунца који кроз решетке
Свакидашњице душу ми огрије,
По дашку који обасја почетке
И миру којим крајеве повије;
По несаници и по месечини,
По свили сунца и по паучини;
По облацима који су притисли
У невидело дане утиснуте;
По уточишту у које ми мисли
Од тада стижу, ма где се упуте.
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ЉУБАВ
					
				
Од тада стижу, ма где се упуте,
Речи до вечно неизречног руба
Пред којим тешке, бескрилне, ушуте
И пусте да их преко носи Љубав.
Љубав је прво име за истину,
За нерециво и за невидљиво,
За божју милост и њену близину
У сваком часу који чини живот.
А шта је друго цела поезија
До љубав која кроз стихове сија
У свакој строфи, ретку, иже слогу...
Кроз њу се дижу и кад посустају,
Када се губе и кад одустају,
Путем ма којим, мисли ближе Богу.
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ПРОСЈАЈ
					
				
Путем ма којим, мисли ближе Богу
Иду како се сабира и тањи
Хоризонт који сагледати могу,
С њим бивајући мирнији и мањи.
Своде се ствари на честице које
Видим тек када отворим сва чула,
Када изнутра затрепере боје
Чежње што ју је у чашу насула
Благословена рука мог винара
Који од капи благодарних ствара
Ову милину за душу и тело;
Од када кушах његов дар и дело
И видех просјај нескривен Ван Гогу,
Од тада срцем говорити могу.
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ШАПАТ
					
				
Од тада срцем говорити могу
И речи као да имају крила,
Као да светлост кану у убогу
Кућицу што је још у мраку била;
Као да просјај, попут горског слапа,
Разгрну речи, да ми наговести
Невидљив пролаз и нечујан шапат
Анђела који и сад благовести;
Као да у сну мајчин ме запљусну
Поглед пун капи, благородних, брижних,
Као да време у вечност се згусну,
У непролазне секунде минуте –
Осетих, најзад, да сам усред ближњих,
Јер срце каже и кад речи ћуте.
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КАД СРЦЕ КАЖЕ
					
				
Јер срце каже и кад речи ћуте –
Срце је висак, светионик, свећа
Која трепери да осветли путе
И, треперећи, искона се сећа.
Срце се сећа свега што је важно,
Што нас окупља свећом православља,
И препознаје оно што је лажно
У свету што се квари и обнавља.
Кад срце капље, када свећа гори,
Кад речи ћуте, а срце говори,
У свакој капи по један слап има,
У сваком слапу река, у њој море,
У мору капи, а кад се отворе:
Целина страсно лебди у капима.
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КАПИ ЦЕЛИНЕ
					
				
Целина страсно лебди у капима,
Трепере с њима свештеници вина
При светој служби, кад у просјајима
Стихова дрхти свећа са висина.
У свакој капи целина се точи,
Само што многим невидљива бива –
Види је душа, а не виде очи,
Срцу се нуди, а мислима скрива.
Мени се јави када не знам више
Ни шта да мислим, кажем, шта да пишем,
У капи што се низ грло котрља,
У речи коју нечујно протрља
Зрак завичаја, и у сећањима –
Аз тамо појду, треперим са њима.
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МОЛИТВА
					
				
Аз тамо појду, треперим са њима
Када им свећу стиха прислужујем,
Када у болу и откуцајима
Срца, њихово срце и реч чујем.
Песма је моја молитва и обред,
Кроз њу проструји Истина и Живот
Када у своме оку њихов поглед
Осетим – када видим невидљиво.
Само у песми свет иза посетим,
Чујем лепоту и видим тишину,
Када у истом жубору осетим
Источник, исток, искон и истину,
У истој капи стиха кад ми сину
Љубави према истини и вину.
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Љубави према истини и вину
У мом се малом животу стопише –
Би као да се винух у висину,
Анђеоском ме лакоћом опише.
Вино плам душе истини подари –
Варљив и видљив одсјај невидљивог,
Испуњен чудом, све млађи што старим,
Нађох што тражим: путоказе Живог.
Од тада стижу, ма где се упуте,
Путем ма којим, мисли ближе Богу;
Од тада срцем говорити могу
Јер срце каже и кад речи ћуте;
Целина страсно лебди у капима,
Аз тамо појду, треперим са њима.
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ВИНОПИЈЕ И ВИНОПОЈЦИ

У

ову књигу се може ући као што би се закорачило на неку
љетњу кафанску терасу којом би требало да се заврши свијет,
како је то записао један француски књижевник, ваљда Жид, ако се
добро сјећам причања нашег доброг професора Бранка Милановића,
једног од посљедњих племенитих хедониста, Бог да му душу прости.
Или у неку крчму на пловном путу, најбоље дунавску чарду (каквих
више нема и у каквој никад нисам био), гдје се од љескања широке
плаве воде под сјајним сунцем једнако злате клобуци рибље чорбе у
котлићу и орошена чаша вина са песка, рецимо мускатног крокана,
најљепшег тиског цвијета и најчистије сузе с чокоћа Бисерног острва.
Или под старе кровове изгубљеног салаша на сјеверу Бачке, једне
просте војвођанске зиме, са пријатељима (и Кристином), таман као
у популарној пјесми, уз јаку и опојну кадарку, из које врцају искре и
од које уши горе. Или у честито уређен виноград, у какав још никад
не крочих, особито оно ујесен кад је чокот пун, набијен, начичкан
гроздовима, кад пчела навали на сласт и жуту слатку јагоду. (У такве је винограде залазио, и описао их, стари мостарски приповједач
Јован Радуловић, чији су преци трговали вином, добром блатином
из Међугорја и још бољом дубравском жилавком с високог трса. Како
ми је само засвијетлила у души ова његова слатка јагода, ријеч коју
готово више нико не користи за зрно с дозрелог грозда, кад сам је чуо
скоро од Неђа Пажина, Зубчанина, нашег пчелара и помало винара,
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у Зимској вароши, за његовом тезгом која сја од меда!) Или на један
сплав у самом срцу Аде Циганлије, од оних старих каквих више нема а
на каквом сам једном био цијело дуго благословено поподне које ми је
даровао Јован Делић (хвала му и у вјечности!); тамо смо пили домаћу
кајсијевачу, незаборавку; била је много боља од киселкастог ризлинга
којим смо, у предвечерје, залијевали савског шарана и смуђа. Или...
или... на толика мјеста гдје смо каткад бивали, или гдје никад нећемо
бити, а гдје би се могло људски пити и причати, присно, повјерљиво,
и натенане гонетати шта то вину / неизрециву снагу даје, / што не
пролази с годинама, / ни са пијанством, него траје / с језиком, дубље,
још, у нама.
Да није путовао и пио, Пјеснику ове књиге не би се дали овакви стихови нити би њене строфе зрачиле топлином вина и јужног
неба. Да није био винопија не би био ни винопојац. (Не велим да
не би писао, али сигурно нешто друго и другачије, нешто што би
га се – што би нас се - свакако мање дотицало.) Јер, писање је као
путовање; пијанство такође. Проницљиво то запажа Бернар Пиво,
човјек који је с много надахнућа исписао Речник заљубљеника вина,
и додаје: Књижевност и пијанство су путеви бекства. Лозинке.
Дани дегустирања, акови снова. Јесте ли запазили како су и писац,
чак и врло трезвен, и пијанац, често негде другде? (Ја ту одсутност
код Пјесника ове књиге нисам запазио, а није да нисмо уз вино
пресједили толике сате, и није да нисам обраћао пажњу на то. На
то нешто што сам толико пута хватао у погледу нашег заједничког
пријатеља Ђорђа Сладоја, оног трена кад тај поглед постаје разрок
и јасно видиш како из наше приче и вечерњег вина Трепетник оде
право у поезију! Неке већ давне године смо стајали на једној окучи
понад Улога и кришом сам га посматрао загледаног у даљину, пут
Клиње. Никад тај поглед нећу заборавити! Није био ту. Био је негде
другде.)
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Малочас поменути Француз, велики зналац вина и умјерен
винопија, помало иронично и са дистанце (ваљда баш због те умјерености?) говори о древној пјесничкој вјери у метафизику пијанства, директно свезаном са вјечитом загонетком Времена, и увјерењу да се Бог увек крије на дну последњег пехара. Има ли у нашем
Пјеснику ишта од те и такве метафизике? Можда понешто, и то
ако се она схвати у бодлеровском смислу, онако како је то велики
винопојац и винопија, један од највећих, објашњавао у Париском
сплину: Треба бити стално пијан. У томе је све: то је једино питање. Да не осећате ужасно бреме Времена које вам ломи рамена и
повија вас ка земљи, треба да се опијате без предаха. А чиме? Вином,
поезијом или врлином, по вољи. Али, опијајте се! (Величанствени
Тин Ујевић, сасвим очито на Бодлеровом писаном трагу, био је од
те врсте вјерника: с мојим тамним срцем другују самоће, / Бог говори са мном из дна купе вина.) И наш је пјесник у својим младим
годинама пропјевао уз алкохолне стимулансе; ако не баш из алкохола (текст из боце!), писање је потекло заједно с њим; једно без
другог није могло, како већ у тим годинама обично бива. А онда се
заћутало, нагло, и од тада је полако, са свих страна, из свакодневне
прозе живота, неосјетно дотицала зрелост. Зашто ти нисам писао?
Зато што се чекала зрелост. Постојано, и тихо, у сагласју с нагодним
карактером. А кад је дошло до часа објаве, кад је поново разгорена
дубоко запретана жишка поезије, ријечи су зажубориле жубором
винског слапа. Дозрео и за вино и за језик, Пјесник је своју лирику
вина као лирику љубави запутио Лирици Творца. Да стопи љубави
према Истини и Вину, да трага за путоказима Живог, дозива неизрециво из сјећања, да сазна како је читава лектира/ у маху крила
и лету лептира и види да је сва библија / у благовести зрна што
исклија. Истина је, без метафизике вина лирика нашег Пјесника не
би имала пуноћу какву има.
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А има ли метафизике вина без метафизике пијанства? Изгледа
да нема, судећи бар по некима од најзнатнијих свједока који су у себи
неодвојиво сјединили винопију и винопојца. Древни Алкеј је чисто
искуствено утврдио да је вино огледало људске душе; на њега се ослонио и наш Пјесник чврстим увјерењем да су вино и истина стари
пријатељи. Анакреонт је у својој метафизици пијанства био нешто
прагматичнији: Вино пијем што красну слободу доноси, / Кад вино
пијем, оно ми бриге односи. (Наш Змај га је, очито, пажљиво читао,
он је за вино сковао веселу ријеч - бригогоња.) Њихов савременик из
далеке Кине, Ли Таи По, био је можда и највећи алкохолик свјетске
лирике; за њега кажу да се пијан удавио ловећи мјесечеву сјенку у
ријеци. А пјевао је божанствено (као преводилац није му одолио ни
Црњански који, опет, у Дневнику о Чарнојевићу неколико пута понавља
да једино вино не припушта у себе тмоли воњ и бљутави окус смрти):
Ако је живот као сан, зашто да патим на јави. – Опијам се, док
ми се очи не склопе, па паднем и заспим.
Пробудим се збуњен, у трави пред кућом, међу цвећем. Чујем нада
мном тице како поје. Видим да је пролеће.
То ме гане до суза. Наточим чашу поново вином и распевам се,
све док се Месец на небу не појави. Тада, као у сну, опет нестаје свега.
(Пролетњи дан)
Идем међу цвеће да се опијем. Нас је три друга: ја, моја сенка
и над нама сребрн Месец. Месец не зна да пије, а моја сенка никад не
ожедни.
Кад певам, Месец ме слуша; кад поиграм, моја сенка игра са мном.
После весеља гости се разилазе.
Ми не знамо тугу растајања. Кад се враћам, Месец иде са мном,
а сенка ме моја прати. (Светковина)
У пјесничкој причи о вину проток времена не значи ништа; готово два и по миленија након поменутих античких винопија Мађар
Бела Хамваш савјетује кратко и јасно - Закон пијења је исти као закон
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љубави: било када, било гдје и било како. Тај је осјећао вино као течни
пољубац и знао да на крају ипак остају само двојица – Бог и вино!
Признат као писац тек постхумно, он је проживио мученички живот и
да му није било токајца као одбране тешко да би издржао све недаће и
стигао да састави Филозофију вина, књигу коју многи зналци сматрају
најбољом икад написаном на ту тему, а у њој пише и ово: Можеш пити
гдје год желиш, али свугдје буди свјестан себе и чедан, јер то двоје је
једно. Љети пиј у врту под дрветом, или на веранди, а ако је велика
жега, у хладовини собе или подрума. Буди безбрижан. У тами се не смије
живјети. Увијек кажи: сад пијем вино. Немој пред собом то порицати
и невоља ће сама од себе нестати. Све, дакле, овиси о теби. Свака се
душа рађа цијела и она своју цјеловитост не може изгубити. Буди мудар, поврати своју цјеловитост. Пиј! Оно што ти ја нудим јесте уље
чистоће, уље заноса. Пиј, а остало ће донијети вино. Изгледа да су ипак
велики депресивци најдубље осјећали благодати винског пијанства;
Сезан, рецимо, пише Золи: само на тренутке заборављам тугу, кад
нешто попијем. Зато сам волео вино, зато га волим још више. А Гогољ
свом кијевском пријатељу Максимовичу, ако је вјеровати Дмитрију
Мерешковском и његовој књизи загонетног наслова, Гогољ и Ђаво: Ми
смо се потпуно одвојили од наших праисконских елемената. Никако не
можемо да навикнемо да посматрамо живот као забаву, као што су га
увек видели Козаци (између осталог, и стари Козак `велики паганин`,
Толстојев чича Јерошка). Јеси ли икад покушао, ујутру кад устанеш, да
окинеш трепак само у кошуљи преко целе собе? Чуј, брате, толико туге
и меланхолије има у нашој души и кад би се дозволило да све то избије
на површину, сам ђаво зна шта би од тога испало. Што је више срце
преплављено старом тугом, утолико бучније мора бити ново весеље.
Постоји дивна ствар на свету: флаша доброг вина. Отвори је, и кад
испијеш чашу осетићеш како су оживела сва твоја осећања... И следећег
дана крећи се и ради и јачај гвозденом снагом. Наш чемерни Ђура, грешни Георгије Јакшић, изгледа да није могао или није хтио да зна за овакве
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часове утјехе; или је пребрзо постао имун (а ко зна и каква је вина
пио; јер, не може нико ко наши винари / од бољега грожђа горе вино!):
Пијем, пијем... ал` у пићу / још се никад не осмену` - / као да је рујним
вином / Бог полио хладну стену! Па и кад га је дотицао некакав занос,
далеко је то, предалеко, бивало од озарења: Један дим још, једну чашу,
/ Једна песма, једна сека! / А онда збогом, тамбурашу! / Збогом, крчмо,
за навека! Сав у оскудици, потуцању и болести, његов је кратки живот
(прекратак за вино!) понајвише прошао у опраштању. (Колико би требало папира да се поброје сва опора, невесела вина српских пјесника!
Перо Зубац је, примјерице, једном опјевао како сасвим јакшићевски,
равничарски депресивно, Мирослав Антић пије црно вино / у црну
ноћ и црну мисао / од песме одгони и како у праскозорје почиње да пева
тамним / тешким гласом / песме из равнице, / са севера / и утишају се
наједном и попци / и булбули у крошњама / док пада меки руј јесени / а
одсјај јутра / улива јата звезда / у његову чашу / из које испија / тишину.
Дис: Пијемо нас неколико пропалих људи / и полусвет. Драинац: Узалуд
се лудо и крвнички пило, / црн се поглед на дну чаше крио! Да не бисмо
баш сасвим црним запечатили ове натукнице о српским винопојцима, ево и једне свијетле похвале из Катрена о вину Крстивоја Илића:
Хвала виновој лози, / нека је штите бози; / и човек што је сади: / хвала
вам – виногради!)
Част и свака хвала винопијама винопојцима, поменутим и непоменутим, али истине ради мора се рећи да су и пјесници трезвењаци
(или умјерењаци) често успијевали да допру до тајне вина. Како је само
лирски надмоћно наша непоновљива Десанка знала да гонета ту тајну
са неке старе Етикете за вино: Можда је демон алкохолу у бездна /
убацио вечног немира кључе, / ни сами виноградар некад не зна /шта
се у вино кришом увуче. // Да ли да га отворимо сад, по дану, / или у
тиха предвечерја домаћа? / Свечано као пчелар скраму воштану / с
давно запечаћеног шумског саћа. // Богзна у ком је древном подруму /
ово вино точено и у која времена / и шта је виноградар имао на уму /
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док се у шири још ковитлала пена. (И Пивоа би ови стихови задивили, али он не би одолио да поетесу не упита шта је писало на етикети,
као што је толико пута у свом Речнику досљедно реаговао на пропусте
књижевних великана при помену вина; ако, рецимо, Иго у неком фрагменту помене да је пио вино и одмах пређе преко тога, вински лексикограф то доживљава као светогрђе и хитро интервенише: а које, драги
Викторе?) А како тек да човјек нађе ријечи којима би исказао достојну
хвалу Андрићевом проницању у замамну тајну Вина званог жилавка,
те драгоцјености што вишеструко плаћа пажњу коју јој човек указује.
И то брзо и моћно, тако да ускоро не примећујеш ништа друго ни у
себи ни око себе до њене златне и зелене видике, са слутњом плавог и
великог јужног неба у даљини и поворком обећања од којих се блажен
осмејак јавља на лицу. Драгоцено вино тврдог, сувог а благословеног
краја, после свих тупих и злогуких пића којима овде напајају странца. Као да човек пије смех и песму, и после треће чаше само смехом и
песмом поздравља свет око себе. Већи дио свог дугог и плодног вијека
Андрић је уистину био трезвењак и умјерењак, али онај коме је живот
даровао ко зна колико прилика да куша ко зна колико драгоцених
пића толиких поднебља, земаља и народа. (После, прошла су поред
мене многа вина ове земље. Славна, негована вина винородних крајева,
што спавају у земљаним судовима или глувим забреклим бачвама
које не одговарају на куцање, чувана као експлозив или тајна реч.) И
поврх тога, једно вријеме своје гимназијске и студентске младости
знао је он и за часове пијанства, осјетио је његове сласти и поноре. А
онда је, како негдје биљежи, постао онај који се с тим гријесима младости опростио и прежалио их. И упамтио, мора се додати (мада он
то изричито не каже), јер како би другачије с толико тачности могли
осјетити у души нареченог херцеговачког вина официри злогласног
Омерпашиног муртад табора оно што ниједан сомелијер овог свијета не би био у стању да изрази. (Да није можда у опису Арифбеговог
пијанства предочен аутопортрет накресаног умјетника у младости:
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Пио је као и остали, некад мање, а некад и теже и више од осталих,
али у његовом пићу и мамурлуку било је увек нечег свесног, надмоћног
и, ако се тако може рећи, трезвеног. Пијанство се код њега показивало у појачаној речитости, смелим парадоксима и фантастичним
замислима при свакој теревенци.)
О Андрићу бих још понешто, касније, јер он је у овој мозаичкој
винској причи једноставно неизбјежан, а сада би се требало одазвати
сиренском зову његове и наше жилавке и кренути у сусрет јужном
небу да се поздрави свијет око себе, да му се наздрави како ваља и
требује. Долази љето и ми ћемо / акобогда за Херцеговину. Хоћемо,
акобогда, него шта ћемо! Да ходочастимо њоме (да ходамо и да се частимо), да се светињама поклонимо, да зборимо с људима. Најтеже је
ту одабрати пут (поред школе или Бајчетића кућа; преко Лијешња или
уз Мртвицу?), али и то је лако и радосно, и једнако обећавајуће. Некад
смо кретали про Загорја ломног, да у Калиновику, подно Љутичине
куле, обиђемо Ђорђове Вукицу и Сенку, и да Пјесник крајичком ока
осмотри Мијовину, стару постојбину. А онда преко Обља на Неретву,
равно у Улог са свих седамнаест његових становника (откад то бјеше!), гдје се и залутати може ако нешто тражите по Ђорђовој пјесми,
као што смо ми тражили Крчму и Пошту, Вуновлачару / у сутон кишу
– добру врачару. Па онда удри узгор, да минеш Обрњу (Да ли ишта
црње / има од Обрње / од празне Градине, / признај Вујадине) и домогнеш се орканске висоравни Морина. Ту не би ваљало пити, ту се наслушаш звиждука вјетра и шапата мраморова са Сватовског гробља
прије неголи наставимо за Плужине, гдје ће се предахнути и гдје ћу
упознати рођаке за које нисам знао. Отварају се хоризонти завичаја,
широко, далеко, омамљујуће: Радуј се, душо, ипак – ено нам Кифина
Села! А онда и Касаба – испод Црвња и Вележи / Невесињско поље
лежи. Ако не скокнемо на Залом или Слато, у Зајасен, гдје има љепоте
да очи памте наредних мјесец дана, сутрадан ћемо преко Зовог Дола
и Трусине, као низ нос, право у Берковиће, међу Дабране. А ту већ
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има толико чуда, међу којима су прва јагњетина и сува јарчетина са
Хргуда, куда ћемо забасати с Белим, с ким бисмо друго. На путу за
Требиње нипошто не разминути кувану јаретину на Дивину, посебно ако нас задеси какав благородан љетњи пљусак. Овога пута ћемо
заобићи пусти хан у Билећи, ту би се морало пити и прилећи, а ми
журимо да се поквасимо у мирисној језерској води подно Видиковца,
с Летићима, ако нису у Бечићима и ако их затекнемо на плажи. А послије, чим прођемо Јасен, указаће се толико пута виђен а увијек тако
узбуђујући призор – Требиње, древна Травунија, слика и прилика
старе Хумске земље, гдје су многе и многе милоште надомак руке. Не
знамо куд би се прије, на Моско, Тули, Црквину, Јазину, Студенац...,
али тачно знамо како то све завршава – једном дугом, тихом ноћи
с нашим добрим винотворцем Драганом Анђелићем у башти Код
Талијана, одакле у ситне сате одшетамо до Ћелових винских двора,
а он попали сва свјетла и проточи шадрван, да уз посљедњу боцу
жилавке дочекамо зору. Послије је бивало да нас је помало стид сунца, али не задуго. Једном смо из такве ноћи отишли право у Завалу,
старим путем којим нико не иде, куда је некад димио ћиро; не знам
је ли то описано у књизи. Једном смо, опет, с Ћелом дочекали јутро у
Ластви, код доктора Ратковића, да пробамо каква је жилавка уз два
њена велика мештра; то је Пјесник описао. (Описаће Пјесник и то
кад једном, акобогда, у какво мирисно херцеговачко јутро кренемо
с доктором у Бијелу гору, међу гљиве и свете траве.) Једном смо...
једном... једном смо тамо пили / с Димитријем Солунцем... (Или с
Димитријем Поробићем, на исто му се хвата.)
Ако се тако подеси, крећемо из Војковића, кад прегледамо
Богданову крмад и башту, према Пјесниковим родним, одскора све
леднијим Ледићима, да се нагледамо Трескавице и наслушамо Збишћа,
и да пробамо ракију миовчушу од најбоље, већ сасвим ријетке крушке
црнице. Дивља, жестока љепота ту до неподношљивости изоштрава
пустош губитка; зато ћемо журно у Трново, да се у кући честитог
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Срета Витковића, Пјесниковог ујака, окријепимо лакокрилом причом тог лакосјеног и духовитог животољупца о згодама из времена
негдашњег, кад је још са својим фапом штицаром као крилат змај
јездио овим нашим забитима, од шуме и пилане до пазара и теферича,
и кафане. Коначићемо у Фочи; тамо нас чекају Војо Старовић и сестре
Станковићке, у једној чаробној башти поред Тијотине; чека нас ноћ
пуна поезије и вина (вечерас ће пријатељи доћ`) и мало предјутарњег
сна, прије него што нас Војо, још неразбуђене, испоручи рафтерима
и навеземо се (у незнању) на студену, љековиту Тару. А како бисмо
без тога знали да бочица ријечне воде односи мамурлук као руком,
а рађа жеђ за новом ракијом; и како је само који сат послије човјек
гладан као вук, спреман да на четрдесет у хладу помете врућу погачу
и телетину испод сача, чиме су нас дочекали на повратку, у кампу?
Да не претјерамо са здравим животом (јер с тим се лако претјера!),
одосмо ми у Билећу, код Поповића у бесјетку, да људски бесједимо, ту
гдје се у причи и у вину / још могу суште капи стећи. Одатле се очас
може у Требиње, али смо се присјетили да дуго не бијасмо у Љубињу
па ћемо тамо, али не куда сви иду, него преко Гојкових Влаховића, да
се наситимо недођија за којима душа вапи и да видимо цркву Светог
великомученика Лазара, задужбину кнеза Влаћа Бијелића и сина му,
војводе Вукосава Влаћевића (Чловече, тако да нијеси проклет, не
тикај у ме!). Славо Михић ће нас одвести и до Банчића, бар да омиришемо вјетар који удишу тамошњи стогодишњаци (Не реци ветар
пуше то хуји литургија / борова калуђера и јела монахиња). Доста
за овај пут, чека нас, на крају путешествија, још град који је Творац
/ за себе подизао. А тамо све по старом, и опет као да је први пут...
(Све то има у овим пјесмама о вину и уз вино. Добро је у заклону ове
књиге. Топло је у њој. Од вина, од љубави, од људског даха, од сунца
јужног неба...)
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А сад нам се ваља вратити неизбјежном Андрићу. Зашто неизбјежном? Зато што је од свих текстова овог свијета скнађених о вину,
бар по скромном читалачком искуству грешног винопије који ово
пише, најбољи управо онај његов на свега три странице ситног слога
и под најједноставнијим могућим насловом – Вино. Најбољи, али по
винопије најпоразнији. Зато и рекох да је написан о вину, а не у славу
вина јер, може ли бити у славу вина плетеније словес које се завршава
слутњом да сва вина ове земље нестају као кап воде на врелом сачу, и
да смо пијући без мере и без престанка у ствари прошли жедни овим
светом, и да ћемо се појавити на Истини сува грла, гинући од жеђи за
једном једином капи непознате милости. Како послије ових ријечи
посегнути за чашом вина, осим са страхом и стрепњом који би благословени нектар претворили у чемерику! Осјетљивијем винопији
остаје само да завапи: Човјече, ја хоћу да пијем, зашто ми то радиш!
А онда се ипак некако примириш и помириш, и од те убитачне завршне Истине враћаш се према почетку и читаш поново. Мислим о
свакидашњим обичним стварима и о радостима које имамо од њих.
Мислим о вину. У овом тренутку не знам шта су песници рекли ни
шта мудри људи мисле о њему. Оно што песници говоре то је као
ветар, а о мишљењу људи не вреди водити рачуна, јер се не живи од
мудрих људи ни због мудрих људи, него мимо њих и против њих. Не
знам зашто, увијек кад прочитам овако нешто падну ми на ум толики курсеви онога што су назвали Креативно писање на толиким
катедрама за књижевност, и они невољници који то држе, па се горко
насмијешим. Ово је креативно писање, господо! Оно које се не да
научити ни на једној катедри! Ово је стил који никаква ред-по-ред
теорија не може образложити! (Или је човјек даден за тога и капак!,
или није. У средини је бескрајан простор паразитирања, гдје и сам
живим.) Али, оставимо сад стил по страни, погледајмо шта нам се
овдје саопштава. Пјесник и мудрац багателише пјеснике и мудраце! И
то кад је вино у питању! Као да оно што он слави овим речима никада
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није прошло ни кроз чија чула ни свијест, осим његове, и као да никог
другог није обрадовало и окрепило, осим њега, остављајући мисао о
себи као једину стварност! Нису ту баш сасвим чиста посла. (Или је
у питању опет стил?) Па она, већ цитирана многа вина ове земље што
су, некада после, прошла поред њега! Прошла поред!? Значи ли то да
их није пио? Да ли је у великом писцу, уопште, било љубави винопије?
На ово посљедње питање могло би се, с доста поуздања, одречно одговорити. У том увјерењу утврђује ме оваква констатација: Прво
право вино из мога сећања, то је оно из библијске приче о милосрдном
Самарићанину. То, ипак, није наук вина, то је чисто литерарно искуство; а то нису исте ствари, ма колико сродне биле. Ово звучи готово увредљиво једном винопији који, мада не нарочито танкоћутан,
располаже чињеницом помало мистичног, пренаталног искуства
вина. Јесте, говорим о себи и одмах појашњавам: са непуних педесет и девет година живота имам готово шездесет година винског
стажа. Како је то могуће? Овако: моја покојна мати Јелена (покој
јој лијепој души!) имала је двије године након рођења моје сестре,
а двије године прије мог рођења, тежак побачај у осмом мјесецу
трудноће. Једва је преживјела, али готово донесено мушко дијете,
тај наш несуђени брат, нажалост, није. Кад је мене занијела пошла
је по докторима и савјетовано јој је, уз неке инјекције, строго мировање како би одржала трудноћу. Пошто то у нашем селу није било
могуће, прихватиће је, готово све до порођаја, брат Радомир, поп
Ратко Брењо, свештеник у Калиновику. Као народски човјек, све
поштујући докторе, поп Ратко је сестру, за сваки случај, одвео и
код гласовитог травара Карајице, с којим је био у пријатељским
односима. (Мноштво је народа долазило њему из читаве ондашње
Југославије и сви су знали за њега, понајбоље кондуктери који би
одмах послије Стоца, на путу за Љубиње, оглашавали да је прва
станица Ахмед Карајица.) „Жено, отури бригу и не бој се, родићеш.
И то ћеш родити мушко дијете, видим да ти је стало. Примај ти
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те ињекције, само ме ово послушај: послије сваког ручка и вечере
попиј чашу црног вина!“ Тако је причала мајка, дубоко увјерена да
је травар био видовит. Поп је, нема сумње, набавио добро вино, у
тим је пословима био велики зналац. Проблем је био у томе што је
наша мучена Јелена повраћала већ и од погледа на пиће, толико јој
је било мрско! Али, што се мора, мора се; мало напоље, а све више
унутра, и тако сам ја као плод у утроби мајчиној читавих седам мјесеци добијао редовне дневне дозе. То, признаћете, није могло остати
без посљедица. (Знала је то и Јелена. Примицао сам се пунољетству,
а она је већ другу годину тешко боловала, готово непокретна. Све
чешће сам се враћао касно, а она би ме призивала и привијала себи,
да ме пољуби, да ми осјети дах. Знам ја да ћеш ти пити - говорила
је – нема ти, од ових мушких, по коме доћи дукчије. Гледај да се не
опијаш, то је зло, и немој никад да пушиш, заклињем те. Још јој је
била велика жеља и то да постанем свештеник. Ништа јој од тога,
блудни син, нисам испунио. Кајан те молим за опроштај, мајко!)
Прво вино и прво пијанство нису у мом живом сјећању, о томе
су ми причали накнадно. Имао сам четири године кад ме је баба Роса,
очева мајка, повела на састанак код наше цркве на Примету о Петрову
дану. (Стар је наш петропавловски храм, саздан је 1886, а негдје ту
у његовој близини било је некад, свједочи један препис Љетописа
Пећке патријаршије из 1872, сједиште Хумске епископије, установљено лично Светим Савом, во храмје пресветија Богородици / јеже и
ниње зритсја / под гороју зовомом Залом. Славна ствар за моју родну
недођију, моју тврду ђедовину!) Силан се свијет још средином тих
шездесетих година прошавшег вијека скупљао код заломске цркве.
Било је ту гангања и колања, ића и пића, и свакојаке градске мамипаре у изобиљу. Што се моје бабе тиче, то њу ништа занимало није; она
је чекала своје Колешчане да се сита исприча бар тај дан у години. (И
умрла је неиспричана, свеједно што читав дуги вијек није заклапала.
С причом је за њу све друго нестајало; на стотине пута загарао јој је
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љеб под сачем на огњишту, што је у очај бацало ђеда Николу. А иначе,
свашта јој је бастало, и да салијева страву и да савија струњу, а по
питању родословних стабала и налажења најдаље својте није јој било
равног надалеко. Била је, као и моја мајка, заклети непријатељ алкохола и дувана, и то је једино у чему су се слагале.) Елем, запричала се
баба с рођацима, испод јасена у црквеној порти, а на оном дугом дану
и петровском челопеку ја ожеднио и дочепао се неког смлаченог вина.
Потрајало је док нисам заковрнуо и опружио све четири на ледини, и
док није некаква жена завикала: Буићуша, јадна не била, напи ти се
ово дијете! Обезнањеног су ме, уз бабину кукњаву, однијели кући и
дуго полијевали водом с велике чесме док нисам дошао себи. Украде
ми очи колико док сам се окренула, објашњавала је послије Роса, а
није ме за три сата погледала, као да ме ни Бог није давао!
Најранија су којих се сјећам моја сарајевска, божићна и јовањданска вина. Памтим то доба дјетињства, док још нисам ни у школу
пошао, по јаким зимама и великим јануарским сњеговима. Устајали
смо у цик зоре (пламтила је ватра у смедеревцу и мирисало печење),
умивали смо се, мирбожили и мрсили комадићима сира из цицваре
(сири се, не обзири се!). Послије меса би ми отац точио вино, а на мајчино негодовање би одговарао ритуално: Ваља се на Божић! Пио се
углавном ринфузни црногорски вранац који би отац крајем децембра
у големим канистерима доносио са својих шоферских тура. (Није то
било ни принијети лиштичкој блатини коју су у истим приликама
на Залому пили некад наши стари, набављану заједно с лозовом ракијом, као вид робне размјене, увијек из исте куће; ваш доброжелећи
Јозо Иванковић са фамилијом – тако су се завршавала краснописна ћирилична писма нашег винара, католика из доње, западне Херцеговине,
из шкуторије. То се вино сматрало љековитим па се није бранило ни
женама ни дјеци, ако би неко показао склоност. Једна од ријетких жена
у породици за коју би се могло рећи да је мушки пила била је прабаба
Стана, родом од Зечевића из Зовога Дола, коју нису звали по роду, него
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по селу, Зоводовка. Кад би се обређивали вином за крсну славу она је,
веле, надушак празнила бардак уз претходну заклетву: Испићу га, часнога ми крста, до малога прста! Била је права хајдучица, а није је било
шта видјети, жужица божија. Кад је умрла, прађеда Стојана више нико
није ни памтио, а преставила се у стотину првој, у Новом Невесињу,
задња пошта Барањско Петрово Село, куд је добрина однијела да посјети сина Милана; ено јој гроба у Зебешу.) Посебна је прича моје дугогодишње полазничко вино у кући Милована Тошовића, портира у
Фабрици дувана, кога су због неизбјежне узречице сви звали Људина.
Свако мало би ми поносно показивао шта је претходне године доградио на својеручно склепаној потлеушици, а онда ме нуткао којечим и
стално присипао ждрепчеву крв: Узми, моја људино, нема ти бољег од
овог! (Њему су пришили да је рекао наставнику математике у вечерњој
основној школи, кад му је овај задао да извади коријен из неког броја:
Не могу ти ја ово, моја људино, без крампе!) На повратку кући, по мразу
и поледици, у журби да мало прилегнем и доспавам, бивало је веселог
шеврдања и извртања.
Давна, сиромашка вина дјетињства! Па онда опасна вина наше
младости, убога, лажна, дивна вина ђачких година, која су била само
слика наших унутрашњих пијанстава и заноса и која су прошла са
тутњем нашег пулса и шумом наше крви неповратно у заборав, где
им је и место. (Свака ти част, Мајсторе, боље и тачније се не може! Иза
ових ријечи као крунски јемац стоји једна драгоцјена фотографија из
Караулчеве књиге Рани Андрић, на којој млађаног пјесника, вјероватно још гимназијалца, блажено нацврцаног придржавају два мало
јача и присебнија мокра друга, ваљда на повратку с неког сарајевског
теферича.) Заиста, ко би се сад могао присјетити тадашњих вина (док
о вину ништа нисмо знали), пресијецаних свим и свачим, којима смо
дражили наша неутажива унутрашња пијанства; свих тих жупских
рубина, Навипових црних, грашевина и фрушкогорских бисера, којекаквих барби и Бабића, самотока, смедеревки, банатских ризлинга...
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А тек прилика у којима смо се налијевали тим благодетима; кад све
је било прилика! (Свирао је Дејвид Боуви, / Донован и Бубе, / тад смо
било као нови, / а сада смо трубе. Свирало је још толико тога: Ноћи у
белом сатену, Енџи, Војник среће, Једина моја, Багреми бијели, Криво
је море, Бацила је све низ ријеку...) Поред Макарске, тог метафизичког
подрума тако јединствено опјеваног у овој књизи, гдје смо своје мршаве студентске стипендије размјењивали за гирице и шприцере, посебно
добро памтим музичко-винске и поетске сеансе у Тајроновој гарсоњери,
на богзна којем спрату једне од оних монструозних кула с Алипашиног
Поља, у Шпанских бораца, броја се не сјећам. Мој гимназијски и студентски пријатељ имао је, наиме, хвале вриједан обичај да периодично
пришпара од свог детињастог новца (како каже Давичо у Хани), све
док не скупи довољно за десетак боца вина, најчешће литарског тринаестојулског вранца, понекад и трофртаљног кабернеа или мерлоа. А онда,
првом згодом (најчешће кад Гордана заглави дуплу смјену у Мљекари),
стиже јавка, и ето Жељка, Ненада и мене, небу под облаке, да се нујни
и чемерни причестимо рујним капљицама тајроновке. Поранимо, да
не дангубимо, а за предавања ко те пита, таман да нам је Херта Куна по
распореду часова! Убрзано се загријавамо и очас смо већ у оној фази кад
Жељко и Тајо, оба слухисти, падају у рок севдах (к`о шљива у говно, што
би рек`о Славко Гаврановић), неуморно преслушавајући Дип парпле
и стално враћајући Гиланове гласовне и Блекмурове инструменталне
бравуре. Нешу и мени, антислухистима, то је занимљиво као лањски
снијег; ми смо се већ докопали Горданиних гимназијских синглица и
мјеркамо с којим ћемо шлагером ускочити; предност дајемо нашим
пресентименталисаним Грцима, и Мексиканцима, дугозавијајућим
(а-ја-јаа-јааа!). Ја сам их редовно давио најмање трократним слушањем
пјесме из филма Грк Зорба, у одличном домаћем препјеву и извођењу
Анице Зубовић (Кроз ноћни миир / глас чујем твооој, / каажи да ли је
ствааран...). Како се само та мелодија, у неко доба, стапала с вином и
отицала у бескрај! (Увијек ми је, у тим тренуцима, пред очима искрсавао
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неодољиви Ентони Квин, у оној сцени која долази након величанствене
пропасти заједничког пословног подухвата. Teach me to dance, will you?
пита млади Енглез. Након свега, чак је и Зорба изненађен: Dance? Did
you say – dance? Па скида сако, театрално, и привлачи младића (Come on,
my boy!), а крећу први тактови сиртакија: Together!... Let’s go!... Смијех...
Хоп!... Опет смијех, онај његов промукли... Down!... I have so much to tell
you. I’ve never loved a man more than you. Колико само упечатљиво!) Онда
смо говорили стихове, узносили су их високо, високо, тонови другог става Шехерезаде Римског Корсакова... Онда је кум плакао уз Чајковског...
Онда смо одлазили...
Јесте, пило се много, без мјере и рачуна, и само понекад с
мутним, пријетећим осјећањем да је целокупно вино ове земље само
мртво, затворено море из којег треба тражити излаз у океане
што нас чекају. А и шта бисмо могли, драги Иво, учинити с таквим
осјећањем, поготово цијелим сазнањем? Унапријед одустати? А ко
би онда пио наше вино? (А велика је туга кад неки други пију твоје
вино; знао је то добро и Ђуро Дамјановић у оној пјесми чији су главни лирски субјекти он и Бранко Ћопић из апстинентске фазе: Седели
смо, тако, тог сусрета током, / пијућ црну кафу са још црњим соком.
// Лишће, жута јесен, мора да је фино / онима што сада пију наше
вино.) Питање мјере је врло компликована и растегљива категорија;
о томе не би требало расправљати колико ни о укусима. Разумијем
шта је мисија, али савјети наших просвјетитеља увијек су ми изгледали некако дражесно наивно и сасвим ограничено, да не кажем
неку тежу ријеч. Наш је добри стари Орфелин, понављајући Езопа,
допуштао три напитка: први ради здравља, други ради пријатељства, а трећи за спавање. Четврти бива на терет, пети служи
вики, шести барлијању или ждерању, седми боју, осми суду, девети
повраћању, а десети свакој претераности. Је ли заиста могуће да се
искусни подрумар никада није напио, онако људски, ни у Сремским
Карловцима ни у Млецима? Десет чаша!? Зоран Костић и ја смо неке
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године у једном отвореном дану на његовом Павловцу срубили, то
тврди моја Свјетлана, десет бокала Алексићевог хумског вранца.
Може лако бити, ми га нисмо бројали, јер озбиљне винопије не броје
своје вино, тиме би га понизили. (Е, сад, што ја разумијем и жену, то
је сасвим друга ствар; она је, брижна и преплашена, већ код трећег
бокала чула како јој умилно тестеришем на увце читаву боговетну
ноћ! Па се можда и забројала!)
Мораћу, пред крај овог писанија, по сваку цијену и за сваки случај, да загладим спорење с Андрићем; треба се тога клонити колико и
дупље гдје су се скућиле пчеле (како би рекао Ђорђо памећу оца Спасоја).
Ипак нам је он оставио јединствену похвалу вину, рекавши да смо се
сви на његовој искри, као на другом сунцу, огрејали и утешили. Он је,
ипак, тај који је знао да сви од дјетињства носимо у грлу онај горки и
тврди залогај кога само вино може за тренутак да смекша и уклони.
(И кога тада вино није утешило и подржало? И ко њему ништа не
дугује?) Онолико бесцјен-благо источено из само једне, и то недопијене чаше, не би могли ни назријети толике винопије, сличне мени, чак
ни послије читавих буради попијеног вина: У то мало светле течности – колико гроб да се прелије – што је остало иза моје утољене
жеђи, ја сам некад могао да утопим не само све што јесам, што сам
био, видео и знао о животу, него и сва вина овога света и свет сам са
свима променама и свима створовима и људима, живим, помрлим
и нерођеним. Препознајете то, тако се завршава онај кратки пасус
Андрићевог текста који почиње оном незаборавном реченицом: На
једном острву у Средоземном мору остала ми је недопијена докраја
тешка чаша, на столу од камена. (Ту је још, сјетићете се сигурно, и
она сеоска дјевојка која говори гласом из груди и нуди намјернику
само! сир, хљеб, маслинке и вино.) Свега стотињак ријечи, а толико
освојеног смисла! Још само два стилска завијутка и ето нас, пријеким
путем, на чистини поенте, одакле поглед пуца далеко, далеко... Пошто
су се на пишчевом стилу сломила и много оштрија пера, боље је то,
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и схватљивије, изрећи фудбалским рјечником – Мајстор најприје
финтира, послије финте слиједи завршни дриблинг и, најзад, цијепа
мрежу! Испод ових речи јавља се нада, смела и неслућена, да ће течно
и стварно вино крте лозе постати једном само невидљив мирис, а
затим да ће пролазан и несталан мирис земаљског плода постати
чист дух који траје и векује на нама непознат начин, без краја и
промене. Хајде да се надамо!
Нећемо поново до самог краја, нема потребе, чули смо већ да
смо на том крају сви без изузетка, једнако и винопије и невинопије, и
винопојци, сува грла на Истини. Пристајем на Андрићеву митологију
вина (боље неголи метафизику!) па ми с тим пристанком и сопствена
бива јаснија. Јер, истина је, нису наше мисли о вину и осјећања према
њему искључиви плод стварног пића крте лозе које смо некад и негдје
стварно пили; толико је тога још у нашем вину прочитаног, измаштаног, одсањаног, невиђеног и непробаног. Па и она цитирана реченица
из Андрићевог написа у којој се помиње једно острво у Средоземном
мору, за мене је незаборавна и неизбрисива управо зато што је одавно
постала неотуђива честица моје митологије вина. Откад је познах
замишљам, однекуд, да је то морало бити на Криту и да је оно мало
недопијене свијетле течности (колико гроб да се прелије!) морала бити
златаста и боровом смолом мирисна рецина, мада се то нигдје не помиње. Нешто налик томе пробао сам, заиста, у Хиландару, и свијетли
и тамни варијетет; одвећ ароматично за мој укус, али узима ли, узима!
(Тамо смо, грешна нам душа, испили читав картон Јунгићевог шикара,
на дар манастиру понесен. Волио бих, кад би се могло, да тај гријех
искупимо једном као берачи грожђа у оним царским виноградима
што као неко мало море леже испод Милутиновог пирга и пружају
се све до манастирске арсане.) Некад сам (штоно веле, у прошлом
животу) пио добра самостанска вина, код мостарских фрањеваца,
уз Радобољу подно Хума. Пробао сам, можда још боља, и нека манастирска, посебно пажљиво она тврдошка. Али тек замислити могу,
127

Здравко Миовчић

као што и замишљам, какво би било студеничко вино, једног јунског
предвечерњег тиховања са Светом Мандићем, у трему испред велике
цркве. Или неко метохијско, из Ораховца или Велике Хоче, у порти
Високих Дечана, уз један бучни луди ручак Либера Марконија. Опет,
не морам да замишљам, јер тачно знам, како је помало и на тугу мирисало оно црвено вино, подијељено са Момом и са Рајком, у једној
каснопрољећној башти поред паљанске Миљацке, док нам је вишњев
бехар падао у чаше, на правом асталу с правим карираним столњаком. (Дувај ми у лице, право у нос, наређивао ми је Капор, који тек
што се вратио с прве операције грла а доктори му забранили дуван.
Знали смо да његово вино није више дуга вијека.) Добар бијаше и онај
бугарски мавруд из Пловдива и Великог Трнова, пун и помало тежак;
пили смо га Младенко и ја а Душко асистирао. (Никад га допити и
кревета се докопати, јер кад се у Саџу напири и надме Срб да га ниједан царски кантар не би могао измјерити, колико ни Давида Штрбца,
онда се не стаје лако!) Посљедњих година, због унука Риста и Алексе,
најпунија су ми вина из Николиног подрума, у селу Жвиње (чудног
рељефа и још чуднијег имена), двјестотињак метара над морем, поврх Игала и Суторине. (Добре су Жвиње, царско су мјесто Жвиње,
што је за Скадар вико ерцеговачки здуаћ и пророк Мато Глушац.)
Сад се отаче већином македонско грожђе, а било је ту, не тако давно, и сурца и кадаруна и плавке, и још којекаквих чуда! Некад било
па се искрчило! Добро је и овако, посебно навече, кад плану силна
свјетла у заливу (кад махале фењере попале) и крену лаке, прегласне
ноте, а ти тако далек свим туризмима (мада ти је све као на длану),
поздрављаш свијет с пуном чашом у руци. Кад би још, у неко доба,
нанио пут драгог пријатеља, како би тек онда замирисао прошлогодишњи многохваљени каберне! Просинуло би можда из њега и мало
црмничког сунца, оно нешто сасвим посебно из тамошњих вина од
којих никад ни капцу не окусих. А причао ми је пјесник Костић, мој
вински брат, да је сва њихова тајна у женским ногама и да је најбоље
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вино из оних кућа у којима је највише дјевојака и младих снаша које
у бадњевима гњече грожђе. Па куд би, за крај, већу и метафизику и
митологију вина!
Највећа је ствар, међу људима, бити у нечијем хљебу и вину!
(Отад те није било у моме хлебу и вину – то је највећа људска туга,
и то добро зна пјесник Крстивоје Илић, винопојац.) Мени се некако чини да је Пјесник ове књиге одувијек био у свим мојим винима.
(Можда је изостајао сасвим ријетко, оно док је пио погрешна пића
с погрешним људима, или, што већ могу да му толеришем, док је с
Нешићем Ђорђем и Захаријом Орфелином био на Опленцу да бере
грожђе; или док је о Митровдану жилавком послуживао Свеца лично,
што такође свесрдно оправдавам.) А о томе да и мене има у његовим
винима, најбоље свједоче ове пјесме. Добро је и љековито пролазити кроз њих, као што би човјек прошетао међу чокоћем винограда.
Добро је у заклону ове књиге. Топло је у њој. Од вина, од љубави, од
људског даха, од сунца јужног неба... Јамчим то као њен први читалац,
аз грешни винопија,
Ранко Поповић,
који ово списах лицем уочи Светог Трифуна,
љета Господњег 2020-ог.
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Објавио је пет књига поезије: Зашто ти нисам писао (Бесједа,
Бања Лука, 2011), Што затрепери и нестане (Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2013), Шкриња и шапат (Народна
библиотека Пале, 2015), Што је душа скупила (Завод за уџбенике и
наставна средства, Источно Сарајево, 2017) за коју је добио награду
Скендер Куленовић 2018. године, те књигу сонета У милости тренутака (Српска књижевна задруга, Београд, 2019).
Живи и ради углавном у Бањој Луци. Ожењен, има сина и унуку.
Први вински учитељ, прије петнаестак година, био му је Ранко
Карапетровић, тадашњи и садашњи начелник општине Лакташи.
Винске универзитете похађао углавном по Херцеговини и дипломирао
у Требињу код Драгана Ћела Анђелића, винотворца и пријатеља. Вино
кушао и уживао и у другим винаријама, код Вукоја, родоначелника наше
винске ренесансе, и у Јунгићевој винарији, чешће од осталих. Стечено
знање и лирско умијеће претакао у винске разговоре у кафанама и ресторанима, понајвише у крчми Здраво лав у Бањој Луци.
Дошаптавао поезију, с њим ходочастио и полагао винске испите, Ранко Поповић, професор српске књижевности и дописни члан
Академије наука и умјетности Републике Српске.
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