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Пролог

1
Чемер ћу засладити
Тако што ћу га кичицом
У сећању прескочити

2
Током зрења
Сви завршеци расту
Својим ћудљивим путањама
И на сваком се налази по уво 
Негде чак и два 
(не бој се, после сазревања отпадну 
али два ће ти заувек остати)

3
Камене очи су ме сахраниле
Камене очи и васкрснуле
Гробница треба да се проветри очима 
И опет ће постати рај

4
Снови нису грађа камења
Од ситног шљунка до громада 
Све је подређено визијама

5
А кад је будем створио па угледао 
И као привид биће горда и стамена 
Чврста слобода
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Жељна, добродошлица

Жеља је једино смртно биће које се радује свом последњем 
часу.
Једина ватра која не зазире од своје судбине пепела.
Не спава, не трепће.
Труди се да непрестано догорева.
Умре.
И остави пепео.
Овакав пепео се брзо скупи у некакву чантрицу, 
или боље, посудицу са танким вратом 
Али ни случајно да се не зачепи.
Како обриси жеље унутар пепела (који за песак не зна) не би 
ишчилeли. 
А истовремено буду могли неометано да дишу. 
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У свакој књизи проналазим ненађени део себе
Прво су ме ветрови развејали 
Па мреже и цедиљке уловиле 
Изгубљеног себе пресађеног у реченице 
Очи убеђено склапају
Па жмуре ко пред откривање неке статуе 
Одлажући искрице и зраке

Затим се отворе, кад оно 
–  Ништа.  
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Из дана у дан као да ме неко изнова преписује
Стрпљиво предано и споро 
Зора му доноси испуњење 
(слично божјем пошто од грумена направи човека)
А ноћне авети цичу празнину и сумњу.
И он глуве часове проводи изнова тешући, просејавајући 
Бескрајно преправљајући, красећи или бришући.   
Води рачуна само да крајем недеље промени уложак оловке 
истоветним, 
Боја не сме да се мења. 
Мисли он и на папир, каткад и на рукопис 
Али рукама може само да цепа и да ломи 
Уколико у њих не задене оловку.

Од коцкастих оквира до непрегледног белог 
Све сам променио. 

Кад је престао да бележи фусноте 
(јер није имао места)
Заборавио је место с ког су му задобовали кораци.

Изгубио је мене негде између страница. 
Као испеглана лептирица смеђе боје, 
– док се он прелиставајући дивио својим редовима 
Изјутра, подбуо, поред задиханог певца – 
Полетео сам наглавачке из купусасте књиге 
И пао право на намазану страну. 

Пошто су ми се крилца, већ добро сасушена, распала, 
Опет ме је развејао ветар. 
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Водопад је потекао из ње и није могла да се заустави
Није смела, да заврне па касније да одврне
У њеном крају ретко пада киша
Па се облаци не могу пренемагати сто година,
Тако и она. 
Заусти, штуцне звучно, и провали се.

Док тако силне теку реке из њеног ждрела,
Не може ни тако иедна да се начуди 
Онима са рашљама сто њушкају блато. 
Запрепашћују је они што одмерене гутљаје премећу у устима 
Са уграђеним аутоматским сјајним славинама.

Можда је непоправљиви традиционалиста, 
Али је тихо ликовала 
Кад је чула да је та вода нечиста. 

Штуцнула је до усхићења. 
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Са црном марамом преко очију чиним корак. 
Чудно, нема никаквог дрхтања ни нестабилности 
Као онда док нисам проходао. 

Босе ноге ко зна чије блато облива 
Ћудљиве су јер се ни ветру не покоравају 
Неће се одморити ниједном 
Јер не знају куд газе нит их интересује 
Воле да табане стврдну и уморе 
Ишарају и изгребу многим тлима. 

Скитнице и вечити номади, 
Кад наиђу на ћорав пут 
Окренуће се и опет загазити. 

Не врлудам рукама месечарски, 
Заборављам и ону тамноцрвену тачку 
Која ме подсећа да још постоји сунце. 
Мараму не скидам.  

А и због силне буке и негодујућих крештаваца 
Размишљам да уши опскрбим воском. 
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Не дао ти бог да проплачеш у сну! 
Таква со биће ти туђа кроз цео живот. 

Ишчуђаваћеш се што је тамо сланија и укуснија 
А вамо киси, скоро да вуче на горко. 

Ревносно ћеш се повести за том логиком 

Закукаћеш на своје ноге, и заборавићеш их 
Поразбијаћеш сва огледала и усиљено искежена лица 
Умукнућеш нагло и ненајављено. 

Истрајаћеш да ипак не отупиш скроз 
(како би по мраку могао да се крећеш, без свеће) 
Гутаћеш ситна слова и што плеснивије странице 
Удисаћеш кисеоник 
Тек толико да крв и даље натапа мозак. 
И жалићеш, мало су сузе, жалићеш 
Што се тамо и не роди... 

И замисли, онда, једног дана, како се последњи пут будиш 
Знајући да више никад нећеш очи склопити. 

Само да још донесу саксију... 

Него, срећа те сам ја у сну тек проходао, 
Ко зна шта би иначе било. 
Тако, па лаку ноћ. 
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Кад год су га нудили, ама ниједном није одбио. 

У том уском елипсастом кругу око њега испруженог 
Ширио се дијапазон његовог свеопштег задовољства. 

Ретко је узимао речи у уста 
Најчешће се служио крицима, уздасима, усклицима 
И покаткад би подригивао. 
Утољење је налазио у тим раздраганим очима 
Испруженим рукама и чврстим задњицама. 
У осмесима. 

Упро је прст једнога јутра себи у чело 
Пошто се први пут придигао 
и зажелео 
још онако сањив и не часећи ни часа 
чврсто је ступио на тле. 
И завапио за излазом из обруча. 

Није могао само да га тражи, 
Морао је да га пробије. 

Стао је сучелице са једним осмехом 
Искидао га на мишиће и унутра видео стегнуто срце 
И злобу скривену у тамноцрвеној крви. 
Тек онда се сетио да нико од њих није имао столице 
Никакав подупирач није изронио иза њих. 

Једно по једно бридеће тело одгурнуо је благим додиром 
кажипрста 

Свако је хтело да се што пре скотрља 
Да што пре види дно од срамоте. 

Тамо, на четвртом брду, седела је његова жеља у профилу 
А ту негде при излазу из зачараног прстена 
Сусрео је мене. 
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Један облутак застао јој је у грлу од изненађења: 
данас је на сва звона оглашен пост, строг, на води, 
чула је између два довикивања. 
Сасвим уобичајено одрицање прејаких речи, 
Највише тродневно уздржавање од уздизања гласа. 
Одјекивало је свих седам брда од речи које туку слаба места. 

Суздржите се данас од тих речи, а ни ове немојте предано 
користити 
Најбоље да ућутите и угушите стихију јереси у себи, 
Јер душа је чистија кад је ћутљива. 

Ето, колико сутра можете се вратити на оно од јуче, 
Можете опет заметати ђубре, 
У недостатку новог, можете старо узети и преврнути, 
Нек одјеци свом силином сутра бију из вас, 
Ако и погдегде искочи икоји здрав звук право из душе, али, 
данас, 
Тако вам језика, савладајте се. 
Или ћете ћутати до краја својих дана. 

Није могла да издржи тај несклад, 
Са кажипрстима набијеним у уши устала је 
И трком сишла у глуво подножје, 
И скривена у сенци брда, вриснула је стравично три пута, 
У неравномерним размацима, 

И заклела се себи да ће увек потрошити колико буде 
зарадила. 

(а и да није гурала прсте у бубне опне, 
опет ништа не би чула, 
то би за њу било само ситно невреме, 
мало сивих облака) 

Силазећи, видела је како људима бесплатно деле оловке које 
врдају, запињу 
И најчешће ништа не напишу. 
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Помно се загледавши у дебљину слова могу да осетим 
дрхтање руку 
које су их пренеле у очи и украсиле зјап. 
Зуби што цвокоћу исто тако откривају језик. 

Зажмирим пред сваким словом као пред најгрђим 
непријатељем, 
Свака лажна облина на њима се провиди 
Као што и немирне невине очи лутају зидовима 
Док језиком скакућу охрабрене лажи. 
Интересантно је и то да се читаве странице 
Густо слагане 
Просто забораве као да нису прочитане, 
Тад притиснута подлога вапи, дубље. 

Зидови, али они глуви безухи, искључиво гутају такве речи. 
Они музикални се не усуђују, као овце после свиња. 

Кривудају писанија и укоричена 
Под теретом неживих, нераспадајућих органа, 
Струји диктат, али не из крвотока. 
Под мојим гробљем шири се гробље ишчупаних букава 
Искривљена стабла су се од муке сама искоренила, 
Шибље и трње на све стране, 
Тек понегде се разлије мирис сличан јорговану. 
Понеко око засузи, па се стално враћа том проређеном воњу. 

(треба чупати криво и сакато док се још једва уздиже, 
ако промакне, запретиће својим лажним, лепим а горким 
плодовима) 

Поносно за себе тврдим да осећам присуство душе у курзиву 
Али овог јутра, кад ништа није прешло праг како ваља, 

Ситан изувијан рукопис се поносно испрсио пред мојим 
сумњичавим зеницама. 
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У брижљиво очишћеној пустоши одједном се осетила 
безнадежно самом. 

Дизала је тропске зидове без таванице. 
Допремала тропско биље и негажену иловачу. 
Бацила у ватру све књиге (што не значи да су изгореле) 
Гушила ватру у себи неподношљивим вриштањем 
Нечујним, поред тако глувих зидова 

Врата на свом дому није имала 
Јер није имала коме да их отвори. 

Пела се лотрама уз зидове, цигла од цигле глупља, 
Да баци поглед далеко у сећање, изван џунгли 
И увери се да људског облика тамо нема 
Да су сви потонули још иза, 
У језеру заборава, које полако постаје море. 

Побегла је у изрежирану, добро постављену тишину. 
Али ноћу се буди услед страха од нечије песме. 
Успињање коленима доноси нестабилност, трему, 
Шта ако зачује нечији глас, 
Шта ако га клемпава брда услужно уруче њеним закржљалим 
ушима 
Стрчала се низ лотре тако да су неке цигле прочуле 
И откачиле се, очигледно слабо задовољне окружењем. 

Зграбила је неистрошиву свеску и неизбрисиво мастило, 
Ерупција се стропоштала право на папир, 
Морала је да дува јако да се не би запалио. 

Склапала је перолаке летелице, 
И уз помоћ једног блока са апсолутним слухом 
Нервозно чекала ветар, што разноси поруке између брда. 

Сва у трептајима. 
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Камо пусте среће да коса стално спава, 
Но њене су власи будније од мојих трепавица. 
Рукама се укротити не могу, 
Лепе се за прсте као шибље. 
Привлачи их шарено, украшено, свакакав кич 
Потеку као пипци према бомбони да ме осладе. 
Одреше омот, а ја, мангуп, одбијем, 
И зауздам их у гумицу, додуше, привремено. 

Заколутају се у непознатим правцима (и њима и мени), 
Донесу ми хладније ветрове што умивају сном, 
Заударам на далеке мирисе, 
и заборавим ону стену у брду у којој сам ужлебљен, 
избришем читав пут и избављење од њега, 
и ходам на коси. 
Просто, власи се хватају за камење и грање као алпинисти. 

Најчешће тада, кад самозаборав достигне врхунац, 
Кад се ухвате за обрисе усамљеника 
Искривљеног врата пред папиром, 
Кад осетим да и расцветали крајеви чврсто стежу тле, 
Изненада, као по нечијој немој команди, 
Све длаке, заједно са перутима, потону у сан. 

Сваки пут кад се то деси, мој жљеб прилично улегне у брдо, 
Вире само ноге и глава, са нешто мало руку. 

Понекад јој претим судбином ћелавих стена, 
Али не турпијам камен рукама да бих је покосио. 

Кад ти пипци ходају стабилније 
Него што моје ноге мисле о кораку, 
Шта ће ми ћелавом извући дупе из овог змијског удубљења? 
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Ако зажмуриш макар на трен 
(а мораћеш јер је светлост прејака) 
За тих пар злата вредних тренутака 
И тканину и маказе узећеш у руке 
Постаћеш кројач. 

Искројићеш брзо разлоге и последице 
Прекројити нешто похрањених тренутака 
Замесити и испећи истину од жеља 
И поново прогутати испљунуту веру. 
Све зависи од дужине трептаја. 

Затим светлост из очију почиње да пецка 
Замандалићеш све жалузине 
Отети слух и слику прозорима 
И лишити се сувишног језика 
Сешћеш на сув и нераван под 
Прибити се у уклети ћошак 
И навући капке и преко капака 

Предострожност на нивоу 
Да ни не помислиш на сунце 

Самоуки занатлија 
Расфитиљен и охладнео 
Прочишћен а замућен 
Пожелео је дугачак трептај 
(у загради масним словима наглашено: 
без снова!) 
На своје кораке мајстор је ставио тачку 
Мислећи да ће сам да залебди 

Пресуда: вечита јава 
У добровољном изгнанству. 

(а кад прогледаш 
све што си на сунцу изградио биће порушено) 
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Неизбежна коб је почела да се шири. 
Уобличиле су се две стазе, једном се морало поћи 
Нагомилале се цигле, зид се морао дићи 
И располутити једноставност 
На јаву и сан. 

У овим штурим брдима сахрањена љубав не израња, 
Бесполна деоба влада кад дође пролеће. 
Можда је то велико пролећно чишћење и рашчишћавање 
Подела је прецизна, боже помози 
Таква неравномерност каже шта је чије предворје. 

Рационалиста у мени све мање је веровао коси, 
Визионар у њој све више је лебдео над земљом, 
Затворених очију се састајала са мном, укипљеним, 
На маргинама 
Трудила се да буду све шире, 
Речи су се стапале и преплитале, 
Али маргине су биле створене за сусретања. 

Глуви, неизлечиво глуви зид 
Већ се замишљао између нас. 

Њени капци нису желели да се растварају, 
Набављали су велике формате недирнутих равница, 
У бајковите пределе излила је блато које се стврднуло, 

Сликали су питоме таласе што сањивим ритмом милују жало, 
Извежбала се да исплете густе реченице 
Без тачке и зареза, без великог слова, 
Ипак се левом руком ослањала на камење док је плела, 
Да не замасти зеленило на маргинама 

А ја сам желео да угледам отварање лептира 
Да сам лутки навлачим разнобој и крила, 
Наслоњен на слова углавном бих се скаменио, 
Пустио да јој се језик откачи из ждрела, 
И да свуд по мојој хладноћи исеје слуз слатких и шарених 
звукова. 
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Сутрадан у жлебу тражио бих угризе безуспешно, 
Али сви одјеци би се посакривали у коси, 
О коју се ни не очеша сумња. 

Желео сам да ме рукама извуче из ове рупе, 
Да је ословим очима широм отвореним. 

Да она постане ти. 
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Жељна, исходица 

Она жеља иза огледала мора да оживи 
Ако се прижељкује сједињавање 
Две жеље које се роговима сударају 
Изродиће крв и муку. 

Огледало мора да постане прозор на даљину 
Парче слагалице што изнутра вири, живо је 
А кад се проста слагалица склопи, 
А не долепи или обруби, 
Букнуће пламен из ње, негоруће, непепељасте, 
Изгореће сваки сумњичави прст. 

Да се постане права жеља, то не може да се научи. 
Та самозвана амеба 
Сама ће себе повредити маказама. 

Сва огледала су, сада знам, прозори. 
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Епилог 

Устао сам у звер, одлучно 
И кренуо ка колевки сунца. 

Силних рукописа изгужваних по џеповима 
Очију закрвављених од безнадног чекања на јави 
Корака тек проходалог, 
Учини ми се, и ветар писмоноша се уплаши, 
И одложи разношење данашњих речи. 

Иза себе угледах огромну кулу 
Дебелих зидова глуха и невида, 
И то тачно тамо где сам до малопре био учаурен, 
Плесан је струјала из њених пукотина, 
Дизала се трулеж, 

Као што смрди све што се напушта 
У тренутку одласка, 
Наредих ветру да рашчисти неред. 
Више нисам жмурио, а ступао сам све несигурније 
И најмања грана могла ме је саплести. 
Шапнух корацима да стану у глувом подножју четвртог брда 
И да отворе све очи што имају. 

А ја, исцрпљен од све ближих опијајућих зрака стварности, 
Утонух у дубок, премда вировит сан. 

По томе што се кораци више нису чули, 
Знао сам да сам усред глуха. 
Усред хора цигала без таванице угледах никог 
Окруженог безбројним свицима хартије. 

Говорио сам жустро, окрутно, безобзирно, 
А нико је ћутао од стида, као што сам и хтео. 

Само је на одређеним празним местима мог одушка, 
Одговарајуће потврдно или одречно махао главом, 
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Каткад и цоктао. 
Задовољно сам наставио водопад беса, 
Јер и ту испуни моја хтења. 

И таман да проспем још који вирак једа, 
Нико начини један непредвиђен корак, 
И показа ми на свитке препуњене словима, али са мером. 
Спустих се на један камен, прогутах већ познат садржај, 
Али се скамених угледавши моје сопствене речи, 
Моје узалудне неме клетве, 
Моје од себе поткрадане снове, 
Моје вреле мисли испод изувијаних слова јатака, 

Скривало се ту даноноћно тесање и декорисање, 
Силне палете боја које пију не само сузе, 
већ и очи, 

Моји планови изградње тврде усамљене куле прећуткивања, 
скице и невешти брзи портрети оваплоћења створене истине. 

И испод, препуна чаша, моја адреса 
 –  Једини Жлеб, Усамљено Брдо – 
Као она змија, и ја сам гутао реп себи самом, 
И изнова га повраћао. 

А онда се окренух према ником, да га такође непланирано 
ословим, 
Али он је све време био нечут и невидљив, 
Непостојећ. 

Та два грка залогаја истине застала су у уском грлу 
Што је навикло на своје опите, течности и слаткише, 
И вир сна ме је, не напрежући се, усисао 
(успаничио сам се од толике близине сунца), 
А затим узео чачкалицу, 
И стао да испљувава велике кости и превируће речи. 
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Жељна, сретнопутица 

Од Никога оста само један запис: 

Недри.
Недри. 
Угази, па онда отири. 
Добро одмери, тек онда пљуни. 
Пожели, 
И тиме оствари. 
Ту је жеља, људима су само слабе очи. 
Заборави НЕ, удахни ваздух, ускочи и 
Недри. 
Само тако ћемо се срести. 

(у потпису: Жеља) 
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Белешка о аутору 
(2003) 

Бојан Савић Остојић живи у Мионици; студира француски 
језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду. 
Пише песме и кратке приче. 
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Реч аутора уз ово издање  

Прво издање Стварања истине, објављено за Студентски 
центар у Крагујевцу 2003, није било графички потпуно сагласно 
мојој замисли. Примера ради, за ненасловљене целине које 
следе након „Жељне, добродошлице“ нису издвојене посебне 
стране, како сам нагласио издавачу, већ су просто нанизане 
и међусобно издељене астериском. Резултат тога је био 
неспоразум коме је подлегао и Александар Лаковић, тумачећи 
их као део песме „Жељна, добродошлица“ (тако је и у садржају 
било наведено). 

Потреба за електронским издањем указала се и из других 
разлога: књига је била штампана у симболичном, „наградном“ 
тиражу, била је убрзо расподељена и прошла је готово потпуно 
незапажено. 

Шест година након објављивања, поново прочитавајући 
текст, концентрисао сам се искључиво на исправљање 
штампарских грешака. Исправке сам вршио и тамо где је 
штампано издање одступало од рукописа, не вршећи никакве 
накнадне модификације. 

Аутор
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