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САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ 

 

Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор) 
 

 

БАЛАДА ОХРИДСКИМ ТРУБАДУРИМА 

 

Мудрости, неискусно свићу зоре.  

На обичне речи више немам право!  

Моје се срце гаси, очи горе.  

Певајте, дивни старци, док над главом  

Распрскавају се звезде као метафоре!  

Што је високо, ишчезне, што је ниско, иструли.  

Птицо, довешћу те до речи. Ал врати  

Позајмљени пламен. Пепео не хули.  

У туђем смо срцу своје срце чули.  

Исто је певати и умирати. 

 

Сунце је реч која не уме да сија.  

Савест не уме да пева; јер се боји  

Осетљиве празнине. Крадљивци визија,  

Орлови, изнутра кљују ме. Ја стојим  

Прикован за стену која не постоји.  

Звездама смо потписали превару  

Невидљиве ноћи, тим црње. Упамти  

Тај пад у живот ко доказ твом жару.  

Кад мастило сазре у крв, сви ће знати  

Да исто је певати и умирати. 

 

Мудрости, јачи ће први посустати!  

Само ниткови знају шта је поезија,  

Крадљивци ватре, нимало умиљати,  

Везани за јарбол лађе коју прати  

Подводна песма јавом опаснија.  

Онесвешћено сунце у зрелом воћу ће знати  

Да замени пољубац што пепео одмара.  

Али нико после нас неће имати  

Снагу која се славујима удвара  

Кад исто је певати и умирати. 

 

Смртоносан је живот, ал смрти одолева.  

Једна страшна болест по мени ће се звати.  

Много смо патили: И, ево, сад пева  
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Припитомљени пакао. Нек срце не оклева.  

Исто је певати и умирати. 

ТРИПТИХОН ЗА ЕУРИДИКУ 

 
I 

На уклетој обали од дана дужој, где су славуји 

сви мртви, где је пре мене црвени челик био, 

горки сам укус твога одсуства осетио 

у устима. Јошми смрт у ушима зуји 

Ноћ с оне стране месеца често огрезне 

у непотребне истине и одушевљења клања. 

О, испод коже млаз крви моје чезне 

ноћ с оне стране месеца, ноћ вишања. 

Ал сва су затворена врата. Сви су 

одјеци мртви. Никад тако волели нису. 

Да ли ћу изненадити тајну смрти, ја жртва. 

Горка суза у срцу. На кужном ветру сам. 

Никад да се заврши тај камени сан. 

Пробудити те морам Еуридико мртва. 

 

II 

На дно слепог предела где ме нема, језовити 

где су призори, с оне стране крви где воће 

отровно расте, сиђох, тамо где ускоро ноћ ће 

покрасти сазвежђе суза које ће у оку ми зрити. 

О, у слепоочнице се своје настанити. 

Ево ме без одбране испред страшне самоће. 

Не окренути се ма колико да се то хоће. 

Лице без очију на пустоме зиду бити. 

Црвене птице певају у моме месу. 

Црне птице облећу око моје главе. 

Нека ми чело буде начесто у лесу 

губом и каменом испод летње траве, 

ако изгубим твоје дивно лице 

на овој горкој обали од мрака и грознице. 
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III 

 

Ноћ то су звезде. Из моје заспале главе излеће 

птица. 

Између две горке дубине једна птица. И рт 

добре наде. О мртав да сам. Ал не помажу клетве. 

Смрт 

своју у глави носим ја путник без пртљага и лица. 

Изгубио сам те у ноћи подземној далеку 

ја дивљи ловац звезда кривотворно суочен 

са неистином, непомирљиви спавач уочен 

од судбине, ја чије сузе сада низ туђе лице теку. 

Где си осим у мојој песми дивна Еуридико? 

Презрела си сваки облик појављивања о слико 

мога црног града и изгубљеног циља. 

Свуда у свету ужасна љубав влада. 

На хоризонту се указују као последња нада 

облаци пуни птица и будућег виља. 
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ПОЕЗИЈУ ЋЕ СВИ ПИСАТИ 

 

Сан је давна и заборављена истина 

коју више нико не уме да провери 

сада туђина пева ко море и забринутост 

исток је западно од запада лажно кретање је најбрже 

сада певају мудрост и птице моје запуштене болести 

 

цвет између пепела и мириса 

они који одбијају да преживе љубав 

и љубавници који враћају време уназад 

врт чије мирисе земља не препознаје 

и земља која остаје верна смрти 

јер свет овај сунцу није једина брига 

 

али једнога дана 

тамо где је било срце стајаће сунце 

и неће бити у људском говору таквих речи 

којих ће се песма одрећи 

поезију ће сви писати 

истина ће присуствовати у свим речима 

на местима где је песма најлепша 

онај који је први запевао повући ће се 

 

препуштајући песму другима 

ја прихватам велику мисао будућих поетика: 

један несрећан човек не може бити песник 

ја примам на себе осуду пропевале гомиле: 

ко не уме да слуша песму слушаће олују 

 

али: 

 

хоће ли слобода умети да пева 

као што су сужњи певали о њој 

 


