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Славен Фатић 

Х А В А Н А 

Врбас 





J Е Д Р Е Њ Е 

У пасатима 
једрењак снева 

ветровите стихове 
што задржавају време 
и подижу из мора град 

од блажене усамљености 
песникове 





Славен Фатић: Хавана 

ХАВАНА 

I 

Само прамен дебелог ветра 
што залута у ово стење 
довољан је да ме пренесе 
на докове и тргове 
ненадмашне заводнице 
коју нико неће имати 

Само тихи јецај треса 
или благи додир клава 
довољан је да из ове глувоће 
искорачим у распевано врело 
да из ове слепе послушности 
прогледам на лицу грације 
у плесним ципелицама 

Трес - кубански музички инструмент сличан гитари 
Клаве (Claves) - пар дрвених штапића који се 
ударају у ритмичким патернима  
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Славен Фатић: Хавана 

II 

Тамо ћу 
кад ми се поглед улењи 
и отпусти сене  

Тамо 
где се Вишњем разбио пешчаник 
где се време ослободило  

Тамо ћу 
где се ушећерио дах океана 
где сневају гарденије и гитаре 

Тамо 
где боје измишљају себе 
и пристају на све 

Тамо ћу 
да окусим занос палме 
у слатким ветровима 

Тамо ћу 
да се поновим 
у лепшим очима 

Тамо 
да нестанем у пламену 
урођеног плеса 
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Славен Фатић: Хавана 

III 

Са твога лица 
Сунце и море спирају боје 

Али ти си ванвремена кула 
светионик за сувишне душе 
што плове на властитим немирима 
и трују те помало својим болом 

Усана твојих остали су жељни 
ветрови овог и оног света 
стасити и плодни 
сакати и подли 

По теби су дивљале 
протуве и олује 
али ти позлату  
нису позледиле 
јер блудно и свето 
у теби се милују и 
за дивно чудо 
не поништавају се 

С бледим лицем племкиње 
у раскошној мада изношеној хаљини 
будна стојиш на води 
и одолеваш страстима оба света 
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Славен Фатић: Хавана 

IV 

Кад одемо мила 
опијаћемо се сваким тренутком 
а црним вином тек ако нам дође 
да се сећамо 

Писаћемо стихове дивље 
Хватаћемо погледе на море 
у оквирима посребреним 
чистом месечином 

Из презрелих ветрова 
цедићемо сок за нероткиње 
Пуштаћемо по води чанчиће од лишћа 
са мало миришљавог уља и  
упаљеним жишком 
за све неутешне 

Лутаћемо градом од песме до песме 
док нас бонгоси не подигну 
док нас гитаре не распрше 
док нас трубе не одувају 
у нашу колибицу од палминог дрвета 
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Славен Фатић: Хавана 

Цртаћемо мапе и слати поруке у боци 
свима који чезну за бродовима и 
ветровима 
Окупићемо малену колонију сањара 
који се радују звездама 
и бићемо невидљиви за 
силнике и грамзивце 

Светковаћемо сваки ведар дан 
Спаваћеш у мојој песми 
а ја у твом сну 
и као вечита деца Хаване 
све што немамо 
измислићемо 
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Славен Фатић: Хавана 

V 

Чак и нама 
што долазимо из 
намргођених народа 
то сунце се разлије у очима 
и разведри погледе 

Чак и нама 
који не силазимо са сцене 
ни кад сиђемо у сан 

Чак ни ми 
којима је све у држању 
овде више не држимо до тога 

Наша идеја 
да све надвисимо 
мртвачком укоченошћу 
овде је потпуно поражена 

Зато верујем у небо над Хаваном 
у звезду плодну толико 
да не поверујеш 
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Славен Фатић: Хавана 

VI 

Ако ниси грабљивац 
ако не сакупљаш светлуцаве ствари 
живећеш овде од оног што испеваш 
живећеш од оног што одсањаш 

Ако би за ноћ у наручју прелепе 
огрнут  само њеном косом и месечином 
пред океаном и пијаним светлима 

у даљини 
ако би за једну такву ноћ дао све 
онда завређујеш и да умреш овде 

Без окоштале туге и несрећа на лицу 
без бремена које си из крви понео 
дремајући на песми и мирису мора 
потрајаћеш дуже од сваког сећања 

на свет који си оставио 
на свет који те растужио 
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Славен Фатић: Хавана 

VII 

Кад једном потону 
наши светови 
кад наша лица попије тама 
и векови прохујали 
наиђу из будућности 
мора негде у бескрају 
у успомени 
поново заблистати  
наша љубав пречиста 
мора се поново 
родити Хавана  

Ако се ишта од овог понови 
на неком другом крају 
под другим пламеном 
нека се понови у истом граду 
на истим водама 
нека се наше усне 
наше душе препознају 
нека се очима осветле 
и стиховима додирну 
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Славен Фатић: Хавана 

Ако поново засејеш 
ако поново озвездаш 
овај запуштени део 
свога имања 
молимо те Творче 
да макар с краја 
удариш дланом о длан 
и отресеш још једно сунце 
и под њим један град 
који ће и сам знати 
да измисли своје љубавнике 
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Славен Фатић: Хавана 

БОЛЕРО (I) 

Чистићу ципеле 
продаваћу лозове 
везиваћу бродове 
али нећу бити канаринац 
на твојој тераси 

Мом болеру 
тесно је и под небесима 
а камоли у твојој крлетки 

Теби је у ствари 
потребан папагај 
пајац шарени 
а мени 
отворене улице града 
да их запљуснем песмом 
као море децу по Малекону 

El Malecon - најпознатије шеталиште у Хавани 
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Славен Фатић: Хавана 

БОЛЕРО (II) 

Црна лепотица 
седи на каменим степеницама 
са жутим цвећем у наручју 
и плаче 

Млада је 
и јецаје још гутати не уме 
ал два утопљена ока 
целом свету казују 
да не прилази 

Дан за даном 
ишао сам до степеништа 
али црну девојку 
више не видех 

А она је све лепша 
и све несрећнија 
у мом сећању 
мада не знам 
ни зашто је плакала 
ни откуд јој 
оно жуто цвеће 

Много тога не знам 
па ни разлог због кога 
сневам ту девојку 
сваки пут кад пожелим 
да постанем острво 
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Славен Фатић: Хавана 

ЈЕДНЕ НОЋИ У ХАВАНИ 

Дечак је прескочио зид и обрео се у 
дворишту виле неког седобрадог гринга. 
Скривен, у мраку, иза орхидеја, без даха 
је гледао голу лепотицу у базену. Све би 
дао да је то она иста коју је видео на 
филму када се са млађим братом једном 
провукао у кино. 

Брат му није поверовао па је 
следећи пут повео и њега, али те ноћи по 
дворишту су јурцали црни пси. 

Гринго се смејао и нешто задиркивао 
лепотицу у базену, а дечак је плакао и 
телом заклањао свог малог брата гледају-
ћи великим очима у чељусти разлајаних 
звери. 

Пси их нису напали, нико их није 
тукао, ни вукао за уши, само су отворили 
капију и показали им да иду. 

Дечак је стајао на улици држећи за 
руку свог малог брата и више није умео да 
се врати кући. 

Како је дечак растао, гола дива из 
базена старила је на филму, али онај 
страх никад није остарио. 

Брат је био баш мали и ничег се 
више не сећа. Воли орхидеје, воли псе, 
воли филмове са голишавим белим лепо-
тицама, а воли и свог брата који се заувек 
смрзнуо у оној летњој ноћи. 

18 



Славен Фатић: Хавана 

МАЛЕКОН, ЈУТРО 

С ликом младог лекара 
из Буенос Ајреса 
на дугачкој мајици 
коју носи уместо хаљинице 
њише се опијена срећна 
као да је управо устала 
са његове вреле постеље 

Људи застају 
људи се смешкају 
неки је фотографишу 
а неки пак бацају новчиће 
пред њене заносне ножице 

Она и даље жмури 
лагано плеше грлећи 
ту своју хаљиницу 
мази се у њој као маче 
и певуши 

Одсекли му руке 
а оне и даље милују 
зеленог крокодила 
а оне и даље даве 
алу преко пута 

Ишчупали му срце 
а оно и даље пламти 
као крв и сан непокорних 
као зора над Андима 
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Славен Фатић: Хавана 

ХАВАНСКА ГИТАРА 

Бити светлост 
макар зрачак 

бити звук 
макар одјек 

ал никад реч 
ал нипошто реч 

Реч је поредак 
реч је врста 
опака мера и 
прљави рачун 

Боље и дим 
боље мутан тон 
него простирка 
клечећем створу 
него кривац 
за оволику студен 
за оволики мук 
међу звездама 

Зато грлим тело 
и милујем врат 
ове светиње 
која никада 
није понизила 
оно што је створила 
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Славен Фатић: Хавана 

ПЛЕСАЧИЦА ИЗ УЛИЦЕ ОБИСПО 

Осмех као сунчан дан 
У бедрима немир мора 
Перле од црних корала 
А у грудима - конге 

И већ не додирује земљу 
И већ је у наручју духова 
И већ са заумне сфере види 
Бродове пуне увређених душа 
Што из свете Африке плове 
У страсни загрљај Кариба 

Calle Obispo - чувено шеталиште у Хавани 
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Славен Фатић: Хавана 

ХЕМИНГВЕЈ У ХАВАНИ 

Понекад је 
мало белог рума 
смеђег шећера 
сока лимете 
уситњеног леда 
соде и менте 
довољно за 
заборав 

Понекад 
уловиш сабљарку 
окрвавиш њушку кафани 
или пијану звезду 
намамиш 
у лежаљку 

Понекад само 
сањаш лавове 
и обараш руку 
црним морнарима 

Понекад 
на папиру 
изнова проживљаваш 
рат који ти је 
нагризао младост 
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Славен Фатић: Хавана 

Понекад 
радиш било шта 
не би ли 
закрпио време 
не би ли 
избегао уста 
своје двоцевке 
и сигуран 
пољубац смрти 
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Славен Фатић: Хавана 

МЕЂУ НАМА 

Кану Ници и Монаку 
радовао бих се као дете 
али ја не желим више 
успомене са путовања 
у којима нема ње 

Зато сваке ноћи 
кришом 
преко океана носим 
део по део нечега 
што је само 
међу нама 

О како ће се обрадовати 
кад то једном случајно 
откријемо у Хавани 
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Славен Фатић: Хавана 

ПИСМО 

Пожелим да је овај град 
читев свет 
Једна мала планета 
ушушкана међу звездама 

Пожелим да је кликер 
који чувам у џепу 
и само на трен га показујем 
деци што се разумеју у ту лепоту 

Пожелим да се изгубим 
у његовим улицама 
и да ме иста та деца 
са стрепњом траже 
по целој Хавани 
као куче 

Пожелим понекад 
да отпловим из њега 
само да бих му писао 
као самоубица који се 
предомислио 
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МУДРАЦИ 

Премудри 
који ми се препоручио као 

Свеприсутни 
и није ничим условљавао 
открио ми је да истинама 
не требају машнице и циркони 

Са бедра 
једне мулаткиње из Ведада 

лизнуо сам со 
и знао све о духовима које је 
посинио океан 
Тако сину сањара са Злоречице 
успева да схвати мудрост океана 

Прави мудрац ћути 
и благо гледа на твоје 

            несавршености 
А онај што мудрости пакује 
у заводљиву форму 
па се на крају и распева 
знај да тражи следбенике 
знај да придобија 
и да би данас-сутра 
могао подићи војску 
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ПЕСМА О НАСТАНКУ 

Нека места у сећању на Хавану 
Сећање на нерегистроване тренутке 
Знање о неким стварима којих нема у 
искуству 
Лудост равна дубини или макар 

надокнада за њу 
Одливак сна који сада светли на Тргу 
оружја 
Мелодија у славу преображења 
Тренуци с Оном која је лепша од песме 
Велики који утиру путеве у литератури 
Гола безумна лепота 
Осмех као стање душе 
Бог кога боље осећају они што  

не мисле о себи 
Немерљиви који је свему дао меру 
Онај који је озаконио свој однос с оним 

што је створио 
Несавладивост растојања између 

верујем и знам 
Њена реченица: Имам много 

написаног живота 
Презир према песмама које су досетке 
Језивост комбинације тамјан - иловача 

Све то и такво плови по времену 
Као што крхотине звезда плове у простору 
Тежећи да се згрудвају и заврте 
Као нови свет 
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ИЗ БРОДСКОГ ДНЕВНИКА 

I 

Све време 
плетем конопе 
и шијем једра 
једном сну 
што ме запосео 
и што на сувом доку 
чека поринуће 

Већ хиљаду лета 
затеже везе 
овај велики 
немирни 
прекоокеански сан 

Од целог наслеђа 
сачувао сам само 
овај једрењак  
који су пре хиљаду лета 
одсањали ратници 
и лунатици 
из мог племена 

Носећи ватру 
јездили су дуго 
на неком другом сну 
све док им није 
понестало земље 
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Младост сам потрошио 
сањарећи крај једне 

зелене реке 
певушећи на обали једног 

тајновитог мора 
снатрећи над сенама једне 

неупоредиве девојке 

Ваљда се и тако постаје 
песник дуге пловидбе 
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Славен Фатић: Хавана 

II 

Валови су зрели 
ветрови острашћени 
и време је да се опростимо 

Отиснули смо се са земље 
коју смо отели па бранили 
као и оне пре 

Утврдили је знамењем 
подупрли костима 
измучили и ми њу и она нас 
зарад једне крви 
око једне ватре 

Окрећемо главу 
остављамо и крв 
и ватру и кости и знамења 
и стене на којима смо клечали 
о које смо челом ударали 
молећи се недозваном 

Добро је да суза нема 
чак ни задржаних 
јер они што остају 
више нас презиру 
него што жале за нама 
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Ми сањамо 
нови пламен у крви 
зарад лепоте и људскости 
а они крв у пламену 
зарад славе и обожавања 
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III 

Ништа нисмо понели са земље 
по којој смо ходили 
као да није наша 
као да нисмо њени 

Бродимо по великој води 
којој смо тешки и која би нас 
најрадије подавила 
као нешто туђе и дрско 

Уздамо се у своје срце 
и добру вољу онога 
који се мишљу 
не може обухватити 

Своје авети бацамо 
морским псинама 
а радост сваке нове зоре 
умива нам лице 
и подмлађује намере 

Преко потопљених градова 
и изгубљених светова 
пловимо према нечему 
што смо само слутили 
тамо где нам 
остадоше гробови 
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На овом путу 
извесне су само олује 
и злоћудне хриди 
али и наша спремност 
да својом кожом заменимо 
подерано једро 
својом кичмом 
поломљену катарку 

Ништа нам није обећано 
и зато с правом 
измишљамо спасење 
окренути звезди 
која гори 
над нашим бродом 
и под нашим капцима 
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IV 

Откад смо испловили прати нас један 
стари домаћи ветар. Нити прилази ближе, 
нити одустаје. Само дахће за нама и пази 
да не заостане. 

Ваљда се храни оним што нам 
претекне и што одбацимо од лудих 
морских ветрова, али већ је у дроњцима, 
малаксава полако, повремено зацвили и 
за срце уједе, али остајемо неумољиви. 

Понекад, ноћу, чујемо како се коље 
са ветровима-луталицама и помислимо да 
је одувао своје, ал' опет се зором појави, 
изуједан и шепав. 

Одувек је био својеглав и распуштен. 
Ни код куће није хтео у вез, него све тако. 
за нама. Ускакао је кроз окна и оџак, 
чупао веш са жица, растеривао живину, 
јурио мачке по крову, набацивао лишће 
или снег на врата, али барем је држао 
ниткове подаље од нашег дома. 

По буџацима је крио и међ ружама 
закопавао све што не би склонили на 
време. Знао је по целу ноћ да нас буди 
завијајући на Месец. 

Да је то оно време, он би фијукао 
наоколо, јурио свој реп, вукао нас за 
ногавице, пропињао се и остављао мокре 
трагове по нама. И не би ми много марили 
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за то. Али сада наноси те кућне мирисе и 
не да нам мира. 

Терали смо га, псовали му све живо, 
гађали га мртвим рибама, покушавали да 
му заварамо траг међу неким задимљеним 
острвима, али сваки пут нас је нањушио и 
дорепао за нама. 

Сада нас је већ и стид како поред 
њега испадамо сурови и неверни. Више га 
не дирамо. Претварамо се да га не приме-
ћујемо, мада му се у неку руку и дивимо, 
јер он вероватно уме да се врати кући. 
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V 

Неки рибари су нам приповедали о 
звездама које су се огледале у води толико 
дуго, да су на местима одраза порасли 
Велики и Мали Антили, поред којих пло-
вимо с побожношћу какву никад пре 
нисмо осетили. 

Све време сам хватао шум таласа, 
лепет крила, фијук ветрова, крик гале-
бова, кликтање делфина. Сву ту једин-
ствену мелодију мора. Мислио сам — ако 
је посолим пробраним и правим речима, 
имаћемо песму око које бисмо се окупили 
када пристанемо. Али свака песма ван 
свог језика постане бескрвна. 

Кад смо искорачили на Бисер Анти-
ла, иза нас се на води само пресијавала 
звезда. 

И онда се, напокон, моја крв сетила 
да је део мене одувек живео овде, у граду 
у коме је време успорило толико, као да 
не постоји. 
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Ја поштујем закон срца 
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СВЕТ ЗА ТЕБЕ 

Одувек знам да ниси само 
пројекција мојих побуњених 
и одбеглих снова 

Превеслао сам месечину 
и с друге стране пуштао према теби 
светлуцаве стихове 

Препознавао сам лажне светионике 
и наводио твоје лађе 
кроз узбуркане маглине 

Кријумчарећи стихове 
моје формуле за нове светове 
давно сам насукан на ово 
забачено сазвежђе 

Отада ти се надам 
и ватром те зовем 
Мамим те у песму  
у којој ћемо се скрасити 
далеко од ждерача светова 
виртуелних поробџија 
и умрежених истребљивача 
за које је мој стих 
непробојна шифра 
која се сама мења 
која се сама одржава 
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ОДМЕТАЊЕ 

Ако све раскуће 
ако све обесвете 
и ово постане земља лакеја 
земља сунцобрана и пешкира 
побећићемо на наш мали плац 
разбашкарићемо се међу белинама 
од корице до корице 
само ти и ја 

Лежећи наузнак 
листаћемо на ноћном небу 
одсјаје далеких градова 
Подвлачићемо места која говоре 
о подизању великих таласа 
уздисању краљевских палми 
осунчаним погледима 
омесеченим морима 
и неће нас дотицати шапат 
ругалица и слушкиња 
чија су срца недорасла 
оваквим тренуцима 

Отићи ћемо  
пре него што се године 
стану саплитати 
о наша прочитана лица 
знајући да се време помало урушава 
кад год осветлимо прашину 
са неке успомене 
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ЧУВАМ ТЕ 

Твоје очи чувам у очима мојим 
и од оживљених погледа понекад 
измакне ми пут под ногама 

На сличан начин чувам 
твоје осмехе 
твоје мирисе 
твоју сласт 

Светлост твоју одржавам 
с посебном пажњом 
и понекад не знам  
у чије име говорим 

Проносим ли светом 
лице своје 
или твој одраз у мени 
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ПУТОВАЊА 

Била си прибранија од мене 
кад је улица пустила на нас 
своје псе 

Слухом си надрасла 
разлајане хаљине 
и осмехом однеговала 
наше проказане сусрете 

Пред твојим голуждравим срцем 
падале су језичине 
као устрељене вране 

Тада ми се приснило да су 
младежи на твом лицу 
звездана карта 

и да у нашим уплетеним венама 
зри гориво за далека путовања 
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ЧУДО 

Прошла си ноћас с лицем 
пред којим и Месец порумени 
и пронела у наручју град 
као што би и наше чедо 

И поново сам пружао руке према теби 
и на језику који само у сну знам 
преклињао те да застанеш 
и обасјаш ме осмехом 
ил светлима града 

Од твојих пролазака 
већ бих могао озидати храм 
и у њему измолити да постанем 
макар ветроказ на твојој кули 
макар бронзани лав на твом тргу 

Не тражим ја неко велико чудо 
него неко овакво 
сасвим мало 
малецно 
готово незнатно у односу на 
безгрешно зачеће 
ходање по води и 
дизање из мртвих 
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УТОЧИШТЕ 

Мада је понешто указивало 
на прст доброг Бога 
тек један твој поглед 
пао је на мене 
као доказ 

Ти си утеха и уточиште 
Ти си као мајка која пири 
у опечене прстиће 
свога враголана 

Твоје очу су блистава језера 
наспрам којих се лицкају 
звезде и анђели 

Мирис душе твоје 
згусне се у облак 
који чувам у кадионици 

Кораком 
исписујеш шару 
вредну иницијала 
у светим књигама 
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Твој осмех  
као силни талас 
надолази из дубине 
да ме заклони од пакости 
и ублажи мало 
моја претеривања 
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УСПОМЕНА 

Окачити га високо 
да крв окапа 
и да га мачке не дохвате 

Пажљиво засећи и свући му кожу 
па пустити муве ларве црве и бубе 
да поједу свака свој део 

Испражњену утробу испунити 
стиропором сламом или 
ароматичним биљем 

Повадити праве и 
уградити стаклене очи 
Жицом увезати очишћене кости 
и тако очувати природну форму 

Наш савршени дан 
могли бисмо чувати и у формалину 
а можемо га 
према претходном упутству 
препарирати 
као фазана 
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ШЕТЊЕ 

Сенке отпадају са 
мртвих сати 
и дивљају по нашој улици 

Износиш свој осмех 
и раздањујеш тамо где дан 
није смео ни да завири 

Радују ти се касни шетачи 
којима Месец никад није 
довољан 

Радујем ти се и ја 
који месечину дишем 
и понеки блиставији стручак 
увек сачувам за тебе 

Обешен о један тренутак 
који се жив извукао 
испод твојих потпетица 
чекам да поново наиђеш 
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НАЧИТАНА ДЕВОЈКА 

Живела би у кући од књига 
и спавала би покривена књигом 
на великом кревету од књига 
са књигом под главом и 
књигом-будилником крај узглавља 

Све њено морало би бити од књига 
као што јој је и маркер за књигу 
увек нека књижица 

Узбуђенија него кад је први пут 
читала Црњанског 
између два поглавља рече 
како она више него да живи 
воли да чита о животу 
и како њен љубавник може доћи 
само из књига 
и то оних у које ће тек склонити очи 
оних у које ће тек дисати 
оних под којима ће тек уснити 

Дошао сам да јој причам о температури 
самозапаљења књига 
а отишао размишљајући 
које наслове да јој препоручим 
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ОНА ЗНА 

У једном амфитеатру каже: 
– Не, не бих ово читала. Мука ми је већ и
од саме помисли да пишеш песме. 

У једном филму каже: 
– Свака будала зна да су књиге боље од
живота. Зато књиге постоје. 

У једном писму каже: 
– Чудна ми чуда, чамиш у тој недођији и
сањаш лаке ствари на другој страни света. 
Боље да си трчао пред биковима. 

У једном кафеу каже: 
– Кријумчарити оружје по пустињи,
оженити се мулаткињом, умрети у револу-
цији туђег народа – то се може и разу-
мети. Али тражити неупотребљен симбол 
на који би те разапели!? Па ти си... Ти 
ниси... 

У једном кревету каже: 
– Бог којег ти познајеш не познаје мене и
престани да ме спасаваш. 
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На једној станици каже: 
– То што ти тражиш по пергаментима,
храмовима, борделима, други нађу у боци 
вина или у лову на крупну дивљач. 

У једном летњиковцу каже: 
– Свет није глув и не морате да му се
дерете у уво. Смисли ти нешто што ће да 
вас ућутка, јер свету је напокон потребно 
мало тишине. 

На једној слави каже: 
– Остављаш утисак као да знаш о чему и
како писати, али не знаш зашто. 

На једном помену каже: 
– Нико не може на хлебу и води предуго
волети своју земљу. 

На једном трајекту каже: 
– Мани се песама о љубави ако њима не
можеш макар мало проширити тај појам. 

(На једној страници не каже ништа и 
остављам књигу отворену на том месту.) 
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ШТА БИ ВАЉАЛО 

О свом месту у свету и времену 
ваљало би мислити 
на Шпанским степеницама 
на Тврђави дел Моро 
на светој планини Таишан или 
на тераси горње цркве 
Острошког манастира 

Властитих постигнућа 
ваљало би се присетити 
на узвођењу Годунова 
уз Лирику Итаке или 
гледајући Рубљова 

О својим разлозима 
ваљало би размислити 
уз Лучу или Заратустру 
на прилазима Маконду 
или пред понорима 
Ивана Карамазова 

Ваљало би отпутовати рецимо у 
Француску Полинезију и  
схватити Пола Гогена 
или се отиснути на крстарење  
следећи трансцедентност 
афро-кубанских ритмова 
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А потом исказати спремност 
да се све то помери у страну 
пред телом оне 
Једне 
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ОДРОЊЕНИ СТИХОВИ 

Не брини 
Не проповедам 
не поучавам 
немам заокружен систем 
Путник сам као и ти 
Побркан као сви 
Уморан чини ми се 
као нико 

Зато потеци преко ових речи 
и одваљај их на далека почивала 
или их остави да липшу на насипу 
који нису могле пробити 

Не брини 
Тамна звезда је ионако 
у великом терању оставила  
омамљујући траг 
над којим ће увек неко пропевати 
за којим ће увек неко залајати 

Зато не брини 
У овој бесконачној петљи 
све је само нагађање 
све је само убијање досаде 
све је само трајање 
једино трајање 
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НЕКО ЋЕ У СВИТАЊЕ 

Луцкасти ветрић 
кроз дренове 
и месечину 
уноси у собу 
дашак неких 
давних радости 

Разиграле се 
дугачке сенке 
по сненом пољу 
и довлаче под прозор 
далеке немире 
остављајући траг 
у високој трави 

Неко је нагло  
отворио врата 
окно је треснуло 
а једна плаха 
прерушена успомена 
покупила хаљину 
и прхнула назад 
у ноћ 
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Неко ће у свитање 
залити руже 
нахранити птице 
испећи хлеб 
помиловати јутро 
и припазити да ми 
песма не полуди 
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НА КРАЈУ СВЕТА 

Са прилаза 
постранце 
гледам умишљени град 
и нежније помилујем 
жедне ливаде иза мене 

Ретку радост јула 
донесе ми  
плави цвет корова 
који зором покосим 
око куће 

Предвече сакупим и спалим 
то што је цео дан пекло 
и сушило сунце 

За тренутак 
кад букне ватра 
учини ми се 
да ће се нешто догодити 
да ће пламен поплавети 

И буде ми лепо 
као кад помислим 
на једну девојку 
од које је време одустало 
а она и даље разашиље  
детиње симболе љубави 
из Провансе 
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Неколико зима опседао ме 
њен празноверни осмех 
њене загонетне 
насмешене очи 

Али у том погледу 
цаклило се према мени 
само танко стакло 
из танушног оквира 

И опет 
мало поражен 
мало смешан 
умишљам 
плави пламен 
ту на крају света 
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ШАЛА 

Она има исувише недужних успомена 
за ове превејане руке 

Али растаче недремљиву збиљу 
и шале ради вртложи ми сан 

Несвесно упокојава време 
које су друге собом однеле 

Млечним осмехом мами у сусрет 
и њене очи наговарају на пловидбу 

Блажене навике 
Проклете моје 
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НОЋУ 

Ти са твоје 
ја са моје стране 
наслањамо главу 
на ноћ што нас удаљава 
и немоћни слушамо 
како кап по кап 
мукло отиче време 
које смо могли 
узидати у вечност 
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ДОБРЕ ГОДИНЕ 

Неке добре године 
провео је са реком 
и женом 

Не у исто време 
али тим редом 

Силазећи на реку 
успињао се највише у животу 
и увек претрнуо  
пред толиком лепотом 

Улазећи поверљиво 
у загрљај 
у поглед 
у безумну постељу 
улазио у освећену воду 

Вратио би се реци 
која непрестано одлази 
вратио би се у поглед 
који је протекао 

Али 
оне имају свога посла 
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НАД КЊИГОМ СЛЕПОГ ПЕСНИКА 

Зором, 
над књигом слепог песника, 
прогледам тако 
да ми блесну неке 
певљиве ноћи 
које сам без речи 
сахранио. 

Ретко ту завирујем 
и тек ми књига слепог песника 
зором подгреје свест 
о свету који, 
упркос намери да све то 
спепели заборав, 
траје још у тој 
окованој шкрињи. 

Костур једног давног лета, 
ноћни сусрет крај реке, 
и са реком, 
мирис траве, 
багремовог цвета, 
девојке 
и тежих успомена. 
слутим да је још унутра. 
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Траје тамо још дуго 
искрено детињење 
о Тоскани, 
о грчким острвима, 
о ритмовима Кариба, 
о вајатима или љупким уџарама 
у непознатом завичају, 
о именима наше деце. 
и брига: шта би ко без оног другог. 

У књизи слепог песника 
могу да намиришем ружу ветрова 
по којој је и Она расцвала 
и прохујала. 

Могу да наслутим 
како се из нашег безвремена 
повукла 
као мукла вода. 

Све хладније светли издаја, 
а књига слепог песника 
између редова ме наговара 
да је прихватим. 
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МОЋ ЗАБОРАВА 

Увек се чудим 
њеној способности 
да непријатне ствари занемари 
и као да се никада нису догодиле 
забави мисао нечим баналним 

Стрепим од њене моћи 
претварања делова живота 
у лањске снегове 

Бојим се да једино 
никада неће заборавити 
како сам јој једном рекао 
– Због тебе се не опседа Троја
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MИТ 

Уз све небуле 
квазаре 
васкрсле или 
малаксале звезде 
и сва чуда чија светлост 
путује до нас 
милионима година 
ваља додати и 
нарав жене 
у поредак тајни 
и питање 
зашто то још није 
попримило облик 
неког митолошког бића 
које би објаснило 
многе друге митове 
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КАМЕНО БУЂЕЊЕ 

Крик костију 
Ужас у склопљеним очима 
Вапај утробе изневереног 

Све то гори у потреби 
да буде артикулисано 
за оне са слухом и укусом 

Али достојанство изданог је 
највише на провери код оних 
који и не знају да то постоји 

Можда је боље да се скамени 
Да заувек умукне и претвори се 
у стену 

Али испало би нејасно 
да ли је подигао споменик 
издаји или свом болу 

Ништа 
Пробудиће се као камен 
А најтеже је одглумити камен 
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МЕХАНИЗАМ 

Задивљен и збуњен 
кад завирим у та чуда 
са круницама 
зупчаницима 
и опругама 

Изнова фасциниран 
системом за 
самонавијање 
и вештином да се све то 
спакује у неки мајушни 
медаљон у облику срца 

Исто тако 
прецизност с којом је 
њено срце подешено 
да ми време претвори у невреме 
зачуђујућа је 

То је исти мајсторски рукопис: 
Ништа не знати о феномену 
али с лакоћом подешавати 
механизам за његово мерење 
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И даље стојим затечен 
пред чудом 
чија лепота паралише 
сваки пут 
кад покушам да разумем 
како то ради 
а бездушно је 
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ПРЕПИСКА 

Не мислим о крунама и еполетама 
о помазаним и заокруженим главама 
о тогама и костимираним павијанима 
Не марим ни за свето седло 
ни за златна јаја 
и не размећем се тиме 

Али мислим о ономе што си ми 
потом написала: 

Постоји само једно 
пред чиме Човек 
што му се дубље поклања 
постаје већи 

Не знам да ли мислимо на исто 
и оклевам са одговором 
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АКО БИХ СМРТ ОЗБИЉНО СХВАТИО 

Ако бих смрт озбиљно схватио 
можда би одмах ту 
насред собе 
порастао неки жртвеник 
неки олтар 
пред којим бих клечао 
мољакао плакао 
бацао на себе дрвље и камење 
пуштао крв било чему 
изгладњивао се до одузетости 
не бих ли умилостивио онога 
који нас је измислио овако 
сметене несите а страсне 

Али не брини драга 
ја у смрт не верујем 
мада су помрли неки 
због којих је ваљало живети 

Осим тога 
не волим ни да драмим 
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С И Д Р И Ш Т Е 

Ако не питаш 
славићеш сваки дан 

на Земљи 

Али ти си 
вечити дечак 

и увек ћеш 
растављати 
своје играчке 
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ПРИЧА 

Прича о смислу поезије 
у ствари је прича о Богу 

Прича о природи песника 
своди се на одвајање 
виртоуза од верглаша 

Прича о њиховом  
међусобном прозивању 
доводи нас до приче 
о оном другом 

Прича о побуни одраза 
против лица 
прича је о додиру поезије и 
антипоезије 

У причи о једном 
увек се крије прича 
о другом 
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ДОКАЗ ЖИВОТА 

Кад погледам те руке 
те црне руке 
срасле са веслима 
кад погледам руке те 
руке црне са црним прстима 
те хоботнице мастиљаве 
те зглобове огуљене 
и нокте поцепане 
знам да је писање 
знам да је веслање 
померање 
бег 
или доказ живота 

Кад на галији 
на папирном бродићу 
бубањ сам од себе убрза 
кад црна кожа на леђима пукне 
пре но што бич фијукне 
кад и сам фијук заболи 
знам да ће се негде 
на неком црном језику 
урме кокос измирна и ванила 
сродити у неке аромтичне риме 
у неко слатко певање 
о пријатности хладовине 
и непријатности сенке 
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Кад погледам тако 
ту оплођену несрећу 
ту славољубиву пропаст 
на моје мастиљаве руке 
на моје крваве дланове 
падне грумен угља 
падне моје црно срце 
па пече 
па се кикоће 
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ПРОКЛЕТСТВО ИЗБОРА 

Према фреквенцији стиха 
према таласној дужини песме 
могли бисмо као по трагу звери 
пронаћи међу звездама емитера 
и оголити га до једра 

Могуће је песми одрати кожу 
и пустити је да по јулској жези 
гмиже међу невољницима 

Али највероватније ћемо је 
поново приковати  
на дрво карактеристичног облика 
пуштајући је да вапи 
– Оче зашто си ме заборавио
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НЕШТО СЕ ДЕШАВА 

Са торњева грме проповеди 
о блаженству незнања 
а о нама се реконструишу приче 
на основу ствари које смо 
употребили и одбацили 

Јутрос сам прошао улицом 
и једва препознао надахнуће 
о коме сам пре двадесет година 
написао неке стихове 

Једна девојка је наследила 
мајчине очи 
у којима сам сада сив и замућен 

Утрнули ми рефлекси на песме 
француских симболиста 
и наших клокотриста 

Многи ликови из романа које чувам 
сада су млађи од мене и 
више ме не разумеју 

Парола: Обновити се или умријети 
стоји и даље у мојим белешкама 
али више се не могу сетити 
зашто сам је преписао 
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Треба бити попут ове деце 
која ништа не знају 
ако нису конектована 
– каже за новине мислилац
кога сам због нечега ценио 

Потребне су нам нове истине, 
ове су нас смориле 
– рече ми не трепнувши
један ученик 

Нешто се дешава 

Толико сам спреман да признам 
у овом тренутку 
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ЧОВЕК 

Како си мудар наспрам трешње 
а о виновој лози 
да и не говоримо 

Ти тачно знаш 
где да засечеш 
и како да орежеш 
да би ти догодине 
било родније 

Како си лукав наспрам риба 
са тим својим мамцима 
и варалицама 

Како си моћан са свим тим 
дугмићима и лампицама 
наспрам оних који и не знају 
чему то служи 

Реке мора планине долине 
зеље стење микро макро 
простор време биће и небиће 
све је савладано расветљено 
испитано доказано 
зауздано премоштено 
разрешено 
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Само остаје та ствар 
(могло би се рећи и проблем) 
са твојим бронзаним попрсјем 
и неугодном навиком голубова 
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НЕКЕ РЕЧИ 

Неке речи су се 
временом пролепшале 
и песници их радо узимају 
да се освеже 
да се потпомогну 
да некако прегурају 
да саставе крај с крајем 
да преживе као песници 

Неке речи су баш као 
ружњикаве девојчице 
штркљасте или трапаве 
које девојаштво преобрази 
у праве дивотнице 

Песништво се издржава 
оним што има 
што му се нуди или 
што отме 
а песници су по правилу 
увек верили лепотице 
које у детињству  
нису много обећавале 
којима није давана 
богзна каква шанса 
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ПЕСНИЧКА ПОСЛА 

Намера је јасна 
и стара као камен 
– Окинути жицу у себи
да би у другом задрхтала 

И кад случајно сретнеш тога 
у коме су зазвонили твоји немири 
саблазниш се што мисли 
да те зна 

Како ли је тек Оном 
од ког ти је дато да 
пребираш по жицама 

И како ли ће тек бити песми 
ако си и то умислио 
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РАЗЛОЗИ 

Некад је то само мутан наговештај 
у очима нечије прелепе младе жене 

Некад самоћа од које мора да је 
полудео и поделио се на троје 
и Највећи Усамљеник 

Некад његов презир 
који мора осећати  
ако сам му имало налик 
јер и сам презирем 
плашљивце који подилазе 

Некад је то мит  
о прозорљивости песника 
а некад само очај оних 
што непрестано наричу  
како је из поезије протерана 
музика 

Некад је то освета 
заборављеног језика 
гора од освете остављене жене 
чије тело је негда обожавано 
а сада не буди ни жељу 
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Некад помисао да је тама 
недужна као слепо куче 
а да је кривац само Оно 
што би да вечито нешто 
мајсторише 

Некад је то немоћ 
да се прошло упокоји 

Некад помиреност 
да не могу више без света 
коме уистину не припадам 

Некад су разлози овакви 
јер 
не могу о Оном ни реч 
а да не испаднем лакрдијаш 
јер 
уљудно је обрачунавати се 
само са властитим заблудама 
и напокон 
јер је јадна истина око које 
се морамо усаглашавати 
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РЕЧ 

Зарекао сам се нешто 
али још у оно време 
кад је све личило на себе 
кад је све именовано 
људски 

Давао сам реч другима 
и себи 
и држао је као нико 
али било је то још док је 
читав мој свет мирисао 
на таван пун прашњавих књига 
на свеже откосе 
и врућу погачу 

После су дошла и нека 
заклињања 
па обавезивања 
а изневеравања 
тек кад се све 
осетило на тамјан 

Зарекао сам се 
да нећу више о овоме 
али ево 
дође ноћ слична овој 
и ја пожелим да ме неко 
ама било ко 
опомене на реч 
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ПРЕПИС ЈЕДНОГ СНА 

Док се очима договарамао 
где ћемо и како ћемо после 

     светковине 
још се понеко трупло вуче 
да принесе свој страх 

светом крмку 
да целивају свету сандалу 
ако их страх не поједе до краја 

Док намештамо погледе 
опрезно 

као кад се намештају кости 
крвоследници светог крмка 
могли би их нањушити 

Сакријем ли те у песму 
бојим се да те једног дана 
ни сам нећу пронаћи 
мада би у њој била спокојна 

попут тачке 
или још сигурнија  
попут белих и глувих понора 

између строфа 
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Највише стрепим 
да те с душом не испустим 
пред свете сандале 
светог крмка 
јер како би се песма онда 

разликовала 
од било које свињарије 

И у сну свестан сна 
некако знам 
да је за нас сигурно само 
неко несвето место 
са чистим 
целим људима 
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УСКРШЊЕ ОСТРВО 

Ускршње острво је 
најусамљеније место на свету 
па ипак су неки древни људи 
имали потребу да се још више осаме 
и живели у пећинама испод острва 

Истраживачи кажу да су тако 
вероватно чували 
своје драгоцености 
велике тајне и велике моћи 

Моје Ускршње острво је 
моја библиотека 
и желим ли бити у правом друштву 
морам сићи у њене пећине 

Ту се чувају докази  
о највећој моћи коју човек поседује: 
Да се изрази 
у пренесеном значењу 
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ПОВЕСТ СРЦА 

Мени баш и није толико 
али срцу мом се свашта издешавало 
по туђим књигама 

Било је бола и радости 
патње и очаја 
полета и издаје 
љубави и разбојништава 
подвига и лудила 

Свему томе и још много чему 
сведочило је моје стармало срце 
које не зна шта су књиге 
као што не зна ни шта су снови 
па залупа лудо кад год сањам 
да љубим или пропадам 

Кад би моје срце умело да пише 
па кад би се латило да опише свој живот 
била би то најпотреснија 
најузвишенија повест 
Јединствено дело чиста срца 

А онда би га моја свест 
убила у појам 

89 



Славен Фатић: Хавана 

У ВРТУ 

Мој синчић седи у дну врта 
у сенци липе 
с књигом и дрвеним мачем 

Повремено поскочи 
па се размаше наоколо 
секући и пробадајући 
оклопнике змајеве вештице 
или гусаре 

За то време недалеко одатле 
моја ћеркица  
с великим лептиром у коси 
мамином новом марамом 
превија једну младу брезу 
коју је мали разбојник 
мачем позледио 

Тако се неко време играмо 
док не ишчиле и липа и бреза 

Можда би 
кажем себи 
следећи пут требало да посадим 
орах и храст 
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Славен Фатић: Хавана 

ПРИСТОЈАН СВЕТ 

Из далеког зревања 
из зора недоношчади 
кроз тмушу времена протеклог 
од прве младости  
(која се увек чини светом 
у новим и неминовно 
бесветим временима) 
трепераво засија сећање 
на пристојан свет 
на пристојне људе 
на оца 

А то светли само за тебе 
а свето је онолико 
колико још може 
да те постиди 

Колико год су те године 
упрљале и понизиле 
колико год лица 
као свлак одбацио и променио 
само ти то светло и свето 
за перчин држи главу 
изнад воде 
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Славен Фатић: Хавана 

Помен пристојном свету 
носталгија за пристојним људима 
доноси олакшање као 
после болног намештања зглоба 

Он учини да отрпиш 
и прегураш 
ово ишчашено време 
које би ти иначе 
очина оца 
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Славен Фатић: Хавана 

ЗАВЕШТАЊЕ 

Ти  
који који знаш за Бога 
али не умишљаш  
да се разумеш 
у Његове разлоге  
и намере 

ако икада посумњаш 
у оно што не знаш 
и осетиш страст да  
ипак пишеш људима 
о смислу ове шараде 

сети се само да су 
и мртвог Чехова 
кући допремили 
у вагону за остриге 

93 



Славен Фатић: Хавана 

ПОНОВО ТУГА 

Поново је туга 
као животиња 
презимила у пећини 
будна 
подгојена мојом осамом 

Чекао сам 
да се обликом прелије 
у нешто ухватљиво 
што би се могло утући 

Али схватио сам већ 
да је време навикани убица 
уображени помиритељ 
безобзирни расипник 

Ипак 
учинило је 
да свикнем на звер 
да се опседамо 
и одвајамо од уста 
једно за друго 
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Славен Фатић: Хавана 

ОЖИВЉЕНА ПАТЊА 

Превише живота уоколо 
по којима су вршљале невоље 

Превише окамењених несрећа 
да опомињу или прете 

Збирке наших суноврата 
гомилају се постајући 
несрећа сама по себи 

Дивљење унесрећеноме 
стоји као колац пободен 
у теме сваког дојенчета 

И кад смо једном упропаштени 
има то да звечи у недоглед 
јер никоме није као нама 

Оживљена патња 
– највећа наша радост
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Славен Фатић: Хавана 

НЕМИР ОД БЛИСКЕ НОЋИ 

Немир од блиске ноћи 
лепљиве јулске меласе 
у којој месичина ври 

Ал чим из луга шушне зора 
благо ме освежи илузујa 
да ће се још једна чама 
прелити у отопину 
мртвих осама 

Фама о лековитом времену 
избледела на хоризонту 
и не стоји више тамо 
ни као утеха 

Само се дебља 
регистар ноћи 
проведених без икога 
без промене 

То што се меном зове 
само је играчка којом нас 
Месец забавља 
јер само то и може 

Ал братски ми нуди 
да поделимо самоћу 
као залогај 
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Славен Фатић: Хавана 

БРИЖНОСТИ 

Од неких ноћи 
које си усвојио  
и подизао као своје 
ниси очекивао баш ништа 
као ни од напуштених мачића 
које си у крило склањао 
са улице и невремена 

Једнима вина 
другима млека 
и превише игре 
и миловања 

И мада знаш  
да су ноћи превртљиве 
да су мачке непоткупљиве 
да у њима ћути нешто 
и дивљачно и кротко 
зачудиш се 
када те огребу до крви 

Упркос томе 
дадиљаш им 
мазиш их и 
гледаш да не одлуњају 

97 



Славен Фатић: Хавана 

БЕЗ НАМЕРЕ 

Као кад нехотице 
упознаш свe лавеже пса 
који се у комшилуку 
отима са ланца 
па научиш да распознајеш 
кад је наишао обичан странац 
а кад несој 
кад добро дете 
а кад деран с каменицама 
кад је гладан 
а када би да се игра 

Тако без намере упознаш ноћ 
и своје ноћно срце 

Напослетку би хтео 
да му бацаш штап 
или да ти дотрчи на звиждук 
а занемариш ланац 
и оне што су га везали 
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Славен Фатић: Хавана 

ЉУБАВ У БИБЛИОТЕЦИ 

Неизрециво осећање 
док милујем књигe са  
моје свете полице 
надилази често сва друга 
па и оно које се јави 
када ноћ узаври 
од тела жене 

Понеку знам подићи 
као што се подиже чедо 
и примакнем је уснама исто тако 
па се постидим 
пред оном сирочади 
са нижих полица 

Помрли су махом сви 
који су их написали 
и не могу ме више изневерити 
мада сам и даље на опрезу 
са једним заљубљивим песником 

А књиге које сам ја написао 
држим у коферу и не излажем их 
непријатности боравка 
у високом друштву 

99 



Славен Фатић: Хавана 

Проживљавам неупоредиве тренутке 
међу књигама са 
моје свете полице 
свестан да су оне често 
једини мој разлог 

Када би ови примерци остали 
једини на свету 
било би то тужно и опасно 
као кад би постојао само један храм 

Али чак и тада 
свака би била вера за себе 
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Славен Фатић: Хавана 

ТРОВАЊЕ 

Библиотека је допуштала студентима 
да узму отписане књиге. 

Тако ме једном западе 
Гете без корица, 
два Чехова са истргнутим предговорима, 
више од пола Мандељштама, 
и готово цела Поповићева антологија 
коју су оштетили мишеви. 

Занимљиво, 
мишеви су грицкали  
само по маргинама и, 
као да су отровна, 
нису куснули ни слово. 

То ћу, помислих, ја. 
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Славен Фатић: Хавана 

* * * 

Откад сам чуо 
да смо дошли са неке звезде 
да смо били део звезде што је 
од неке муке експлодирала 
те да смо саздани од истих елемената 
као и звездана материја 
све чешће ми се дешава да 
гледајући пре починка небо 
кроз прозор моје собе 
уздахнем и прошапућем 
– Хоћу кући
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ПЈЕСНИЧКЕ ВЕРТИКАЛЕ 
СЛАВЕНА ФАТИЋА 

Свака умјетност је у крајњој анализи 
настојање да се кондензује, као из паре 

свијета, слика људског савршенства. И то 
ради њега самог, а не ради умјетности. 

(Јејтс) 

Хавана је жена. Заносна и пркосна, у веселим 
хаљинама, са драгоцјеностима око врата. Хавана је 
земља поезије, музике и плеса. Хавана је острво 
отпора, борбе против струје, па макар то била 
струја сопствене крви, изолована и далека. Она је 
својеврсна библиотека: Препуна древних, прашња-
вих књига, нових издања, и, прије свега, потребе да 
се превазиђе неутажива жеђ Поезије. 

Хавана Славена Фатића је Ускршње острво и 
његова библиотека у коју се улази као у какву 
катакомбу, у којој нису само похрањене мудрости 
мртвих, већ и склоништа живима: 

Моје Ускршње острво је  
моја библиотека 
и желим ли бити у правом друштву 
морам сићи у њене пећине 

Ту се чувају докази 
о највећој моћи коју човек поседује: 
Да се изрази 
у пренесеном значењу 
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Пјесничко занимање Славена Фатића усмје-
рено је на креативно и лично, но, ипак чврсто 
окренуто чулном свијету. Визије које пружа поезија 
Славена Фатића имају снагу откровења. У пјесмама 
се загонетка космоса открива у вјечној сладости 
еротизма, у великом тријумфу над собом, над 
смрћу. Из животног круга издваја се жена као 
посебно питање и суверени носилац пјесничког 
сазнања о парадоксима људског постојања. Чини се 
да би одговор који мотив жене носи са собом 
задовољио многе друге загонетке, она је из равни 
присутног и актуелног измјештена у митско вријеме 
и митски простор, свеприсутна, али и довољно 
далека да би се у њој указала суштинска праслика 
стварности: 

МИТ 
Уз све небуле 
квазаре 
васкрсле или  
малаксале звезде 
и сва чуда чија светлост 
путује до нас 
милионима година 
ваља додати и 
нарав жене 
у поредак тајни 
и питање 
зашто то још није 
попримило облик 
неког митолошког бића 
које би објаснило 
многе друге митове 
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Извјесна опорост у Фатићевом стихотво-
рењу произилази управо из свијести која разграни-
чава уљуљканост у сновиђења од горкости јаве, 
пјесник је одувијек дио те свијести, сјећања које 
дише, једне болне (али не и мелодраматичне) 
успоменљивости, од које се не може побјећи, већ 
која живи у човјеку још из времена када је био с 
ону страну, из времена када је био звијезда.  

Тежња да се заокружи и појми питање 
смисла, али и оствари спокој који пружа одговор 
(који не би био могућ да до пловидбе није дошло) 
остварује се управо трансцеденталним поријеклом:  

Откад сам чуо 
да смо дошли са неке звезде 
да смо били део звезде што је  
од неке муке експлодирала 
те да смо саздани од истих елемената 
као и звездана материја 
све чешће ми се дешава да 
гледајући пре починка небо 
кроз прозор моје собе 
уздахнем и прошапућем 
– Хоћу кући

Прича о смислу поезије у ствари је прича о Богу 
(Славен Фатић, Прича), и васколики човјеков напор 
да се путем умјетности проговори језиком, да 
путем коначних ствари (ријечи) досегне до 
бесконачних (језик свих умјетности), није ништа 
друго до прича о прометејству и једном, готово 
религиозном, напору да се у пресјеку земаљске 
егзистенције и бесконачног човјек-пјесник, макар 
за стопу, приближи истини лица, а не варки одраза. 
Поезија Славена Фатића нам објављује истину да 
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се пјесма остварује на оној линији на којој престаје 
да буде литерарна. И постаје кључ за неку другу 
стварност и неки други свијет. Мукотрпност 
пјесничког посла се не састоји само у бјесомучном 
тражењу Аријаднине нити, већ и у опасности коју 
тај свијет нуди: 

ТРОВАЊЕ 

Библиотека је допуштала 
студентима 
да узму отписане књиге. 

Тако ме једном западе 
Гете без корица, 
два Чехова са истргнутим  
предговорима, 
више од пола Мандељштама, 
и готово цела Поповићева  антологија 
коју су оштетили мишеви. 

Занимљиво, 
мишеви су грицкали 
само по мергинама, и 
као да су отровна, 
нису куснули ни слово. 

То ћу, помислих, ја. 

Фатић није од оних пјесника који имају 
склоност ка извјештаченом, од оних који сувише 
напрежу језичку материју, који у стваралаштву 
имају помало насилнички дух. Његов језик је 
суптилан, настао током процеса претакања ријечи, 
његов глас нам се обраћа непосредно и гледајући 
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нас у очи. Управо та непосредна пјесничка искази-
вост и реалистичка дикција имају отрежњујућ 
ефекат за оног ко умије да слуша. 

Стога, иронија која провијава из ове поезије 
има за циљ поигравање хоризонтом очекивања. 
Умјетност и поезија нам не помажу да живимо, већ 
нас уче, помажу нам да преживимо и припремимо 
се за одлазак с ону страну. 

Непреводивост пјесме у звуке другог језика 
је истина у коју вјерују сви који иоле осјећају Ријеч, 
зато сваки онај који препјевава поезију са једног 
језика на други мора и сам бити пјесник, али за 
поезију Славена Фатића та истина не важи. На 
једном мјесту Хавана нам каже: 

 Али свака песма ван свог језика 
 постане бескрвна 
Крвоток ове поезије ће једнако руменити на 

било ком језику, јер су код Фатића ријечи 
одгонетке које нас воде до распознавања тајни 
срца и Божије промисли. 

Фатићеве ријечи нису упућене свима, оне су 
ријечи-путокази за оне који су кадри да пронађу 
неприступачне комаде плодне земље на високим 
литицама, за оне који у завијутцима стаза прона-
лазе чудесне мирисе менте, лимуново дрво и 
румени цвијет кактуса, за оне који су у стању да у 
срцу осјете сунчеву свјетлост и да гледају изван и 
изнад плаветнила. 

Хавана је посвећена свима који поштују 
закон срца и следе његово безакоње.        

Нина Кадић-Јововић 
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