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ЧУВАР ПАЊЕВА
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ЧУВАР ПАЊЕВА

T

е мрачне ноћи стари Чувар пањева је, са
очима блиједим од сталног трагања за стихом, као што то често чињаше, скитао огољеним пејзажом. Нарочито тада, у позним сатима,
посјећивао га је Вјетар са онога свијета. У његову
сиједу косу увлачило се хладно и језиво прамење
њему непознате магле. Час би савијао леђа од њеног терета, час би наново закопчавао дугмад на
свом похабаном капуту. Ипак, навикнут и готово
препуштен тој злослутној сили, корачао је према
својој унутрашњој ватри.
Знао је Чувар пањева да ће ускоро последњи
пут склопити своје уморне очи. Био је спреман
и без бојазни је чекао на свој одлазак, на своју
шетњу са Смрћу – руку под руку.
Жао му је било пањева. Ко ли ће их посјећивати и ћутати са њима? За њега, пањеви су били
посјечени животи, одрезaна крила. Крошња која
је некада дотицала звијезде, знао је стари чувар –
7

кроз пањеве се наново ширила и гранала у дубине. И путеви који су некада расли у плаветнило,
са пањевима су, кроз грумење, жилили и зарањали тражећи нови сјај и поруку. Вјеровао је стари
чувар да се звијезде дотичу тек када се спознају и
понори – да пањеви знају све тајне неба и земље
(као што и обале знају тајне копна и мора) – да
је са првим посјеченим стаблом настао, можда, и
први Пјесник.
Те ноћи, пред сами освит, као усамљени талас неке давне бујице, са џеповима пуним сунчевих пјега, старац је копнио пред леденом, бездимом ватром Смрти. Дочекивао га је коријен једне
Заборављене пјесме.
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ПРИЧА О ПРАВИМ ПЈЕСМАМА

К

роз злокобну ћутњу снијежне планине провлачило се охоло фијукање сјеверца. Доскора, између стољетних храстова, назирали су
се трагови Правих пјесама, у збјегу. Промрзле,
жедне крила и мјесечине, сунца и плавети, али
и правих читалаца, данима су вукле своје готово залеђене стихове, којима у грлу бијаху застале
ријечи. Канџе бијеле смрти пратиле су колону и
ловиле оне најнеотпорније, па су слова, замишљајући звијезде, непомично остајала у бјелини...
Праве пјесме су знале гдје иду и биле су надомак
циља...
Занемарене од људског чопора, осрамоћене и од оних који пјесме и пишу, Праве пјесме
су кренуле ка брдима. Нико није ни примјећивао
да их нема. Јесу пјесници – али њима су била важнија самољубља и звања, неголи да моле Праве
пјесме, које су им ионако некуд измицале, да се
врате. Пјесници су остали да и даље пишу своје
неувјерљиве стихове, убјеђујући и себе и друге
9

да је оно што раде права поезија. Због тога су,
чемерне, Праве пјесме и кренуле у планине – да
нађу вучје јазбине, да нађу курјачка љета, да нађу
вукове који ће их крвљу исписивати.
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ПРИЧА О ДРУМУ И ПТИЦИ-ЗМАЈУ

П

о ободу далеке горе, заборављен од људских
корака, вијугао је стари друм. Запуштен и
зарастао у драчу и коров, дријемао је под модроплавим небом.

-Кад бих бар могао да узлетим, размишљао
је – да се испружим горе колико сам дуг – био
бих висећи мост између сунца и мјесеца, небеска
писта за птице...
Тргоше га скакутави кораци једне необичне
птице.
-Хвала ти што си дошла – гласну се стари
друм – али, зар ти није љепше небо? Птицама је
дато да лете.
Она му каза:
-Птицама јесте дато да лете, али ја сам
изабрала да будем птица која воли да корача. Уосталом, под крилатим небом разноразних птица и
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птичурина то ме чини и посебном. По томе ће
ме препознавати. По томе ће ме и памтити. Додуше, многе ме птице због тога неће подносити...
Мрзјеће ме... Сметаћу им... Али, тако је и код људи
– ко год им се отргне од оних који би да полете,
они му скраћују крила.
Стари друм се обрадовао овако домишљатом госту, но – не бјеше то птица као и све друге
– бјеше то вишевјековни змај, становник пећине
над вражјим вировима. И збиља, када се боље погледа, иако је изгледао као птица, био је сасвим
чудан. Очи су му биле крупне и продорне, орловске, навикнуте на небо и дружење са муњама.
Имао је издужен и оштар кљун, док му кристалне
канџе бијаху као стаклени шиљци, огрнути прамењем утишане ватре.
Досадило бјеше Птици-змају самовање над
вражјим вировима. Раније би умиривала дивље
вјетрове или их усмјеравала на другу страну, отварала, у својој пећини, тајна врата од Онога свијета
проматрала ријетке ловце који би са својим соколима пролазили друмом, жудећи за хватањем
посљедњих змајева. Птица-змај је осјећала да је
можда и једина од своје врсте.
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Некада, давно, залазила је и међу људе. Преобраћена у људски облик, мјерила им је снагу и
моћ, у мимоходу, по сјају њихових погледа. Када
би ноћу корачала уснулим насељем, најчуднији
јој бјеше самотни пјесник који би замишљено,
са свог прозора, гледао у озвједано небо, па се
враћао свом столу гдје би, уз пригушену свјетлост
лампе, записивао нешто до зоре. Можда им је ово
човјек-змај, мислила је... А једном су се, у мрачном дијелу улице, срели лицем у лице. Пјесник је
осјећао да стоји пред нечим што није од људског
рода, али се није бојао. И Птица-змај је знала да
је човјек са сјајем у очима добро види.
Мирољубиво и ћутке, гледале су се и разумјеле двије огромне самоће...
Нема више старога друма. Готово да се стопио са шумом. Ипак, за ведрих вечери, покоји
радознали мјесечев зрак пробије се кроз грање и
обасја његову бившу путању, по којој се назиру
нечији свјежи трагови – са дахом утишане ватре.
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ПАПИР И КАП

T

е ноћи, гоњени јаким вјетром, нађоше се у
трави Папир који је чезнуо за исписаним
умљем и Кап која је сањала велике таласе. Папир
је, када вјетар стаде, својом зачуђујућом бјелином
засјенио и свице са оближњих цвјетова. Зурећи у
њега, Кап му се још више приближи и рече:
– Ја сам суза старог скитача. Откад падох
на земљу ослушкујем и тражим жуборе у
даљини. Дању се скривам од сунца, ноћу
бих некуд напријед, али сам ситна и немоћна. Зато жудим и сањам велике таласе. Могао би ми помоћи, само ако хоћеш... Буди,
са првим дашком вјетра, мој летећи ћилим
и однеси ме до прве воде! Одатле, можда,
стигнем и до мора.
Папир је замишљено ћутао, а онда каза:
-Допада ми се твоја жеља. Само удружене
капи су снажне и моћне. И ја, у ствари, желим
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нешто слично. Хтио бих да на мени буде исписана пјесма, порука, неко слово са смислом...
Желим ријечи-трагове на својој бјелини. И тада
нећу бити обичан папир – бићу нешто драгоцјено што ће се можда и чувати, док од старости не
пожутим.
Једног сунчаног јутра, надомак мора, на
југу, маестрал се поигравао са неким, по ћошковима прогореним папиром. По остацима његове
бјелине јасно се уцртавао знак муње. На пепељастом ободу висила је мајушна, једва видљива Кап.
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СТИХ И РИЈЕКА

T

ог јутра, нејак и блијед, тик уз ријеку корачао је усамљени стих. Таласи су, као да су
се утркивали, спирали његове трагове. Загледан
у најдубље вирове, као да се спремао да се преда
бујици. Запљуснувши га брзаком, ријека га још
више привуче својој хладној матици и хукну:

-Не бих била то што јесам да те не узмем,
а узела бих и сунце, само да могу. Кажи, шта те је
довело к мени?
Стих јој без опирања рече:
-Ја немам боју. Моја слова су празна. Не будим наду. Не носим поруку. Не указујем на било
какву тајну. Кад већ нијесам какав требам бити,
бар ћу у теби пронаћи дубину.
Гледајући га својим крупним воденим очима, ријека рече:
-Осим муља, покоје рибе, жаба и змија,
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дубину овдје нећеш наћи. Нема је ни у морима.
Онај који те је створио требао је наћи дубину у
себи. Да ју је имао и ти би био другачији. Овако,
само ти је удахнуо живот пустивши те неспремног у свијет, као травку без чврстог коријена.
Са умирућим стихом, а да тога не бјеше ни
свјестан, тонуо је и његов творац који је баш тада,
негдjе далеко, примао важну награду.
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СЈАЈ У ОЧИМА

С

иво суморно море чезнуло је за правом дубином. Знало је да ће је једино наћи у људском оку – у њему се огледала људска душа која
је дубља од свих мора на свијету. Зато је тјерало
своју вјерну маглу у села и градове, да нађе људе
са најсјајнијим очима и украде бар мало њиховог
сјаја.
Али, магла се углавном враћала покуњена,
слабећи пред чистим човјековим погледом који је
исијавао из дна душе...
Сиво суморно море није одустајало. Стално је, а то чини и дан-данас, слало своју маглу.
Навикнути на њено присуство, погледи многих
људи осивјеше и обесјајише.
Људи скоро да и заборавише да чувају оне
ријетке – са сјајем у очима.
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ПОСЛЕДЊИ ЛИСТ

К

ада ријеке бијаху набујале и када се у ваздуху осјећао надолазећи снијег, на голој
крошњи усамљеног стабла, као на вјешалима,
копрцао се на вјетру последњи лист.
Одолијевао је данима, али ни вјетру не бјеше стало до његовог пада – као да су ко зна шта
откривали један другом, шуштећи нешто само
њима знано о вјечној пролазности.
Када се лист, са првим пахуљама, најзад и
откинуо, вјетар га је сатима носио до зимзелене
шуме.
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ПРИЧА О ПУТУ И СУВОЈ ПЛАНИНИ

У

самљена и далека, огрнута сунчевом јаром, простирала се велика Сува планина.
Без дашка вјетра, ћутала је помирљиво – као да
јој бијаше свеједно за све капи овога свијета. По
њеним храпавим, пепељастим леђима вијугао је
узани Пут, киван што се не може продужити и
отиснути некуда даље.
Заробљен на Сувој планини, Пут је сваке
вечери, под звјезданим небом, у себи понављао –
Путеви који немају циља не треба ни да постоје.
Једне вјетром прошаране ноћи, знајући
за његову тугу, планина га – отворивши му тајни пролаз, позва у своју унутрашњост. Пут се
спуштао ка срцу планине, осјећајући као никад
свјежину и снагу својих корака...
На огромном платоу каменитог средишта
жуборио је извор. Поред извора стајаху и двије
мајушне птице, које и не обраћаху пажњу на утркивање неколико оближњих свитаца.
23

-Планино, па ти нијеси сама! – озарено узвикну Пут.
-Наравно да нијесам – каза му планина, па
настави – Морам ти нешто рећи, јер и ти си дио
мене, а било би ми драго кад би ме послушао...
Пут је ћутао, а планина се наново огласи:
-Као што си се спустио и завирио у моју
душу, пробај да се спустиш и у своју дубину. Без
обзира на све невоље, пробај да будеш Пут који
води ка самом себи. Пут таквог пута је најтежи,
али и најблиставији.
-Али, на то ће Пут – како издржати онолику
жегу... Бар да имам уз себе какво стабло, птицу...
Слаб сам и самотан...
-Помири се са својом самоћом и пусти да
те она води. Видјећеш, она умије да буде и благослов. Погледај мене, само захваљујући освајању,
па предаји својој самоћи – у срцу кријем и извор,
и птице и свице... Она ми је помогла да нађем
смисао, да будем – а то осјећам и знам – посебна
и мјесецу и звијездама, а и оном сунцу што ме немилосрдно пржи... Самоћа је унутрашња ватра...
Дивно је на њеном огњу и изгорјети...
Сунце je и даље гријaло над Сувом планином, бјесомучно жарећи њен узани Пут који се,
одлучно силазећи у себе, пео ка својој самоћи.
24

ПРИЧА О РИБАРУ И ЧАМЦУ

Д

алеко, на обали великог мора, живљаше стари рибар. Самотан и оронуо, осјећајући да
га издаје снага, све рјеђе се на свом мајушном чамцу отискивао ка пучини – а рибе бјеше све мање.
И чамац би, ишчекујући да заплови у таласе, наслућивао старчеву немоћ – који би, ослоњен на
весло, само ћутке гледао у даљину.
Изборани рибар би са чежњом помислио
на оне вечери када би, послије успјешног улова,
по сву ноћ лежао у дрвеном крилу свога чамца,
посматрајући звјездано небо. Тада би маштао
о хватању велике рибе, а чамац би се уснуло
љуљушкао сањајући да опловљава свијет.
Над трошном рибаревом кућом шумјела
је још једна бесана ноћ. У старчевим очима пламињало је отворено море. Нагло је устао, узео
најдужу мрежу и кренуо ка чамцу...
Веслао је снажно и одлучно, док је чамац,
поскакујући, сјекао вал за валом. Махала им је вјерна обала, кивна што је вјечито везана за копно.
25

Није ни слутила, док су нестајали у тами, да их
посматра последњи пут...
Један је дјечак, са палубе путничког брода,
већ наредног дана угледао леђа огромне рибе која
се, вукући рибарску мрежу, нервозно вратила дубинама. Сунце је обасјавало раштркане дрвене
трагове, који су плутали по бескрајном валовљу.
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ПРИЧА О БУДНОЈ ПЈЕСМИ
И САЊАЈУЋЕМ ДАНУ

T

ог сунчаног јутра, на далекој шумској стази,
птице су слијетале на још орошена крила
Будне пјесме, која је проматрала прилазеће стопе
Дана који сања. Виђали су се они и раније, на разним мјестима, али њихова најљепша сусретања
дешавала су се у људском срцу.
Увијек Будна пјесма раширила је своје
руке од стихова и пригрлила паперјасто обличје
Сањајућег дана. Њихов ужарени сјај наговјештавао је пажљивом оку мајушне шумске стазе да су
и једно и друго, однекуд, повезани са звијездама.
Будна пјесма рече – Јеси ли још срећан, неуморни сањару, због свог витешког посла? Колико си људи преобратио?
Дан који сања се, као птица у гнијезду,
шћућури у њеној првој строфи и заискрено каза
– Срећан сам, али сам и тужан. Људи никако да
схвате да снови не престају са јутром и буђењем.
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Никако да разумију да сан није оно о чему ноћу
сањају – већ оно најљепше чему на јави теже... Само
таква, засањана јава једини је траг и оку најбољи
вид... Ипак, има још оних којима се увучем у дах, у
срце и у поглед, у кораке.. А ти, неуснула путањо
од слова, тражиш ли још осјећајне душе?
Морам да их тражим – рече Будна пјесма
– Због тога сам, одавно, и отишла од свог створитеља Поете. Добре пјесме напуштају своје ауторе
којима су, уз дуга падања, дати само повремени
успони... Када сам већ заблистала у пуном сјају,
можда и ненадано, када сам се издигла у времену снагом својих порука и свим оним што носим, кренула сам у освајање свих оних срца која
осјећају значај мојих ријечи. Да их увјерим да
нијесу сами...
Са друге стране, морам залазити и код оних
који ме највише презиру – да им, и кроз своје
најтише присуство, ставим до знања да ме никада
неће угасити... Ја сам жар у пепелу... Ја указујем на
тајне... Ја уљепшавам свијет... Будна сам – да бих
будила...
Блистајући, шума је дуго ослушкивала разговор Будне пјесме и Сањајућег дана. Стаза на
којој су стајали била је сигурна да су и једно и
друго, однекуд, повезани са звијездама.
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СВИТАЦ И ТАМА

П

о пустом пољу, без иједног свијетлог
зрачка, шепурила се тамна, оловна ноћ.
Заљубљена у своје мрачно сопство, уживала је у
густини својих распуштених, тмастих увојака.

Над неуснулим травкама, одједном, заискри
мајушна свјетиљка једног свица. Таму нагло обузе
бијес, али ништа није могла – знала је да је то дах
најблиставије звијезде.
Очајна, са болним погледом и на овај
сићушни сјај, окрену се ка свицу и јетко рече:
-Зар си се баш морао појавити, и то у тренуцима када тмурни облаци тако дивно премрежише небо ни зрачка да прође. Пустите ме мало
и ти и звијезде, и онај неуморни, досадни мјесец
– да будем своја.
Постојано сијајући, свитац јој трепераво каза:
-Сваки мрак је прождрљив и похлепан. И
премраченом – мало му је таме. Никад им довољно ноћи – да могу, и дан би заузели... Размиле се
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свуда и са својим пипцима из рупа лове и отимају... Људима снове затамњују...
-Шта ја имам коме да отимам – на то ће тама
– Видиш да сам пуста и усамљена.
-Али, зашто се – настави свитац – настањујеш у људска срца, усељаваш у њихове
погледе, зашто им ријечи и трагове бојиш својим
дахом?
Тама му суво рече:
-Људи су моје уточиште. Они су мрачнији
од сваке таме.
Свитац је заћутао. Готово непомичан, свјетлуцао је тихо у бескрајном мору тмуше. Најзад,
као да му нека невидљива звијезда шапну, рече:
-Мени је дато да сијам. То је дато и људима
– ако се сјете да свјетлост потраже у себи. Људе
ће, од сваке таме, спасити њихов унутрашњи сјај.
Над пустим пољем дуго се вијала узнемирена ноћ.
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ЈАВКЕ ИЗ САМОЋЕ

31
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ПУТАЊЕ
Некада нас путање вежу својим невидљивим
нитима, љубоморно нас чувајући само за њих. Као
да су нас, однекуд, помно посматрале, припремајући нас и наводећи баш на њихове смјерове.
Трагање за њима, можда је и једини, прави циљ.

ТРАГОВИ
Кораци не утискују наше праве трагове – то
чине наши узлети. Кораци могу бити и замаси
крила за оне са птицама у грудима. Ни траг не би
био траг да није имао свој пут.
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ЈЕДНООКИ ЉУДИ
Човјеку је дато да душом и очима сагледава
свијет. Уочавајући своје недостатке чим се загледа
у себе, човјек зажмури на једно око и такав, не желећи да види своју тамнију страну – прохуји кроз
живот. Управо такви – једнооки људи, у већем су
мраку од сваког слијепца.

ДОБРОТА
Људско ћемо најприје наћи у нашој тежњи
ка доброти. Она је наш једини залог. Она мора
бити дисање – које не живи ако је морање. Доброта је свјетионик и наша унутрашња сјајка.
Када је у оку – срце не лута.
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ХРАСТ
Усамљени храст у пољу зна многе тајне о
пољу. Траве то и не занима. Оне, ионако, немају
чврст коријен. Облак над пољем жели да и храсту
и травама што више премрежи небо. Храст је
тога свјестан, али је и за травке и за облак вјечита
сметња и уљез. Што је већи храст то је већа и његова самоћа.

БРВНА
Велику ријеку спознаће само брвно које се
отргне и које је у матици препуштено себи. Одлазећи низ вале, пружиће бар неки отпор. Брвнима
која су искориштена за скеле и чамце, ма колико
и како пловили – други управљају.

35

ОГЛЕДАЛА
Издају нас огледала док намјештамо осмијехе. Дан нас уоквирује у своја једнообразна стакла.
Ликове своје тражимо и чезнемо за бившим срцем – својим јединим а изгубљеним огледалом.

ЛАТИ
Латице једног цвијета, без обзира на његов
мирис, више везује мисао о припадности цвијету
неголи жеља за спознајом сопства. Самоотргнуте
лати снага су свијета.
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ЧОВЈЕК
Осјети ли суочавање са собом, побјегне у
безбрижност. Бјежећи, бива провиднији, док безбрижност бива привиднија. Бјежећи, наново сахрањује себе, мислећи да је пун живота.
Мислећи да га обасјава сунце, удише неправедан дан. Мислећи да је окупан љетом – не
сагледава сушу. Мислећи да мисли – тавори као
спутана мисао.

ЈА
Ко сам ЈА ако немам ЈА. Али, ЈА није што
и ЈА па ЈА. Са ЈА па ЈА смо изгубљени – ЈА нас
чини постојаним. Јапајајци су ловци на свако ЈА.
Ко је избјегао замке сачувао је ЈА.
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СОПСТВО
Пред самим собом остасмо без себе.
Без самих себе лакше је са собом.
Себе смо дали само због себе, па себе немамо због себе самих.

РИЈЕЧИ
И ријечи имају очи, али често не кажу оно
што виде. Потисну сан који их је створио и прилагоде се јави. Такве ријечи су свјесно огрнуте
прамењем магле да не би својом исконском снагом пркосиле владајућем дану. Прекрио их је муљ
умиљавања и ћутње. Такве ријечи су осмјехнуто
робље – мрље са трошних диплома.
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РИЈЕКА
Ријека се труди свим својим снагама да управља својом таласастом површином, да сви њени
брзаци, и мањи и већи, уједначено теку и мисле.
Ријека, понекад, намјерно замути саму себе, да би
изгледала дубока. Она не воли осамљене вирове,
који сагледавају сву количину муља који се крије у
њој. Зато их ријека лукаво обасипа бисерјем. Вирови се тада предају њеној вољи. Повремено зарежи тек понеки вир – не би ли он био збринут и
ушушкан. Ријека им све мање даје на значају када
завлада њена апатија површине.

МАЈКА
Бијаше то поносна и поштена мајка. Иако
је увијек била са својом дјецом,она је запоставише – да би је, најзад, звечећи на велика звона, поново вратили. Ево се мајка чудом чуди. Да ли јој
је било теже занемареној, или сада, када је њени
синови дижу у небеса – скидајући је до голе коже.
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ПЛИТКА ВОДА
Плитка вода не осјећа дубину. Она не крилати јер испија саму себе. Ломе је сопствене капи
због кула на обали. Плитка вода зауздава сан о
поштеној пловидби.

НОЋ И ДАН

Ноћ је сан о истини.
Дан је варање живота.
Ноћ је трагање за свјетлошћу.
Дан је привидан сјај.
Ноћ је суочавање са собом. Стварање.
Дан је интерес и духовна биједа.
Ноћ је узлет и идеја.
Дан је контролисани корак.
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КОРОВ

Коров се удружује да би био јак. Тако мали
људи остварују себе. Док поштење у ритама истрајава на сунцу, коров у свили ведри и облачи.
Лажни сјај је његово једино сунце. Коров је кашаљ љета. Нашминканом ријечју душе зауздава.
Прекречио је поноре и тапетирао јаме, ако ли се,
случајно, загледа у себе.
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***

Натрунићу свој пут ако невидљива свила
Заборави на прозор и замишљену црту
Пут правих од својих звијезда и априла
Ћутљив и стрпљив као зид у врту
Изневјерим ли лет срушићу кров нечији
И изгубити се не одем ли сунцу и води
Злато се крије у углу стопа дјечијих
Моје трагање је стаза која самој себи ходи
Постојим у сасвим обичној киши
Што без грома клизи низ далеку хрид
Кап сам – сањам море од обале тиши
Сан једини траг је и једини вид
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ЈАВКЕ ИЗ САМОЋЕ ЈЕДНОГ АЛХЕМИЧАРА

О књизи дефинитивно не треба судити на
основу корица, а још мање на основу обима, већ
искључиво у односу на то посједује ли, или не,
моћ да нас читањем промијени или оплемени.
Једна од таквих књига, не велика по обиму, али
изузетно снажна и способна да мијења своје читаоце је и најновији наслов књижевника Велимира
Ралевића, Јавке из самоће.
Ријеч је о књизи коју није ни мало лако жанровски дефинисати. Можда је то понајприје поетизована збирка фантастичних кратких прича
и минијатура. Подијељена у двије цјелине: Чувар
пањева и Јавке из самоће, доноси нам прегршт редова у којима можемо наћи саму душу једног пјесника.
Тако, прва цјелина почиње истоименом
кратком причом Чувар пањева за коју се може рећи
да је толико лична да је заправо аутобиографска.
Наиме, главни протагониста је пјесник, као и сам
аутор, а у пањевима између којих лута видимо
метафору свјесности о пролазности живота. За43

право, овом причом аутор поставља главни курс
читаве збирке откривајући нам како пјесници
живот и ткања у простору и времену, невидљива
нама обичним смртницима, савршено разумију и
„читају“. Тако ће нас наш Чувар пањева повести
и упознати и са другим истинама, па ћемо сазнати
чему теже Праве пјесме, о чему машта један друм,
а за чим чезне један папир. Научиће нас да је потпуно уобичајено да стих тражи сопствену дубину,
колико је важан сјај у очима људи и да није безначајна ствар судбина једног листа док на дрвету
чека тренутак да започне свој пад. Откриће нам
наш Чувар пањева да, док ми мање или више безбрижно живимо своје животе, непрестано траје
борба свјетла и таме, али и да је истински тешко
разлучити и апсолутно устврдити да ли сањамо
само када спавамо и шта би било када би пјесме
пожељеле да буду будне, а дани да буду испуњени
сновима.
Друга цјелина, која носи наслов као и сама
збирка, Јавке из самоће, је знатно мирнија и
скројена је од минијатура или промишљања аутора за које се одмах може рећи да им име савршено пристаје. Ова цјелина допушта нам да видимо шта се то догађа, тј. шта се то јавља, у души
пјесника онда када се он осјећа усамљено. Мада
мањег обима од прве цјелине, овај дио даје чита44

вој збирци снажни печат стварности откривајући
да је фантастика у овој збирци само алат у рукама
зрелог пјесника који је дефинитвно појео довољно плодова са дрвета мудрости и има шта да нам
каже и поручи. И у овој цјелини аутор се поиграва
метафорама иза којих су скривене велике поруке.
Тешко је оваквој збирци одредити и циљну
публику јер су добре књиге намијењене свима
који воле да читају, али оно што треба истаћи је
да је потребан извјестан читалачки сензибилитет
да би се овакав исказ на прави начин примио.
Има у овом наслову доста меланхолије и недефинисане сјете, мириса дјетињства, страха од пролазности, али и разиграности, љубави и живота.
Све пршти од маште и реченични израз је поетизован и са мјером китњаст, стављајући јасно
до знања да је ово несумњиво ипак књига прозе.
Описи и динамика сцена у причама на моменте
подсјећају на атмосферу у књигама маестралног
Нила Гејмена, гдје је довољно да зажмуримо и
јасно дочарамо сцену, да истовремено осјетимо
и језу и задовољство, а опет, са друге стране, аутор ни на моменат не престаје да буде пјесник.
Та самосвијест је заправо највећа вриједност овог
наслова, јер њом Велимир Ралевић показује да су
пјесници једини прави алхемичари – они су давно допрли до истина које ми остали, у најбољем
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случају, само слутимо. Зато су камен мудрости и
тајна бесмртности сигурно у посједу нашег Чувара пањева, а његове Јавке из самоће су несебично
подијељене драгоцјености које ће нас учинити
богатијим и бољим људима.
Александар Обрадовић
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ПЈЕСНИЧКИ ЈАВ И ГЛАС

Шта остаје од језика кад га надиђе рјечитост, јав и глас, када га претекну неке ријечи гласне; што чека иза те лозинке, као знака распознавања? Оно суочавање сопства у којем је језик све.
„Пред самим собом остасмо без себе.
Без самих себе – лакше је са собом.
Себе смо дали само због себе, па себе немамо због
себе самих.“ /Сопство/
Језик је Ралевићу његова домовина, широко поље пуно стваралачке и духовне љепоте, стиховље модрих и жутих ријека, оне маште
пуштене с ланаца конвенционалног, разигране и
распјеване.
„Јавке из самоће“ је књига поетско медитативне прозе. То је једна жанровска шароликост
која има елемената бајки, басне, цртице, сентенције, рефлексивних параграфа реализованих у
пар реченица и сл. Овако конципиран садржај
води до тога да се ради о фрагментима озбиљног
промишљања пјесника код којег све ври и тече у
игри форми, мотива, израза...
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Разноликост ове Ралевићеве лирике у прози третира антрополошки оквир у којем је временска димензија сагледана у контексту трајања
и обнављања измаштаног и посвједоченог, као
што је „стари Чувар пањева , са очима блиједим
од сталног трагања за стихом, као што то често
чињаше, скитао огољеним пеизажом“. / Чувар
пањева/
Између ових ријечи и изреченог, осјећа
биће које има Добро дрво, саздано од бесповратног давања и трајања, изван свакодневних хтјења.
Временска категорија Ралевићевих Јављања
је у уској вези са оном димензијом гдје је лирски
субјекат преобучен у рухо приповједача, што
указује на књижевно умјетничку особеност, који, у
односу на читаоца, ствара један посебан универзум интеграција, а истовремено и отуђења: човјека
и његовог сопства и бића његовог бивствовања.
Кроз богату семантичку раван, Ралевић
приповиједа о мноштву тога што би могло бити:
о друму који је желио постати „висећи мост између сунца и мјесеца, небеска писта за птице“,
о птицама „ којима је дато да лете, али је изабрабрала да буде птица која воли да корача“, стиху
који у ријеци „жели пронаћи дубину“, о Правим
пјесмама... Пјесма и јесте нешто самотно у односу
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на оног који јој се обраћа, наглашавајући однос
духовне и егзистенцијалне присности, да би тако
отуђена индивидуално егзистирала, и не знајући
да је крунисана као најсвечанији тренутак пјесника створитеља.
„Занемарене од људског чопора, осрамоћене и од оних који пјесме пишу, Праве пјесме су
кренуле ка брдима у планине – да нађу вучије јазбине, да нађу курјачка љета, да нађу вукове који
ће их крвљу исписивати“ /Прича о Правим пјесмама/ јер је човјек човјеку вук (Хомо хомини лупус), а пјесма пјесника се отуђује од творца створитеља, као човјек од мајке Природе.
Зато Ралевић покушава да нађе дубину исказа своје ријечи, те тако прави поетске и поетичке
структуре „од недостатака поезије“ као парадигму
аутентичног стваралачког бића у циљу поимања
менталног филтера, кроз који, игром ријечи пропушта многе пјесничке слике настале из комунинкације, као онај између Стиха и Ријеке.
„ Стих јој, без опирања рече:
- Ја немам боју. Моја слова су празна. Не будим наду, Не носим поруку. Не указујем на
било какву тајну. Кад већ нијесам какав требам бити, бар ћу у теби пронаћи дубину.
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Гледајући га својим крупним воденим очима,
ријека рече:
- Осим муља, покоје рибе, жаба и змија, дубину овдје нећеш наћи. Нема је ни у морима.
Онај који те је створио требао је наћи дубину
у себи. Да ју је имао и ти би био другачији.
Овако, само ти је удахнуо живот пустивши те
неспремног у свијет, као травку без чврстог
коријена. Са умирућим стихом, а да тога не
бјеше ни свјестан, тонуо је и његов творац
који је баш тада, негдје далеко, примао важну
награду“.
Оваква коренспонденција, представљена богатом хроником књижевних токова, имплицира властиту негацију, нашто Ралевић експлицитно указује као својеврсни парадокс.
„Јавке из самоће“ су знаковље „поред пута“
којим нам пјесник дарује дјечије чисту игру асоцијативног повезивања семантичких зрачака и
оставља знакове звонког поетикогласја.
Овај јав самотни је један ток фикцијске
конструкције, трептај стварности у линеарном
читању текста. Други начин посматрања текста
је фикцијски конструисан као мозаик склопљен
од исјечака фантастике која није само у нарацији
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већ и њеној запитаности, онако како се нађоше
на истој равни „ Папир који је чезнуо за исписаним умљем и Кап која је сањала велике таласе“. /
Папир и Кап/
Тако се пјеснички налази смисао у бесмислу. Као што си се „спустио и завирио у моју душу,
пробај да се спустиш у своју дубину. Без обзира
на све невоље, пробај да будеш Пут који води ка
самом себи“.../ из Приче о Путу и Сувој планини/
Тај пут је поплочан ријечима гдје „Све постаје ријеч“, као у пјесми Стефана Митровића
(1909-1985)
И сунце је ријеч, када глас изговори
његово име. И свијетли из ријечи,
као што свијетли са плавог неба,
да срце моје има јутро за плођење.
И земља је ријеч, када је глас мој изрече
кад је изговори висинама свемира,
кад је додаје вијеку до вијека,
до вјечности човјекове звијезде.
Захваљујући овој ријечи и „предаји својој
самоћи“ – у срцу крије „и извор, и птице и свице... Она му је помогла да нађе смисао, да ријечју
буде – „а то осјећам и знам – посебна, и мјесецу
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и звијездама, а и оном сунцу што ме немилосрдно пржи“. Самоћа поетског израза је „унутрашња
ватра“ свих ријечи Велимирових, које нађоше
станиште у овој књизи, и како пјесник исказа „
Дивно је на њеном огњу и изгорјети“...
Проф. Зорица Јоксимовић
Фебруара 2020.
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„ЈАВКЕ ИЗ САМОЋЕ“
ВЕЛИМИР РАЛЕВИЋ

Никада се не може написати нешто изузетно,
снажно, дирљиво и упечатљиво, а у исто вријеме
једноставно и посебно, а да није израсло из
сјемена искуства. Искуство је разнородније што
је коријен гранатији и чвршћи. Из овог коријена
сопственог унутрашњег и спољњег искуства
Велимир Ралевић обликује дио назива ове
необичне, неочекиване, а заправо дуго чекане
књиге. Јавке. Писац се јавља из тог искуства, из
богатства загрљених лирских и епских снага ума
и срца. Отуд јавке. Потреба да се ипак, и поред
свега, поред древне спознаје да помоћи, тужно је
то признати – нема, подијели са другима тај дивни
ужас неухватљивог смисла. А Ралевић зна да се
само поезијом ужас може естетизовати. Антић
је негдје записао, да само онај ко је способан да
поднесе самоћу моћи ће да препозна своју снагу.
У ствари, једно је засигурно - у самоћи никад ниси
сам. Тад те има превише. И тебе и оних који те
покрећу на аутодафе. Јер како твоја митска птица
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другачије да полети, ако дио свог живота ниси
спреман и способан да жртвујеш за тај лет; ако
нема ватре у којој си спреман да изгориш. Ватре
коју си сам запалио. „Самоћа је унутрашња ватра“.
Одатле креће пјесник. И остаје пјесник причајући
причу, гласно мислећи мудрости, и на крају се
враћајући у пробитни облик поезије-стих!
Ова књига је вјечита пјесма о доброти, трагању,
мудрости. Ова књига супротставља стваралашки
нагон самоће пустој и бесплодној усамљености.
Она се обрачунава са лажним и вјештачким
шамаром истине и правде. Ова књига је
приручник који ће да вам помогне да се суочите
са снагом поезије или ће да вам помогне да
побјегнете главом без обзира од себе и кукавички
је прогласите неразумљивом. А она је потпуно
јасна и свијетла. Болна, али пружа уточиште души
која се изгубила, враћа моћ вашем некадашњем
срцу да поново буде ваше право огледало, учи
вас да будете брвно које ће дати потврду снази
и величини ријеке живота. Она супротставља
свица тами, уноси свјетлост у таму вашег срца
и ослобађа ријечи које су постале робови. Дану
може да изврне кожу и открије у њему ноћ. Ноћ
да прогласи даном. У њој нема страха. Она га је
протјерала.
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Зашто пјесник своје јавке и јауке, наде и опомене
смјешта у планине, врлети, непроходе, необуздане
воде и самотне капи? Зашто се он каткад претвори
у стих а каткад у тинту крви горског вука? Лети
као празан папир жељан правих знакова, громова
који ће да одјекну? Он је час друм који сања да
буде висећи мост, час птица-змај, да би се већ
следећег трена сусрео са самим собом у змајачовјека претвореног? Мноштво метаморфоза.
Јер само логос је способан да буде све и у свему.
Из свега да избива. Сам себе да уништи и оживи.
Једино тако је могућа бесмртност. Бесмртност је
процес вјечног умирања и рађања. Једино логос
може да докаже Васкрсење.
Мало је читалаца који заслужују велики тираж
ове књиге. Али она није ни имала намјеру да има
много пратилаца. Она ће да растјера оне који
то заслужују, а заблистаће у очима оних који су
толико дубоко зашли у себе и пронашли свог
свица, који има моћ да изазове пожар. И неће га
гасити док све не изгори. А онда ево и митске
птице, која једним замахом крила доказује да
„изгорелог нико не запали“
Велимир Ралевић са свог брда, са прозора своје
куће, сам ал неусамљен, у сукобу са вјетровима,
дослуху са капима сланих капи воде, намигује
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љубоморном сунцу хвалећи му пјеге, одвајајући
смислу посљедње залогаје тајне и као ријетко ко
види како „по мору тече Лим“.
И не препоручујем је ја за штампу, јер је она
одавно одштампана на неком летећем папирном
ћилиму громом из Ралевићевог пера. Због тога
је у њој толико будуће ватре. Штампање је само
доказ за оне који не вјерују да могу да вјерују.

Дејан Ђоновић
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