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Marijana Radmilović 

Bolest je sve uljepšala 
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SAHRANJUJEM TI KOSU 
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Potreba 

POTREBA 

 

Ispričati mu kako su se najednom 

otvorili nečujni prozori. 

U koje prisne i neprepoznatljive 

predjele sipe prešućene riječi, 

kako ustrajno u prhutu otiska 

čujem šapat bolešljiva koljena. 

Tijelo je uvijek dobra riječ, 

dobra namjera noći. 

Kao da više nikada nikoga 

nećemo buditi, 

mi još uvijek trebamo snijeg. 

Ispričati mu sipljivu bajku 

o odgođenom čekanju, 

pokriti ga, utopliti ga i biti sigurna. 
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Tamo ti je sigurno 

TAMO TI JE SIGURNO 

 

U što bih se mogla pouzdati? 

Govorim u snu. Pravim se budnom. 

Ti miruješ u dovratku, 

tamo ti je sigurno i negdje između, 

možeš se okupati u staklu i mlijeku, 

bespovratno trošiti čaroliju. 

Blijed i preplašen, mladi bog 

sjedi u dnu našeg kreveta, 

zaboravljen od jezika 

u kojem je sve to počelo. 

Hladno je, prehladit će se. 

Uvijek se ja moram brinuti za sve. 

U tijelu dječaka srebrno jezero, 

bolest sama sebi nelijepa. 

Zamataš ga u zrcalo, više ti se ne igra. 

Kamo si krenuo sa svim tim odrazima? 

Obuci mu košulju, zakopčaj mi haljinu. 

Nitko ne gleda s našeg prozora, 

nikakav glas ne dopire s ulice, 

ništa se više ne može. 

  



5 
 

Sve ove godine 

SVE OVE GODINE 

 

Žlica kojom smo jeli 

naše svakodnevno, a ti joj kradom 

otapao dno. 

Otkud sada tako pristala. 

Neki je čovjek maloprije bio ovdje, 

njegovao moje rečenice: 

Na ovom mjestu moraš stati 

i pokušati sve. 

S kakvom ti radošću otvaram vrata. 

Prvi put činim za tebe 

sigurnu razdaljinu od zdravlja 

do bolesti. 

Žica koja se bila zametnula, 

liječeno jutro, sve njeno prešućeno. 

Smrt ima bijelo, nečisto lice 

i dobra nam je, sve ove godine. 
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Sve je u redu 

SVE JE U REDU 

 

Pristanemo li ući u tu rečenicu, 

sve što je u redu 

ubrzo će se izgubiti u neredu. 

Radije uđimo u kuću, 

presložit ćemo prostor, 

upotrijebiti razmještenost, 

dobronamjerni kolaž za laku noć. 

Tvoji su nožni prsti sve hladniji, 

već dugo ti to hoću reći, 

kupit ćemo psa ili nekog drugog glasnika. 

Odgodit ćemo posjete, doći će samo od sebe. 

Doista cijeli život možemo polako 

ne pristajati na tu rečenicu. 
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* * * 

 

Na ušću tvoga jezika posustaje težina, 

s lakoćom smo na istom 

i svi sjede s nama za ovim stolom, 

gosti odsutnosti, ne miču se u nama. 

Sve ove godine loše sam te hranila. 

Nikad te nisam pitala. 

Nikad ti nisam priznala kako njegujem zalihe 

i s kakvom lakoćom nešto u ništa pretvaram. 

Nemoj sada jesti kao da se ništa nije dogodilo, 

kao da se ništa nije odlomilo 

između tvojih zalogaja, postajem vidovita i zla, 

netko će otputovati, tugovati, razboljeti se, 

umrijeti na ušću tvoga jezika. 
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Na povratku 

NA POVRATKU 

 

Tražim granice tvoga tijela, moga jezika, 

na nekom drugom mjestu izmišljam glavni grad, 

biram plahe, pospane bolnice i žene koje ne brinu za sebe, 

kupujem sve što me rastužuje, riječi koje ništa ne znače, 

zaboravne ulice, neprecizne adrese, odmorne i lakoprohodne. 

Darujem ti od svega premalo i previše. 

Tako me pritisnuo taj čovjek, uhvatila sam zrak, 

iznajmila se kiši, pribjegla svemu što znam, 

isuviše sam tužna da bih sada tu nešto izvodila. 

Između ruku i koljena nema praznine, ni putovanja 

s kojeg bih se vratila zdravija. 

Na povratku jednostavnije je okupati me, 

prevesti tijelo s moga jezika, 

posjesti ljubav za stol, mlijeko, meso, vodu, glad, 

nisam ti pisala, ali htjela sam. 
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* * * 

 

S kiše se trune bolesti, 

ponekad samo zvuče ili cvjetaju, 

nepogrešive su u poricanju 

bilo kojeg trenutka. Moram se maknuti 

s ceste, moram uspavati dijete, 

probuditi vozača koji mi prianja kao laž. 

Lijepa fotografija rascijepila je grad. 

Na licu pukotine, pravilnost silaznog 

kretanja. Prenaglašeno ime, pogrešan 

naglasak iz jednine međuprostora. 

Bilo mu je hladno kad sam ga probudila, 

koža mu je ostarjela brzinom kataloga. 

Moram pokriti igračke, zaboraviti san, 

reći pismonoši kako više ništa ne mogu 

učiniti s tuđim životima. 

Kiša nas je zaštitila od prve nepotrebne riječi. 

Sjene su polijegale jedna u drugu, 

bolest je sve uljepšala. U prozoru sam sigurna 

od putovanja. Zrak je utrnuo. Iznutra raste hlad. 

Moram saditi noć u ženu. Moram odvesti cijeli krug. 

Toliko toga usputnog. Moram ti reći sve. 
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Freska 

FRESKA 

 

Topla freska ispod jezika, 

topla za priču koju si mi darovala. 

Polog za tugu, urok za sreću, stojiš 

na pragu, polažeš sve na kretnju. 

Gradom se osipaju lica, za njima šaptači 

razmazuju mekoputi dah. 

Ne vidiš svoga anđela, 

premalo te ima da bi se brinula. 

Uvijek se može nešto strašno dogoditi. 

U izlogu možeš vidjeti čitav prostor 

koji napuštaš, možeš ne prepoznati nekoga, 

možeš naći pismo za vratima, 

možeš čekati, može te boljeti, 

možeš strahovati za djetetom koje pretrčava cestu, 

možeš nešto lijepo izgovoriti. 
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Šetnja 

ŠETNJA 

 

Pisanke kao lijepi dani, 

raspukline u božjim riječima, 

dobra večeri, zalaziš, 

u šumovitom tijelu 

ne prestaje vrtnja, 

silazak jezika. 

Opipavam zemlju, razgrtaj, 

zaspala stopala, 

nedokučiv govor moga djeteta. 

Lijepa, slijepa ulica, 

grad u snu i tu nadomak. 

Šetnjom možemo ugoditi neravninama, 

ne tražiti nešto i ne u nama. 
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Prah i nešto 

PRAH I NEŠTO 

 

Kamo bih uopće pošla? 

Dan se slaže u jednostavne namjere, 

kupljeno, nakupljeno, zbrinute police, 

odnekud prašina, riječi same za sebe. 

Još uvijek pokušavam liječiti cvijeće, 

vodom, pepelom, čarolijom, 

u ozdravljenju umire nešto nedokučivo. 

Sve se tvarno zgrće u središte, 

nikad neću počistiti toliki nered. 

Kosa, mlijeko, igračke, djevojčica na balkonu, 

možda će ta riječ doći nepozvana 

i umiriti sve. Blagdan, odgođeno putovanje, 

doista, kamo su odletjeli svi leptiri? 

Jutro, neoblikovano, potrošeno, vrijeme, 

kamo sam to krenula, 

jesam li imala nešto u rukama, 

nešto na licu ili je to samo 

leptirov prah? 
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Oblik sreće 

OBLIK SREĆE 

 

Zaspalo dijete. Oblik sreće 

kakav će te prepoznati, 

oprostiti ti sve. 

Je li pismo dovoljno pouzdan 

krotitelj vrtložnog silaska, 

neumoljiva tješiteljica? 

Zalila sam cvijeće, pomela dvorište, 

odgodila ljubavnika. 

Jutro je samo za sebe i u sebi, 

mirno i sunčano, 

ne zaboravi koliko je 

sve to nestvarno. 

Moje cvijeće je oboljelo, 

a mislila sam kako smo konačno 

pristali uzajamno na to čuđenje. 

Stvari su u sebe primile 

jutarnji blagoslov. 

Moje dijete i sve što mi daruje. 

Je li pismo dovoljno propusno 

za sporost u kojoj smo? 

Je li pismo? 

Ne zaboravi koliko je 

sve to nestvarno. 
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(Ne htjeti) 

(NE HTJETI) 

 

Riječima zapremiti bjelinu 

tako da ostanu samo nedoumice. 

Pregršt nečega ostaviti na pragu, 

unijeti se, postaviti u zrcalu, 

odrezati kosu, pobrinuti za večeru, 

namočiti tragove, darivati prosjakinju, 

napisati pismo, nazvati prijateljicu. 

Povjeriti noći nezaključana vrata, 

zazidati prozore na tuđu samoću, 

ne gristi jastuke, i uopće, 

ne pitati se kamo odložiti sve te kutije. 

Dragi predmeti, oduvijek izgubljeni, 

ne slagati, ne mariti za neuredne dane, 

(ne htjeti imati bolje godine). 

Bjelinom zapremiti bjelinu, 

ne težiti ravnoteži, 

ne praviti planove, dugo razgovarati, 

odložiti slušalicu, leći u čistu postelju. 
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Treći peron, drugi kolosijek 

TREĆI PERON, DRUGI KOLOSIJEK 

 

Dok puštamo vlakove 

kliziti u napuštanje. 

Sve je tako nadohvat. 

Prelomljeni glas, točno vrijeme 

prolaska kroz naše čekanje. 

Bol me poravnava tom tračnicom, 

ljubavnicom nenačete čežnje. 

Zaboravljam riječi 

kojima smo šutjeli o tome 

i, uopće, zaboravljam. 

Upitati putnike za 

treći peron, drugi kolosijek, 

stati na mjestu na kojem se to 

od mene očekuje. 
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Tužaljka nad umrlima 

TUŽALJKA NAD UMRLIMA 

 

Putujemo preko daha, tople slutnje, 

nestalnosti, ponekad lako pristajemo 

u sve daljine. Spokojni smo. Smiješiš 

se u snu. Tvoje lice nikada ne spava, 

zato u tebi raste tama. 

Grad pjeva tužaljku za umrle. 

Dolaze iz napjeva kao bilo čiji dar. 

Jedna je žena dugo govorila. 

Tko ti je dao ljepotu i bolest, 

dao ti je sve. Presadila sam noć 

iz tebe u svoje cvijeće. Sad kad sve 

znam o bezbolnoj vodi i smrti 

konju ne moram hraniti, doći će opet. 

Lijepo mi je ovdje. 

Puno mjesečine u svjetlucavim riječima 

i sve to cvijeće pogrešnog imena. 

Razumiješ li sad? 

Samo ti želim produžiti život, 

naći tu spasonosnu rečenicu 

kojom ću te podići iz sna. 
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Sahranjujem ti kosu 

SAHRANJUJEM TI KOSU 

 

Usta su mi puna tvoga neizgovorenog tijela. 

Došli smo u tu slabost kažeš mi, 

pokrivač je hladan kažem ti. 

Tkan za odgođenu bolest. 

Presložena, prelomljena prisnost, 

način na koji su te utiskivale godine. 

Tvoje me vrijeme prekriva 

obiljem vode, dobre vode 

sahranjujem ti kosu 

na neko drugo tamno mjesto. 
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NEIZGOVORENA TIJELA 
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Jezik, tijela 

JEZIK, TIJELA 

 

Više se ne moramo ponavljati, 

sada se podrazumijeva 

da oko nas čitav jedan život 

u sebi koncentrirano utvrđuje 

odnose stvari, stvarne nam odnose. 

Slobodni smo od govora, 

od jezika tijela, bezglasa. 

Stvarno se samo prinosi. 

Mirujemo. Šutnjom ne moramo nikamo. 

Nakupila sam sve što mi je 

potrebno, nevjerojatno zakašnjenje. 

Jednostavno, dolasci su sami 

i daruju nas. 

Stojim ni bliza ni daleka 

s tvoje dobre strane, 

utrnulog tijela jer sam htjela 

drukčije slagati noć. 

Sada kada ne moramo više 

ništa učiniti, 

kada se učinjeno skrbi samo o sebi, 

kada se ne moramo više ponavljati, 

kada šutnjom ne moramo 

sada. 
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Neodlaženja 

NEODLAŽENJA 

 

Na koje sve načine možeš ne otići. 

Ne svršiti tu rečenicu, 

ne ulaziti u vrijeme, u mene. 

Koža ima bolju imitaciju, 

slojeve, naslage, ona ne briše 

sebe ili tebe. 

U njoj je tvoj odlazak siguran. 

Možeš tijelom šutjeti o tijelu. 

Možeš izgubiti noć, ne zaviti cestu, 

ne ljubiti joj koljena, 

ne dati joj mekoću kojom bi započela. 

U tolikome prikrivanju 

nizanja tvoga odlaska 

možeš uvijek ne otići 

ili otići 

a da ja o tome ništa ne saznam. 
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* * * 

 

Sanjala sam kako mi trbuh 

optačeš dragim kamenjem, 

kako sam lijepa i fluorescentna 

i kako sam ti sve objasnila, 

kako se otok izmislio 

i hladno dao svjetlima, 

kako je plakalo dijete i raslo nebo 

kad sam te dovršila, 

kako smo klizili s tuge 

na tijela, kako nas je htjela noć 

i riječi tijela i tijelo riječima, 

kako se tamna tekućina 

izlila iz naših jagodica 

i voljela se pod nama, 

kako nas je liječila. 

Ti tražiš plahi otok, ja kažem hridi, 

ti tražiš svjetionik, ja kažem otvoreno more 

i šuma koja šušti lakonoga, 

ovuda sam te već vodila. 

Sanjala sam kako mi trbuh 

optačeš kamenjem, dragim kamenjem 

usred ničega. 
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* * * 

 

U ruci kao u prolaznoj kući 

umorni nomad skriva svoje krajobraze. 

Plaši ga srh razigrane hladne svjetlosti. 

Odloženo godišnje doba ima sagnjilu, 

pocinčanu sjenu. Tijelo je zgrčena postelja 

i ne želi više putovati. 

Pripitomljene riječi nage su i napuštene, 

ugibaju se nutrini u kojoj nisu važne sebi, 

u kojoj ne moraju oboljeti. 

Pitome ljuske, nenamjerne u svemu. Mlada žena 

otvara ih kao darove. 

U plodnoj, bijeloj punini njenog trbuha 

raste strasna biljka. Spava, umirena, kao 

strah na svome otisku, kao gonič u svojoj pustoši, 

kao ljepota u samoj sebi. 

U ruci, u kretnji, u zloj puti spori ležaj, 

strašan kao čežnja. 

Jezik je moje uplašeno tijelo. 

Predugo sam ga čuvala, moći su se istrošile. 

Čime ću te sada liječiti? 

Sva sam vrata zatvorila, dobro sam ih zatvorila, 

sipljiva sam od vlage i svjetlosti, nemoćna kao dina. 

Neka tako sve ostane, jako sam umorna. 
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Neizgovoreno 

NEIZGOVORENO 

 

Noć silazi u tijela, 

mrsiteljica svake druge namjere. 

Blijeda put obuzima muškarca, 

žena skida svoju samoću iz meke, 

opipljive prostornosti svoga minuloga. 

Govorim o zavičaju, o mjestu na kojem 

se prepoznajemo, strpljivi, prepuni 

svjetline koja sve poništava. 

Vraća sliku u prvu bolnu točku. 

Bog ima malu kuću u našem jeziku, 

sve su riječi zibljive kao molitve 

ako ih dovoljno dugo ne izgovaramo. 

Bilo bi dobro samo se odvesti nekamo. 

Zariti dlanove u pretoplo zemlje, 

pojesti sve ljekovite glasove. 

Tolike si biljke poubijao pred mojim očima. 

Okomit i moćan pogledavao si na mene. 

Utroba mi je nabujala od teških mirisa. 

Predugo sam te tješila. Putujemo kroz 

tamnu venu u načeto srce stabljika, 

zacjeljujemo u njihovim sokovima. 

Noć je mliječna prostirka, zamata nas 

u tišinu i napušta. Govorim o zavičaju, 

udaljenost je naše marljivo stanište. 

Na mirnoj, otvorenoj cesti ranjiviji smo, 

bilo bi dobro samo se odvesti nekamo. 

I bog noću seli svoju kuću 

i prozračan se vraća u prvu šutljivost. 

Neizgovoreno tijela krijepi se u nama, 

više ne možemo zakriliti jezik 

koji će nam sve to uzeti sebi. 
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„Jesam li te uspavala?“ 

„JESAM LI TE USPAVALA?“ 

 

Svaka je poruka ljubavna, 

smjela i iz tijela namjerna, 

zadovoljna sama sobom kao krivotvorina. 

Svaka je potraga pretraženo tijelo, 

tražiti, ostaviti trag, otpočinuti 

kao umorni tragač i njegov glas. 

Jutro je prvo zrcalo s kojeg uzimaš 

sve što ti odgovara. 

Spavao si blizu smrti, 

s tamnim, hranjivim sjenama, 

dobrim, hranjivim korijenom, 

s previše noći, lijen za očekivanja. 

Svaka je poruka ljubavna, 

prepisana iz toplijeg teksta, 

ili nekog drugog tijela, 

iz preobilja, 

lijepa za pretraživanja. 

U tebi je previše namjera. 

Ne plaši se, sve se vraća prema nama, 

odlasci su gipko, nepropusno sito. 

Zaspi u mom tobolcu, 

kao umorni tragač i njegov glas, 

zaspi u svim mojim bolnim mjestima. 
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* * * 

 

Zar je važno što te budim 

ili te ne budim? 

Možemo izmisliti svaku točku preskoka, 

svaku raspoloživu visinu, 

svaki govor umotati u postelju, 

šutjeti. Prešutjeti. 

Možemo otvoriti, prozračiti, 

nadjačati komešanje nepozvanih 

što nas utiskuju u ovu lakomu diobu. 

Zar se mora sve ustvrditi? 

Budim te, tebi poput djeteta. 

Migoljiti, mirovati, 

utišati se, nadglasati sve. 

Nitko neće doći s ceste, 

nitko neće donijeti pismo, 

svako smo pravo uzeli za sebe. 

Ovdje smo sigurni 

kao u zaboravnom jeziku, 

kao bijelo u bijelome, 

kao tijelo 

u tijelu bez ljubavi. 

Zar je važno što te sebi poput djeteta 

budim ili te ne budim? 

Zar je važno što ti govorim 

ovdje smo sigurni, 

jesmo li sigurni 

da možemo govoriti, 

da možemo prešutjeti? 
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Što ne izgovaraš 

ŠTO NE IZGOVARAŠ 

 

Ne izgovaraš, 

što ne izgovaraš, misliš da te 

u pouzdanoj daljini nije izgovorilo. 

Ne pišeš, 

što ne pišeš, misliš da ti se nije vratilo. 

Odgovaraju ti mnogi muškarci i mnoge žene, 

nepoznati jeziku s kojeg ti pišu. 

Osmjehuju se s fotografija, sjene su im lijene, 

govore u finim, pravilnim glagolima 

o svojim umrlima i svojim ljubavima, 

nenametljivi su i brinu o tebi. 

Pisao si ženi s kojom nikada nisi vodio ljubav, 

pisao muškarcu s kojim nikada nikoga nisi dijelio, 

prevodio blizinu, ucrtavao kretnje sa svojih putovanja. 

Onaj što je zaklonio pogled, zadržao dah, sve si im objasnio, 

to sam ja. 

Što ne izgovaraš i što ne pišeš, 

samo se za sebe stvorilo, 

uzelo ti sve što ikada jesi ili nisi izgovorio. 

Ono zdesna moja je majka, 

i moje mlađe dijete, u pozadini je kuća 

koju smo nedavno kupili. 

Šaljem ti svoju novu adresu s nadom, 

dragi, da ćeš mi još koji put pisati. 
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Bez težine i tijela 

BEZ TEŽINE I TIJELA 

 

Neka lica lako otpuštamo, površinu boli u oku, 

skidamo boju po boju, malaksali od tolikog gašenja. 

Onima koji sporo odlaze ne vidimo oči, 

nećemo se sjećati što su večerali, 

o čemu su govorili sami sa sobom. 

Sve smo priče završili bez njih. 

Onima koji ostaju nakupit ćemo duboke, 

utihnule glasove, vratit ćemo ih kući, 

u puteniju napuštenost. 

Čitav ćemo prostor povući za sobom 

u riječi bez težine i tijela, riječi 

izdašne od svog prvog značenja. 

U njima tamne i zriju svi naši ostavljeni krajolici, 

sva ta lijepa imenovanja nagnuta u putnike, sjene i razdaljine. 

U ovome trenutku možemo samo ustati i otputovati. 

Više nemamo zaliha ni za jedan drugi zaborav. 
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