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ГЛАС ИЗ НЕИЗРЕЧЈА





9

смирај привидни
трагање за богом
под јесењим звездама
гласно те призивам

рембо незасит
међу рибизлама
горке речи 
као посна земља



10

немушти говор
друмови недокучни
затварам очи
зимоморан

тихи громови
у твом срцу
стална тајновитост
жудње кључ



11

лети пегаз
дух са крилима
крпељ на језику
увек крвожедан

у твојој глави
харпун и текуница
трагови векова
и пролећни плам



12

детињство скрушено
горка привиђења
стаза трновита
у тами погибној

вртложни вирови
ко нежне лелејке
речима неразумним
зови невидбога



13

баци семе у бразду
свет је слеп
стазе неугажене
ледена дивљина

чекања нема
зла крв на видику
не спавај мирно
пред свануће



14

пламти и питај
стену и страшило
гневно сунце
изнад небосклона

приближава се пас
крилати љубавник
планета планета
зев господњи



15

ископај реч
извор и врелиште
пчелу оплоди
кажу забрањену

стрепи ветропир
тајни изасланик
ханибал пред вратима
у поноћ побеђен



16

горим у круници
док жари жалфија
под језиком жега
грозница говорљива

газио сам крв
жедну песму
устрептали ноћник
глас у неизречју



17

обнажен сада
бубри куршум
и дубље у језику
кисне млечни пут

на крају сањај
градове гробове
човека тек рођеног
лом језика



18

коњ оседлан
у сутон суморни
крвава суза
пред невреме

сумњиви дародавци
земљу комадају
жена пред олтаром
нежни леш



19

тражим коначиште
април снежни
вучји накот 
у мојим сновима

звезду узми
из лимфе заражене
експлозија зиме
у зверима зрачи



20

доцкан је не гледај
кишу и каћуне
усамљене девице
жар љувени

јутрос сиктава
зеленоцветна енергија
змија из жалфије
немушто истиче



21

наковањ рађа
звездане варнице
угледах пут
предворје небеско

плоди и роди
семе подивљало
девица обљубљена
кћи неверника



22

пупољци букнули
гладне именице
утрне кретање
мотрим неман

псовка на уснама
реч златокрила
ледна муња
из жлезда извире



23

ноћас незнана
гневна материја
чарање речника
отровна непогода

тајно оплођујеш
кресницу у тами
пусти су путеви
под твојим ногама



24

лабуд у омами
блудни нарцис
оглодана лобања
зев у худодолу

овде сам непогодо
град утрне  
кроз звезде протерај
мраз језика



25

ко је победник
пенис сунчаница
плима у пацову 
речи седам

теку бујице
клетве неизбежне
зорњача на трагу 
змијски зов



26

колевку отвори
храм детињства
црни зидови
пред јутро
               нестају

чаровито лудило
привид света
поново се будим
с куршумом на челу



27

храниш утваре
нагон љути
олтар у шуми
обесвећен

испод олимпа
гладна гробља
на мојим длановима
мраз јесењи



28

сунчани ивер
варница небеска
из камена цвет
светлост синагоге

притуљена звер
опкорак ноћника
улазиш у храм
речима озарен



29

живиш ипак
с жигом на образу
пљусак спира
твој црвени траг

невера изненада
кључа плодник
кристални гундељ
платон са крилима



30

звезда под језиком
дан изгубљен
неверни сведоци
из туђине

време одскочило
пустиња несагледна
крст на грудима
горчина у грлу

 



31

ископај светилник
жалац поганице
недужна је молитва
зев језика

пси у недрима
срце избезумљено
ткање громова
у зеву астралном



32

реч ме обасјава
заразна потајница
на твојим бедрима
цветам жесток

за почетак куршум
љубавник грознице
дише под непцима
негде песма



33

стрпљиво снатри
зденац изнутра
златооки хермес
љубавна горушица

пут у недођију
срце ка тамнилу
где је северњача
наша водилица



34

ловци и уловљени
под земљом труну
спаваш у цркви
непорочан

бродови бајковити
крик у ноћи
лажни проповедник
с нејасним намерама



35

сети се страхова
приказа у тмини
озрачја детињства
у твојим очима

спавај у колевци
издао нас свет
небо равнодушно
суморно повечерје



36

сјај тренутка
знано иноречје
у твом сам вртлогу
песмо одсањана

рана зацељена
обарач северњаче
ноћас животињу
жагор расцветава



37

гладни су речници
у мојим очима
гром   на ветру
испљувак олује

упамти осемењен
грозницу јалову
и траг плодника
речима запретај



38

светлосна мећава
над нашим главама
звезде укроћене
безнад језни

у теби искра
муња прхне
аријадна плете
крик нечији



39

несаница несаница
брујање векова
зенице утуљене
зов огњене земље

у мрзлој колевци
запалим ненадано
куршум-песму
речник подрхтава



40

на ивици понора
бесно опирање
снагу расипаш 
богињо љубоморна

видиш ли лешеве
жар језика
хајкаче све гласније
грч у песми



41

путује ми око 
невино прозрачно
гладна је неман
под твојим узглављем

ожиљци година
сачуване тајне
пандорин мираз
пакао отворен



42

заноћи гласник
шума притајена
просвит на обзорју
пред њим 
        неизречан 

зрневље у пламену
зачарај северњачу
гнездо под ралицом 
ореш млечни пут



 
 
 

БУДНО ОЖИЛИШТЕ





45

игра кичице
звездана животиња
море ускипело
цветни ботичели

насукани бродови
глад и жеђ
слепи крманоши 
нема искупљења



46

отровница јесам ли
паклени септембар
кратковечник изгубљен
кост и хлеб

станем
                пожар
плима навече
звезда под перуником
из земље изгрева



47

кротка кршевина
у мрклини сија
ројеви речи
из врта божанског

у недрима пас
маглен цвркут
не отварај душу
зеници испражњеној



48

незнани гласови
олујно невреме
злопака утвара 
на твојој је стази

пламно врелиште
гнездо окрвављено
и поново неко
што каже: новембар



49

ход по  беспућу
ни дан ни ноћ
пред белом песмом
маларме загрцнут

магични камен
у твојим рукама
речи непоткупљиве
осветљаваш



50

тишина пробуђена
наг љубавник
дисање усова
под мојим стопалом

и видим ткање
пљушти пчелињак
млечика изненада 
и грозница пљушти



51

алфа и омега
гнездо у мошницама
љубав неузвраћена
додир божји

из утробе град
рађа се извире
дан наслућујем
кад гори планета



52

пљусак ноћас 
пролећни епитаф
у родници прозрачној
тајна је свевишњег

будно ожилиште
свирепи предели
вулкан стишај
пољуби отровницу



53

северњача наглас
нож немогућ
пљусак измета
надомак завичаја

процвали огрозд
отров несанице
ослушкујем бунован
спаљену содому



54

киборг и препелица
цветање нарциса
опак мртвозорник
пред зору пробуђен

одлазим
                 невреме
хор хајкача
зверињи трагови
у језику ломном



55

остајем што сам
варница небеска
бумеранг залутали
распет месец

ти си ловац
јужни крст изгубљен
мошнице у ступици
крик стрвине



56

опсена у нама
књиге староставне
ход ка вечности
безнадна успутница

поноћни сати
шум дрвећа
покажи се најзад
демоне злонебесни



57

звон куршума
у месу ружичастом
песма плаховита
из грла извире

зубима дотакнем
сунце у висини
из земље ружа
гној из крви



58

видим плодник
бездан под звездама
ткање бризгаво
искри у нигдини

дом без тајне
стећак и трудница
дуга нам ноћ
на измаку



59

златна кршевина
из хомерових снова
пред мојим очима 
гори горда троја

шта је светлост
јутро прозрачно
љубавник пред вратима
наоружан



60

горка загонетка
човека видео сам
тајни знаци
из звезде угасле

градови рекао си
малочас запаљени
крв што се наслућује
и млаз љубичасти



61

језик одлази
с мржњом шикља
сазвежђе на западу
будна непогода

сада си гороцвет
рубин успламтели
уживај у љубави
пун благости



62

пролази дан
нага девица
кишни октобар
на мом длану

празан је град
гласови одзвањају
не отварај шкрињу
податне пандоре



63

вече грозничаво
ломна беспутица
авет на видику
црно сновиђење

ја сам сунцокрет
ти си александрија
неизбежни ноћник
у језику црв



64

олујна реченица
звони зебња
обуздај заносе
прогнан си из раја 

кријеш се у пустари
с пацовом у срцу
из твог тела немирног
вук зимски завија



65

будуће време
у времену прошлом
подивљала жудња
јутарњи оргазам

невидљиво огледало
жарно чистилиште
смири се крви 
успламтела



66

говорљива зеница
одгонетка змије
ватра на гласницама
сумња ишчезава

рођај створитељ
тишина безгласја
шкртим речима
обасјава свет



67

глухота озвездана
плотун под језиком
немогућа непогода
граница говора

у шаци океан
земља гладна 
сазвежђе јутрос
нестаје у песми



68

чудотворна вода
ватрено крштење
у белој кошуљи
болник сушичав

криво огледало
сенка озириса
тишина и шапат
бол скамењен



69

пепео пепео
лимфа кретање
обљубих ифигенију
у сну вртлог

рођење и смрт
у зеленој врежи
језик оскрнављен
дан се расцветава



70

чудо у звездоскопу
скретница гробова
спава ружичаст
безглав басмар

бесови небески
беспута раскршћа
уснула кућа
божји зев



71

летња оморина
црни месец
на твоме прагу
мутав молитвар

оштрица ножа
срце у камену
подневни присој
у мом оку



72

ископај ружу
изјутра материцу
вијоглаву азбуку
коштицу лавине

извор зле крви
крик новорођенчета
злокобне речи
разграђују свет



73

слепа кула
звиждовка у грлу
дивље бреме
у нашим сновима

речи које зраче
шуморна зорњача
свирепи кристали
у очима јар



74

помама и потрага
утишан је свет
у пандориној кутији
заточена нада

немушти говор
човек иза свега
препознај се
у речи затамњеној



75

плавно ожилиште
ко вечерње море
зебња љубавника
опака илузија

видиш ли свиће
жар реченице
злослутни тумачи
лобања хераклита



76

хук понорнице
вечерњача и камен
на ноћној стази
суморна тескоба

стојиш крај стећка
слепи ходочасник
корен свој
                     дозиваш



77

заметак олује
пред твојим вратима
говор огладнео
бдим
          скамењен

негде у речима
сабласна вечерњача
порађа најзад
гејзир земљовид



78

цезар све мрачнији
устаје из гроба
опаки муњобоји
у оку његовом

ослушни ја сам
оружје свемогуће
суначник поплављен
знак из несвестице



 
 
 

ДАРУЈЕМ ТИ ТВОРЧЕ





81

шупљи гласови
празне речи
још увек чекам
загрљај олује

око сновидно
јарост илузије
сјај тренутка
неухватљивог



82

све је скривено
грозница извора
лестве небеске
гнојав чир на лицу

у освит дана
ја сам ждребац пламени
сунчев излазак
заустављам



83

не сањај ложницу
крвљу обележен
распамећен џелат
бди над нашим телом

једино планета
мотри неман
зебња из тебе
куршум жртвен
      



84

хладни ветрови
крилати гилгамеш
његов поклич
у јаук претворен

време откуцава
божју усамљеност
у теби заноћи
бледи мртвозорник



85

кушам јабуковачу
путујем у бескрај
погребне кочије
зобљу месечину

жедан крвоток
нова пророчанства
обљубљујем питију
у храму запаљеном



86

вилин коњиц у шаци
ледна усамљеност
кренуо јупитер
са белим патуљцима

врућицом лечим
у вама мртвачницу
из врта воња
лешина злокобника



87

картагина и пуж
ослушни бунован
кишу по кожи
зрачење говора

да ли сам победник
земљу орем
сребрне сенке
на дому процвалом



88

кост у грлу
зелени кристали
из твојих снохватица
утвара на прозору

сањаш море 
гладне аргонауте
грумен земље неродне
небеску ковачницу



89

све је почетак
шумска јара
немирне сенке
јаз несавладиви

рана на хлебу
нема излаза
из тмастог лагума
црни ветар



90

никада никада
без трудних речи
слепи путник
језика немоћног

извор из корена
ораница затим
озирис паничар
потпаљује свет



91

пандорина кутија
у твојим мошницама
жива грозница
рана неисцељива

у недрима змија
басму изговори
нежна материца
бруј блаженства  



92

расап илузија
бескрајна небеса
гради снован
звездану костурницу

нећу анђела
с трозупцем у руци
црвена хијена
на нашем је трагу



93

нема смрти
у речи озареној
из таме искаче
гладни прометеј

плава пастрмка
црни вир
ту сам а невидљив
у песму претворен



94

махнит мађионик
трнокоп у оку
стручак тратинчице
огњиште угашено

уморни коњи
звездана провалија
волшебна земља
у нашим сновима
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време стало
ватрени аполон
прејаке речи
дарује нам

путник без циља
гори угар
црвени крин
на гробу милоснице
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слепић сунчаница
у вучијој јами
жудно чекање
празноход
          застајем

не желим странца
гласника закаснелог
лавину помамну
и вечерњи ловор
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трчимо ка истоку
волшебник у нама
звездане пустиње
зов недођије

песма уснула
протеј пред вратима
злокобни топот
хајкача разјарених
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ширите лажи
снове недоступне
ноћне химере
с пеном на језику

дан затрован
безумним речима
сунце у понору
изгони сатану
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у сну и на јави
звоне часовници
жена од кристала
на твојим коленима

вечерњи одсјај
слепи мишеви
на сав глас пева
уцвељен утробник
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кобна илузија
у јесењој тмуши
реч исклијала
на оштрици ножа

скривени сјај
око јасновидца
корак несигуран
надомак провалије
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светлост разлистана
у свему исток
из главе тутанкамона
сунце обнажено

гост је ту
у железној одори
гладан као пас
мотри нашу јазбину
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тамно огледало
знак на лицу
платон узлетео
изнад акропоља

пламени језик
предели сеновити
из књига предачких
зналац староставник
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слава и изгон
боравак у паклу
на рубу речи
катедрала суморна

помамни језик
реч успаничена
светионик угашен
земља ничија
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скривене мисли 
вечна ноћ
хераклит утопљен
у вртлогу стикса

дажди дажди
стравна оборина
извориште муња
пут ми обасјава
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шта су снови
зев понорнице
из неме песме
паклен молитвеник

глува је тама
празно срце
магична мистрија
рађа нови свет
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окисле оранице
звер у велебиљу
крикови оргазмички
земље оплођене

љубави хитронога
ја сам дивљи усов
спаљено светилиште
незван бог у нама
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твоја сенка
стећак засветлуца
стазе изукрштане
немогућ повратак

кренух најзад
снегови јануарски
страшило на путу
гроб худобника
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поруке мртвих
зов орфејев
слеђени језици
у кругу зачараном

злопако коначиште
зорњача утуљена
сновидна омама
у твојим очима
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утроба искидана
почиње несаница
гилгамеш изгубљен
у сабласној земљи

твоје слепило
ледени дах зиме
поскоци побеснели
оргазам равнодневнице
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граница језика
привид света
жижак запаљен
на обзорју

звездана раскршћа
крик дечији
материца ужарена
грч рађања
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дуго свитање
реч изгубљена
дишем са стварима
кишу ослушкујем

назиреш ли траг
ока свевидећег
клик јастреба
у ноћној ведрини
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сабласна стратишта
светлећи међаши
месечева голотиња
око неспокојно

безимени пророк
освешћује свет
почуј ледну тишину
кал непостојања
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библија у руци
гозба небеска
гутенберг на месецу
крин и смртовница

ископај речи
звездане замршаје
бездан у теби 
пролама се
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црна на обзорју
дрхти сенка странца
време неумољиво
заборављам

махнито море
видљиво и невидљиво
ноћ северних ветрова
бледа нада у нама
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рођај еуфрата
из бездна роднице
чудесна загонетка
неспокој планете

туђи богови
човек на ледини
извори затровани
завичајна тајна
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света гора и камен
сјај усамљеништва
море на небесима
загонетке плам

подмукле речи
јеванђеље без бога
иди за светлошћу
свој крст узми
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људско семе
бачено у земљу
зелено сунце
над извором

бесуди дани
крвник пред вратима
пламичак песме
у твом оку
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царска ложница
кавказ на видику
из стравног тамнила
фалета обајник

зодијак поново
у оку ослепелом
рашљика искидана
страшни суд пред нама
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убрзо киборг
самртник пробуђен
дисање чапље
додирни постељицу

русомача у шаци
дан и ноћ
дарујем ти творче
гневну песму





 
 
 

РЕЧ МЕ ОБАСЈАВА 
(Конкретна и визуелна поезија)
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НАПОМЕНА

Пандорина кутија  настала је из хаотичног радног 
материјала, започетих, недовршених, одбачених и не-
објављених песама с краја шездесетих и почетка седам-
десетих година. Тај материјал (текстови и песме) до-
бијен је експериментима  помоћу математичких табела 
случајних бројева. Математичке табеле од стотину пер-
мутираних бројева (од 0 до 99) добијене су на компјуте-
рима Економског института, 1969. и Математичког ин-
ститута, 1970. године у Београду. Комбинације су 
из во ђене са седам табела речи. Прве три табеле садржа-
ле су по броју пет до шест речи, једна табела имала је 
преко 500 речи, а остале четири имале су три речи по 
броју, дакле по табели 300 речи. У игри је укупно било 
преко 2.700 речи, али добар део њих није искоришћен. 
Накнадним интервенцијама, приликом стварања песа-
ма,  додаване  су нове речи.

Нешто материјала преузето је из Текстума (1981), 
а највећи број је, уз огроман напор да се вратим (уђем) 
у креативне токове, стил, начин стварања и поетско на-
дахнуће од пре више деценија, из поменутог извора, об-
рађен, довршен, упесмљен, конкрет-изован, визуелизо-
ван и доведен до коначног облика у годинама 2013. и 
2014.

     М. Т.
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Мирољуб Тодоровић (р. 1940. у Скопљу), песник, есе ји-
ста, прозни писац, мултимедијални уметник, оснивач 
српског неоавангардног покрета сигнализма.
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јетре (1999), Азурни сан (2000), Пуцањ у говно (2001), 
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Гори говор (2002), Фонети и друге песме (2005), Паралел-
ни светови (2006), Плави ветар (2006), Рана, реч и песма 
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Шокинг блу (шатро роман, 2007), Киснем у кокошињцу 
(шатро жваке, 2008), Боли ме блајбингер (шатро роман, 
2009), Стално проваљује буве (Интернет издање, 2009), 
Торба од врбовог прућа (кратке приче, 2010), Дневник 
1985 (2012), Дневник сигнализма (2012).

Књиге есеја и полемика: Signalism (1973), Сигнализам 
(1979), Штеп за шуминдере (1984), Певци са Бајлон-
сквера (1986), Дневник авангарде (1990), Ослобођени је-
зик (1992), Игра и имагинација (1993), Хаос и Космос 
(1994), Ка извору ствари (1995), Планетарна култура 
(1995), Жеђ граматологије (1996), Signalism, Yugoslav cre-
ative movement (1998), Miscellaneae (2000), Поетика 
сигнализма (2003), Токови неоавангарде (2004), Језик и 
неизрециво (2011), Време неоавангарде (2012), Ствар-
ност и утопија (2013), Nemo propheta in patria (2014), 
Простори сигнализма (2014).

Књиге за децу: Миш у обданишту (2001), Блесомер 
(2003).

Bookworks: Fortran (1972), Approaches (1973), Signal-Art 
(1980), Златибор (1990), Шумски мед (1992), Cobol 
(1992).

Антологије: Сигналистичка поезија (1971), Конкре тна, 
визуелна и сигналистичка поезија (1975), Mail Art – Mail 
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Поезија, есеји и интермедијални радови Мирољуба 
Тодоровића објављивани су на више језика у антоло-
гијама, зборницима, каталозима, листовима и часопи-
сима: Италије, Мађарске, Аустрије, Немачке, Фран-
цуске, Шпаније, Португала, Швајцарске, Чешке, Пољске, 
Литваније, Шведске, Русије, Финске, Исланда, Велике 
Британије, Данске, Холандије, Белгије, САД, Канаде, 
Мексика, Уругваја, Бразила, Нове Каледоније, Јужне 
Кореје, Јапана и Аустралије.

Овај аутор имао је четрнаест самосталних, а изла-
гао је на преко шест стотина колективних међународ-
них изложби цртежа, колажа, конкретне и визуелне 
поезије, мејл-арта и концептуалне уметности. Живи и 
ради у Београду.

http://www.miroljubtodorovic.com/ 

http://mtodorovic2.blogspot.com/ 

http://signalism1.blogspot.com

http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/index.php#_rastko 
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