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Саша Радојчић

На оСТРВима БЛаЖЕНиХ

ТЕЛо ПЕСмЕ

ено gа ено
мали божански музичар
pреру{ен у бумбара
црноg као скривени део ду{е
хоће да се расpрсне
од радосtи од задовољсtва
од pроцвалоg живоtа

мој pас pривучен музиком
pоку{ава да gа улови
да gа pроgуtа сpљеска
или {tа већ pси раде
са леtећим сtворењима

залеће се окреће и скаче
pри сваком скоку у pразно
{кљоцну о{tри зуби
додајући tакt 
tај pлес tраје
док pсу не додија
pа оtка{е до хлада
и tе{ко pадне
на gусtу tраву

и док исpлажен дахће
сијају њеgове круpне
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људске очи
али tо у њима нису сузе
tо {tо моgу да окусим
није разочарање
{tо у њима бљеска

tе вечери
бучни црвени авион
кружио је над pредgрађем
намеран да pоtрује
комарце зунзаре gамад 
све од чеgа нема корисtи
{tо не доpриноси
оp{tем блаgосtању

pса сам увео у кућу
да не gледа pомор
да сачувам њеgову невиносt
да мирне снове сања

јер ено ено
у gусtој tрави се црни
pоследњом снаgом мрда
зgрчено ускоро мрtво
tело pесме

На оСТРВима БЛаЖЕНиХ

gле, драgа моја:
на{а ба{tа pосtала је
медиtеран.
без милосtи pржи звезда.

сред суве tраве,
неколико бусенова
јо{ одевених у зелено.
у њима се крије
неуморни цврчак.

pоgледај, драgа:
на{е мачке,
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одрођени ноћни ловци,
pроводе дане
на осtрвима блажених.

на{ pас, лав ваtрени,
силази у pодземље
и чека да му израсtу
јо{ две gлаве.
ако се tо не доgоди,
изаћи ће да се дозива
са друgим, мањим лавовима.

и ми смо од ваtре саздани,
иgра у нама pламичак, 
pле{е неуморно.
леtо је на{е време,
сунце нам је браt.

pоgледај: скоро је gоло
смоквино дрво.
оtкуда tолики сtид?
и чему?

јер, pоgледај
и мене, драgа моја:
како сам tи леp,
велик и миран.
заборављена алаtка,
наpрсла камена pлоча,
свој соpсtвени сpоменик.

дРУГи СВЕТ

боје се pолако pовлаче
из pредела из tрава из кро{њи
pоследње их чува небо

али без облика је 
tа одложена pалеtа
и све блеђа
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оно {tо pриtиска у ноћи
није оgромна pразнина
ројеви звезда
вечни tочак зодијака

већ tо

друgи свеt

у који нам само суtон
или pонекад сан
дају да pривиримо
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а трећи змај рече
ја могу за девет тренутака

за tо нису pоtребне речи
како pриtискам pаpучицу
pроклињући озоне
како tочкови gрабе асфалt
који јаукне и замири{е
како tона и pо
уgлавном челика и меса
pреtвара pросtоре у енерgију
доказује и оpоврgава еуклида

tо неразумно усхићење
док осtављам за собом
pуtоказе pуtеве pуtнике
кривине pравце кривине
уснула села и pредgрађа
ноћ и зору који се pреpиру
ја моgу за девеt tренуtака
до реке јордана и наtраg
pо живу воду

јер tо су се моје ноgе
умножиле и сада се врtе
tо су се моје gруди ужариле
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од журбе срчаних клиpова
јер tо моје gрабљиве очи
бацају свеtлосt на свеt
који заисtа pосtоји
док pролазим крај њеgа
ја никада нећу биtи

крајpуtа{
моје tело је мој gроб
моје уgлавном челично tело
једноgа дана ће исећи здробиtи
pреtоpиtи у дуgе леpе {иpке
а ду{а ако је има
уселиће се у фелне
које ће неко узеtи
из pохлеpе или сажаљења

диВЉЕ очи

tо деtе има
tе{ку tамну gриву
и дивље очи
из којих лије
tуgа
pреpла{ени млади вук
дрхtи pред свеtом људи 
за који gа нико не pриpрема
њеgове очи су tако дивље
tрачак нечеgа исtоg
у мени и њима
браtе мој
{tа може да искуpи
колико кајања љубави
колико неpроtраћених gодина
и gде би их уоp{tе на{ао


