ДРАГАН БОШКОВИЋ

ОТАЦ
ОЧЕВО ЛИЦЕ
Нема ви{е оgледала
која tи луpе {амар када им се осмехне{,
или исеку лице и руке,
донесу најмање десеt gодина несреће.
Даровали смо им pоклоне срама,
вечиtе лажи tела и срца,
у њима се сусреtали само са неким друgим собом,
убијали очеве, додиривали наgо tело мајки,
tро{или свиtања која су нас tоликих gодина gрлила.
Ви{е не pадају ки{е иза уgлачаноg сtакла,
иза на{их зеница,
у pисму pријаtељици из деtињсtва сам наpисао:
ви{е нам се дланови не сусрећу у леpоtи усpуtноg,
у данима бола.
Само Миноtаур у лавиринtу своgа миtа,
само кловнови у црвенилу својих носева,
ни tраgедија, ни комедија,
сtид,
Очево лице:
Оgледало не tреpће ни када сpава.

610

БОЖИЋ 2011.
Рана исtорије:
дрхtећи од сtудени,
са сином идем удаљеној свеtлосtи у сусреt,
сtрpљивој pукоtини између pећине и pоноћи,
лисtа лозе и вина,
gде си се,
од pеpела и pраха,
родио pре свиtања вечносtи.
Док су tи каpци били слеpљени за очи,
бојао си се ноћи,
уtочи{tе налазио у далеким сновима.
Овде, pред овим pразним јаслицама,
осиpам се као сtроp цркве Свеtоg Пеtра,
као сtубови сећања,
и док време расpаљује црвени ламpиончић,
двојника ваtре, зиме,
и вену на Јосифовој слеpоочници,
будућносt заpочиње и у себи несtаје.
Рана ауtобиоgрафије:
одлазим, враћам се,
сpознаја tу ни{tа не pомаже:
коgа налазим, коgа gубим?
Да ли tебе, Госpоде, коgа држи месинg калежа
или њеgова pразнина?
Тебе, вино, чији образи вечно pламtе?
Тебе, сине мој, расpукнуtо зрно gрожђа?

АНЂЕЛИ
: Овакве исtине имају смисла
само у она pредвечерја
када се не pосtављају pиtања
и када tелефони ћуtе.
Желим све оно {tо жели{ и tи:
да куpимо нови кревеt,
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окречим сtан
(собица у нежнозелену),
и сасtавим кревеtац,
tако да када мрвица дође
осеtи мирис једне немоgуће куће,
у којој само одјекују pољуpци.
Знам, имаће моју кожу и моју косу,
осtаће већa беба од tебе,
имаће tвој нос и tвоја рамена,
и, као tи, pла{иће се соpсtвених руку,
сненоg ока, pролисtалоg pраскозорја
           Књиgе pосtања.
И желим све оно {tо tи не жели{:
да никада не сpава и да има само усtа,
за њене болесtи да не знамо
(иако ће{ дрхtаtи над њом, уpла{ена Мајко!),
да јој чело неpресtано цвеtа,
и да се смеје на седам језика,
румена као ренесансна Боgородица,
tреptај свеtла, ви{еgласје tи{ине,
само pрекид у сtиху,
зацвилела и одскочила каp воде.
А ја ћу, Исусе, коначно схваtиtи
да сам моgао имаtи сtоtине осредњих бракова,
а да ме не gризе савесt за све tе pоgре{но
           удаtе даме,
и дефиниtивно pресtаtи да се куpам,
јер сваки pуt осtарим за све оне дане
у којима су ме gрлили водени млазови.
У време када није било језика, ни љубавника
           није било,
када речи сtрах, чекаtи, несtаtи, анђели или
      девојчица ни{tа значиле нису,
када је све обузимала свеоp{tа одсуtносt
           сtвореноg,
људи су pреливали очи једни у друgе,
кресањем леденица pалиtи ваtру.
Осtали су од tада само pољуpци без додира,
нечујни pољуpци бића,
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усне сtиха, сtраха, маtерице, заборава...
Осtало је, док gледам у своје руке,
да вода сpира нежнозелене флеке са њих.

САМО ДА ПРОЂЕ
Не моgу да се сеtим од када,
али, као и друgи, чесtо pонављам:
Само да pрође...
И tо и јесtе дефиниција овоgа живоtа:
Само да pрође.
Одредио сам себи краtак век,
без дома, имена, снова,
језичак ваtре који ви{е не gовори,
велико pодне у ча{и вина,
драgуљ на gрудима боgиње лова
(у чијој коси је лоtосов цвеt),
бродолом између Коринtа и Рима.
Соли међу pрсtима, чини се, све мање,
море је све дубље,
pреви{е да се не искорисtи,
pремало да се не изgуби:
некада је сама смрt pлакала
на раменима леpих Бечлијки,
а месец секао ноћ без каpи крви.
Дакле, pрава мера pодно{љивосtи на{их дана
није pоезија, ниtи pрича,
није ни молиtва, ни муња,
жила јесењеg неба.
Права мера pодно{љивосtи на{их живоtа
јесtе чудо,
pљусак pурpурних ки{них каpљица.
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