ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ

БЕЖЕЋИ ОД РЕЧИ
ЦВЕТАЊЕ ШЉИВА
(Уз књигу Сtационарије)
Душку Новаковићу

Као да су у овом часу исtрgнуtи
из свеоp{tеg pламена исtорије,
сtихови gреју pрсtе, склизнуле између корица.
Чим их доtакнем,
лисtови исpадају, беже из књиgе,
као pуtници у наpу{tању брода који сиgурно tоне.
Све се већ pреtворило у навику:
цвеtање {љива, свом снаgом, у pролеће;
бомбе у марtу и аpрилу.
Почеле су да pадају исtе вечери
кад у tвојим сtиховима сам pреpознао
бомбардовање на{еg tрpљења
и свих доtада{њих очајања,
pред јо{ једним, дубљим очајем.
Јесtе, сpасавала ме tада ова књиgа,
њених 98 сtраница јо{ живих слова;
а gодина, означена бројевима 99, {tо је
tражила да буде схваћена на исtи начин,
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била је све сувља gрана у pамћењу
коју је време срубило, pоtом.

БЕЖЕЋИ ОД РЕЧИ
Бежећи од речи којима су исpуњене књиgе,
и од речи које уgлас изgовараху друgи,
pрекорачујемо pраgове pруgе
и хиtамо сtазом pрема ресtорану.
Као не{tо {tо се pодразумева,
с кро{њи tоpола оpада завело ли{ће,
pосувраћени tаласи свеtлуцају
и tихо заpљускују обалу реке,
gрадећи и pони{tавајући соpсtвену слику.
После сајамске вреве,
седимо сами,
сами са својим речима.
Чудно свесни новоg жамора
{tо исpуњава сваки куtак,
и брзоg {ирења tоpлине tечносtи
кроз на{а tела.
Ти исpисује{ pосвеtу на заклоњеној сtраници
и pружа{ ми књиgу Амира Ора,
књиgу крцаtу речима.
Може ли се pобећи од речи,
pожелех да tе уpиtам.
Умирила ме pомисао да речи су радознале
као деца, и да су свуда gде pосtоји свеt.
На сваком месtу, у свакој чесtици времена.
Чак и кад оpада ли{ће, чак и кад заћуtимо
да бисмо чули њихов {ум.

607

ОПИС
Оtварам јо{ једну pреgраду у мислима:
слику мочваре која у tвом оpису дрема
pреtоварена сенкама дрвећа
на tамнозеленој води језера.
Барске ptице, како вели{, pажљиво круже –
као да следе исpрекидану линију
на о{tећеној маpи;
и ја, жмурећи, pоку{авам да из даљине
чујем како сtаре мудросtи свеtа
звуче сеtно кад их дуgоноgе чаpље pреведу
на свој pискави, ptичји језик.
Чини ми се да видим себе како окрећем
лице pрема небу, pраtећи pоgледом њихов леt;
али, у сtвари, ја их одавде само зами{љам
и завидим на њиховом лежерном pонирању
кроз ваздух и иgнорисању земљине tеже,
gраничних pрелаза,
pасо{ких конtрола,
оtеgнуtих колона ауtомобила...
Поtом, видокруg pрозора pочиње
да се сужава, tвој оpис да се расtаче и бледи;
јер pред очима ми је слика
оpадања сувоg ли{ћа у мом двори{tу,
које веtар pодиже и баца у сtрану.
И само неколико tренуtака чини се
да tо pолећу ptице, и да се оpало ли{ће
на чудан начин враћа у овај живоt.

НАША СРЦА
Неколико оpаски, tе вечери,
о нечем {tо је осtало у младосtи,
pре но {tо смо сtуpили
у моћни савез са самоћом –
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али tи рече оно најважније:
„Не јавља ми се ви{е,
осtавила ме без разлоgа.”
И док ћуtимо, pиtам се:
{tа би улица којом корачамо
између свеtиљки и занемелих кућа
моgла да каже о tоме?
„Овде исtрајавају сtара pравила.
Као и pре, љубав до{аptава
заgрљеним pаровима
најмузикалније речи”?
Не, доисtа, не.
Улица само уpија на{е кораке,
време насtавља да хода исpред нас,
водећи нас ка tрgу gде искуцава pоноћ
и заосtали ехо довр{ених tренуtака одзвања.
На{а срца с неpоверењем ослу{кују
сpоља{њи живоt pреpун tајни.
Сиgурно у њима pосtоје pреgраде са
оtисцима де{авања од некада,
и tраgови pокорносtи збоg нечеg {tо је било
и осtало онако како јесtе;
али ничему нас нису научила на{а срца
и ми се pиtамо знају ли и{tа о нама.
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