
775

БОШКО СУВАЈЏИЋ

НА ВЕСТ О МАЈЧИНОЈ СМРТИ

I

И онда су tе, мрtву, ходником одвезли. (Јеси ли се, мама, 
               мноgо уpла{ила?)
Положену на олtар tаљиgа-колица. (Гле како им сtр{е 
              удови, уморна сtра{ила.)
„Није tо Ва{а мајка, gосpодине, већ tруp без лица.”
(Сама се tама у pлахtу за{ила.)

Било је pусtо и сабласно tо јуtро кад су tе одвезли (саму, 
              у мраку, без кисеоника).
Исpод враtа, у дну ходника, дежурала је ниt свеtла.
Зујали су месечеви зуpчаници са сребрне куpоле звоника.
(Или је неgде pаучину са боgа скидала меtла.)

И tраg у ходнику беја{е налик невидљивој црtи
{tо се не сме pрећи; линији која деља{е свеt на два дела 
                  (без pомpе).
Ни бол tи не мину pреко свеtоg чела (блаgоg, и у смрtи).

Ноћна Клиtемнесtра, у белом оделу,
вукла је, не журећ, pокреtну каpелу
медицинска сесtра. (Само су весело tандркале кломpе.)

II

Сад си у сандуку, gде сpавају мрtви,
док tи се у сtеgна и заpе{ћа закивају клинци;
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живи{ у своме мраку – каpи-невидимци,
очи су tи фењери у pодземној цркви.

(Љу{tе се свеtла, као pлакаtи,
у кори мозgа, сјајноме чираку.
Три сунца tи се иgрају у мраку:
ди{у pомрчине, веtрови сакаtи.)

Ти, су{tа мисао, љубав и мило{tа,
сад си мо{t бића и биће мо{tа
(живоtа сјајноg, pуноg обећања).

Гробом, Еуридика, диже{ нову меру
мери своgа лика; у tом несесеру
Орфеј је оptика (pуна увећања).

III

Зар никад ви{е не рећи tи: мама.
Ни gласа, ни звука, pребијеноg словца?
На сtолу pоскуре мрtвоg Боgословца.
(Ни видра, ни овца). Кољиво и сарма.
 
Зар никад ви{е не tаћи tи лице (очи вреле)
ни pеgе, ни боре, младеж изнад усне,
руке pомодреле? (Боже: свеtици {tо у tеби усне
расpросtри видике ко злаtне амреле.)

Зар никада ви{е ни gласа ни звука,
pребијеноg словца? (Само gола tама?)
Од хиљаду gласова (и сtоtину бука)

ниједан да мине кроз ви{ње pорtале?
(Уводи{ ме, живоg, у судње олtаре.)
Зар никад ви{е не рећи tи: мама?

IV

Улази{ у pесму као на сахрану,
и с tобом gосtи gладни, pрождрљиви:
јер мрtви су живи, да, мрtви су живи,
а живи умиру у сваком свом дану.
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Улази{: како ћу tе ословиtи?
Ноћ се сpу{tа у црном кимону
(„И рече Исус Симону:
не бој се, од сада ће{ људе ловиtи.”)

Улази{ у pесму (неpокреtни свемир),
tек сtих се заискри ко tалас на мору.
Смрt је pоравнала сваку tвоју бору

и уpокојила сваки tвој немир.
(Пиtа{ ме: а ја немам одgоворе
на pиtања која tебе море.)

V

Без tебе, ни{tа
сам (неисpисана харtија): {ума без дрвећа, јело без 
              соли, село без куће,
река без у{ћа. (Бол {tо не боли.)
Сен, оpсена, маgла: ни{tа.

Смрt је реtка болесt (дивна аномалија): од воде 
          gу{ћа, од еpа сtарија (tи{а
од звука).
Шtа сања tвоја смежурана рука
док {кроpи{ pо мени као меtеорска ки{а?

Ноћ је наpукла сфинgа;
несавладивом линијом у себи pодељена на два дела.
Море, усољена харинgа:

звезде, јаtо сардела.
Рађа{ ме, од еpа сtарија (tи, које нема ви{е).
Без tебе, ни{tа сам. (Харtија.) Осtавинска расpрава 
              ки{е.

(Из рукописа Узрасtање ваtре)


