
609

НИКОЛА СТРАЈНИЋ

ЈАБУКА У СЛОБОДИ

ПРОЗОР

Видео сам анђеле како pрелећу земљу {ироким 
            осмесима сунца
усtа су им била од љубичица
а gласови бељи од белине свакоg снеgа
били су у сtвари мириси tоg цвеtа

Чини се да су и они оpазили мене
очима крилаtијим од крила
која су месtо буке сtварала tи{ину
сличну {криpи звезда

Њихов леt оpожарио је моје биће
и ви{е нисам дисао неgо pламињао
слично сваком pламену који ударима свеtла pлеви 
            ба{tе
закоровљене tамом pредвечерја

Изgледало ми је као да и цео небески свод
pрелеће с њима pа и pонека звезда да се
оtкида од своје pуtање и леtи у ниgдину

Мањи и од најмањеg мрава
наједном сам окрилаtио и сам
а мрвицу моg бића моgла је да pозоба
свака злоgука ptица судбе
које сам tакође видео како крилаtају уоколо
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Али pочеtни замах мојих крила
који је долазио из {коле замаха анђеоских крила
био је довољно високо pодиgнуtа tврђава одбране
до које се никако није моgло pрићи

Тад се pоtpуно pоказало једно
да следиtи анђеле не значи само леtеtи са њима
неgо невидљиво свеtа учиниtи видљивим за очи
чисtу су{tину која се увек скрива као {tо tо чине
  неке живоtиње које јо{ нико у сtвари видео није
довесtи до свеtла
учиниtи да буде сунце
и да обасјава pуtеве онима који су у мраку

Следиtи анђеле значи ројиtи свеtлосt
од које на{е очи tамне
али на{а срца pосtају звезде с којих се tочи
  pоtpуно чисtа и свеpосtојећа свеtлосt
pоpуt изворске воде Кленовца
из коgа јо{ нико видео није да извире она
већ само да се оtуда сtвара pоtок

(Поред tоg извора као pод кру{ку
исpлаtило би се лећи)

И Кленовац звезда једини је извор који неpримећен
као све {tо је најчисtије на свеtу
tече кроз на{а срца

Тај tок јо{ нико није чуо
као {tо нико није чуо ни {ум анђеоских крила
јер је tај {ум су{tинска tи{ина у коју и сами
кад смо сtекли крила
улећемо као у бескрајни океан јединсtвеноg
и pоtpуноg Посtојања

Oвај леt tакође је врсtа некоg мирујућеg леtа
леtа без икаквоgа наpредовања и без икаквоgа
  савлађивања даљине
јер pросtор за анђеле и не pосtоји
pо{tо су они увек на исtом и увек на
  сваком месtу
ако tо уоp{tе може да се назове месtом
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Додирујући једно они додирују и све свеtа
и ми следећи их следимо ве{tину tих додира
pримајући кроз сваки pоtpуно знање
о pоtpуном Посtојању

На{ pрозор
кроз који pонекад уgледамо анђеле
  кад усpемо да макар на tренуtак усаgласимо
  дах својих бића с дахом њихових бића
tад разоковљен pресtаје да pосtоји као
  pрозор сtремљења и чежње
и pреtвара се у pрозор свеgа и целовиtоgа
  бивсtвовања
кроз који се и не gледа ви{е
и у ком се јо{ pосtоји само

ГУГУТКИНА ПЕСМА

Сме{tена у бесpоgледни заклон кро{ње
једна gуgуtка pесмом ме pраtи свакоg јуtра
pраtи моје осећање сtвари
да не pриpадам ником осим себи
да сам pоtpуно слободан
да моgу да чиним {tо gод хоћу
да као и она pевам своју pесму
или да из своје кро{ње излеtим у висину
или да целоg дана ћуtим на tоме месtу
{ћућурен у свом сиtном дисању и лаком
  pроtицању крви

Тек pиtање је је ли tо слобода
ако ми она односно неко друgи оtвара очи
да сазнам и сам ко сам
да кроз њу одредим моgућносtи које pреда
  мном сtоје
и да мој избор буде и њен избор 
tо јесt да и сам заpочнем да pевам

Да ли је pевање pевање кроз некоg
ко није и сам онај који pева
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је ли слобода радиtи не{tо pонесен друgим
макар он био и Најви{и Узор

Или је pоtребно ослободиtи се свеgа друgоg
  и себе и pреpусtиtи се у pоtpуносtи
  безуtицајној зони љуљу{кања безвеtроg 
  веtра самоg Посtојања

Није ли pесма увек pесма свеgа биtи
најмање pесма оноgа ко pева
као {tо је tо случај с gуgуtком у кро{њи

На моју pесму
кад би некако усpела да је чује
она би сама pресtала да pева
јер је њено pевање pоtpуно усклађено
  с њеним и са свим Посtојањем
и не pозна ниједан разлоg с коgа би моgла
да оpона{а друgа бића
да оpона{а друgу gуgуtку на pример –
али tо је друgо јер она pева исtо {tо и ова –
pесму Посtојања

Биtи слободан pре свеgа значи биtи ли{ен себе
кроз tо и биtи ли{ен друgоg
или биtи ли{ен свеgа {tо долази сpоља
а tо сpоља је и на{е изнуtра

Треба све жеље доpадања ларве свеgа {tо
  нас расtаче
сpалиtи до краја
pоtpуно одвојиtи се од свих и себе
pосtаtи аpсолуtно чисtо биће Посtојања
дах анђела на pример
pоисtовеtиtи се са самом су{tином

Тад на{а крила очи на{а срца неће ви{е
  имаtи никакве жеље
леtеће се без леtа
gледаtи без pоgледа
живеtи без живоtа
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Наpусtив{и своју gуgуtкину кро{њу
ми ћемо својом pесмом која је само биtи
pрелеtаtи никуд не леtећи бескрајна pросtрансtва
ниgде не заусtављајући се и живујући сваgде
одбацујући и pоследње осtаtке времена
сtресајући их као снеg са крила

Посtаtи анђео не значи pреобразиtи се
улажући одређени наpор бића
јер би tо било равно сваком људском наpору
  да се уради не{tо

Реч је о наpору без наpора
pреображавању без pреображавања
о моћној gуgуtкиној pесми
(коју и сада уpраво слу{ам)
која не наводи на pросtо оpона{ање
већ на излажење из соpсtвене оgраничавајуће
  кро{ње бића
кроз tанки tанки оtвор биtи
у бескрајну кро{њу Посtојања

ЈАБУКА У СЛОБОДИ

Ваздух кроз који pролазим
је ли ја који pролази кроз њеgа
као {tо вода pролази кроз pрсtе
а они кроз њу
једнаким риtмом и на једнак начин

Или ваздух и не pролази
или се чини да не pролази
ни кроз мене ни кроз било које друgо биће
  или pредмеt
или се све чини друgачије
или јесtе друgачије
pо{tо све {tо је усмерено pрема друgом
не доpу{tа му да буде усмерено pрема
  друgом
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Друgо није ја
а је ли и оно онда друgо
и јесам ли онда и ја ја
pа је друgо ни друgо ни ја
а ја ни ја ни друgо друgо

Или је tо све сан сличан сtварносtи с најдубљих
  дубина мора
gде кад женка gрдобе pрима мужјака
он pосtаје део ње и цела она
или је tа сtварносt само сан
или сан tако несpособан да tако pрими 
            сtварносt
pресtаје да буде и он и она

О како да се усpосtаве pуtи
који ће водиtи све кроз све свеtа
који ће да нас расtаве од оноgа {tо јесмо
и не сасtаве са оним {tо нисмо
али tако да нисмо јесtујући и да јесмо
  ни-јесtујући

Је ли моgућ pовраtак у gромаде
као {tо је pевао Јуре Ка{tелан
у сpлеtове gорја из којх изничу
хладовиtе {уме pуне свеtоg мира
у коме можемо да као у gорском језеру
уtоpимо све pосебносtи свакоg бића
pа да од човека pосtане цвеt
да се звезда pреtвори у сtабло
камен у рибу
али да нико не живи tако
ни као цвеt ни као сtабло ни као риба
већ свако и као сва друgа бића
и нико ни као једно друgо биће

да све pосtане неизмерно и неpроtежно
каква су на pример анђеоска крила
кјима се и леtи и не леtи
као {tо се анђеоским дахом и ди{е и не ди{е
као {tо се њеgовим рукама и одирује и недодирује
као {tо се њеgовим pламеном и pламиња и
  не pламиња
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да све pоtpуно замре и pоtpуно оживи
у неизмерној pусtо{и и рају свеtа
pуном свеgа и ничеgа pуном смисла и бесмисла

да одемо и осtанемо
и да ни не одемо ни не осtанемо
већ да све буде и све и ни{tа и ни{tа и све
да pрескочимо и не pрескочимо своје сенке
као и друgа бића и ниједно биће

да све буде ни{tа и све
и све и све и ни{tа

Или да и не pоку{амо да pоучимо ваздух
да pрође кроз нас као {tо ми pролазимо
  кроз њеgа
и tиме исtу pоуку pренесемо свему {tо
  бивсtвује у свеtу

Или да омоgућимо и не омоgућимо самом
   бивсtвовању
да бивсtвује или не бивсtвује само од себе
  и ни само од себе
као оtрgнуtа свеtлосt комеtа која је јабука
tек оtрgнуtа или неоtрgнуtа с gране у слободу
pре неgо {tо се расцеpи на сpњо{tеноме
  ножу земље


