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ЧАСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ

DOG’S ПЕСМЕ

ПАСЈА ТУЖАЉКА

Данас је gусtина бола већа неgо икад
До самоg врха њиме сам исpуњен
У овом Сив-gраду на Дунају
У овом беtон-крају на Лиману
У pодероtини суtонској
Док видици tамно клуpко бивају
А нико никоg не дозива

На улици pод свеtиљком дремљивом
Док исpружени божанским миром pрожеtи
Јо{ један дан pразан pриводимо крају
Неуpућени у велика збиtија
Ниtи у сиtничарења gрцава pреливна
На маpи свих pоtро{ених надања
Један човек на низбрдици дана
Као да смо ми криви за њеgове pоtонуле лађе
Пред свеtом од невида од нечуја
Мучки pоказује снаgу
На мом pајtосу на мом браtу
А ваpај њеgов pасји од удараца од бола
До неба расtе оцвеtава
И моја pасја вера tако чесtо заблудама pлаћана
Овоgа pуtа tу иза жбуна
У дрхtавици неpовраtно умире
Док pосмаtрам ухваћени pризор
Док gледам лимена срца у pролазу
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Која tуpим кораком оtаљавају дан
И не чују како склуpчана ду{а
Једноg pса језно цвилећи у pомоћ дозива

Али да сам само млађи
Само да ми је онај моћни скок као некад
Добро бисмо се клали човек и ја
На овој сtази на{их сусреtања

ТРИ ПАСЈА БРАТА

Нас tројица tри pасја браtа
Три анонимуса
Мало скиtамо ви{е ле{каримо
На леtњој јари скоро и не ди{емо

Време нам ни{tа не значи

Врховима реpова ваздух
Уздуж и pоpреко сечемо
Кад у pромене кренемо
Искључиво на Лиману I
Тамо је све сама gосpода
(У Евроpи најбоља)
Шtо и нама даје озбиљан сtаtус
Мада pонекад заpра{tи и gовор мржње:
Барабе псеће џукци
Њих треба у егзил
Иако смо tу рођени и нисмо дођо{и
Иако смо за неке од њих и кулtури{ка

Проблем је pо мени
У смислу социоло{ком
Већи но {tо изgледа:
Заборавља се на суживоt
На Нојеву барку
(На миtску завеtну pарадиgму)
Али он је и од tоgа већи:
Људи не воле ближње
Ни сами себе
А камоли нас pсе
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Туgа божја

Иpак нађе се људ који
Али tек кад схваtи
Колико смо од њих бољи

ПЕСМА У КОЈОЈ ЈЕ ПАС ЛИРСКИ СУБЈЕКТ

Госpођа се сtално жали
На неурозе и миgреничне болове
(Има их мноgо)
Говори ми да своју смрt сања
Ауtодесtрукtивац.

Оpеt је изводим у {еtњу
По кеју дунавском.

Не волим да будем замена
За нечије изgубљене нежносtи
И pокрадене снове
Не pодносим tу pаtеtику ума.

Чему сва tа tеpања
Ова украс-оgрлица око моgа враtа
И седмично мирисна куpка, tоpла?
То ме феминизира
И озбиљно ру{и мој иденtиtеt
(Као да сам, оpросtи боже, tрансвесtиt).

Ја сам, бре, за насtуp без обавеза
И gу{ења pорива
Ја сам да буде све pо мом, pасјем:
Да за враpцем pоtрчим авнем
У жбуну {у{нем
По tрави њу{нем
Уз дрво му{ки pи{нем
Да некој уво gризнем
А кад tреба, pо џукачком, и забиберим
Ено оној tамо фрајлици
Са ћубицом наpирлиtаној,
На узици.
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Big dog сам ја.

Ех, живоt без избора
На pовоцу
(Не, tо и није pо pраоцу)
И није неки живоt
Макар tи он и име даје

Али нека – добићу крила и ја.

DOG’S ПЕСМА

Нисмо ви{е pси.
Сада смо dogs.

Dog ja
Dog tи
Dogs ми
Dogs они
Dog до doga
(Све до реpа моgа)
Поtрбу{ке
Полеђу{ке
Савију{ке
(Као све је ОК)

Ни живи
Ни мрtви
А свем свеtу
На смеtњи
Ми овда{њи pси

Ни tамо
Ни амо

Од друgих заtомљени
Од себе заборављени
 
А оtуда булдоg црн
Булдоg авеt
На нас иде
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На нас јури
За нас чељусt сpрема
Ево и дах му се осећа

Нико tо не види 
Нико не чује
Нико за tу tуtњаву не мари
А камоли ав-ав оpомену да pусtи

Каква смо ми tо dog-сорtа
Као да смо серб-свеt саtрt
У дрем pоtону

МАЛИ ТРАКТАТ ПСА О ЧОВЕКУ И СЕБИ

1.

Човече, ја јесам pас
Али у мој когито
(Како би рекао један pесник)
Не tреба нимало сумњаtи
Ниtи gа доводиtи у pиtање
Са tе tвоје наречене људске висине

Ти pо свом обичају сtаром заборавља{:
Исtорија човека
Исtорија је pса
(А моgло би биtи и обрнуtо)

Све је pочело од pрве одаpеtе сtреле
И tај дослух између tебе и мене јо{ tраје
Иако је леt сtреле давно завр{ен

Да ли се оtада {tа изменило?
Променио се само tвој начин
Наpада и одбране
И tвоја свиреpосt је pосtала
Ма{tовиtија и већа
И tвој софизам доpисивања исtине
Само tеби својсtвен изменио се
Посtао је софисtициранији
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Да би tи био на добиtи
Мада је у овом случају исtина
Сасвим друgачија:
Од мене си pонео сtраtеgију
Бусије наpада и pовлачења
Понео си вољу за моћ
Понео си веру неpоколебљиву
Да и у кеtман кад се зађе
Да је tо само лукавсtво
Да би воља била бризgавија
А не pораз који вуче доле

У tоме сам свакако
Био изнад tебе
И tвојих сtрмоgлав-pоtеза
Али tи си човек:
Као и све друgо
И ово у заборав-корpу баца{

Све несносно неизgледно
Безвредно бесtидно pохоtно 
Мучно а pоредбено
Као gнојну рану из себе исtиснуо си
Од tоgа флоскулу сtереоtиp сtворио
(Пасје семе пасји отац пасји син
Пасји ујед псеће срце јалов пас
Завија као пас бесан пас
Пас ти матер...)
И pусtио да се исpред мене
И за мном као камење ваља
Уз pревид један tвој:
У свему {tо сам ја
Твоgа жића tвоgа лика
Већ навелико има
Тако си pосtао соpсtвена меtа:
Умесtо мене pоgодио си себе

2.

И ма колико овај свеживоt
Ти мноме у tамно бојио
Има једна исtина tако свеtла у мени
За коју само pосвећени знају:
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У мом срцу је жар
У мом tелу је разливени pлам
Ја их pо свеtу pроносим
(Нема већеg ваtроносца од мене)

Доtакнем лизнем ли pуt срмасtу
Она ваtра сtрасна pосtане
У tоме је кажу моја безочносt
Иако ми је верносt pрема tеби
И од саме смрtи силнија

У мени се зраци Месеца и Сунца
            pреламају
И док tи pролази{ између њих
Ја tе на tом pуtу једини pраtим
Али tи си човек:
Као и све осtало
И ово у заборав-корpу баца{

ПСИ РАТА

У свему овоме нема ничеg миtскоg.
Једносtавно, они су tакви:
У хладу, на врелини дана, дахtави;
Чесtо аpаtични pосмаtрачи
Свеtа у pролазу, кроз каpију,
А моgло би се рећи и
Склони gлуварењу pоред pуtа, кад дан умире.
Понекад pадне и pреtња уз дрз и рз
(Мада се ни{tа не мења: пси лају – караван 
            пролази).
Познаtа је и њихова pоtрpезносt,
Умилносt у gовору реpа
И романtично зурење у зрели Месец;
Њихова иgра са леptирима на ливади,
Сваtовско идење за невесtом
И небројена узајамна клања збоg чари њених.

Али све је tо pривид,
Маска за лаковерне –
Уверавају они {tо се из раtа враћају.
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Када иза невид-gоре кавgе крену,
Прва каp оtрова у оброк pане
И gласине о великом раtу до њих дођу,
Тада им у gлави не{tо кврцне
И они осtаве олисtала јуtра,
И Месец pо коме, докони,
Своја лица сомнамбулно tраже.
И крену у tрк дивљи, не марећи мноgо
За доба дана и ноћи.
Преко ливада, њива и чесtара иду;
Преко река, pусtиња и мора иду,
Са крвавим заносом у очима иду,
Са смрt-pреtњом у чељусtима иду.

Иду tако, јуре без умора и засtоја
Док се не pоме{ају са друgима,
Шtо на леpеtу крикова безазлених
Своgа беснила pесме pевају,
Сасвим имуни на gрех и кајање.

А кад pовици и узајамне pоtере сtану,
Они {tо су pреживели,
На pрвој реци окуpани,
Како би сасвим заборавили на pејзаж крви,
У завичај свој се враtе и –
Као да никад ни{tа није ни било:
Оpеt, докони, у месец над gлавом зуре,
Кроз каpије, аpаtично, свеt pосмаtрају;
Оpеt gлуваре,
Оpеt невесtе pросе и
Своје pсиће pенасtе уче
Да за леptирима јуре, као некад они;
И сtрpљиво, да нико не зна, pомно ослу{кују,
Неки нови зов чекају далеки,
Шtо gа само они tоме вични моgу разумеtи.


