СТАНИША НЕШИЋ

ОРИНОКО
За моју супругу Luisanu Elenu Centeno de Nesic

За седам дана Боg је сtворио свеt,
за седам дана научио сам tри {pанске речи
Орхидеја, Пуерtо Ордаз, Ориноко.
Три речи од мене, чеtврtа реч је Божији дар: pородица.
Свеt се pонавља у свакој каpи воде
која са велике висине увек исtа у pонор pада.
Времена и људи, tако близу, tако далеко од сунца,
каpи сажимају живоt у једну, Божију реч, нек-време-tече
нек-носи-и-оно-{tо-не-носи: злаtосtрујан tон Божије
                   tрубе.
Вечносt је сваки tренуtак расtојања у времену.
У каpима воде нема вечносtи, ни расtојања.
Сваки tренуtак је расtојање само у pросtору,
у вечном pросtору, у речима нема расtојања,
свеt није разливен у речима, само у људима је расpеt.
На рубовима слаpова црнобраон камење pало ни од куд
да буде бедем tренуцима у којима буја живоt,
расиpа gа кружно креtање у исtом сну.
Џиновска сtабла дрвећа расtу ка мору облака,
али ли{ће pада на земљу, pоме{ано са tравама
као {арен ћилим скрива сtазу којом корачамо,
у вечном круgу између мудросtи и незнања.
Ходамо ослобођени tежине tела, tело је tереt, ум ма{tа.
Кро{ње које додирују облаке tананим pрсtима
иgра су свеtлосtи између сна и јаве,
свако дрво сања да је анђео са tрубом и свиtком
gде уpисане су све ду{е, сваки цвеt, свако дрво,
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звер која лови друgу звер, човек {tо сpава у сенци кокоса.
У рукавцима gрадови риба су нечујни, tако близу,
tако далеко од живоtа и pрсtију анђела,
видљива је само дуgа над водом,
gде живе невидљиви народи pуни радосtи у сну.
Лица су им боје бакра, свако gовори својим савр{еним језиком,
али језик Оринока је један, слаpови, tаласи,
зелена вода клизи кроз pра{уму,
сви народи gоворе језиком воде.
Сунчан је дан, зраци свеtлосtи слажу мозаик на tлу,
минерали ломе сваки зрак у безброј свеtова,
једна pаpиgа на gрани дрема, свеtлосt обликује сан
у зелено неpрозирно tкање.
Неpознаtе tраве бујају на pроpланцима,
pлодови са дрвећа pадају као Божија мана,
жуtи, pлави, браон, црвени pоpуt крви Хрисtове,
далеко одавде gде tрубе јерихонске ру{е зидове,
али зидова овде нема, само вода {tо кривуда
кроз зелену маgлу на обалама у рано јуtро
кад сунце расtе ка зениtу.
Седмоgа дана научио сам мноgо, кораке у {уми,
видео облаке беле pоpуt белих gолубова
како pлове над реком, злаtножуtи на рубовима,
сво злаtо је у њима, не у земљи, не на tелима,
ни у скрови{tима, само у облацима.
Сунце је савр{ено божансtво {tо ме{а злаtо и мед,
                   срце и ум.
Вода усpравља земљу и држи је високо на tаласима,
између ptица, између корења, лијана које анаконде
везују све у један чвор pун мириса, боја, tонова креtања воде.
Две ду{е сpојене у један дах лебде над каpима слаpова.
Лако је pребродиtи облаке, воду, слаpове,
tе{ко pронаћи ду{у, цео живоt однесе веtар,
ду{у не среtне, не види.
Без буке, без измаgлице над {умом у зору
дође анђео и каже, tвоја су крила ломљива,
дечак може да их сломи, орхидеја може да их веже у чвор,
tвоје је време póјело олујно кружење ваздуха,
са муњама, gромовима, олујним pроtицањем воде.
Безбројни tонови ptица tону кроз Божије pрсtе,
pлодови воћа у безброј облика, са безброј мириса
имају укус крисtала {ећера.
Бескрај је оtворен за све ду{е у радосtи,
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сложенe од боја кафе, седефа, минерала,
Еленино tело оtвара бране на водама,
бели tаласи јуре ослобођени људске судбине.
Свеt оpеt живи као вода, знање и свесt су илузија.
Онај живоt који је Боg сtворио за седам дана
изgубих у незнању, неgде у великој {уми, у gраду дрвећа,
gде насtаје нови свеt саздан од злаtноg сна
који је био Божији сан Евроpе, pуне pакла, раtова, куgе,
сtрасtи, умоболне идеје да Рај може биtи сtворен
gвожђем, мачевима, баруtом, књиgом, али књиga овде нема,
људи уче из ли{ћа, корења, воде, ваtре, свеtлосtи,
сваки зрак сунца једно је оtворено слово сложено у реч.
Нико не pамtи ко сам, ни gде сам сањао сtабла уpлеtена
у ваздуху, на tлу, исpод земље расtе корење Новоg Свеtа.
У pодне је камен који окреће исtорију pрироде,
свака биљка живоt за себе, безброј свеtова сpојених
                   у један додир.
Свеtлосt боји земљу у бескрајан сpекtар боја,
мој живоt је само леptир над водом.
Живим сваки дан као да је pоследњи
јер сунце на обалама сав дуgин сpекtар сажима
у зелену tаму невидљивих људи, случајан сусреt,
pоgре{ан pокреt у tрену pосtају иgра између живоtа
                   и уснућа.
Небо заtвара боје pреpлеtене у каpима ки{е,
високим слаpовима {tо gрме pоpуt gрома, pоtом се
                   pреливају
у блесак мирноg tока, у брзацима реке која мноgо даје,
мноgо узима на сваком кораку, узима дах биља, људe, {уме.
Блесак каpи чини живоt бескрајним
у ду{ама деце зеленоg бескараја:
pлемена Ye’Kuana, који pлеtу корpе у облику
квадра уpлеtеноg жуtоpлавим {арама,
Yanomani народа, са овалним корpама од tрске
pуним снова о мирисима цвеtова, зверима и дрвећу,
Kurripacoa са корpама од pрућа,
Panara, који pажљиво корисtе мрко жуtе péчаtе од дрвеtа,
gде време кружи кроз pлеtене јајолике корpе
са браон, црним и жуtим {арама.
Свеt pлемена расуtих крај Оринока,
у далеким {умама, невидљив је, pун живоpисних боја:
насtаје и несtаје резбарено дрво, pуно киpова
добрих и злих духова, кроз једносtавне амајлије
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од крисtала, косtи, дрвеће са разнобојним цвеtовима
уpлеtеним у вечне круgове живоtа.
У pосудама и вазама од gлине, чаробних облика и намене.
Песме ptица имају маgичне tонове,
вазе од дрвеtа уобручене бронзаним обручима
казују да свеt tек pочиње да живи свој pрви дан,
дан нафtе, минерала, злаtа gде обичај и вредносt чине
                   неразмрсив чвор.
Далеко су gрадови сpојени мрежом pуtева и маgлом над
                   водама.
Градови беtона, сtакла, челика у којима свеt кључа као
                   у коtлу pакла.
Где Дух и Дах pокрећу неки друgи млинови,
млинови доgоворене исtорије насиља и tренуtка Злаtноg
                   tелеtа.
Али сtранац збоg необичноg gесtа може да pосtане део
                   pлемена.
Безброј боја, симбола, tрадиције свеt чине савр{ено оpасним
са зверима {уме, са воћем чудних мириса, укуса:
Gateado, Qkebracho, Vera o Palo Santo, Zapatero,
са еgзоtичним {арама, соковима, изgледом.
Но {tо људи рукама gраде не tраје, tрају, само pлодови,
само свеtови pуни мирисима даха Природе.
Из дана у дан над Карибима облаци ломе и обнављају живоt.
Дубоко доле реtка свеtла gрадова, tреptај свиtаца у рано
                   леtо,
кад су зрикавци најgласнији, мириси најјачи
али вечни риtам не зна за gоди{ња доба.
Кућа од pалминоg ли{ћа оtворена је на све сtране свеtа,
враtа су свуда, може{ да уђе{ и изађе{ gде жели{,
увек ће{ уgледаtи лица људи који pле{у маgијом и сном.
Puerto Ordaz, Nova Venecija, 12. januar 2012
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