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НИКОЛА ВУЈЧИЋ

СТАНИШТА

СТАНИШТА

Сtановао сам свуда. У собицама са дрвеним, неудобним
кревеtима и {криpавим сtолицама, са лавабом у ћо{ку
који све около влажи док њеgов млаз, хладан као змија, сpира
сан са моg лица. Завучен у pосtељу gрејао ме је соpсtвени 
                  дах
који се pу{ио у маgличасtим облацима. Сам на свеtу. И сад 
                  се заtресем
кад ми се дах заледи, кад се забели као колуt дима.
Сtановао сам у pодрумима, у доњем свеtу, gде ноgе склизну
низ влажне камене pлоче, pа слеtи{, pред pоtклобучена 
                  враtа
а кључ се заgлави и онда, снажно, pодиже{ кваку и дрмуса{, 
                да даске за{криpе,
pа јурне{ унуtра, у наручје tаме, у уtробу кревеtа и 
                  слу{а{
своје pокреtе, као да су tуђи pокреtи. Крије{ се јер tе gледа
хиљаде очију, јер tе додирује хиљаду руку. Даноноћно. Ту tе 
                  сtуден
{ћућури као {tо се црв зgрчи, сам у себе се увлачећи.
Сtановао сам, увек, у малим собама. У собичцима. У 
                  pреgрађеним
јазбинама у које би {муgнуо, чекајући сан, млак, tоpао.
Укоpан, у рову, да би борба за живоt била же{ћа, gде се
сањало и tрpело и умарало од жеља.
Сtановао сам као ptица на gрани, сpреман
да се pреселим у gу{ћу и tоpлију кро{њу.
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Пењао сам се, задихан, дрвеним сtеpеницама као да идем 
               Боgу на pоказање.
Сpу{tао сам се низ мрачне ходнике као да сам изgнан.
Сtановао сам у собама pуним tаме, у tаквима држе 
                  кромpир да 
не pроклија. Собе сличне tраpу, заtрpане са свих сtрана.
Искривио сам враt gледајући кроз pрозорчић да бих видео
како се сенка, као ду{а, одваја од зида. Оgледајући се. Како 
                 неко долази.
Како gолуб, не ба{ крилаtа ptица, pолеtи али, ви{е се држи 
                  земље,
tек задржавајући висину у замасима крила. Тромо се tеtура,
кљуцајући у сtраху, не збоg мрва, већ да gа неко не додирне.
Коме да кажем – види{ ли tо? Коме?
Крилаtа tела леtе ка рубовима, pоgледају,
заврtе gлавом и одлеtе. И мој pоgлед pолеtи за њима.
Горе нема tраgова, tраgови се вуку само pо земљи.
Тако и сан несtане,
осtане{ сам у зgужваној pосtељи.
Сtановао сам tу. Осеtи{ pразнину, да си у њој,
без зидова али иpак сtе{њен, заморен, gлас tи се
зgру{ава у речи tе{ке као камење, од њих pрави{
оgраду, заклон, pоtpорни зид.
Како да задржим tо месtо? Како да сачувам облике виђене?
Рој му{ица над наgњилом кру{ком, да ли је tо
сведочење да она јо{ pосtоји?
Зуј pчела над слаtким tраgом,
gране умоtане у снеg,
руке у pени од саpунице...
Шtа оне сведоче?
Сад живим оно {tо ми се чинило немоgућим,
исpружених руку израњам на друgу обалу.
Избачен на друgо месtо.

ПОТПАЉИВАЊЕ ВАТРЕ

Док pоtpирујем ваtру, дим уједа за очи,
(Тамо диме, љуtи диме, tамо су tи враtа!)
gранчице се gрче, мада су већ суве и осећају
pеpео у себи.
Сад ће, недосtаје само неколико речи, да pлану,
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док их gуркам ка искрама које pоскакују
pо tанкој смежураној кори.
Ваtро, ваtро, ваtрице, pробуди се!
Гори, ваtро, gори gорцем!
Скривена дубоко, изађи као звер,
својим меким, врућим {аpама
pроpни се и pоgледај около.
Расpири своју снаgу,
да иза tебе не осtане ниједан уgарак
већ само pеpео,
само меки pеpео
и pонеки, сиtни, жеравак
као очи које ме знаtижељно gледају.
Заgреј ми руке
док tе додирујем чађаву.
Ваtро, ваtро, ваtрице,
изађи у pламену врућем!
Ако неће{, ваtро, ваtрице,
ево, у овој куtијици,
сpава оgромна ваtра,
pалидрвца жељна букtиње,
моле ме да их pробудим.

РАНЕ

Пуно је знакова, јо{ увек учим да их разазнам
и расtумачим. Поку{авао сам неке да схваtим, да их
оtворим – уђем у њихове tајне, али речи ми
ни{tа не gоворе. Као у сну, све је брзо и далеко.
Кад наpи{ем неку реч схваtим да немам њено искусtво,
да не моgу исpричаtи ни свој живоt, оно {tо је већ
одавно pро{ло, {tо се, неgде у мени, збило и tако
збијено pреtворило у ожиљке и жуљеве. Рецимо,
сpару{ена кожа од вреле воде на мојој левој руци,
врх браде чији ожиљак чесtо оживи у крви...
Да ли ме иску{авају? Живи и
живљи {tо су сtарији. Сва сећања су се сакрила
у њих. Као кромpир у земљу, закоpа{ један а искоpа{
мно{tво.
Пуно је знакова, они носе tереt времена.
Као {tо уgаљ, pоново, саgоревајући носи tереt
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ваtре и свеtлосtи, tако
време несtаје и
насtаје бол.

ЋУТАЊЕ

Понекад осеtим да је нека реч закључана, да нема
своје мисли већ, унуtра, чува tи{ину.
Ни за {tа не одgовара. Нечујну, gлас је зањи{е,
завиче, али не довиче, да би је неко чуо,
да јој се gлас оtвори,
да јој се tи{ина pросpе,
бар у {ум.
Дуби своје дубоко gрло
да једном каже како је
у tој дубини
у којој смо некада
сви боравили,
али смо заборавили.
Тако је и она заборавила
оно {tо је чини.

ДАНАС

Данас, tо је оно јучера{ње суtра које смо
очекивали.
Данас, tо је већ, pола јуче.
Док разgоварамо, већ
несtајемо, у времену
које нас храни,
да би били
суtра.
Данас, tо је оtвор
кроз који
време увире
и односи ме.



233

ПОКАЗИВАЊЕ

Кад разбије{ камен добије{
камење, добије{
множину. Али и у њој си сам,
pа је јо{ усиtњава{,
у каменчиће, да их лак{е баци{,
pљескајући pра{њавим длановима.
Тај камен који је pоtихо расtао,
да би био – оволики, да би се моgло уpиtаtи –
ко је већи слабић? Он, који ви{е
не може да расtе или tи, коgа је
gледање заусtавило.
Он који чува све у својој tежини
или tи који све заборавља{.
Сад се њеgова tи{ина и сtуден
pресиpа у tебе,
сад си tи он,
сећање tе разбија
у мно{tво.


