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П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ДЕЈАН АЛЕКСИЋ

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ

Ноћ pада на Природњачки музеј.
Мирна ноћ без веtра, мада се pовремено,
Уклеtом једру налик, на фасади надима велико
Плаtно са наtpисом Древни живот мора.
На tврдом зиду, сенке своју gолоtињу
Уче једносtавносtи и сtрpљењу.
Не види{ gа, али зна{ да је унуtра
Ноћни чувар једина tачка живоtа,
Тај власник gносеоло{коg зева
Над оtвореним pасијансом.

Само који саt раније, одјекивали су
Дечји gласови међу хладним зидовима
У кречној аскези, кроз музејску сtуден
Где сваки ехо извр{ава вољу времена.
Замисли све tе саблажњиве учиtељице
Како обиgравају око сtаклених коцки
Бранећи и{чезли свеt од моgуће {tеtе.
Замисли gолему сабраносt људскоg
Тријумфа у малим излизаним знањима.

Или замисли, рецимо, да си tи tај човек
Шtо седи на клуpи, у pарку pреко pуtа,
И види све ово – велико кружење живоtа,
Меtафоре и ноћ {tо pада на Природњачки музеј;
И да је сва околна јесен само tвоја, а tи мудрац,
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Јер лако је биtи мудар pод ли{ћем које pада.
Само замисли да си он и да ова pесма
Према tеби заузима pосебан ракурс,
Као и живоt pрема бићима која извуку
Ло{у карtу у древној иgри еволуције.

Ноћни чувар већ дрема и зами{ља{ како
Хладна pуцад њеgове униформе tињају муtним
Сјајем, као очи коцкара удовца у задимљеној крчми.
А ли{ће и даље pада, вечно злаtни pикови
Развејани са свих {pилова земаљских.
Али tи неће{ оtвориtи карtе pред свеtом,
Јер свеt је онај уморни кусtос коg нервирају
Сва tа размажена pлавоока деца, бучна
Међу скелеtима миоценских риба. 

ИЗ АЛБУМА

Једно леtо, tолико сtаро
Да једва држи на окуpу
Своју злаtну олуpину.

Лица која висе о соpсtвеном
Осмеху, као у неком сpором
Водвиљу чија су pублика
Побожна сtарица и pекарев {еgрt.

Мене јо{ увек нема, али свеt
Збоg tоgа није мање tачан.

Заслужисмо ову нашу малу славу,
Певају уgлас сtарински куpлеt
Док свеtло, tарнеровском јереси
Наtруњено, искоса pада на сцену,

Са које они никада неће сићи
Носећи своја лица у злаtној леpри.
Све је tо заtо {tо мене јо{ увек нема,
А нема никако ни аpлауза,
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Јер сtарица се неpресtано крсtи,
А оно момче зева ли зева,
Као и свако ко у свиtање
О свом живоtу pрича са хлебом.

СИЛАЗАК

Дечачка вера у tо да сaм рођен
За велика дела, јављала ми се
У виду оpсада наивних надахнућа.

Умео сам да сиђем у себе pоpуt
Археолоgа који pали {ибицу у хладној
Гробници заборављеноg краља.

А доле, умесtо сна и злаtа – само сtари верgл
Шtо у бескрај pонавља веселу мелодију
Под pрозором младе сtидљиве gрбавице.

Нису је, сироtицу, звали на њено
Соpсtвено венчање, pа јој осtаје само
Да везе моноgраме на {tирканим марамицама.

Од tоgа су јој pрсtи хладни и бели,
А уздах древнији од соли. Уосtалом,
Шtа има да tражи на tој скаредној gозби

Где се наздравља љубави на давно мрtвим
Језицима и pије pоследње вино свеtа,
Куpљено злаtом из оpљачканих gробница.


