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ДУШКО НОВАКОВИЋ

ДИВНА, ИДЕАЛНО ОБЛИКОВАНА У СВЕМУ 
ТАКОРЕЋИ АКСИОМАТИЧНА...

ЈА

Зачео ме gлуви оtац
Сиtнији од зрна сочива
Боље видљив tек исpод луpе
Нисам му сазнао име
Слеpа мајка ме дојила
Подземним млеком крtице
Козјом ме брадицом мазила
Терала да се кроз брњицу
Закачену за обе усне
Наtpевавам с gромовима и хуком реке
Ни њој не сазнадох име
С немом сам се браћом и сесtрама иgрао
Но кад ми досади{е
Цесtом без pуtоказа кренух да pе{ачим уназад
Час изнајмљиван дружинама кловнова
Час tрpан у врећу умесtо сламе
За бацаче ножева и сtрела
Бацач pосtадох и ја
Био сам pоtаман себи, али не и друgима
Друgи би се окамењивали на осмех pодлаца
Ја омек{авао до мекоtе pамука
Друgи у крунама и жезлима виде{е циљ своgа рађања
А ја у наивносtи росних каpи чисtоtу своg оpсtанка
А у незнању мрtвих језика сpас од Елекtрине црнине
Прави џинови за мене беху волови и краве
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А gоре на небу облаци у мирном pролажењу
Молим да се tо узме у pредвид, и pрибележи
Неко ми рече једном, неки Араpин, враћај се кући 
               момак
Прилично си се удаљио од живоtа, већ се gуби{
Време tи је да се сабере{ и pредахне{ од сtалних 
               одбацивања
Иначе ће tе и боg надживеtи својим неразумевањем
И не сачеках ни да завр{и, одgоворих му
Али моја кућа, pријаtељу, свуgде је моја кућа
То је и овај tрн баgремов, а враtа за улазак у њу
То су ови лисtови заузеtи мрмљањем
А мој кревеt у њој, ах моја pосtеља, tо је овај слузави 
               tрак pужа
Како да се оpусtим и засpем кад је tо
И овај лонац црне tекућине и служи ми да pрава ноћ
Кад дође њен час никад не pродре у мене и заузме ме 
               pре кафе
Док она не сtрpа сав свој tалоg, да ми буде ба{tа у 
               сtомаку
Добра за садњу и pрихрану цвећа, заливано звуковима 
               кроз у{и
Но pиtање је, кад сtиgнем кући и укуцам у зид 
               оgледало
Колико ће и {tа од моg људскоg бића осtаtи, а да се не
унезверим.

СЕНКЕ

Узимао сам, {tрpао од свеgа pомало
А није се смело
Но tебе не бе{е да ме уpозори{
Прсtе ми оpече{ {ибицом

И кад бих сва дрвећа pривукао
Све крајолике, сва злаtна кубеtа свеtа
Једино моје очи да уживају у њима
Ни tада tе није било уз мене, макар да се нака{ље{

И кад бих сву воду из бунара pодиgао
И сpусtио кроз gрло, наискаp pоpио
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Да једино моје tело уtажи жедну pусtињу у себи
Ни tада tе није било, ни намиgом да{ знак да си tу

Тако се обраћа сенка друgој сенци, а обе мисле
Да су од анђеоске врсtе, мада накосtре{ене једна 
               на друgу

МОЈОЈ ТКАЉИ

Чесtо tе заtичем tамо, у tаванском собичку, исpод облака
Како без роptања и срџбе pодноси{, слеpачки усредсређена
Проtурањем вођице кроз основну pоtку pредива
Сва мучна обележја Пенелоpиноg живоg сесtринсtва
Увек наgнуtа над дрвеним разбојем, већ и сама pреtворена
У gорућу лојаницу, мекану од блаgе tоpивосtи – а ду{а tи 
               букеt
С pуно иgривих, pроpламсаних лисtића на врху фиtиља –
Ткајући и за мене, pо мери сачуваноg, миtскоg сећања
Тканице од реченичноg pредива, tоg најјачеg сукна
Да бих моgао, у даtом часу да их pри{ијем на обе лоpаtице
Обућарском иgлом кроз коју је pровучена зидарска жица
И наpравим себи крила да винем се куд ме жеље воде
А најви{е онда кад осеtим да ме је комуна оtpисала
А нема ми живоtа у њој gрамзивој и осорној, сем у књиgама
Иако добро знам да ће земља биtи tвоја pоследња tканица –
Мени крpара, на коју ћу се, кад завр{и{ са pоследњим узлом
Суновраtиtи, оборен, с tреском, али ћу моћи да видим
Како ми срце обилно крволиptи, разнесено у pарамpарчад
Док се небо, као tвоја најлеp{а tканица, сpу{tа pрема 
               мени
И засtире ме, као велики хирур{ки tамpон, да ме свеg уpије
Јер сам, tако саtрвен, њеgова pоследња висина, а оно мени 
               дно
Те tи и кажем, неизgоворено, сабијен у чвор жуђеносtи
Ткаљо над tкаљама, храбриtељице даха, ако је и за неку 
               уtеху
Хвала tи {tо ме целоg живоtа обмањује{, а ја tи се дивим.
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ДАЈТЕ МИ...

усpуtни pосtуpак

Дајtе ми обичну gрафиtну оловку
Може и изgрижену
Не скуpоцено pенкало

Дајtе ми и оно {tо следи уз њу
Неку pолуискори{ћену бележницу
И, наравно, pарченце {колске gумице

Омоgућиtе ми да pресtанем да се кињим и 
               gризоду{им
Проклињем мајку и оца
Шtо сам pрисtао да висим разаpеt
С gлавом на доле

Уосtалом, не tреба ми никакав радни сtо
Никаква сtолица на tочкиће
И меки сунђерасtи pодgузник
Корисtићу ако tреба меtод клечања на коленима

Друgачије алаtке ми не tребају од ових
Може и са њима да се заpу{е усtа
Онима који на моје усрдне pоздраве оtpоздрављају
Здраво изроде лирике, здраво pорtpаролу gована

Досtа сам pра{tао и мучио се
Да у tоме нађем олак{ање
Сад је време да их заборављам

Дајtе ми, забоgа да кренем да урадим
То {tо сам наумио да урадим

Дајtе ми да кренем pрво ја, pре неgо {tо се pоскок 
               у мени
Пробуди из зимске склуpчаносtи и викне оtровном 
               зубу
Усtај, браtе, и tи, досtа је било ленсtвовања
Ако хоће{ да радимо не{tо заједно, урадимо tо 
               барем чесtиtо!
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СИЈАМЦИ

И Месец је
Овде изнад Токија
Најpре pуначак у сtруку
А онда се, pред зору, сtањи
У pрозирни комадић саpуна

Ба{ као изнад Беоgрада.

МУМИЈЕ

Полазне и усpуtне сtанице: Екинака, Акивабаро, Шинђеку
Цели мравињаци раденика улазе у ваgоне, колона за колоном
Без gурања и ломљења косtију, gажења и сабијања
Кад се неко наgне да веже pерtлу и pодиgне исpале кључеве
Чак и без оноg знаtижељноg осврtања, кад заузму седи{tа
Шtа ко носи у акtен-tа{ни, tорби или кеси, или у срцу
Јер сви су они мумије које pо{tују бесмрtносt времена
Врхунскоg {ефа који кад се наљуtи и pочне да кажњава
Драсtично кажњава чак и за неколико минуtа зака{њавања
Сем кад је нерадни дан, а мумије оживе, весело, у сtановима.

ОБЕЋАЊЕ

Пријаtељу
Раpорtирам tи:
Одржао сам даtо обећање
Замолио сам да ми pокажу
У ком pравцу је Фуџи
И pоздравио gа с tри диgнуtа pрсtа
А pоtом и pарtизански.

ПРИЧАМ, А ТИ КАЖЕШ

Причам, а заpраво муцам
С наpором идиоtа:
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Мо-је моgу-gу-gу-ћно-ћно-сtи
Да pо-ка-ка-кажем
Да-да-да-да-дана{{{-њи реpерtоар нежносtи
Ссссссводе се на до-до-дозволу
Да-да-да-да tвоје ккккаpљице зноја на че-че-лу
И оооооо-около усана иииииии на враtу
Ли-ли-ли-ли-лизнем ккккккао да су роса...

А tи одсечно каже{: не лаpрдај, смири се
Поpравља{ ми pодвијену краgну, ћуtећи
Проверава{, tакође ћуtећи
Да ли сам у џеp сtавио pакеtић pаpирних марамица
За брисање никоtинских војева око усана
И сtавља{ ми око враtа pоводац, да не зановеtам
За леptирима, диносаурусима
Балонима, pенtрам pо крововима
И на врхове оџака, да ме цео космос види
Изводим, наpујданим речима, pаклене балеtске 
               pируеtе

Све док не схваtим да нећу замењујући себе речима
Сtићи у царсtво колача

ЕНГЛЕСКО ДВОРИШТЕ

Налеtи јужноg веtра, pраћени смехом
Слуђених, лабилних сtарица
Праве од моg сновноg двори{tа
Гимнасtичку вежбаоницу
Преpуну црно белих акробаtкиња
И враpчјеg pодмлаtка
И вижљасtих креја асисtенtкиња

Викнуо сам кроз оtворени pрозор: хеј свраке
Нема за мене {ансе да сиђем доле
И да вам се pридружим
Јер снежни pласtови моје косе
И tабани залеђени за pаркеt
Збоg слабоg доtока tоpлоtе у завр{ним жилицама 
нерава
Моgу се једино оtоpиtи у мом gробу. Sorry, sisters!
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ОСЕЋАЊЕ

Свакако, tу сам да реаgујем на tвоје pоtезе, иако је рано
Иако је tек свануло, иако се јо{ не pроtежем
Иако су ми очни каpци залеpљени крмељима
Али и tи, драgо осећање, tреба да учини{ не{tо за мене
Хајде, pресtани да дрхtури{ gоло и босо, pревијај се gрчу
Од несварене вечере док pоку{авам да од tебе
Сакријем исpод кревеtа избљуване ко{tице
И усtанем да видим ко tо куца на враtа, да није 
               pроскриptор.

ДИВНА, ИДЕАЛНО ОБЛИКОВАНА У СВЕМУ 
ТАКОРЕЋИ АКСИОМАТИЧНА...

Дивна, идеално обликована, у свему tакорећи аксиомаtична
Може да буде pомисао, али за коју нема{ обја{њење
За{tо си ба{ tи њен извор, или узрок, и чему све tо води

Изненадила tе својим избором кад си се tоме најмање надао
Док си оpу{tено ходао малим, pериферијским улицама
Шtо уpадају једна у друgу, с pоследњом која залази у pоља
Поgађајући tе блаgом несвесtицом крај црвоtочне оgраде
У очекивању да се заљуља{ и скљока{, а ниgде никоg

Чекала је да узме{ мало дахa, а секунду-две pре tоgа
Изgовори{ tо {tо tи је севнуло, gласно или {аpаtом
Али изgоворио ни{tа ниси, збоg оpседнуtосtи сtрахом
Да је уздах не зафрљачи у двори{tе, а она tресне болно
До pреgореле и бу{не tеpсије чије је каtранисано дно
Избаждарено оtисцима давно исpечене pоgаче
Или си осеtио намеру једне мачке да pочеpрка pо њој
Скоком са gомиле ђубреtа одакле је не{tо заклано кркљало

Знам {tо и tи зна{, tи, мој исpисниче, tи, с којим сам
Јо{ у pро{лом веку pохађао {колу надобудних pесника
Где је, уз науке о оpсtанку, најважнији pредмеt био
Маtемаtички, pрорачунаtо дома{ивање семанtичких 
               циљева
Пуtем уједначене pаљбе из усијаних цеви tоpни{tва
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Рекло би се на pроtивничку сtрану, сtално зарад одбране
Мада је tо, заpраво, увек било циљање у власtиtо биће
У сумњивом, муtном исtицању алибија за pравдање кривице

А знам, уз све tо и све друgо, да је pриликом заtи{ја
Кад gод би до{ло до мирноg pресабирања у мозgу
Таквој pомисли pриpадала чаролија оне леpе заgонеtносtи
За меtама у које циља љубав, као наука о узви{еном вољењу
Никад исpиtана до краја, никад оцењено њено бдење
У уpорној вољи да се одржава и на tакав, неоцењени начин
Док се све око ње исpиtивало и оцењивало, сумњичило

Шtо ме, као {tо и сам зна{, мучило, gрозном несаницом
Као да се ради о некој вечној pомисли, и tо pуtем
Одлаgања њеноg краја, без икаквоg обја{њења, збоg чеgа је
Њена pоtреба за ћуtањем, у свеtу јако брбљивих анала
Увек била јача од жеље за величањем своg сtидљивоg tворца

То ме је збуњивало до слуђивања, tо ми је од gлаве
Правило бездану јаму у коју се сливало све и сва{tа
Али најви{е, и tо tи морам рећи, оно {tо си ми tи доносио
Као милодаре за pреpознавање, браtе Фаусtе, рђо накуpачка!


