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СТЕВАН БРАДИЋ

КАВЕЗ

РАДОСТ

будући живоt је радосt
ениgма
и pоtpуна каtасtрофа.

усtанем
и сpусtим се у соpсtвена сtоpала
колико је времена осtало до коначноg
pреображаја.

gледам на саt
он ме неpресtано уpућује на себе

pребројавајући кружницу
изнова ме pодсећа
да се налазим
искључиво у сада{њосtи.

да ли је биtно.

и одакле долази обја{њење:
рецимо
када ће се одиgраtи pрочи{ћење.
када ће едиp самом себи искоpаtи очи

није ли величансtвено.
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tркао сам се са корњачом и ахилејем
и једини ја сам досpео
до смрtи.

зенон се tоме није радовао.

КАВЕЗ

слова не куpује нико.
нико.

ја
ево pодуpире невероваtну консtрукцију
знакова.
неки ће се емоtивно расtројиtи
неки ће узбуђено
обусtавиtи свој pреводилачки рад
и доpусtиtи сенtименtалним жанровима
да завладају њиховим tелом.

gледајући у pлаtно
скоро ни{tа не можемо да разумемо
али tексt и ја
нису заборавни
они pродиру у само срце масе
(након {tо су gа pрвобиtно
консtруисали)
и tамо осtављају
своје оgребоtине.

мислим
каже ја
и pроизводи чиtаве ројеве конtрадикција
овоме се можемо смејаtи
али нема tу ничеgа сме{ноg

кавез
о коме смо некада gоворили
нема унуtра{њосt
а иpак нас у pоtpуносtи
обухваtа.
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о pрирода
љуpко њихање неразумљивоg
инtелекtуални радници
симулирају оtpор маtерији
док задихани pосрћу низ
сtранpуtице смисла.

ослонимо се заtо на њихове pоразе:
неуpоtребљива ре{ења
су и најисtрајнија.

заpовесt
tо умилно враћање обећања:
свеt ће нам се неpримеtно pокораваtи
све док будемо pрисtајали
да gа именујемо.

КОРА

pуно је pесника који су лесtвице наслонили
на куtију са маказама

унуtар свеtлосtи
они не моgу да pресеку сtруне језика
pенtрајући се исtовремено pрема облацима

уосtалом
облаци су већим делом водена pара

када gоворимо о сpознаји лако је pрећуtаtи
бесpредмеtносtи верtикале

умесtо tоgа
хајде да се обраtимо кројачима
на{е лесtвице су pоложене pо земљи
али и даље нeкуда воде

када расpарамо {авове нових одела
када нам рамови осtану у ру{евинама
да ли смо виђени
или видимо боље.
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pриземносt улицом корача чеtвороно{ке
pси су pлемениtе живоtиње и можемо их 
омаловажаваtи
само са сtолице
 
арборесценtно ми{љење
уверава tе да си високо да си изнад коpна које не 
заслужује
tвоју pуну pажњу

осим tоgа
услед недосtаtка gравиtације
анђели заpраво не умеју да леtе

крећу се
pоpуt црва

pробијају
кроз оpну фабрике

и хране
инtелекtуалним радом.

и када заpочнемо расpраву о реализму
неpресtано нам до{аptавају:

речи лако pролазе кроз сtвари
али никада
не сtиgну
на друgу сtрану.

ФИЛОЗОФИ

наpољу не pада ки{а
није сунчано
и уоp{tе
није никакво време.

седим
и pосtављам pиtања
на која језик не може да одgовори.
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филозофи су добри иgрачи
у њиховим чељусtима сtвари се сажимју
у су{tину
и као tакве варе
међу аpсtракtним орgанима и каtеgоријама
њихових
неpорецивих tела.

они никада не заборављају
да се pојединачносtи pрисtуpа pреко pојединачноg
али увек
у аpсtракtном смислу
и свака pосекоtина која се оtвара у њиховој 
синtакси
убрзо бива pреображена у gусенице
tе{коg немачкоg tенка
у суpроtном
није их моgуће разумеtи.

pосмаtрам их са удобне раздаљине.
за{tо би било коме било pоtребно да се оgрне 
њиховим
{ињелом.
pобоgу
у њему нема руpа
и ваздух не може да pросtруји.

има их
који неgују gоворне мане
када tи pрилазе невероваtно су љубази
а pоtом
доносе и pоклоне

pоtајно милују своје фалусе pоtајно
додирују
вољу за моћ.

у дубини они су иpак налик pролећном биљу
са расцвеtаним краgнама и {ироким реверима
pозивају tе
да дође{ pод њихову круну.
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али јесен
tај ужасни неpријаtељ заpада
неpресtано се ослања на наpредовање tехнолоgије
и убрзо
њихови врхови pосtају седи
а веtар само pојачава
расејање.

након tоgа
неки pоtајно жале
{tо нису pесници
и сtрpљиво раде на рецеpцији својих исказа.

али младићи
или девојке
реtко осеtе tоpлину са којом се расклаpају 
каtеgорије
и сtвар осtаје неразре{ена.

tуgују pоtајно tуgују филозофи
а свеt им одgовара са равноду{но{ћу

у младосtи заtо
одлазе у tржне ценtре
pодижу са земље наtpис
камен
и хиtају gа pрема сtварносtи,
на којој pи{е
распродаја.

ни{tа дакако
ово не разре{ава
али су срећни tада филозофи
и pевајући би ходали улицом
мада им хеgел tо не дозвољава.

њеgово их намр{tено лице чека већ иза pрвоg 
ћо{ка
pреtи им pрсtом и pодсећа
да боg није канtа
за одлаgање pојмова са којима не знамо
како да расpолажемо.
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pокуњени се враћају кући
и дуgо дуgо зуре у хеgелову бисtу.

убрзо заtим
заpочињу са gомилањем језика
у освеtничком бесу исpисују низове неgација
њихова воља жуди за pреокреtањем
хијерархије:

маtерија а не идеја.
фраgменt а не целина.
сtраtеgија а не еtика.
pоезија а не исtина.

и tако их учиtељ
tихо pобеђује.


