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П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

АНА РИСТОВИЋ

СВОЈЕГЛАВО НИШТА, ПА БЕЗГЛАВО СВЕ

* * *

Ово је pросtор
чежње
између исpруженоg длана једне
монgолоидне девојчице
и измакнуtе руке њене
јаркона{минкане осtареле мајке
исцрtаних обрва коралних усана
ве{tачких tреpавица сtиснуtоg gрла
намрgођеноg чела већ у pодне
док крећу се улицом и pеtа се
за pрсtима сpоро tаљиgа
Шtо су ближе друgим људима
tо је корак између њих дужи
сpруд у мору ћуtње
и pросtор чежње {ири се
tуpо сечиво које дуgо
pродире
Али осмех на лицу tе кћери ничије
ничим изазван tакав је
да је и оtац и мајка и родбина
улици целој
уснулој, gлувој и у tрену
обасјаној
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* * *

Кроз tу наpу{tену кућу
веtар свира као кроз чеgрtаљку
Миса солемнис за бубе, pауке и tравке
Из ње јо{ само ноћ износи
сваки накриви сунчев зрак док
облаци pадају сtрмо, ненајављено и
наgло на њен pраg

У tој наpу{tеној кући
ни pамћења ни pоgледа ни сtида
ви{е ничеgа осим осам линија
на зиду
на различиtим висинама
са ценtименtрима
и именима

Никола Зорица Сtанко Ивана
Сtанко Ивана Зорица Никола

Неко из tе наpу{tене куће
наgло је pорасtао за само један дан
а смањио се {ћућурио
зgурио pод tравку најмању gорку
док чинило му се да ће gа убрзо
разносиtи колонија мрава
pо овој земљи којом одувек и заувек
миле и милеће pужеви док од својих кућица
не расtају се

* * *

Данас су ба{ нежне pаpуче оноg сtарца
који свакодневно седи на клуpи у ба{tи pред кућом,
pод pролеtњим сунцем pовијен,
бео,
свеtао
и неpомичан
као анtички киp док зури некуда
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јо{ даље у pразнину
из pрежвакане pуноће заgледан.

Паpуче кариране {уњалице-скривалице
које се pре неgо {tо крену наtраg
у хлад
у мрак собе
наpуне

лаtицама му{каtли, комадићима tраве,
 pонеком бубицом, семенкама

и коначним,

pоtpуним бексtвом.

* * *

Прохладно pодне сади tе у једно месtо као tрн
који се нада да из њеgа може израсtи
и дуgоtрајна pузавица
и једнодневна ружа.
Зна{ да не може{ биtи и једно и друgо
и да се никуда јо{ дуgо макнуtи неће{.
Али заtо, све до касно у ноћ
pрелази{ pрсtима
pолако, pажљиво и нежно
pреко исpодвлачене реченице у некој pозајмљеној књизи
као да pрелази{ pреко нечијих вена
и осећа{
како у tој блаgокривудавој линији
pулсира крв.

* * *

Чисtије,
меканије,
tи{е
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од свакоg

чисtоg,
меканоg,
tихоg

било чеgа.
Само ду{а уpорно {криpи
pод ђоновима. Посtоји суtра,
вера у невидљиво, pа наgли сумрак
у збијеним ваgонима за које
не зна се куда иду.
И tо својеgлаво Ни{tа
које нас целоg живоtа pраtи
у намери да pосtане
безgлаво Све.


