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БОШКО ТОМАШЕВИЋ

BASIC TOMASEVIC

ИМАМ КУДА ДА ОДЕМ

У багремово дрво имам
куда да одем, у Господу имам
куда да одем, ево тих дана на почетку
лета што промичу у липу, односећи мирис на реку.

У вејавицу моје равнице имам
куда да одем, у прозор мили 
сред дечијих болести имам куда да одем,
у кров преко пута (што гледах га некад)
као снег падам и имам куда да одем.

У саоне што језде с родитељима давно мртвим имам
куда да одем, у лед с данима
што пролазе поред куће моје имам
куда да одем, у постељу Исусове боје имам
куда да одем, одгонетајући Време
и гробницу у себи.

У писање што Хераклита и логос снатри имам
куда да одем, за огледалима да кренем
у којима се огледају књиге моје имам
куда да одем, у пшеницу јула, у хлеб мој
с багремом мојим, имам куда да одем,
прободен из пролазности, преконоћ, у откопаном зеву,
идући тамо куда морам да одем имам куда да одем.
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BASIC TOMASEVIC

Ево како је било:
Почео сам да пишем песме
да бих их потом, те ране плодове без сока и жила,
све прецртао. Фајронт је дошао пре вечери.
Потом сам се залепио за
Хелдерлина и Хајдегера и провео над њима
дугих десет година, покушавајући да нађем
у песми биће,
дно извора, невидљиво унутра у масиву бисера.
Са стране, док сам читао Роберта Бартона,
придружио ми се Борхес.
Утувио сам да књижевност може да буде
инвентивно понављање, копање по теренима
„сабласних остатака једне напукле прошлости”
коју су други одавно запосели.
Полет према алхемији речи,
„која би пре или касније могла бити
приступачна сваком смислу”,
са буком морских шкољки,
насукао ме је на архипелаг
са главом на острву Рембо, 
са удовима у затону Маларме, 
са духом на атолу Целан.
Убрзо ми се смучила та самоћа,
девичански „чудни плач сувишка”,
па се вратих у градове
празне трансценденције.
Приђох универзитетима заувек угаслих мисли.
Требало је данима ходати ободом уранака
који се бацају у језик и искуство,
вадећи радости које долажаху
изненада изнутра,
терајући даље до улица које су
биле бесплатни поклони.
У једном сутерену живео је Бодријар,
у некој капији 
лежао је Бекет,
у једној изби на једној авенији
док је чекао да умре
пиздео је Буковски.
Друштво је било мешовитих страсти



625

али истоветне бесциљности.
Градили су на депонијама,
на гробљима,
откривали симулакруме
чекали на Годоа који,
осим као сигуран ковчег,
никад неће стићи.
Могао сам се придружити 
тим гигантима нове узалудности,
али морао сам да спасим себе,
да коначно отворим ненаписану свеску
да испишем коначне Лакане,
коначне завете,
да поставим коначне клопке
које чекају љубав
која спознаје
смисао
последњег дана,
меланхолију и сласт
задњег терета.

МИРИС ЧИТАЊА СТЕНДАЛА

У ово доба једном, у пролеће неко
уз мирис липа на клупи, на месту тихом
у парку читах Стендала.
Тај дан, давно, заувек оде.
„Текући Хронос ме преплавио.”1

Зашто живех тада, двадесета ми беше
по рођењу? Зашто сада који час пред гробом?
Човек, памћење и земља.
Живот што ме узе, не смрт, беше узалудна
глоба. Оно што волех силно оте се којечему.
Од смрти научих све:
где ми је место,
куда одоше жар и таштина
и шта бива с њима после летње туче.
Но, не пишем о томе!
Мирис читања Стендала зазивам,

1 Езра Паунд, Пизански кантоси, LXXXII.
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плахо њихање липових грана пред очи мамим,
гладне године потом
у шатору
где светлост не беше ни магла, ни сен
и где проборавих из незнања,
из нужности прихватања патње
када опозивати се не може ни живот, ни смрт
само прихватати ток.
Само прихватати ток
док срџба приања уз снег на мрамору,
на таласе жита у пољима,
на безобално време.
Јер ништа те не може спасти
осим заслепљеност
и опште знање да је тако како мора бити
с којом се полази у раку
испод младих воћки и вагина у цвату.
Сањај тамо двоструко једро,
балустраде Христа, Џојса – Стендаловог сина
и Паунда у кавезу.
У Трастевере зађи
где чека те Roma profugens Sabinorum in terras.
Пођи још једанпут из почетка:
око двадесете твоје читај „Пармски...”,
уђи у мирис липа,
у дан који по други пут заувек ти оде
твој живот ће бити круг
страх, нада и памћење
упорног лета и
тврдоглавог одбијања сутона. 




