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БРАНИСЛАВ ЖИВАНОВИЋ

ПОДНЕБЕСЈЕ

ХОДАЊЕ НА РУКАМА

Цветамо наглавачке 
хватањем за корење.
Пребирамo тло прстима руке
подупирањем ногама о небо,
и само се још маковим зеницама 
држимо за оно што знамо као стварност.
Ходајући на рукама 
научићемо да није једноставно 
пољубити Бога и носити терет себе 
који је спрам терета света несамерљив. – 
Терет себе, што у инверзији
Атласовог комплекса 
притиска таваницу да те сломи 
под властитом тежином.
И нигде хералдичког ослонца
за пад на колена, у молитву, најзад.
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ФАРЕНХАЈТ 451

Све мање је времена за читање,
све мање је времена за писање. 

Стварност је машина за млевење смисла.
Када будеш излазила на улицу, обуј чизме.

Између тебе и поезије зија провалија;
између мене и овог стиха расте однос.

Доћи ће отац свих ствари и стварност коју знамо ће стати.
Навући ће ковачку кецељу и кренути у обилазак града.
Стрепња и неизвесност притиснуће плафоне и врата,
сићи у подруме, упузати у стомаке и зидове за понос.

И цветаће ватре у погрешним рукама у прах;
цветаће књиге у ватри разрогачених очију, да рањавају
прсте језика што не познаје страх,
јер речи се не плаше смрти речи које смрт прогањају.

Негде при крају ове песме
пустићу је да ромори у овој кући од костију;
у овој соби у којој примам имагинарну хостију.

И доћи ће отац свих ствари, и време које памтимо ће васкрснути.
Спаљена књига добиће новог власника,
а мртва уста гласније запевати,
јер ван смрти нема риме достојне ужаса тих патника.
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КЛАТНО

Пакао могућности нису неодлучности.
Човек-клатно у палати безмерја и вишка,
ако изабере, зауставиће време тик
у тачки сидра жеље – пресеку одлуке и так.

Дуг је пут до доле. 
Ледени пликови

подупиру стопала дужином пасареле
вертикалног вортекса. Акробатски трикови
држања за ваздух како би се среле
у мраку: влажне ноздрве и мутне силуете
фигура од снега из уског грла баждареног левка.
У освит осврта плете орнаменте
злочин што без краја сипа десној руци лева. 

По завршетку тачке, 
међу облакодере
лети наглавачке 
бог Хипербореје. 
Као прекомерност 
која доводи до мере,
поринут у спремност 
сидром са именом жеље.
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МЕСЕЦ, ПЛОВАКАСТРОНАУТ

Поглед у Месец, ту флуоресцентну бову
што мења облик у зависности 
од површине воде, са које виси 
и јавља нам вести о надолазећем таласу.

Лампион Луне метонимија је кациге астронаута:
пут, а не путник; путовање, а не циљ.
Мрље које носи печати су месечарења,
негатив нашег света у одливку његових кратера.

Звездана перут из косâ сиренâ
стратешки је распоређена у мапу неба:
инвентар дна огледала човека
који пеца суштину своју да упеца.

Загледан у пловак схватио је: 
његову узалудност, своју узалудност
и узалудност гледања у пловак,
са мртвим мамцима у ранцу, 
надмудрен очима које га виде, 
али које не може да види.

Враћа се кући поспан, ужарених образа, 
празне мреже и удице – 
попут сидра које није пронашло своју дубину.

Затворен у куглу у којој веје када се протресе,
сакупљамо остатке снова 
у расутом пелуду неодсањаног Времена 
сенилног космичког часовничара – 
избеглог на задња врата мемљиве антикварнице – 
никада показаног лица Јануса самоће.

Наши епители беле се на полицама, 
статичним предметима и равним површинама, 
и сваким потезом крпе 
помало одустајемо од себе.




