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ПРЕДРАГ БОЈИЋ

(НЕ)ГОВОР

ПОСВЕТА

М.

Волим: неимање, највеће на свету
И када руке склопиш; када вода
Проспе се, смешно, по белом паркету
И туђе дете, волим, кад прохода

Осмех без разлога, ко воћњак у граду
Чим поноћ испуни наручје и жеље,
Речи, које нам, неспретним украду,
И пред, неискрено, јефтино весеље

И памфлет волим. Одраз са фењера.
Мокро бусење земље; када личе
Фолије празничних бомбоњера
На свилене бубе, и тврдокрилце.

НЕСЛИВ

1.

Све плиће је огледало људи.
Корита мру (водена декаденца)
Ни слива, ни пецаљке, ни водоземца.
Ни хука да те што не плове буди.

Камо јој бурка — сенка сплава
Макар играрија тобожње скеле;
Обале јој се у гркљан сплеле.
Зелена; никад и не би плава.
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Не треба суша. Зар већ нема?
Збиља, шта остаде од колажа:
Подмошће, утроба овце, плажа.

Напусти земљу још једна вена
Пресуши Богу још једно виме —
Остаде седра, и суво име.

2.

Обећали су мртву монету
Да сува корита зброје по свету
Не би ли, узводно, и њима неко
Непостојећом, приспео реком
Чуном без чуна, ил полубродом,
Некаквом, које и нема водом
Да изађу начас из свога песка
(водена пошаст, морска гротеска)
И виде празноћу на истој обали
Коју су водом назвати пробали.
Да слатководне не море бриге
(Кога ненаписане утопе књиге)
Лакше би било са речног бока
Схватати воду, да има тока.

3.

Сва копна безрека да се скуче
У грудни кош слива од прекјуче
Не би ли схватили бар део тога,
Сада већ бившег, воденог бога.
Неком се од нас, биће, и чини
Да вода је, без вере, у суштини
(То је што воду од суше склања
У нешто без делте, и извирања)
Неслива нема, већ, све је само
Река, коју ми не схватамо –
Одсуство слапа, копнени урок,
Сметнути с ума брзак и суток
Јалови очух бившег рукавца;
(Ни суше нема из тога правца)
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* * *

Јесен је савест природе
У смиривању ствари
Најлакше се занемари
Збег лета у њен окер, и њен цинобер благи

Па све доживимо као превару
И као закидање на ваги
Као победу бронзе под којом рђа режи
И шуму чијим се крошњама зачињу младежи

Јесен је савест природе
У смиривању ствари

О ПОТОМКУ

Оставићу ти: нешто празних страна,
Једноту, да памтиш, кад ме, тужну справу
Трампе за простор добу, забораву;
Ненаписан роман и каталог мана
 
Када ме речи, тад ничије, занесу
Тобом ћу, ваљда, макар делом бити
Које нисам знао ником прозборити:
Мисао-костур у словима-месу
 
Напразно. Само, још и једна мрва
Уполежаченог свеживота-хлеба
Пада(м) са трпезе непоста. Ти прва
 
На време, нас, посведочи; ако треба:
Све што се од мене никада не зачу
Ти обелодани у свом првом плачу
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ЗАГРАДА

1.

Међустих немим слоговима
(Тело и душа, разуме се)
Чељуст у служби звучне пресе.
Значење тешње (ако га има)

Згрчен осмерац у подбратку –
Псовка ко псовка, те врти се.
Дугачка прича напушта списе
(Сужава се у строфу кратку)

Све ће изрећи два-три реда
(Четврти, нешто другачије)
Неговор. Тајац смисао не да.

(Не)написано је – а ништа није
Заграде су нам непреведене!
(Уз такву песму, где да се дене)

2.

Оклоп наместо недостатка:
Реч се (семе) у песму (тле)
Омашком, другим значењем сатка
(Ненавикнута на јасно зде)

У окну, штавише, у обручу
Присна спона с тим што је мимо
(Биће, због тога, у таквом кључу
И о целини да говоримо)

Загрљај, свеза (или облога)
Како ли заграда остало схвата
(Што у њој није). Песма: припрата

Реч ван заграде: храм ван бога
Платно без уља, дажд без пада
(Животу јесмо ли ми заграда)
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О БРАНКУ

Самота. Шупља су једра. Плава
Вреба те лагана реч. Из луга
Који још само ничија глава
Не измисли. Самота. Туга.

Како те време прешаптава
У нереч због које се пати
За прстохват сна, толико јава.
Самота. Дрско те не узврати

И још те нежније не понови,
Бездањи, Безноћи, и без ушћа.
Реч те, лака, у најстарију пови

Кад проза песми разрови плућа
(Када те буквар речи прозове
Што ни о чему не заслове) 




