
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ГОЈКО ЂОГО

СУМОР

АХАСФЕР

Ја сам се света нагледао.
Леп је тај дармар.

Не знам шта творац
мисли о свом делу.
Онај што ствара
не објашњава.

Неки веле да би могао
доћи пре Васкрса
на генералну пробу
новог потопа.

Што се мене тиче,
кад ме већ упутио
у ову недођију
могао би мало
да умањи путарину.

Ко зна да ли ту песма
молитва или мина
могу нешто да помогну
избеглици на земљи
и на небу.
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ЈА И ЈА

Цвокоћи, цвокоћи колико хоћеш
потроши и те крњатке зуба,
не пали ме више
твоја усна хармоника.
Слушам те мртав ладан.

Смрзни се тупане,
то није моја брига.
Нађи неку другу избу
и наложи своје шапице,
нећеш се огрејати под мојом стрехом.
Доста су моја ребра
била твоја палидрвца.

Немој узалуд да ме зовеш,
зазидао сам врата, угасио ватру,
не дам ти своје тело да се уселиш,
једва сам те истерао.

Ако се ушуњаш кроз неку пукотину
удавићу те у мраку.
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НАДА

Не шали се лепа надо,
не заводи ме слепа бескућнице.
Твој језик је медом намазан
и за њега се лепи
све што крила од облака гради
а са белим штапом земљом ходи.

Хвала ти на позиву.

О како бих радо и ја узлетео с тобом,
без повратне карте и пртљага.
Мора да је дивна та авантура.
Али ниједна путна агенција
тај лет не осигурава.

Ипак, остави ми адресу
да знам где ћу те наћи
о Васкрсу.
Кад једноноги протрче
једноруки окрилате
слепи прогледају
неми проговоре
кад други Лазар устане
и ја ћу с тобом поћи на венчање.
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ПРАЗНИНА

Откуд ова невидљива паучина
што ми се за очне капке хвата,
око грла и ногу омотава,
с места се не мичем
а бауљам а корачам.

Неко ће рећи да сам луда
ако почнем будан да тргам
ту мрежу испредену 
од провидне смоле и ваздуха.

А немам ни воље.
Испод кошуље више не бије
ни отров ни ружино уље,
оно што сам некад на размирју
трошио у изобиљу.

Можда се ова материја маглена
на језику песника зове празнина?
Никаква промаја не може да продува
цевчице у глави и недрима.

Где ли је сад она магнетна рука
што ме из ћорине рупе и тмуше,
из тора и чопора, у висине вукла. 
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СОФИЈА И ЊЕНЕ КЋЕРИ

Узалуд ме будиш мудра ћуталице
зовеш погрешног човека
нисам више твој јатак
заборави тај број.

Не чујем и нећу да чујем,
оглувео сам слушајући проповеди
учитеља сутрашњег дана.
Све су то мирисна зрнца тамјана
и колутићи дима.

Прошло је време праповести.
Више нисам ни Савле ни Павле
нит мрзим што сам некад мрзио
нит љубим што сам љубио.
Горео и изгорео.
Не трошим од лане никакве опијате
још само да заборавим како се зовем.

Добра Мати Мудрости
време је да се отрезниш и ти.
Своје лепе кћери у короту обуци
и запосли као слушкиње
у јавној кући.
Овде нема посла за чуваркуће,
сад се у Србији љубе змије
и змијоубице.
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СУМОР

Зима
и живот без смисла.
Кроз замагљен прозор
видим реку која туда
никад није текла
и возара на скели
што на мене чека.

Веровао сам
да ћу и ове године
стићи да узорем
још једну бразду
у врту испред куће
али ово пасје време
у своје мутне локве потопи
моје снове и пројекте.

Онај што превози на другу обалу
могао би часак да одложи вожњу.
Да још мало дувам у двогрлу,
можда ће ветар сутра
растерати маглу.

А њему је свеједно ионако
неће изгубити посао. 


