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РАЈКО ЛУКАЧ

РОД РОЂЕНИ

ЖАЛ ЗА ПРОЗОМ

Дођавола са поезијом! Нека иду к врагу
стихови, строфе, риме... Нека се носе све ријечи
које не описују пролазност него јој пркосе!
Зажељех се оних дугих реченица без метра и риме,
као што се краљ пожели одјеће без гајтана од срме,
звецкавог ордења и украсне дугмади. Као морнар
пробуђен мазним шапатом у кревету јавне куће
што пожели олујно небо и високе таласе са пучине.

Као пиле у кучине замршених стихова уплетен,
пожељех да слова тастатуре хитрим прстима
претварам у све дуже реченице што складно се 
мотају у прозно клупко на екрану монитора.
У времену створеном за романе и приче,
умјесто стихова што их муцајући сричем,
волио бих бар педесет хиљада ријечи
да отипкам, па да ме бог поново види.

Прозу, прозу, а не звона и прапорце!
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КЋЕРИ МИЛА МОЈИХ ЛЕТА МЛАДИХ

Случајно се сетих старе песме из часописа
и позвах је да буде почасни гост у књизи.
Имала је само један захтев – 
да не одам читаоцима њен идентитет
чак ни ако ме критичари ставе на грдне муке.

Тако је без много размишљања и имало опирања
пристала да сведочи о мојој неукости и наивном 
погледу на свет који се у овом кратком 
времену без бога променио бар хиљаду пута, 
па макар због тога и сама надрљала ко жута.

Дуго је била у фиоци као Волт Дизни у замрзивачу 
и време је да се прекуца са бледог исечка из новина,
како би је прочитали, ако бог да, унуци оних који су 
читали је са сумњом у почетника и са прикривеним 
одушевљењем, па и унуци оне којој је посвећена.

О, стара моја, уопште ми ниси поружнела,
нити ми звучиш лоше после толико година!
Добро је што сам те се сетио и што ми прсти 
поново дрхте док те прекуцавам на компјутеру
као онда на писаћој машини пре него је украдена.

О, сећаш ли се и ти машине на којој сам те у глуво
доба, огрнут шињелом војника на одсуству, што је 
у загрљај вољеној отпутовао у мојој одећи, куцао 
и бацао ишаране папире на којима си се рађала 
у ноћи пуног месеца, усред нафтне кризе и рата? 
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ОНОМЕ КОЈИ ЈЕ ПРЕСТАО ДА МЕ ЧИТА

Благо ономе који је престао да ме чита
како би по други пут прочитао новине, 
да наште срца поново проба тазе вијести,
и благо ономе који је престао да ме чита 
како би укључио телевизор и још једном
узео срцу вијести већ прочитане у новинама.

Благо ономе који је престао да ме чита
како би се јавио на телефонски позив
и више никада није наставио да зури
у монотони низ слова и стихова,
нити се икада више упитао чему то води
и каквог то има смисла у његовим годинамa.

Благо ономе који је престао да ме чита
без икаквог разлога и неће више никада
завирити под моју корицу, помисливши
да је то за дангубе а он је на послу 
и чека га мукотрпно листање аката,
потписивање истих и печатирање.

Благо ономе који је престао да ме чита
како би закувао кафу и припалио цигарету
да одагна дремеж, а тешку кристалну пепељару 
ставио на моју књижицу да је више никада
ни вјетар не отвори пред њим и не настави да је 
листа поред узглавља на коме ће блажено заспати.
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ВРАТИ МИ МОЈЕ КЊИГЕ

Шта је с мојим књигама
Нећеш да их читаш ни да листаш
Нећеш да замараш ни очи ни прсте
Нећеш да упијаш њихов садржај
А нећеш ни да их вратиш

Врати ми моје књиге
Врати ми кад ти лепо кажем
Нећу више да чекам да дођеш до краја
И нећу да их читаш у мраку
Па да измешаш слова и погубиш речи
Претумбаш интерпункцију и растуриш листове

Нећу да их читаш из досаде
Ни пред сан којег жудно ишчекујеш
Ни у самоћи коју си препунио ћутањем
Врати ми их кад не знаш шта ћеш с њима
Нећу ни из ината да их још читаш

Нећу да ти улудо бледе на крилу 
И да им из каприца правиш уши
Сечеш нокте по њима и отресаш цигарете
И немој да се прегањаш са мном око њих
Кад не умеш и не волиш да читаш 

Ако си их изгубио
Врати ми моје књиге
А и ја ћу теби твоје
Чим их изгубим
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И ТЕБЕ САМ СИТ, ПОЕЗИЈО

И тебе сам сит, поезијо! Вријеме је
да одложим хартију и прибор за писање
као своје оружје што одлаже Наполеонов војник
коме је додијељена собица у Дому инвалида
и умјесто мача узима штап којим ће у блато
да утискује тачке испод упитника што
у недоглед развлачи све тању реченицу старости
коју исписују његови све тромији кораци.

Сад кад си ничија, кад се стидиш свог аутора, 
који је учинио све да те напише иако је знао
да никоме неће пасти на памет да те чита 
или рецитује, још мање да те преводи,
кад и имењак јеванђелисте Луке тврди како се
ни песме о Титу не читају мање од све друге поезије1,
радо бих писао књигу какву би и Бог хтио да прочита,
коју би још у претплати, ненаписану, пун повjерења,
поручио са бесконачног списка интернет-књижаре.

И тебе сам сит, поезијо! Која си ми гријала срце,
обилато хранила моју таштину, моју несаницу
претварала у ријечи а ријечи у слике, заваравала ме
како откриваш суштину ствари и суштину живота,
мамила међу слова у књигама да одгонетам смисао
и у мраку пипао да појмим шта сам то и сам написао,
и коју сам умјесто ваздуха пуним плућима дисао, 
за коју сам камен на ОРА туцао и често од треме муцао 
на књижевним вечерима, знај да пун ми је куфер рима! 

1 Лука Штековић, Песма (над песмама) о Титу.


