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РАДЕ ЂОКАНОВИЋ 

ПИШИ МИ НА АРБАТ 

ТРАГОВИ У СНЕГУ 

Потрчао сам као вихор 
за неким чија се контура 
само назирала у мраку. 

Омеле су ме испретуране ствари 
да се хитрије спустим 
низ завојито степениште. 

Студене чиоде првог снега 
заривале су се под нокте 
и жариле босе табане. 

Стигао сам тек до гвоздене капије 
кад он замаче за окуку 
оштру као савијени лакат. 

Коме се срећа осмехнула? 
Питам се док гледам отиске 
великих стопала у малом снегу.
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ЛАЖЉИВО ОГЛЕДАЛО 

Прилазећи вратима купатила 
угледах своје младо лице 
у огледалу на левом зиду. 

То је бронзано огледало 
у коме је први Етрурац 
спазио свој отмени лик. 

То је водено огледало 
где дечак Наркис 
другога хвалећи хвали себе. 

Заставши, одмахнух у неверици: 
чији је загонетни лик, 
у усамљеном сјају младости? 

И сасвим сметен 
уместо на врата купатилска 
у стаклену плочу ступих. 
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ТИТИРОВА ПЕСМА 

Толико лепих и умних речи, 
толико новинских наслова 
и јевтиних удворичких песама, 

толико филмова о ратном умећу 
и хвалоспевних прозних страница 
ни о коме, до тад, није начињено. 

Иако двадесетпетогодишњи граматик 
дечачки оплаках упокојеног старца, 
живог у смрти још десет година. 

Узвишене мисли хтедох написати, 
како то чинише многи наши Вергилији 
да би имање своје увећали и звежђе дотакли. 

Не надахну ме опрезна Мнемосина, 
лиру ми из руку отрже добри Аполон 
и ћутах, равно, четрнаест година. 

Не морам се, сада, ничег одрицати, 
ни дрвље бацати на Октавијана нашег Августа, 
свима беше боље у то мирно доба. 

Средовечним сузама и данас плачем, 
наивност je минула, стих ме не рањава, 
пишем ову песму, што није еклога, ни ода. 
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ТИХИ ЗАНОС 

Другачија је светлост над овим, 
вишемилионским градом, од оне 
магловите, начас упамћене и заборављене. 

Светлост у прозорима стамбених блокова, 
у ноћи без месечине, готово не гасне 
у касно свануће – напросто тоне 

у невидљиви пепео захукталог дана. 
И ови, док корачају тротоарима, 
загледани у екране мобилних телефона, 

не маре што се сударају са угаслим 
својим ореолом, и тишином, у узвишеном 
трену чежње на заласку. 

Некада, чекајући на излазак из тмине, 
и путници и пешаци, 
читаше стихове славних суграђана. 

Данас, тек по која времешна госпођа, 
у јутарњем усхиту пиљи у купусару, 
кроз дебели бинокл, у градском превозу. 

Други, на платформама ајфона и андроида, 
у ћутећем заносу сањају туђи живот 
и тону у параболу која није шифра 

ни путељак за избављење – није јуче, данас, 
сутра, није зебра на којој страдава 
забринути доколичар. Стварна је његова 

згрчена маса под плахтом, и контура на асфалту, 
и расквашена земља што одолева раном мразу. 
Лако ће укопати овог, сада безбрижног човека. 



29

ПИШИ МИ НА АРБАТ 

Ониска, светлоплава кућа у низу двоспратница 
готово на самом крају улице Стари Арбат, 
трипут је дужа од своје ширине, и несумњиво 

знамен – довршен је ту Борис Годунов – 
а зрно, од ког страда аутор у двобоју за част 
не веће од зелене маслинке у стасању, 

на сребрној тацни усправљено, поврх рукописа, 
и злокобно као крстарећа потоња ракета, 
пулсира у гневном ритму песникова срца. 

Мален је свако ко науми, дрзовит, да седне 
на тапацир округле столице, у часу док 
пушкински дух бележи, прве версе Оњегина. 

Оно што прижељкујем у мистичном разгледању 
јесте, да неку од многобројних муза спазим 
и посвојим, за будући нараштај несигурног пера. 

У балској дворани на другом етажу, присећам се: 
одавно премаших шездесет шест над метром, и 
тридесет шест, од вечности, давно строших 

а мермерном кипу на сјајном паркету, 
ни до зглоба над стопалом не досегох. 
Ипак: Пиши мне на Арбат в дом Хитровой.


