
ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

ЂОРЂЕ НЕШИЋ

ДЕТАЉИ И ЦЕЛИНА

ЈЕЗИК ЈЕ ВАСЕЉЕНА

Језик је као космос,
свевремен, бесконачан.
Он памти шта смо, ко смо
и рачун има тачан

за простор и за време.
У потомку и претку 
он чува прво семе –
реч ону, на почетку.

Оном што тек ће бити
у језику је врежа.
То су те златне нити,
од њих се плете мрежа

речима насељена.
Језик је васељена.
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НА МАРГИНИ

бољи је преглед игре и дисциплина ума
дистанцира н од буке и вавилонског шума

лакше ћеш досегнути пун иронијски отклон
срж збивања је казна а маргина је поклон

ту си ближе фусноти и податној белини
и детаљу који те увек води целини

са маргине ћеш први прећи на други страну
и разабрати сиже и расплет у роману

одатле ће се вечно ширити древни наук
да увек с руба дођу и весеље и јаук

на исто кад се сведу и морање и хтење
с периферије стижу варвари и решење

напомену запиши на узглављу маргине
пре но смисао клизне с оштрог брида пагине
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НЕИЗРЕЦИВО

Упознаћеш га, чим слогове прве
почнеш да сричеш и напињеш плућа;
оно ће, да те лиши надахнућа,
од целине тек остављати мрве.

Кад ти се чини да си нашо кључе,
нанизаће на језик седам брава.
Нем, нећеш знати шта је сан, шта јава,
слеп за сутрашње, глув за оно јуче.

Допустиће ти да негујеш крила
и варку што се у детаљу скрила,
у мутном слову и у лажном сјају.

Утиснуће ти жиг у сваком ретку
да оно, што је било на почетку,
неизрециво буде и на крају.
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У ЧАМЦУ, ПРЕД СВИТАЊЕ

Ни крекета жабљег, нити крика чапље, 
ни риба да скочи из другога света.
Нема таласања, шума, ни покрета.
Све је стало. Само почиње да капље

олово чекања да се чудо случи.
То дамаром слуте и ваздух и вода.
Румен се разлива с небескога свода
и озарјем благост новог дана лучи.

Ево Га, где ледби над водом и дели
таму од светлости, а хоризонт цели
пукне, отвори се, као првог пута.

Детаљи у једну целину се слију
и свему пролазном дају илузију
да је вечно, да је део апсолута.
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УБРЗАЊЕ

Убрзава се свет и све су
његових мрежа тање струне,
а чамци спаса још се пуне,
још тиња нада у удесу.

Свет се убрзава и маса
у површности тражи меру
за милосрђе и за веру –
у пласту сена иглу спаса.

Убрзава се свет и губи
све оно што не држе зуби,
а разноси по пољу ветар.

Свет се убрзава и квари
у баналности, у мочвари
милиметар по милиметар. 




