
601

РАНКО ПАВЛОВИЋ

ОГЛЕДАЛА У ИЗМАГЛИЦИ

НОВА СЛОВА

Већ дуго, смишљам нова слова.
Ова што јесу, од предака
што остала су нам, достатна су
да искажем то што видим и што се
болно засијеца у моје очи и кожу.
Али да искажем оно што не видим
и што је испод коже, за то су ми
потребна нова слова. Загонетна,
можда и невидљива. Витичаста,
попут мисли која се извије
да би се сјединила с бескрајем.
У нова слова извиће се неосјетно 
моје све тање вене и капилари.
Тако ћу и сам да постанем слово,
једно од оних којима ћу моћи
да искажем то што је невидљиво
и то што ми дрхтури испод коже.
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ЗАПИС НА КАМЕНУ

Запис на камену, старији од вијека
у коме је оставио своја писмена,
старији од сна оног о коме свједочи,
пропиње се у скок до мога ока.
Ја сам био и ја јесам, говори онај
који је под каменом постао прах.
Прича ли о мени ико горе, у том
варљивом свијету, пуном заблуда
о вјечности? Радо бих причао ја,
одговарам тихо, да не узнемирим
складне витице ћирилских слова.
Али морао бих прије тога да се 
провучем с другу страну каменог записа,
као што се завлачим под сопствену кожу,
да бих спознао своју несаницу.
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ПРЕД СПОМЕНИКОМ

Стојиш пред монументом и питаш се:
Шта би онај горе да нема постамента
на коме се, као пијевац на огради
кад најављује вријеме ручку, кочопери?
И шта би постамент да нема темеља
за који се чврсто држи да не падне?
И још се питаш: Да ли се онај горе
икад запита ко изгради постамент?
И да ли се постамент икад запита 
ко изли темељ који га веже за земљу?
И још се питаш – не да би добио одговор,
јер ти је знан – треба ли споменик
постаменту да подигне обиљежје?
И да ли постамент, у својој охолости,
макар споменичић треба да подигне
темељу који је његов чврст коријен
што га штити од бијесних урагана?
Јер, увијек има оних који би рушили
постаменте и споменике на њима,
да за свој монумент ослободе мјесто.
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ОГЛЕДАЛА У ИЗМАГЛИЦИ

Излазим из себе и улазим 
у јектиком нагризено јутро, 
док сумаглица неосјетно 
продире у моје кости,
да се згрије у њиховој сржи.
За мном лик из огледала
излази с бријачем у руци 
и у тмурном небу грозничаво
тражи ново огледало.
Нудим му своје сопство,
у њему да огледне лице, 
али он тамо, у измаглици,
не разазнаје лице огледала.
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СОБА

Соба има магичну моћ привлачења
и не дозвољава ти да је напустиш.
Има четири зида – четири стране свијета,
отворене према сјеверним морима,
јужним океанима, источним сванућима,
западним планинама у магли.
У собу се добровољно затвараш
да би ти се отворили видици.
У њој си сам, да би био са свијетом.
У својој кутији свој си, своје гнијездо
у свом сазвјежђу свијаш, оком и душом
тражиш нове свјетове, можда себе у њима.
Гравитационе силе собе снагу црпе
из мастионице на столу и оловке
која се крај ње поводљиво подаје
погледу и мами руку да је прихватиш. 
Из књига сложених на полицама 
и немарно разбацаних по поду
моћ привлачења соба у себе упија,
да би и тебе могла усисати, кад јој се 
прохтије да буде испуњена празнином.
Чувај своју собу и чувај је се,
јер се може догодити да ти остане 
само она и да њој само ти останеш. 




