
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

РАЈКО ПЕТРОВ НОГО

СМРТ И СОНЕТ

МОЈЕ ЈЕ

Све пре мене моје је
Што цвета а не вене
Докле памћење сеже
А несећање слути

И кад сам сена сене
То сунашце ме греје
И обличје ми среже
У окатој минути

То зрнце златног праха
Краденога са фреске
Светлуца око главе

И целебне су реске
Речи самртног страха
Док очи не поплаве

545



546

ЛАКО ЈЕ БИЛО РЕЋИ

Лако је било рећи пођимо кући
Крај пута није у нашој надлежности
Сад смо ту где смо У реду чекајући
Срдити старци безнадежни у злости

Кроз очи загледани ко ли ће први
Богу на истину или на гозбу црви
Ако то није исто у постељици крви
Где врвеж даноноћно врви ли врви

Кроз утробице гркљан мождане зоне
У ушни калуп уволаже ће ући
Оплевиће те и спремити за довек

Дико свом роду Одроде васионе
Време је мрети Али док дођеш кући
Помучићеш се братац И ти си човек
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СНИЈЕГ ЈЕ ЗА ТРЕН ТРЕПНУО

Снијег је за трен трепнуо
Све живо се стишало
Небо је стрепње препуно
Ко је то цјелцем ишао

Чи се то путић губио
У бјелинама утварним
Шта се са чиме сљубило
Несаницама јутарњим

Јесмо ли часак дремнули
У свјетлости се умили
И гдје ли смо се пренули

Кад је одсвуда сијало
Сунце Да нам се умили
У гробу нас је гријало
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СОНЕТ И СМРТ

Узалуд си пропртио кроз мећаву невољниче
Смрзла су се худа слова заледили стиха редци
А било је да куд прођеш сустопице невен ниче
И босиок коме су се радовали тихи преци

Где је она милост божја Присети се несрећниче
Два катрена два терцета Читав роман Хитро реци
Ко сад језди кроз облаке витлајући срећи кличе
И пикира стрмоглаво у загрљај живој реци

Окупај се у сећању несмирени залудниче
У белини изнад снега где ждралови залуд криче
Да ће бивши расковниче твоју грозу југу однет

Ни пртине нема више док завејан луд узниче
Тајним писмом урезујеш у снег и лед крај од приче
А мећава благородна већ римује смрт и сонет
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КОШУЉИЦА СНЕГА

Отко знам за себе ти си поред мене
Иако говоре да се другог тичеш
Од твоје близине побеле ми зене
И где те не сеју ти ко коров ничеш

Како старим вредно радиш у три смене
Кога год позовеш наше име сричеш
Твоје су нас Сунце премрежиле сене
Згаснеш ли са нама обојицу скрићеш

А ако не згаснеш завештај нас леду
Залеђени нека збирни рачун сведу
У детету старац и у старцу дете

Кротки и наредни неумитном следу
Видим нас блажене у општем нереду
Већ нам чипка снега кошуљице плете
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ТУЖБАЛИЦА УСПАВАНКА

Нећемо се ни помаћи из стопала где смо стали
До овде смо кривудали одавде се иде право
У висину у дубину У даљини заостали
Над нама је потонуло задње сунце трепераво

Уронисмо у милину сунчевина чим нас зали
У сумраку истопљени поништени слепи мали
Ако греје коме греје маховино водо траво
Слепо сунце изврнуто оборено водоравно

У висини ледено је У дубини студено је
У даљини није моје Из туђине туђост поје
Љуља мајка два посопца нина мати два поспанка

Оба су јој млада лепа Ничега се већ не боје
Озрачене на Прозрачку у својскости куће своје
Опоја нас загрљене тужбалица успаванка
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БЕЗ СЕНКЕ

Само да нам се краја дочепати
И да нас у сну црна госпа нађе
Је ли утеха оном који пати
Да је све поклон што нас живе снађе

Да је најбоље онако како је
Могло је бити и да нас не буде
Не дрхти сенко ни на трен ако је
Узник утеко у обличје луде

Ниси ти први што рођењем патиш
Нити си задњи који се провуче
Сузном долином до на врата таме

И сад кад у сну не можеш да платиш
Лађару обол како стари уче
Спавај без сенке Одспавај и за ме
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НЕВЕРМОРЕ

Од ларме свакодневне побегли смо на море
На сиње неверморе заблуду лаковерних
Ни сунца ни месеца ни ружопрсте зоре
Само је киша лила благородница смерних

Ратара повртлара песника георгика
Сунашце што чекају па да се распевају
Од црнила плав гавран Тиресијиног лика
Већ зна шта зна покуњен као сви који чају

Да надолази вода и да сванути неће
Да нема старог Ноја ни спасоносне Арке
Ни беле голубице што у сретање слеће

Ни гране маслинове Тек псовка са катарке
Потони луди свете Из мрака али тише
Још гракће Тиресија Рефренски Никад више
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РУГАЛИЦА

Распевао си Боже што се распеват може
У пољу поју попци У гори развигорци
Из тубе бубе бубре испод коже се множе
Зри јаје у кокошци и под кором поткорци

Крај баре бујад буја и шуми алилуја
Прашином праше врапци Час гмижу а час лазе
У биљу од обиља крај стазе од омразе
Змије У Божјој башти свет у бунилу прашти

И полако већ трули И нагиње се нули
Ко кога благосиља Ко ту на кога хули
Па и мене су старца ставили на магарца

Да ме као од беде венчају косе седе
С оном која ме худог шкропљеног водом лудом
С лаврима под оружјем у вјечност спроводила



554

ВИДО

Уђи у морску воду из смрачених планина
У чисти плави видик у отворену књигу
Го ко од мајке рођен нека те талас нина
У двострукој колевци у добровољном игу

Отпали су ти бодље рогови папци кљове
Длакаво крзно звери дилувијална њушка
Збуњени предатори презају да те лове
Не разазнају јасно шта струја струји шушка

О глатком издуженом провидном водоземцу
Који се из варварства вратио у културу
Море реплика неба ћутљива меморија

Плава гробница Срба утока сваком зденцу
Ту сам међу својима сажет у нулту уру
Стоје галије царске И крст из сидра сија

(Из књиге у рукопису Смрт и сонет)




