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ЗОРАН ПЕШИЋ СИГМА

ПРУСИКОВ ЧВОР

МОРНАРСКЕ ЛЕСТВЕ

Служе како би се спустили 
или попели 
са и на 
неко дрво 
или осматрачницу. 
Овај чвор користе морнари 
како би се са палуба попели на јарболе.
Одатле се боље види где је копно.

Киши није потребна формула падања кише,
бадава метеоролог из кабинета броји облаке,
синоћ су лептирови кружили
горе и доле, и ноћ је прошла, горе и доле, 
и сад недостаје, заглушен хуком водопада
водопаду није потребна формула
да капљице магле заробе дугу,
туриста све то лепо фотографише, добрица, 
добричина, живи у врећи за спавање,
сакупља разгледнице са далеких места 
за мирну будућност у којој ће уморан
да листа албум, одатле се боље види копно,
ако буде сам и ти насртљиви ноћни лептирови
опет изроне из неких прашњавих ћошкова,
ноћ још увек недостаје, ако буде сам,
Јован Лествичник, ноћ је фабрика снова,
а без снова џабе нам копно на видику,
Хуан Родригес Бермехо, ноћ још увек недостаје
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ПРУСИКОВ ЧВОР

Висиш на дрвету, није крушка, крушка је мало дрво,
ово дрво је високо, има разгранату крошњу и дебеле гране,
надвисује шуму, у близини је ивице понора 
и видик пуца на све стране, задивљен си 
док гледаш у модре даљине, ах, ужаснут 
кад спустиш поглед, све се врти надоле, 
хоћеш да се спустиш, не можеш овде да векујеш, 
хоћеш да се спустиш по ужету као прави алпинист,
заустави дах, ако треба и зажмури, није тако страшно,
на кратко и цео свет мирује,
препуштен си резонанци свих тишина
и сви они који ћуте у тај мах за тебе дишу,
уздишу
не би ли капљицу од ове смрти
разиграли
по сувим уснама

жељан пољупца те свечане блискости
која се подсмева разуму
напустиће те сви додири

то ће бити твој пакао, твоје проклетство,
последња станица док силазиш

само оне који немају маште
није страх од висине, 
или су то они који су свечано сами,
везали прусиков чвор
и сигурни у изум наци-алпинисте
могу кроз кањон, у дубину пећине, 
низ литицу, где год, како год

свечано сами
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ДА МОЖЕШ СВЕ ИСПОЧЕТКА  
ОПЕТ БИ РАДИЛА ЗА ДРУГЕ

Да можеш све испочетка опет би радила за друге
под туђим именом, 
нема таквих мушкараца, o предивна, сујета је грех,
а лакше је живети без ње, знала си то, 
читаве судбине пролете
и остане само неколико реченица на Википедији
ако те се сете,
даривала си идеје, а оне ти се враћале умножене,
нема таквих мушкараца, предивна, 
ни твоји паметни момци које си водила кроз
апстрактне светове, ни математичари 
који су потписивали испод својих радова 
Амали Еми Нетер, твоје звучно име,
нису знали како да ти подигну заставу,
нису знали да твој тен боје беле кафе
одражава одлучност да се симетрија света
сачува у старој кући без крова где леже
олињале, тужне, офуцане, похабане,
пропале, неупотребљиве, искоришћене,
неважне ствари,
ствари којих не умемо да се решимо,
понекад је написати песму лако
као попити чашу воде,
а онда посустајемо,
док не научимо како се везују два заставна чвора 
на дужини заставе
и њени крајеви се провуку кроз чвор који се затегне,
изгледа једноставно,
заставни чвор служи за везивање заставе
ради подизања на јарбол,
све су нам ближе алгебарске инваријанте
и поља бројева, изгледа једноставно,
али не успевамо, Амали Еми Нетер,
да покренемо свилу ветром у висини погледа,
лепрша, вијори, таласа 
сећање на ред у мислима,
на закон који важи у физици и поезији
једнако 
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НЕ УБИЈАЈ ТУ ЗВЕР

Кад се мало попнеш на прсте
видећеш 
своје лице 

мртви чвор
служи да човека или дрво 
чврсто вежемо и стегнемо 
без страха да ће се чвор одвезати 

не убијај ту звер
видећеш
своје лице

јер се при већој сили која делује на чвор
више затеже 

нема више џунгле
која може да те сакрије

врло је користан и сигуран приликом спашавања 
унесрећене особе или пењања по стрмом терену

ако убијеш
убићеш све своје претке
и онако нерођен
бити крив што се нико није спасао
историје 
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У ЦРНОЈ МАГЛИ НЕ МОГУ ДА ВЕЖЕМ  
АМБУЛАНТНИ ЧВОР

У црној магли не могу да вежем амбулантни чвор
не видим пејзаж покретне шуме нисам слеп
неко шапуће метафизику за неупућене
за искасапљену душу и ветар 
реквијем нисам глув
онда бљесне загорело светло смутни гареж
како да зауставим крварење
како да вежем мараму
како да спојим неспојиво нисам глуп
опште дугоминутно ћутање изнад гробља
лебди
крстаче гланца струјање ваздуха
епитафе нико више не исписује 
није ме страх
од копије до копије
боја је све блеђа слова нераспознатљива
из дана у дан
индиго пресликавање живота
опада коса нисам више леп
година све мање 
светске метрополе нико не може да сачува
црна магла љигаво плута
ентропија расте
недалеко самоникле сенке се мичу
од капије до капије
бол разнолико удара 
баш као овај дрски ветар 
испоставља се врло спора песма

(Песме из рукописа Пастернаково уже)




