
П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ДЕЈАН АЛЕКСИЋ

НОЋНА СТРАЖА

СТАРА ТЕМА

Рецимо, оваква слика:
Грчка црквица 
Зарасла у чичак.

Тако мала
Да у њу стану
Тек пола тишине
И грбави црквењак.

Време ради свој посао.
Камен ропску мисао тегли.
Обдан послује сенка,
Као слушкињица
У дому охолог старца.

Али плате ниоткуда.

Само стара тема
Вере у долазећи смисао
Који се, ено, распитује за адресу,
Код оног тамо страшила,
Распетог иза чичкових поља.
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НОЋНА СТРАЖА

Лирика не може без издајства онога
У шта верујеш, каже велики песник.
Док то изговара, гледам лепе ноге
Водитељке књижевног програма.
Имам деветнаест година и неколико
Вечери раније умало не пострадах 
Возећи бицикл. Дуго сам захваљивао
Богу, стидећи се невешто срицаних речи
Које у страху звуче готово псалмично.

Две деценије касније – стојим пред
Ноћном стражом у Рајкс музеју.
Нека је хваљен Господ који враћа 
Осмехе на лица стараца из редова 
Пропале аристократије. Један од њих, 
Опремљен лупом, управо проучава 
Белу кокошку о скуту сабласне жене,
Благо повијен напред, како и ваља
У овој земљи ниског неба и бицикала. 

Ноћас изнова читам оног великог песника,
Сада већ отишавшег, и ништа сам до бделац
Над својим издајама. Али на страну 
Душебрижје – страже су ионако
Само звекет оклопа испод глувих звезда.
Драги Боже, како би било добро 
Занавек вртети педале, затрављеном 
Стазицом уз море што лиже своје ране
Од сунчевих копаља.
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МЕМОАРИ ЗЛАТА

Од свега што би имало да каже,
Злато само понавља реч сјај.
А толико тога памти.

Ништа о мршавим прстима контеса,
О проводу у шупљем зубу,
Ништа о несаницама краља Миде.

Ђаволска ствар, рекао би онај
Стари богослов што се нагледао
Звезда, све тражећи понор
У који ће бацити своју штаку.

Ништа не каже злато.
Уморно је у мраку ризница
Од старог рефрена: сјај, сјај... 

Да се макар једном отвори
То тврдо ћутање, па да чујемо:
Неко се шуња кроз бундеве 
И празилук.

Да, ја сам тај златни дечак 
Који се игра гусара
И закопава мајчин накит
У суседовој башти.
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ПИЦМАЛА

Под липама у осиротелом радничком 
Кварту старци играју преферанс.
Беспослица је пуна анђела
Који се чешу и певају
У хору њиховог кашља.

Недалеко од њих, седи у љуљашци
И певуши луда Љиљушка,
И даље девојчица, али сада
У времешном женском телу.
Певуши о мору које никада није
Видела, мада зна шта је пловидба.

Нарамке белог рубља
Уносе са балкона мигренозне драгане,
Освајане у тучама некада давно.
Шупа склепана од масних дасака
Носи натпис: Was ist Кunst,
Под којим се псето цвилећи гризе
У потрази за својом бувом.

Лето је на измаку, али ради 
Нешто тајно на радост света;
Као бокати једрењак 
Што замиче за хоризонт
С песмом у славу зачина и робља.
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СВЕЋА

Воштана девица
Послата у манастир
Да се учи врлини

Стога мало говори
Мења језик за пламен

Да би ти мислио о пепелу
Мотрећи сопствену сенку

Мрачно је у твојој сенци
Као у рогу животиње 
Коју си ловио
По старој шуми језика
За гозбу што никада 
Није дошла

Мрачно као под 
Џелатовом капуљачом
Којом се увече 
Игра његова кћи

Мада је постеља 
Већ распремљена
И у свећу је дунуо ветар
Одлазећи накрај света
Да свира у мокре трске




