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ЗЛА ТА КО ЦИЋ

ЧЕ ШАЉ*

Ми о дра гу Па вло ви ћу у спо мен

Шта је по треб но, за ов де, за та мо, 
на пра гу оску ди це за вр шне?
При ча о зи ну лој зе мљи, где и су ви шак
ду ше мо жеш са кри ти као ка шаљ, 
не от кри ва глав но. С Ара ра таРт њаРт а, 
чи ме се у нај да ље цар ство сти же? 
Ку да сри не се сав тај зној уз брд ни,
ута бан ка пом, ша ком, је зи ком?

Шта да учи не кће ри с на сле ђем крх ким,
с че шљем та ко зва них мр твих? 
На чи ње ним од ре ба ра? Сва ки зу бац 
још на ме сту, но ве би раз дељ ке
да от кри ва, на во ди као и на не бу.
Или усне, то пле од сви ра ња у лист,
на успа ван ку да на во ди.

Кад од ку ће оста не праг, а од по кућ ства
кап ма сти ла. Кад узда мо се у си тост

* Кри сти на, мла ђа кћер Ми о дра га Па вло ви ћа и ду го го ди шња ми при ја те
 љи ца, да је ми па кет оче вих пред ме та, за успо ме ну, бри жљи во по ка зу ју ћи сва ки 
по на о соб: ле пу ста рин ску ка ди о ни цу, та мјан, ико ни це, бо чи цу ма сти ла... Од јед
 ном, ис па де на сто – че шаљ, слу чај но за пао ме ђу све то. Хо ћеш? – упи та збу ње  но, 
и ја, слег нув ши ра ме ни ма, клим нух по тврд но. Све што ме је у том тре нут ку 
про  стре ли ло и не му што вр те ло чи тав дан, уве че се скра си ло на па пи ру. 
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упи ја ча под зем них, у пло вид бу у вис. 
Одав де, из мр тве тач ке у ко јој вре ме гу жва 
ли ца пре ле па, пр сти ор феј ни кад укр сте се 
као гре бен ци за ву ну, да тра ву 
с ону стра ну ку гле раз мр се. 

Ве тр о ви кад за ви ја ју, кад при пе ва ју 
пла не те ра спри на шој: да ли уи сти ну 
оску ди ца је, у зе мљи ни ма ло да ле кој, 
то ино бу ја ње ко се, че шља њу не по дат не. 
Сав тај смр тањ. С вр ха гре бе на, 
усред кр тич ња ка бу ду ћег сва та
моћ на сви р ка у не моћ ни, из ли шни, 
кри ла ти че шаљ.




