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ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ

ПРА ЗНИХ ЏЕ ПО ВА

Од у век су ми џе по ви пан та ло на би ли пу ни сит ни ша,
и, да, мр ви ца не по зна тог по ре кла, трун чи ца ду ва на...
Но сио бих са со бом:
лич ну кар ту, пљу ге, упа љач,
жи цао за пи ће...
Од у век су, да кле, би ли пра зни.
Не ка да, док сам имао ду гу ко су, ту је би ла и гу ми ца
(она за за мр зи вач, што чу па вла си ка да је ски даш),
не ка да сам је но сио на ру ци, уме сто са та.

Све то су би ли ва жни са пут ни ци,
би ли су оно што сам:
јед ном је, на не ком се ми на ру,
пси хо те ра пе ут ре као: 
Из ва ди те све из џе по ва 
и от кри ћу вам ваш пси хо ло шки про фил...
У џе по ви ма смо, да кле...
Мо ја ди јаг но за: Во љен! 

Увек су ми би ли по др шка, 
мој срећ ни те рет. 
Та да сам от крио и да ни је па мет но 
ве зи ва ти се за пред ме те,
за се бе...
Чим се фо ку си рам на од ре ђе ни пред мет, 
за бо ра вим да га уба цим у џеп или ис пад не из ње га:
јед но став но не ста не.
Ни шта смо, за то – све.
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Си ће је увек би ло по њи ма,
ужи ца не ко ва ни це, вра ће ни ку сур:
био сам, да кле, већ пла ћен ра чун,
са ми лост про ла зни ка,
био сам са мо не у по тре бљи ви оста так...
Ка си цапра си ца!
Јед но став но: пра се.

Хи ља де њих про шло је кроз мо је џе по ве,
ми ли о ни, 
би ли су жућ ка сти, па ти ни ра ни, шу га ви,
и ни су би ли ис пра ни у пли ћа ку не ке све те ре ке
(у вешма ши ни, не ка да, је су),
би ле су то пер ле ту ге,
зр на бро ја ни це на ко јој се ни ко мо лио ни је,
ду ка ти ко ји се, као ле нон ке, по ла жу на очи по кој ни ка,
би ле су то очи,
пе сак ко ји је по ста јао све те жи
(да уто пље ник не мо же да ис пли ва на по вр ши ну),
ко ји је не ка да це пао џе по ве,
ко јим су се ку по ва ле жва ке, 
или, на го ми ли, умео да се пре о бра зи у фла шу пи ћа.

Кад год бих их гле дао на дла ну,
пре пла ви ла би ме не се бич на осе ћа ња: 
у њи ма су скри ве ни сре бр ња ци ко ји ма је Ју да про дао Хри ста,
они су но вац ко јим ме је овај свет већ ку пио и пре про дао. 
У њи ма је би ло ви ше ја да и на де 
не го што би се у би ло че му дру гом мо гло про на ћи.
Био сам про сјак, био сам фра тар,
на ка пи ја ма Ри ма.

Сме та ли су ми и на дах њи ва ли ме,
др жао сам их у пред њем џе пу,
до ди ри вао их ја го ди ца ма пр сти ју,
и због то га не мо гу са си гур но шћу твр ди ти да сам их уоп ште имао.
Играо са Бо гом „гла вапи смо”:
вр те ли би се у ва зду ху као оп се сив на ми сао,
спа со но сно за зве ча ли на бе то ну као зво но за крај ча са,
као по зив на при чест,
као гла ва од удар ца пе сни цом.
Обич но сам био пи смо,
ко је ни ко ни ко ме по слао ни је,
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ко је ни ка да у не чи је сан ду че сти ћи не ће...
Не ка да и гла ва, 
што зве чи од удар ца...

Још увек их осе ћам на дла ну,
мо гу их ви де ти,
на че ли ма ле пих же на,
у пе сни ко вом ва па ју,
у ру ка ма кра дљи ва ца, на гла ви до ра та, 
у огр ли ца ма прин це за,
ка ко им, као бо дљи ка ва жи ца, при ти ска ју не дра,
а ка пи кр ви цве та ју на бе лом де кол теу...

Ево, ва дим сад све из џе по ва, ис тре сам пан та ло не,
раз го ли ћен ле жем на ол тар:
Ни шта – кљу че ви од ау та, плат на кар ти ца,
ка ди це за со чи ва, лек за при ти сак, бро ја ни ца...
Ни шта ни је за зве ча ло на сто лу,
ни шта ни је за сви ра ло блуз.
То сам, да кле, био и остао: 
ни шта...

Удах нуо сам, ду бо ко,
да угу шим пра зни ну, 
да је са чу вам од без на ђа и ти ши не.
А у од је ку не мо гу ће но ћи,
не бо на да мном је ду бо ки, пра зан, уз не ми ру ју ћи џеп. 
Уштап је тек нов чић, ку сур да на.
Осе ћам пра ши ну Кал ку те, ру ме ни ло на ли цу Си је не, 
ви дим уга ше не очи при ја те ља из де тињ ства,
ма ра му пре ко ње го вих уста.
Ви дим за ста ве,
чу јем мо ли тву ве тра.
Пра зних џе по ва. 




