
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

БРА ТИ СЛАВ МИ ЛА НО ВИЋ

ДОМСТАРАЦА

1.

Чу ло се: лу пи ло, шкљоц ну ла ре за
као да је од зво нио од суд ни сат
у ко сти се на мах уву кла је за,
низ кич му кли зну ла ле де на кап:
от куд он ов де, око ње га ме мла,
ми ри ше пе лен, пу же ви и зе мља...

Око ње га – об лич ја од ва зду ха,
од па у чи не и згу сну те та ме,
љу бо пи тљи ва, ра до зна лог ду ха;
за гле да ју га ко лут ку од сла ме
у са мо за бо рав по то пље на ли ца:
шта је – до бра при чи на или зли ца?

Он сто ји сму ше но на сред дво ри шта,
усред чуд не, опи пљи ве пра зни не:
спо ља – зи до ви, а уну тра – ни шта
по у зда но са чи је би се ра зи не
раз ја снио тај не ис ка зив сплет 
окол но сти, по ја ва – тај вр ли свет.
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2.

За тва ра ју за њи ме суд ња вра та
а жив је, исто као пре што је био
и тај лед што се око ње га хва та
у про сто ри ма ко је ни је ни снио
– крц ка, ло ми се у но вој ти ши ни
а он је, слу ти, не где у ниг ди ни...

За тва ра ју на сил но ту ка пи ју
– све што је имао сад је на по љу...
ко да же ле да узап те, да скри ју
сав про шли жи вот и за спу га со љу...
А за ста рач ко и ру шно му те ло
ту је су во цве ће, све ће и... опе ло...

За тва ра ју се за ле ђи ма врат ни це,
и гу сне ма хо ви на што се хва та
за от ку ца је по след ње сат ни це
по угло ви ма овог ре зер ва та.
Он не ма ри за кон тог пре су ди ли шта
што га као удав ву че у Ни шта. 

3.

И при ја те љи су оста ли на по љу,
за са ђе ни у ве тру, ис под кр ста
– он уса мљен тре пе ри, тра жи бо љу
тач ку ослон ца: ех, да му је чвр ста
бар јед на је ди на сто па у ку ћи
где ће га сум ње ко нач но до ту ћи

Све се око ње га кри ви и љу ља:
сто ло ви, сто ли це, зи до ви, љу ди,
баш као у сно ви ма, све се су ља
оп штом низ бр ди цом... ка не кој сту ди...
сав свет ср ља у ам бис, у про паст,
јед ну по шаст су сти же дру га по шаст...
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На ми гу ју вра зи – уну чад, кће ри –
што су га на чуд ну коц ку до ве ли:
он иде – на ни шта, на све – те зве ри,
та ква су но ва пра ви ла уве ли,
њи ма све сте че но у ду гој дра ми
у ко јој је он и од са мог са мљи.

4.

На ула зу – баш све му је узе то:
сва ки па пи рић, лич на кар та, но вац,
кљу че ви од ста на, па чак и све то
пра во да бри не о се би – зар ло вац
на ду ше чу ва га од ње га са мог?
чак трун под нок том тра жи му у за лог.

И не са мо на ду – све је оста вио
на ула зу у то но во слу ди ли ште,
зар се као кри вац не ки про сла вио
па се од ње га све до го ла иште?
При па да му са да са мо ко жа
ко ју обла че и про сјак и вел мо жа.

То ли ко му је да то у овој де о би,
по след њој, пред сам из ла зак у млеч ност,
зве зда ну, то ли ко у овој се о би
у за ко ни тост ле да, у без реч ност.
Ал’ нај пре ће мо ра ти да од ча ма
у тој ку ћи где га на гри за оса ма.

5.

Ми лу тин Ва со вић ча ми иза зи да,
на ру ци му ра сте пе чур ка пра ва
от ка ко је до пао овог не ви да
где се су сре ћу жи вот и стра ва
На до ла зе ћег и ве ли ког Ни шта,
у овом до му – усред гу би ли шта.
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Шта ли је та гљи ва на сред пе сни це?
Знак да ме со већ по ста је зе мља?
Ја вља ју му се сли ке из по ве сни це
про ма клог жи во та, са дна без вре мља:
пу сте же не, ша ран у ви ру, шту ка...
на ми гу ју иза жи вот них оку ка.

Слу ти ода кле је до шла та спо ра 
што ра сте на ње му – пра ва руд ња ча,
за што га је за де си ла по ко ра
због ко је страх из да на у дан ја ча:
то га из ну тра је де не ка му ка,
то на ди ре из те ла – ме сто ја у ка.

Пе чур ка из би ја из ње го вог ме са
ме сто ре чи што се у гру ди ма гу ше
док зо ву глу вог оца са не бе са:
по гле дај сво је за ко не сред тму ше
ка ко коп не док се ва ља не ка
сти хи ја – грд на, под му кла, да ле ка...




