
Алеш Штегер

НЕЋЕМО ПРЕСТАТИ ДА БУДЕМО СВАКО

*

Вла да ре ви пау ци пле ту
Бежич ну мре жу око нас.

На дру гом кон ти нен ту неко
Кри шом чита наше мисли.

Кроз вра та се ништа не види.
У мра ку смо мањи од муве.

Моји дла но ви посе жу за тобом,
Тону у застр то огле да ло.

Када те конач но досег нем,
Грлим цео свет.

*

Сва ко од нас
Је одне куд,
Сва ко непре ста но
Дола зи
Одне куд.

Неће мо пре ста ти да
Дола зи мо, пева мо, да буде мо сва ко.
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Зве зде, реке, пла ни не
Непо у здан су ори јен тир.

Само оно што носиш,
Што не можеш пре ста ти
Да носиш са собом,
Док дола зиш и дола зиш,
Непре ста но,
Само то је
Само то –
Једи ни крај.

Све оста ло одне куд,
Сва ко, неку да.

Нека је хва љен
Нео д ре див и сло бо дан
Пра вац нашег пута.

*

Моје тело је цен трал ни коми тет.
Крв пар тиј ска ћели ја за вер ска и иде о ло шка пита ња.
Пре ви ше мате ри ја ли стич ки сањаш,
Под сме ва ју ми се дру га ри це ком со мол ке.
Да бих био бољи, згра бим сво ју душу
И погу рам је пре ко пра га.
До сле де ћег кон гре са нек је нема, само нек је мир.
Ал’ убр зо доле пр ша натраг, лута нао ко ло,
Пре вр ће сто ли це и листа књи ге мојих кине ских дру го ва.
Ех, да сам један од њих па да умрем глат ко.
Ова ко морам да се бавим
Рас крин ка ва њем нео пи пљи ве заве ре будућ но сти.
У наред ном живо ту иза бра ћу дру ге прет ке,
Угла ђе ни је окру же ње, хра ни ћу се корен чи ћи ма,
Уми ра ћу као камен на решет ка ма хидро е лек тра не.
За мене, Евро пља ни на, душа се држи
Као ван суд ска уби ства за муда рево лу ци је.
Вра ћа се из цркве. Каже да је пла мен над гроб не све ће леп.
Оте рам је у кре ма то ри јум. Ога ра ви кри ла.
Вра ти се потре се на, ври шти да је ватра стра шан кла сни непри ја тељ.
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Оте рам је у послед њи круг пакла.
Ода тле ника квих зна ко ва ни пору ка.
Чему учи добра прак са и еони:
1. Пар ти ја би тре ба ло да изгла са
Веч ни мора то ри јум на вра ћа ње душа умр лих.
2. Пар ти ја би тре ба ло да награ ђу је
Само спа љи ва ње и дру ге теле сне насла де.
3. Пар ти ја би тре ба ло да у одно су пре ма смр ти поста не
Тако мистич на, као што је моје име у одно су
Пре ма ћели ја ма из којих неста је,
А да ника да у њима није бора ви ло.

*

Чини ти ништа.
Не усу ђу јем се.
Стра шно је
Шта све чини
То мало ништа
Са чове ком.
Боље је побе ћи
У речи
Где су укро ће ни
Вели ки мали човек
И незнат но
Неиз мер но ништа.
Чак и ако те ика да реч
Сате ра у мртви угао,
Тамо су увек вра та.
Ко може
Запи са ти шта је
Иза тих вра та? 
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СВЕ ПРО ШЛО ЈЕ

Сва про шлост,
Па и тво ја смрт,
Нала зи се у мени.

Тек кад ја умрем
Заи ста ћеш се пре се ли ти
код Хер ме са и Пар ки.

Наша тела неста ју
Као лањски снег
Тек са потом ци ма.

Када те позо вем,
Када ме позо веш,
Ту смо, у скро ви шту вре ме на.

Све про шло је
И бри са ње кра ја,
У јези ку, пое зи ја.

ПАКЕТ

Допу то вао је изда ле ка, да те куша.
Два са три са шест цен ти ме та ра, без при ма о ца.

Чему се тво је име оба ви ло ћут њом,
Као да је ухва ће но у пакет, пре кри ло уста?

Два погле да пута три само ће шест је опсе си ја.
Шест могућ но сти деље но с даном и ноћи – ско ро бес ко нач но.

А можда је у паке ту само ничи је име
И тво је само уну тра шња сави је ност омо та који га оба ви ја?

Ако га посма траш од спо ља, можеш да прет по ста вљаш, али не знаш.
Ако га отво риш, можеш да муцаш иски да не гла со ве, али их не саста виш.
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МОЈ МАЛИ БОГ

По рође њу
У мене се сакрио
Један мали бог.

Ја се мењам,
А он је све вре ме
Сав свој.

Не покла па мо се сасвим.
Често га зовем,
Па га нема.

Поне кад се пру жи из мене,
Милу је бого ве дру гих,
А да то не при ме тим.

Није лош тај мој мали бог,
Мада је несхва ћен и сам.
Жао ми га.

Не бих му био у кожи.
Али он је у мојој,
За шта сам му захва лан.

ЗАВОЈ

Сва ког јутра пре ви је ти гла ву. И при ти ска, при ти ска.
Нико ме ниси дужан, зато мораш пла ћа ти сви ма.

А не као рање ник са фрон та. Нико се не освр ће за тобом.
И не као неко ко је уда рио о рага стов испо ве да о ни це.

Пипаш испод њега. Тра жиш. Поку ша ваш да га ски неш, стрг неш,
Јер не знаш скри ва ли рану, скри ва ли ишта.

Тво ји прсти пипа ју у пра зно, упли ћу се као поли ти ча ри.
Тво је мисли гоми ла ју само нове чво ро ве у гла ви.
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Као жене које одла зе с врче ви ма на гла ви ка дому,
Тако ти луташ са сво јим заво јем по све ту.

А буна ри су одав но већ уса хли.
Без гра ни ца немаш више куда ићи.
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