
Радивој Шајтинац

ТРИ ФАДА

ФАДО  О ИЗГУБЉЕНОЈ  ЧУВАРКУЋИ

То смо ми, нас три брата
Личимо на тесто још сабијено
У заједничку јуфку, меку и склиску облицу
Теста из које штрче главе, руке и ноге

У тој брашњавоводеној мутнини 
Још нераздвојени
Још нам се не назиру лица, сваком своје
Ни зрнце погледа по ком би се могло
Одгонетнути стојимо ли,
Улазимо ли
Излазимо ли
Или око свега што нешто значи оклевамо

Беспоговорна и неизбежна јеси,
Мала причо у песми
С навиком брбљивих сврака што храмљу по тлу
Након олује, паса и мачака
Свађе и малих коштаца
Скоро изненађење кад се врате летењу

Нашег дворишта нема јаснијег од  тренутака
Кад се привиђа, кад нам од несанице омекша и кичма,
Руке клону ноге крену по снегу као по муљу
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Да нам се и кад заћутимо не заприча
Не бисмо стигли на другу обалу ове стајаће воде

Увек мутне спрам свега 
Испод коже обучемо кад се пробудимо
И ту кратку поруку 
О бајковитој лењости
О срећном трну, одлуци да се
Баш никуд и низашта не мора никад 

Ми смо браћа покупљена из поплаве
Оног таласа који је преко дворишта
Стигао до кућних врата
Ноћу се мало повукао
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А ујутру је најстарији рођак
Видевши нанос на дворишту 
Гадљиво а гласно питао
Ко је ово поручио

Шкољке у балези

Ко дебели покисли шешири испаравала су се
Острвца од крављих гована
Разишли се облаци, заројили се бели лептири

Да не би све сваког јутра личило на предсказање
Буђена су, без устезања, деца
И изношена напоље да погледом и кликтањем
Открију, још поспаном чистотом
Тајне знаке по трулој камилици и тросковцу

Крај је дошао упорним а поузданим
Досадним данима
Почастима, властима, мастима 
Деца су већ направљена
Требало се посветити тесту, брашну и води
И без сумње, ово што личи на слику
Или слика сећање,



Јесте још она маса коју ће ударати и миловати велики дланови
Пре него се зарију плехане модле
Тешко певљива песма каже да то
Одвајање од тестастог чаршава,
Прављење рупа и облика,
Њихово одвајање од стабилно укопаног стола
Збуњује и гладне и невичне
Привиђење побацаних сазвежђа на небу

Нема тајне поноћне храбрости
Родитеља што децу износе  у ноћ
И отму своје следовање месечине

Сребро за ребро
Студ за ћуд

Шта ће деца на небу али шта ће и у колачима

Ко то читав век мумла по собама и башти
Никад сит претећег чећера
Што веје кад се сеје кад се све оконча

Сваки меки или реш комадић кад одјекне
Слећући на тањир или тацну
Ко да се оглашава у прозивци
Мили оним саћем око срца где
Збијене, ушушкане дрежде ситне жеље, чуда и радости

Нико се оперисан у великоградској болници
Није вратио паметнијег срца јер је то немогуће
Чак ни пчелари нису имали воље да код преживљавања
Одају тајну
Личе ли уграђени стентови на трутове и радилице

Је ли страшан тешки мед око комора, преткомора и капилара
И где ту испод плућа падну мртве пчеле
Оне које се нечег сете и уједу

Ујеdа ли се, уоpшtе
Паdа ли се
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Jош неспечена и незаслеђена, децо
Jош сте између воде и праха
Никоме и ничему још да вас не послужимо

Вода се још не враћа
А још се не зна има ли знака да нешто треба да се ради

Јер дан који прети
Личи на ону високу, широку, приземљену халу
Танких зидова од лима и азбеста, цинка и месечине
Коцкасте ко непомичне гробнице
Језиве јасноће нечег без ког би било свега

Зидови, преграде
Што преживају у себи проводнике, катетере, силиконе
Хале којима ни сунце ни говно не моги ништа
Ни они унутра ни они споља, ни они који раде
Ни они који завиде, ни гладни ни сити
Ни они који уживају ропски
Ни паћеници богаташки

Најзад свет је лако читљива мрља
Нема ни страха ни знања
Све се визионарским труљењем самообнавља
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Прођу понекад часни иконоборци и
Упорни порно глумци
Поубијају се и обнове

Доба без гроба
Тек ретко уочљив појединац у метежу
Сајбер брисање климе и обећања

Мрљи нигде почетка
Поезији нигде краја

Нови инсtинкt у експерименталној катаклизми
Фаза без језе и планета
Говор објашњивог самоуништења
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Ипак
Ако смо ми то, та три брата заглављена
У том рагастову или великом зеву
Које слеће на ово од чега јесмо
Јесмо ли и живи и јестиви
И због чега нас и ичег
Овај текст спашава
За кога и има ли наде
За шећерни смет, старински 
Из онаквог сећања које не обавезује
Јер на крају
Не зна се ништа,
Ако смо тесто а надамо се
Да  се крећемо, долазимо или одлазимо
Онда нас ОНО што модлама чупа
Једино може потврдити
Откључавањем и у најнедостижнијим
искушењима 

Доласку и оdласку

Изгубљена чуваркућо
На чијем си крову, бесцветнице
Стиха или свести

Упијаш воду и предсказања
Горку навику асоцијација
Древну тегобу текста и pев
Пев којим дише обилна роса из посекотине
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На кактусу који би
Да буде и  моћан и сам
Узалудно бесмртан

У речима
У пустињи
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ФАДО О БАШТОВАНУ КОЈИ ЗБОРИ С БОЛЕСНИЦИМА

Кад се у рано јутро појавите иза грмља
Не много бели нити испавани
С траговима крви или мармеладе посвуда по себи
Од модробеле браде до исцепаних остататака манжетни
Тако збијени, безвољни, замућени и сложни
Сваког часа очекивах да запевате

С остацима несанице и баштенским алатом
Одавао сам слику особе пуне пажње
Онакве која је спремна и на дугу непомичност
Издржавала свој стојећи пристанак

Како је то споља ко залеђена сцена
Бледим нагласцима показивало велику  разлику
У ритуалу бриgе о себи
Ви, скупа можда и заједно, а ја сам

Малаксалим погледом прелазећи запуштени травњак
Преостали од терапија, лекова у дезинфекције
И ја сам оболео од сна да изградим храм

Попут хора који трпи тегобне напеве и ослушкује
Нејасне интонације воље, све док вас издржљивост не осами
И подели на појединце
Размицали сте живу белу тврђаву, лук већ описан јутром

И уместо ја да вам приђем ви сте отварали пролаз
Да изађе на чистину само један нејасно приметан
Све тако док тишти и свиће
И рећи ће, а ни то што каже неће заслепити јасноћом
Глас само у спором дисању
Глас само биће разговетан 
Речи ће бити мутне

Зидаш и унапред господариш, исплатићеш иконе
А иконе исплатити тебе
Зборићеш и с птицама само не с оваквима
Наше ћеш болести угостити у таштој башти
Лекове паркове и на испраћају обећања о олакшању
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Тражите много више од немогућег
Болест вам, ко што је вазда у вечности 
Даје неограничена права
Потресате и вређате, узнемиравате и подучавате,
Вешти с помирењем и мучнином,
Увек неопрано бело препадање на почетку и крају дана

Излечиви или описиви, ви сте дневна мора, ништа пророчанско
Неспреман на милосдрдни плеоназам не могу вам ништа

Ни dобро ни зло,ни обраtно

Оно што намерих, с опроштењем, у мом је сну
Ако тишти другачије од онога у вама,
Верујем вам и блиски сте ми јер вам не повлађујем
Јер у болести најгоре је почасно понижење
Оно које ситни и умањује пред видарима и зидарима

Верујте само у оно за шта сте пронашли личне речи
Ископали и открили себијасне ознаке
И оперите сами ову следовану одећу не због коже
Већ срца – ништа ново али личи на окрепљење
Мало рада, мало чистоће

Ко што не дишете онако како вам се збори
Тако и не гледајте на сваку страну
Не издржавајте таштину и рутину, куцајте тихо на врста
Увек је неизвесно иза белоg

Прође јутро, пригушено оглашавање и измаглица
Сам остах с ове стране где себичан остварујем сан
Киван спрам немоћних, жарко искрен спрам неотпорних

Све самљи и самљи

Сунчане росне варнице и баштенске алатке
То још држи тло где се ослањам
То и заостала у уху семенка минулог стењања из близине
А мени се даље чини лековито оствариво
То што сањам

Јер ако се изида, узвиси, кровом покрије
Прозором и вратима прогледа и отвори
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Па мало било, једнособно, једнобродно,
С олтаром који се замишља
И молитвама скупљеним у ситна стакла

Да ОНИ кад сване
Такну, чују, виде и  пољубе
ЊИХОВУ

А ја и други, бивајући и пролазећи
НАШУ

Боју НЕОДУСТАЈАЊА

Одмиче већ сувом, врелом травом
Рукама машући, терајући птице што га облећу
Притискајући дланом на избледелој  кошуљи
Тек зачету мрљу од крви и мармеладе

ФАДО  О  ОКАТОМ  БОРХЕСУ

Рурал-ламент

На  белој широкој  ленти од хартије
Између  коре, прашине, маховине, гранчица и селотејпа
ОГЛАС
Продајемо ову кућу која вам је сметала
Заклањала скривени пут ка игралишту и свашtа
Продајемо зграду, хлад и влагу, све ствари
И слепог прадеду који се прави да види

Несвакидашњи је багрем, непознат и неописив
Крошња без паучине и врабаца, око стабла промаја
С угаженог тла ветар прелистава иверје
Лозове тајне лутрије

Одавде до капије они који виде могу 
Одмарати душу ако је имају
Муве које пролећу успоре и малаксавају
Кишом спрани окер са зида поново се заплави
А неко ко размишља уместо облака 
Таложи се сањиво на цвећем испрљан креч
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Зује мрављи људи и износе из пусте проdанокуће
Избијене прозоре, стакла, греде, велике ексере
И дрвену кутију с малом вртешком за струју
Прекидаче и поклопце, празне рамове и одваљене дршке
Одлепљеним тепихом уваљану мемлу
Мишји цијук, прасак разбијене чаше с прашњаве нише

И да су ствари братске, да се побуне,
Да сад узврате ситно сећање што стражари
Да омету отимаче и избациваче
Да се деси последња мора породична, негдашња
Да се замраче туђи додири
Да се сасплете онај који дроби туђу успомену
Да пробије муња из ситног огледала све који
Кваре нешто нечије

Старац седи пред свим
Не броји али изговара
Име сваке стварчице, крупне ситнице прошлог припадања
Не уздише, не пита, не гута, не цвили,не плаче
Као да вијори платнени пламен са једине столице с наслоном
У част глувоће, нестајања, саплитања, испадања,
Препознавања,чупања, у част гутања и купаца

Сагните главу, децо
Покријте очи наследници
Све вас чујем док гледате али ви мене
Не видите док слушам
Тамо сте где нема багрења и где су новци

Нисам ја онај чувени невидећи
Мени је пријала тишина, сенка, тамо где нема саплитања
Ни док ходаш
Ни док говориш
А тога са људима нигде и никад, чак ни међу ближњима
Нема

Како је могуће врућ јастук продавати
Покривач са свим наборима и сликом од капи зноја
Како се процени хладни кревет, празан сто, празан рам, отворене
Тегле компота, вазе с устајалом водом и отровним цветним соком
Колико кошта прва лопта без округлине и ваздуха
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Ко ће уопште купити те силне папире које сам ноћу исписивао
Ноктима и шапутањем до далеког јутра да запамтим

Где ће све стати ова туђина, како је однети одавде,
Како ће распоредити, по исплати или похлепи, обмани или несвести
Део по део, остатак по остатак, вишак по вишак, белег по белег
Гледајте сад док примате новац
Шакама под земљом, оком у сиви облак, гласом међу грањем

Тако се немани творе кад поцркају разлози
Угину слике и прилике, разиђу се вера и  љубав 
Испусти осмех из срца
Прецени света немаштина и кратко царство туге

Драгуљи натерају да дишу
Слепци натерају да пишу...
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