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Саша Јефтић

ЈЕР И ТАКО РЕЧИ ЖИВЕ

МЕТАФИЗИКА ТРАГАЊА

Како написати шта је песма
Пита се Катица Ћулавкова
А не отуђити се од ње

Можда написати
Да је песма културна константа људске историје
И не бити претенциозан
И можда
Да је песма метафизика трагања
За оним шта је битно
Помоћу оног шта је лепо

Песма ствара нов садржај
Чак и кад краде из других књига
Она мирише на сва годишња доба
Подсећа на ужитке маштарија и сновиђења
У себи има трагове дијалога
Са језиком и оним што му пркоси
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ТРАДИЦИЈА И ЕЛИОТ

Зрелост једне књижевности
Пише у есеју Елиот
Одраз је зрелости друштва

Шта долази после зрелости

Да ли ће ова песма
Постати траг поезије
Ако пренесе Елиотов навод
Мисли А. А. Ричардса
Да није важно шта песма казује
Већ шта она јесте

Песма говори о самој себи
О томе да постоји
Између књиге и читаоца

Читајући књиге песама
Сматра Елиот
Учимо шта је поезија
Поготово песници
Јер В. П. Кер песнике сматра
Еклектичарима и критичарима

Скала сврхе поезије
На бројчанику друштвених оквира
Варира од времена
А време данас притиска

КРИТИКА ПЕСНИЧКОГ ИСКУСТВА

Поезија постоји 
Да би била незадовољна човеком
Пише Зоран Мишић
А историја је на леђима
Песниковог унутрашњег света

Поезија постоји
Да би кроз временске мене
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Пронела
Истоветност усред разноликости
Небески одсјај на лицу света

Сну песник не треба да одоли
Али ни јави
Која храни сан
Песнички пише критичар

Садашњост у прошлости оставља траг
Од ње се поезија мора удаљити
Да би је поново нашла
Наводи критичар поезије

Да ли читалац види песме
Или само њихов траг
Ако критика не пише о песмама
Песме ће писати критику

МАГРЕЛИ

Када Магрели пише о писању
Његове речи се калеме на папир
Мењају боје и мутирају

Понекад му умре град речи
Услед оскудице ума

Рукопис је лепа смрт
Пише он у другој песми
Такође неименованој
Или
Шума мојих мисли је у пламену

Странице су му неусељене собе
Између којих је тишина
На којима је можда
Смисао писања
Који и песник покушава да разуме
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ПАДРОН

И за Падрона се свет распао
Оставивши за собом заборав
А песник за собом метафоре
Као што су
Звиждук пузеће злобе
Град смрти
Живот је огледало пакла
Живот је затворена јама

И пише
О усамљености
О смрти
О времену које је преображај
Ако постоји
Док ужас историје гуши
У ломљивим сенкама света
Живи се промашеним животом

Подићи празан лист
Пише Падрон
Да би се видела песма
Да би се у одсуству
Наслутило оно што је битно

ОПТИМИЗАМ ШИМБОРСКЕ

У најбољем случају
Пише Шимборска за своје песме
Биће пажљиво прочитане
Коментарисане и упамћене

У не тако доброј могућности
Биће само прочитане

У најгорем случају
Биће у корпи за отпатке

Али постоји још један излаз
Да остану на папиру у фиоци
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И да песник
Задовољно мрмља
И чита књиге

РЕЧИ И ЛАБАСТИДА

Зар има сплета речи
У дубоким недрима ствари
Пита се Хаиме Лабастида
И ко је песник
Који пре свега чита

Зар се поезија рађа из тишине
Или из књига

Можемо да разговарамо пишући
Да путем књига постајемо пријатељи
Да разговарамо читајући
Провући ће нам се неке речи у неразумљивост
Одвући нас у непријатељство
Јер и тако речи живе
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