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Ђорђе Деспић

АУТОХИПНОЗА

КАД КАЖЕМ САД

Оцу

Твоје тело 
више није важно
не затежи кожу 
у грчу
као кафански свирач жицу 
на виолини
док жутим ноктом 
подешава тон
опусти се
тако
осети како те талас
некакве лакоће
преплављује 
као када угледаш
одраз свога лица 
у капи воде
која се отискује 
с врха листа
у слободан пад
диши диши 
равномерно
мисли су непотребне
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ослободи их се
утони у опуштеност
двоструко дубље
тако
сада ћу те одвести
у твоју историју
на извориште 
бола и страха
из чијих дубина
никако да изрониш
а даха ти опасно
понестаје

кад кажем сад
бићеш дечак од дванаест година
у свом родном граду

кад кажем сад
рука ће ти отежати
од омањег кофера

кад кажем сад
вратићеш се у време
растанка

сад

летњи је дан
бистар
као онај златиборски поток
у којем си први пут
угледао рака
и дуго зазирао 
од његових клешта
идеш кроз дрворед
на чијем крају је капија
спортског игралишта
зашто убрзано дишеш
покушај да се смириш
то је било давно
тако
полако
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продужаваш даље
на капији видиш 
оца
како те чека испред
у хладу дрвета
не стоји у месту
видиш да је узбуђен
ох како је узбуђен
спушташ главу
успораваш ход
и гледаш у плочник 
по ком корачаш
и све теже ноге
шта то видиш доле
шта тек данас видиш
доле
видиш дечјом руком
невешто исцртано
недовршено избледело 
срце
и поред њега одбачену креду
коју ћеш подићи
и чврсто стискати у малој 
песници
и измрвљену донети
у нови сад 

полако
диши полако
где си сад
сад си испред оца
у сенци 
и јаком мирису липе 
у средишту растанка
крик не можеш више
да одлажеш
пусти га
нек одјекне 
његово тело већ подрхтава
у болу
као у неком шаманском
плесу
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грлите се 
у гласном плачу
стопљени
а цепате се
шта си му то учинио
ох шта си му то
учинио

полако
полако диши
смири се
не грчи се
нек тело одустане
од загрљаја
опусти га
нека чула забораве
силину очевог гласа
нека све остане
далеко иза тебе
и јаук
и трзање
и тежак цват липе 

кад кажем сад
опростићеш себи
и из тог дана
заувек искорачити

кад кажем сад
изронићеш на површину
и доћи до даха

кад кажем сад
покупићеш у себи
измрвљену креду
и довршити 
облик с плочника 
који ти тако дуго 

недостаје

кад кажем сад
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ЈЕДНА НЕУСНИМЉЕНА ФОТОГРАФИЈА

Мајци

Могла је то бити
дивна фотографија
сећаш се
ти најлепша
радосна и ведра
као свила док лепрша око врата 
ја најсрећнији дечак
јер ми је рука најзад
у твојој руци

на београдској смо железничкој станици
пуно је ужурбаних путника
око нас радосни поздрави и тешка опраштања
пропињања на прсте и нервозни погледи
голубови који чекају одбачене сендвиче
са разгласа монотони глас обавештава
о кашњењу возова 
композиције пристижу и одлазе
утоварује се и истоварује
иза вагона са суседног перона
допире пијана песма праћена хармоником

прилази нам човек
спреда му виси фото-апарат
излаже нам свој предлог
док убрзано прича
и живахно гестикулира
апарат му поскакује на грудима
и лупка га у ритму
нестрпљења и жеље
нуди нам повољно фотографисање
успомену из Београда
послаће нам поштом
потом нас намешта на перону
обавештава шта ће се све видети
на снимку
наш воз који управо улази на перон
сат који поред саксије на стубу 
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показује поклопљене казаљке
то је лепа симболика каже
ту је и кондуктер који маше својом палицом
и дува у пиштаљку 
савршен амбијент смо добили
и чини му се
да смо имали среће
и да је тик изнад нас 
нека птица светлих крила 
улепшала кадар

мајка му плаћа и оставља адресу
затим одлазимо
узбуђени и помало сетни
као неку лепу свечаност да напуштамо
данима ћемо ишчекивати пошиљку
да видимо ту светлу птицу
ухваћену у лету
а онда 
ускраћени за успомену
полако одустајемо
и пуштамо да снимак
ишчезне у нама

а могла је то бити дивна фотографија

МЛАДУНЧЕ У УЛИЦИ АЛБЕРТА ТОМЕ

Сад си у новом граду
стојиш у дворишту 
испред сиве старе зграде
у Алберта Томе
гледаш у празне заједничке
терасице на међуспратовима
иза тебе мала башта
стабљике поврћа
и две дрвене клупице
у хладу багрема

Прошло је подне
ближи се време ручку

10 /  Poveqa



концентриши се
остави прсте нек мирују
као полегнута трава
иза ветровитог дана
урони мало дубље у кадар
у сећање
попут колибрија
док извлачи нектар
шта још видиш
какву си метафору доживео
тог летњег дана

нема деце
сам си
одустајеш од игре
лопта остаје у жбуњу
трн у лопти
улазиш у зграду
али не идеш горе
за мирисом паприка
које твоја нана 
на плотни пече
силазиш степеницама десно
у подрум
у свежину мемле
у неко обећавајуће откриће
окрећеш црни прекидач за светло
налик је оном на шпорету
такве више не праве
сијалица жмирка
сенке су нестабилне
а кожа најежена
као и сад

из полутаме те гледају
два сјајна ока мачке
која у зубима преноси 
младунче
на неко безбедније место

у мајчином погледу 
сваки пут угледаш
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та два сјаја
и сигуран си 
да се ту позади 
на врату
испод крагне твоје кошуље
пажљивим загледањем
још увек могу препознати 
трагови брижног
угриза

ДЕЧАК У ИЗНОШЕНОМ ЏЕМПЕРУ

У пуном купеу
седиш оцу у крилу 
слушаш разговор
непознатих људи
и равномеран ритам точкова
који и данас у теби покреће
чежњу за даљинама 

изнад седишта су фотографије
непознатих градова
у које би радо ушетао
обилазио њихове тргове и паркове
и у фонтанама управљао малим делфином 
очевим поклоном са далеког путовања
прозор је тек мало спуштен
довољно да ти се мирис железнице 
уплиће у косу
једно време бројиш тунеле
потом одустајеш
и посматраш свој одраз на стаклу
а кроз њега пределе 
којима воз пролази
шуме речице воћњаке
птице како мирују на жицама
стогове сена који ти личе
на чудан ражњић

на њиви до пруге 
сељаци стали с радом 
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ослоњени на алатке гледају 
наше вијугање
недалеко од њих
један дечак радосно маше
ти му не узвраћаш
кад воз замакне иза брда
наставиће своју игру
а увече пред спавање
замишљаће себе
како путује далеко
и с прозора маше 
усамљеној деци

касније у сумрак
трепере удаљене куће 
на сеоским имањима
занима те какву причу крију
осветљени прозори
на бело окреченим зидовима
шта ли раде они људи с њиве 
и дечак у изношеном џемперу
нека осетљивост те обузме
и буде ти криво
што му ниси узвратио поздравом

сад се питаш 
где ли су они пристојни људи 
из купеа
какви су им животи
и да ли су икада помислили
на плавог дечака из воза
који је на татином крилу
тог пролетњег дана
мирно преседео онолики пут
и замишљено гледао кроз прозор 
као да су тамо негде
све његове чежње
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ПЕСМА, ТКАЊЕ

Био је то омањи стан
на трећем спрату
сећаш се
зидови су били другачији
неким плавим рељефним цветним
шарама исцртани
кревет застором одвојен у полусобичак
од остатка собе
одвојени снови од стола за ручавање
при дну мали тоалет без каде 
дуго си се питао где ти се нана
онако чиста и беспрекорно уредна
купа
станчић је без своје терасе
на међуспратовима заједнички балкони
без саксија са цвећем
без расправа међу комшиницама
да ли мушкатле или дан и ноћ

шта још памтиш
памтиш песму Свилен конац
како допире из старинског радио-апарата
из којег си волео да слушаш
оне неразумљиве звуке 
при окретању точкића
и тражењу станице
та скала будила је у теби посебну нежност 
и чежњу 
коју си осећао према тим 
обећавајућим називима 
непознатих градова
што пригушено светле 
у дрвеној кутији
као што у теби повремено
засветли успомена
и на трен те згреје спокојем
детињег доба

на зидовима неколико урамљених
старих породичних фотографија
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свечана и озбиљна лица која ниси познавао
и твој деда у униформи
твој јунак који је победио 
логор у Нирнбергу
али који није дочекао да те метне на крило
на поду пиротски ћилим
нана ти је била наставница ткања
ситна жица везак танак
мистичне шаре 
и црвена боја која доминира 
против урока
њему да захвалиш што си преживео 
удар струје
удар који ти је спржио 
домали прст леве руке
кад си посегнуо за одбеглим 
кликером
упетљаним у кабел од стабилизатора 
за црно-бели телевизор
низ чији се екран дискретно спуштао
ћошак наниног миљеа 
исхеклан неким лепим поводом

и ти исто ткаш 
ово сећање 
на нану 
на њене цветне кућне хаљине
и тихи скромни стан
у који и дан-данас занесено зађеш
и извлачиш нити попут пелцера
за свој ручни рад

и ткаш
стих по стих
своје песничке шаре

против урока
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