
Pro~eqe

Љубиша Симовић

ДОБРО ЈЕ

НОЋ, ПОСЛЕДЊА

За трен, 
У мени се укрстише Платонов и Салгадо.
У коштаној сржи догоди се блесак.
Као у пећини где прокуца срце за свет.

Видех кроз искру,
Десиће се, ипак.

Вук ће лећи уз јагње 
Што округлим очима страхује.
Привиће се уз њега, 
Као мајка уз слабашно чедо.
Грејаће га исцрпљеним костима 
И прозирном расушеном кожом.

Биће то њихов последњи додир,
Топао и лепљив, 
Попут крви, а без ње.

Ноћ пред њима пресудиће.
Да ли је време потрошено
И Свет.
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МАГЛА

Густо сивило гута облике под собом.
Назиру се само пегави израштаји у измаглици.

То што се помаља кроз рашчупане праменове
Зовемо Град.

Корачам спретно,
Без додира и буке,
Над плеханим вратовима зграда.

Тупо и болно звечи
Мноштво Светова,
Што се преклапају и удаљују
Те поново мукло сударају.

Ни снови их не смирују.

О, хоће ли се једном утопити у
Једну нијансу,
Једне небоје,
Једног ничега,
Што Светове раствара.

Понекад, 
Чини се, 
Почело је.

ОКО НА ДЛАНУ

Драгану Б. Ђоковићу Баћушки

Узми своје око на длан,
Нежно, 
Као срце драге када узимаш;
Да не боли, 
Само да греје.

Обгрли га, 
Не стежи, 
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Као једино семе, 
Јединога света што ће нестати.

Дуго и споро, 
Замахом незадрживим као заборав,
Залети своје око преко хоризонта празнине,
У слепој вери да му повратка нема.

Где да се врати, 
Када је читав свет у бескрај одлетео?
Само ти си ту.

И сам.

Без сећања и крви, 
Без историје и наде, 
Без погледа и света.

СВЕ, ЈЕДНО

Загрли трешњу у дворишту,
Пред кућним прагом.
Прислони образ уз времешну кору,
Док клизиш ка мирису траве
И блата што изроди све.

Не тако јако,
Да је твоја рана заболи,
Или лако,
Да не осетиш струјање нестрпљивих

дечјих стопала,
Што хитају у крошње.

Када се влати траве,
У љубавном загрљају,
Упреду у нити косе са потиљка,
Погледом благим,
Без сврхе и смисла,
Свлачи у крпама небо и облаке ретке;
Кроз грање их испиј до последње маглине.
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И не обазири се на оне што застајкују,
да се лuди чуде.

Њима подари,
Као пред олтаром,
И блато и небо и себе,
Што постадосте Једно.

ДОК ЧЕКАМ САН

Сан је лек.
Чудо јединих виђења, 
Предела, ствари и односа. 

Док чекам сан, 
Ослушкујем ретке капи кише. 
Свака кап један тон,
Акорди се спајају у симфонију 

бескраја.

Сваким додиром тла, 
Кап испушта душу. 
Везују се душе наоколо, 
Дижу се у небо, 
Рађају нове мелодије.

Док чекам сан,
Свет се руши и ствара свакога 

трена.
И живот.
Новчић се окреће на танкој 

нити,
Дуго,
Бесмислено, 
Небо и пакао,
Аверс и реверс исте медаље
На затегнутом кончићу трајања.

Док чекам сан,
Расплићем нити и
Бројим капи што
Уједначено добују 
По лименом оквиру замагљеног прозора.
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Погледом развејавам маглину стакла,
Назиру се светла града,
Што некоме отварају пут,
Другоме жељени лик.

Док чекам сан,
Сан ме стиже,
Баца ме у дубоке поноре,
Нит се затеже до пуцања,
Љеска површина мирног језера,
Чекајући оног ко никада отишао није.

СКЛАД

Година ми се обећала –
Кандидат у предизборној кампањи.

Веровао сам јој.
И себи верујем. 
Од понедељка до понедељка,
Нови лист.

Ипак,
Пролази суморно, пусто, досадно.
Све изгледа као да јесте,
А није.

Посрћем по превише равном плочнику.
Сударам се са пролазницима 

на пристојној удаљености.

Ни страха ни наде,
Ни бола ни радости.

Сву радост ми причини 
Ивичњак на стази за пешаке,
Рупа, у немару продубљена.
Врисак: Имаш ли очи!

Ретки пролазници добију осмех уз 
добар дан,
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А дан је сумњив,
И мени и њима.

Пусте улице израстају из ока,
Нисам их сам изабрао,
Као да оне бирају мене.
Тек са мном се у празнини остварују.

И све се сабрало у ветар,
Једва чујан додир трава и лишћа,
Стопала и плочника.

Састао се ваздух, 
Што под сунцем подрхтава,
И век, 
Само мој,
И ја, 
Срастао са прашином улице.

Склад трајања.

ДОБРО ЈЕ

Боли ме сваки дан у години,
Сваки минут у сату.
Само је тренутак тај 
Што отвара космос. 

Сећам се борове шуме, 
Брда изнад града, 
Леденог ветра 
На којем кључа крв.
Тада подрхтавам на нитима 

мреже космоса.

Протежем мостове 
од трена до трена,

А испод лукова амбис бола.
А боли сваки протегнути лук 

над понором,
Осећам га испод плексуса 
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Док не преплави и последњу 
пору тела.

Ледим на студени 
Под сунцем што пржи 

у присуству других.
Моје тело је соба очајника,
Са пукотином уместо прозора,
Са страхом од могуће опсаде туђинца.

Живот ми је тесна и крута ципела
На нажуљаном стопалу.
Одбацујем га,
Ту непотребну и болну ствар.

Добро ми је ноћу, 
Над светлима града,
Далеко под балконом, 
Где седим сам.
Дуванским димом затварам ожиљке 
И знам,
Сви су тамо где нисам ја.

Добро је.

ПАПИР

Папир је жиголо, 
Проститутка пред пензијом,
Што дели широке осмехе,
Из којих туга пустоши шапуће.
Нуди се стидљиво, 
Не бира клијента.

Сито кроз које 
Древни источњачки мудрац 
Ветром просејава прах 
Окамењеног предачког искуства.
Указаће се најпре,
Чеднима и отворенима,
Којима није намењен.

34 /  Poveqa



Папир је сунђер за 
Устајале, мемљиве сузе 
Вечних љубавних издаја.
Када се оцеди, 
Оставља шупљине 
Уздаха и далеких,
Безнадежних погледа.

Разлокано прозорско крило у 
Стану таблоидног новинара, 
Што бесомучно удара, 
Надвикујући се са узаврелом улицом 
Препуном ужурбаних пролазника.
Нуди се бахато, шупљом лупњавом,
Клепетало у ускомешаном стаду.

Папир је доказни предмет за 
Злочин почињен из страсти,
Незнања и гордости,
Сујете и разметљивости.
Са јефтиним стидом,
Под плаштом интимне потребе,
Нудим га свету.
Одвећ потрошеног.
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