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Бојана Стојановић Пантовић

СТАЊЕ СНОВИДНЕ БУДНОСТИ

Осврнути се на властити избор који сам урадила за ову посебну прилику
донекле је ризичан и проблематичан посао. С једне стране, сваки ауто-
поетички запис најчешће носи нешто од општих знања о писању мо-
дерне поезије, о њеним утицајима, свесним или несвесним сродностима
између одређене поезије и њених тзв. узора. Отуд он може деловати
помало схематизовано или чак и стереотипно (помињу се најчешће
теме, мотиви, атмосфера, песнички поступак, традиција на коју се на-
слања). У том смислу, такав запис је релативно константан и одржив.
С друге, по мени важније стране, сваки аутопоетички текст садржи
нешто од тренутног, непоновљивог доживљаја властите поезије у за-
висности од доба дана, годишњег доба, стања усхићења и клонулости
духа, садржаја снова и момента буђења, апатичности, депресије, из-
оштрене или посустале критичке свести, слободног или загушеног ка-
нала сећања, сведености на исти простор усамљености, животног доба.
У складу с тим се формира и тај променљиви песнички, али и самочи-
талачки идентитет, који врши накнаднo обликовање написаног. И за-
право оставља траг о саморазумевању властитог поетског света, у
једном дужем временском периоду.

Од прве збирке Бескрајна (2005), преко Заручника ватре (2008), као
и збирки Исијавање (2009), Лекције о смрти (2013), У обручу (2017) до
последње Повреда белине (2021) сан у јаким или умекшаним бојама
често предсказује догађаје који ће се десити, а бележење „форме како
сан оцрта” налази се у зачећу и унутарњем развоју многих мојих пе-
сама, у сталном трагању за што прецизнијим сећањем. Стање сновидне
будности, својеврсно растројство чулa које има снагу хипнагогичких
слика, то сневање, снатрење, али и драматично упозорење буђења,
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живот који се одвија у тим изукрштаним доменима, има све одлике
реалности. И то оне дубље, како је то говорио Јунг, ослобођене свакод-
невних, функционалних веза и релација, и зато флуидних, нежних,
тајновитих, грозоморних, катартичких, и пре свега, ониричких. То је
уједно нескривено поље жеље, али је битнија сама конструкција сна,
његов формални лик, својеврсна филмичност сцена и кадрова, него
тзв. садржај. Отуда црно-бели сан често може да се преточи у текст и
бројне моје песме исписане су као својеврсни синопсиси сна на самој
ивици буђења. Некада, међутим, интензитет онога што се сања потисне
језик и рађа се комађе бесмисла, мртва песма.

При томе је и припрема за писање песме увек другачија. Некад
песму носим данима, месецима, некад и годинама у мислима, у некак-
вом предјезичком стању, вагам сваку реч и обрт, тражећи то идеално
подударање, сагласје између неизреченог и онога на врху језика, оно
што ће артикулисати моју збуњеност. Стихови се касније нижу или
нервозно, што може бити последица велике емоционалне узбуђености,
или полако, постепено, смирујуће, као када се врте бројанице, када се
покушава успоставити душевни баланс. Вртење бројаница значи и
својеврсно духовно усредсређење, апстраховање реалности и концен-
трацију само на оно што је битно за саме стихове, некакво мистично
унутарње озарење, али и процесуалност, динамику поступка. Таква по-
езија одише миром, бешћутношћу, каткада може бити и херметична.
Изузев Заручника ватре и збирке Исијавање, које сам написала у јед-
ном даху, практично напоредо (песме у прози и стихови), остале су се
кристалисале по неколико година.

А увек се, заправо, враћам на исту почетну ситуацију – о чему писати.
Све се, углавном, и само, може рећи писањем. Писмом. Недовршеним.
После свих ових година, остали су полуизгужвани листови исписани
мастилом, на махове разводњеним; један оловком рађен портрет де-
војке која излази из зеленог језера, ноћу, главе прободене зраком свет-
лости. Замена имена: Офелија, Цвијета, Силвија, Аријадна, Дороти,
Алиса, Ева, Јелена, Еуридика, Петка... Треба да напишем нешто што
већ дуго потискујем, не препознајући се у том кратком времену. Пи-
сање је преименовање познатог, ма колико тежили да одгонетнемо сан
који нас тако самима себи открива. Јер желим да запишем само једну
реч, да обавим само један стварни посао. Одлазак. Негде, у некој из-
маглици, иза решетака, иза плаветнила, можда ћу угледати заборав-
љено лице, знак да можемо постојати изван себе самих, изван сваке
стварности тела. У преображају.
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МЕСЕЧЕВЕ МЕНЕ

Ипак се окрени живима:
иако рука дрхти као да тек учи да пише,
или обнавља неко знање, давно покопано.

Јер мртви су те одавно напустили.
И у угловима усана, на зубној глеђи, 
још само светли
понеко слово што растеже се
по зидовима собе,
истерујући мирис нагорелог ткива.

О, да, волим мртве – оне што вире из својих 
контејнера и рака –
најављујући месечеве мене.

Нико осим нас тада није видео 
како се контејнер претвара у ковчег-кутију,
и нечије шаке тону у муљу црних рибизли, 
у аветињским месечевим кратерима.

Нико није загазио у живо блато тако дубоко
да те мртви могу шчепати
за ноге и одвући на дно.

Тај пут прешли смо сами, и свако за себе.

Обоје мртви.
Обоје живи.

КЋИ

Катарини

Једном обе бејасмо брег.
Или – мали брег у великом брегу
који се уздизао и спуштао,
ширио и скупљао,
мењајући конфигурацију меса,
окретао Земљу нагоре,
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Васиону надоле.
У сферичном луфтбалону, мом стомаку.

Кад год би прсти дотакли његову затегнуту кожу,
чуло би се водено дисање
и безброј мехурића-порука
што их изговара сићушна власуља,
онда кад то само она жели.

Живела си спокојно у свом рибљем мехуру.
Принцеза у царству вилењака,
Храбра Герда која тражи свог вољеног Каја.

Одавно већ нисмо онај двогуби брег,
иако се трзам на сваки твој дах,
осећам исти бол у рањавим коленима,
у изгрицканим ноктима до живца,
пажљиво гутам све твоје залогаје.

И чувам твоје женско, уснуло тело
што лепше је од Божјег.

ПАЛИСАД

Хододарје Златибору

Ово је једино место
где се укрштају струје рузмарина и четинара,
брезе и нара, лијандера и балеге.

Ту је и ваздух другачији:
час игличаст, час сипкав,
себи довољан, 
вечити пратилац шумских јагода,
касних шљива и мајчине душице.

Овим путем скакућу веверице
и јеж претрчава са својим младунцима.
На сигурној раздаљини,
лешник се не разликује од очију срне
што питомо и плахо зури у човека.
Смештен је негде између падина и мора,
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и његова дужина мери се
само сунчевом пругом,
временима кад туда путоваше
Турци и Трговци,
да утврђен град поспу дукатима и бисерјем
и одведу девице у бунаре харема.

Слутим један превој иза далеког брда
који испуњава читав простор:
да ли се то коњ изненада пропиње 
избацујући јахача из седла,
пада ли то на прашњави пут,
полумртав од жеђи и врелине?

Или то коњаника однекуд
стиже нечујни пуцањ,
смртоносна иглица Златнога бора,
да никада више не види своју драгу,
да му се не зна гроб.

НЕПОСЛАТА РАЗГЛЕДНИЦА

Одавно сам овладала најстрашнијим начинима памћења снова,
пребивања у њиховим варљивим кадровима и кретањима кроз причу у
којој се појављујеш увек откривеног профила, иза модрих застора, у
нечијем загрљају. Фигура која те љуби готово је усисала другу половину
твога лица, спојивши се телом с твојим трупом и удовима попут
Лаоконовог чудовишта. А напољу, на клизавим тротоарима, промичу
фигуре у тамним капутима, свака измештена укосо, некако нагнута, као
да ће свакога часа изгубити равнотежу. Не можеш да се ишчупаш из тог
загрљаја, беше ли то онај безнадежни и непомични Мунков Пољубац?

Еуридикин зов изненада севну из жутих стакала прозорчића
зеленопепељавих кућа; Еуридикино тело са лицем на брокатном јастуку,
на постељи у којој се сваки час може уснити стогодишњим сном,
изгубити свест, умрети или убити се, свеједно, голих груди, обнажених
бокова, с очима чија је милост истекла на чаршаве, коју покушавам да
ухватим рукама, безуспешно, док ми цинобер цури кроз прсте, а окер
широким потезом маскира наша чела, јагодице, носеве. И тада, само
муњевити окрет према жени-невести у црној ризи, која стоји на
пропланку крај послаганих дрва за потпалу, та црна лала, Света Петка,
белокоса утопљеница, о којој се не може написати ниједан стих.
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НОЋ БЕЗ ГЛАСА

Тај глас нисам могла да чујем, бар не ноћас. Исцурео је негде у катрану
збијених масива, заробљен у хангару периферијских кровова. Узалуд
су прсти пребирали по тишини, тело је остало глуво и беживотно као
напуштена боксерска врећа, као закључана соба. Ни ударац га није
могао оживети, ни те слике од речи које се уместо кише сливају низ
прозорско стакло, ни плавет прекоокеанских сметова што стижу
електронским импулсима сада, кад те извесно нема. А ипак си
испоручен раздвојеном присуству као скупоцен прастари новчић, који
се котрља у својој бесмисленој љутњи. До првог сливника. И мирно
одбројаваш минуте истека ноћи, чију вољу не можемо сломити.

САМО У ОВОМ ЈЕЗИКУ

Само у мом
Само у овом језику
Могу да говорим о
О неприпадању
Сталном
Повременом
О ономе чега нема
А могло га је можда
Једном бити

У укрштеним светлима
Којa те боје помрчином
Camerае obscurae
У свести да си увек
Мањи од града
Чак и кад почну
Да пуцају чиреви на
Обогаљеним трговима

Брисаним простором
Којим трчиш
И бежиш опет –
Од чега, од кога –
На измештеном
Тлоцрту светилишта
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Подсећање је
Да никад мање 
Никад више 
Нећеш укротити
То присуство
То осећање
Свагдање
Клиничке смрти

БЕС

Тешко је ишта
Рећи о бесу
Ухватити га за гушу
Заврнути му шију
Погледати га 
Право у очи

Мудрији од Протеја
Заводи нас својим
Мешкољењем
Испод срца
Као уклети брод 
Који не пристаје
Ни у једној луци

Прогнан из свог дома
Уселио се
У хистерију нота
У какофонију боја
У склепани кавез

Каткада миран
Као хрчак
Сит и напојен
Заспи на
Мом рамену
Диже главу 

Затим
Одмара се лагодно
На глатком ножу
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АЛИСА

Крећем се у маленом простору –
Из собе у кухињу
И назад до балкона
До светларника      каде
И столице за љуљање

Моји покрети 
Сљубљени су с предметима
Ђинђувама
Техничким уређајима
Који цвиле и јаучу
Читаву ноћ
А опет безгласни
Одазивају се само мени

Како да савладам 
Коцкасти простор
У коме је све смањено
Иако под лупом 
Делује тако увеличано 
До бесмисла
Џиновског нарастања
И рушења таванице

Дај ми тај кључић
Од вратанaца Белог зеца
Дај ми његов џепни сат
Подмазан рибљим уљем

И спазићеш моје тело
Како јача и снажи
Прерастајући зидове

Како се наједном помаља
Из оног

Далеког        далеког
димњака
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ИСИЈАВАЊЕ

Већ данима нико ме не зове
не ремети дневну сатницу
не проверава јесам ли напољу

Или можда нисам      не
на граници невидљивој

Јесам ли дакле унутрашња
или сасвим мало спољашња
где сам себи унутра
а где споља 
на рубу променљивом

Пред вратима у углу
остављен празан чанак
без хлеба и воде 
без меса и суза –
док посвуда веје ситна со...

Склоних се зато
међу кућне ствари
које одавно не користим

Постадох спокојни део
намештаја
посуђа
замена за штафелај

Самујем 
као сребрни самовар
блистам се

Из мене навире
медена течност
ал смрзнут је
мој лик на стаклу

Већ данима
нико ме не зове
нико не обилази
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Шпијунка је безнадно
заклопљена
квака на вратима 
отпала
на капији чами
сасушен венац 

Само у белој
само у муњевитој 
фигури светла
Неко тамом                                            
ка мени путује

ЛЕПТИРИЦА

Онде где престаје сећање
Нема ни провалије
Ни винућа у небо

Ни равне линије
Ни коридора светлости
Из друге галаксије

Само бели повез 
Преко очију
Црна воштана таблица
На којој су сви знаци поравнани

Сва глаголска времена
Пресељена у вечни пасив
У трпљење језика

Ничим изазваног
Осим хирoм промене 
У првом лицу

Што би да напусти тело
Тескобну чауру
Из које пред свитање
Лептирица не излази
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СИНТАКСА  

Речи полако излазе из усне дупље; можда тек 
гласови, што се формирају по правилима граматике.
Итерпункција каткада вређа: излазим напоље, бројим минуте,
јело је загорело, или зваћу хитну помоћ.

Саставне реченице успостављају редослед ужаса;
супротне подсећају на разлику, али увек постоје и раставне;
оне, које ме остављају осамљену у гомили;
ове, које закључују уместо мене.

Синтаксичка еуфорија потом прераста
у помиреност облика, појачава се изравнање
тамо и овде. Иза наслага речи, префикса ваздуха
и омамљености коју најзад доноси ноћ.

А мали Кафкин дечак притиска рукама потиљак,
раширених ногу и погнутог тела.

Сричући тако прва слова овог света.

МРТВА ПЕСМА

Ово је једна мртва песма
да мртвија не може бити.

У самом чину зачећа
под слабо осветљеним сводом.

У чекању да падне однекуд
као да је издише анђео.

Али она пада на тло
и разбија своје нежно теме.

И подиже се тако смртно рањена
полуслепа, полуглува.

Пресечене пупчане врпце
која негде отпузи као белоушка.
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И бива дотучена тупим гласом,
једноставним убодом жалца.

Као да се све то већ десило.
Као да све, опет, изнова почиње.

ИНВАЗИЈА ВОДЕ

Тамо нас чека
једна трешња у цвету

Неми саговорник
на изглобљеном језику

Оркански моћном
да Земљу преобрати
у вулкански талас

И оспори живот
тамо где је одувек био
и где смо слутили
да га нема

С оне стране 
инвазије воде
можда ће остати
још нешто од
препотопског света
сагорелих љуштура

Челичних птица
које постају крхке
као славуји
док трешњеве латице
размахују своја отровна крила

И свет се дроби у њиховом
махнитом ждрелу
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РИТУАЛ

по Томиславу Маринковићу

У ноћи кад Вулкан бесни на људски род и не затвара врата
своје ковачнице, кад месец бљује црвени сјај неба, испупчен
и јасан, ти радиш оно исто што си радио у данима јулске жеге:

прошеташ кудравог пса по дворишту и даш му воду, провериш
амбаре и шупе, нахраниш свиње, извичеш се на живину која
претрчава код комшије. Онда запалиш цигарету, погладиш жену 
по потиљку и обрадујеш се свицима што изненада кресну у жбуњу.

Пажљиво гледаш како тама преображава сваки предмет
на столу, сваки део тела твојих најмилијих. Улазе у кућу,
чекајући да и ти за њима кренеш. И похиташ лењо, а затим
журно, загрлиш тмину, и месец, и пса испод јабуковог дрвета.

И знаш да то није ритуал, да то радиш последњи пут.

ИЗМЕЂУ ДВА ДОЛАСКА ФЕРИБОТА

У један летњи час стане све:
капелица са темељима под земљом,
упаљена свећа за непознатог шетача
што не страхује од мрака.

Пун месец тешко притиска море
дарујући му блештаву кожу;
трули напуштен врт у Лименасу
надомак паганског светилишта.

Између прстију цури песак
и галебови причају својим 
неразумљивим језиком пучини:
чујем мирни глас своје сестре
у равномерним паузама
између два доласка ферибота.

Нико не маше на растанку,
иако је растанак коначан.
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Нико не узвикује добродошлицу,
иако сви хрле у загрљај.
Људске фигуре су црвене и збијене,
као конзерве на рафовима супермаркета.

И само тај један сат разлике
чини да се све разлије и врати свом почетку:
Агори, љубави воде и копна, ватре и ваздуха,
зрачном поднебљу вечног одмора. 

У ОБРУЧУ

Станиши Нешићу (1956–2016)

И ко каже да се прстен може отворити? 
Тај чудни напор забележен је само
још на корици твоје књиге,
то злато које се излива попут
Далијевог часовника.

Углавном, прстен само појачава
свој неумољиви круг и зауставља
нас увек на једној тачки узлета, 
на врху једног ножног прста,
једне накострешене власи косе.

И онда оплови око нас, као једрењак,
стварајући, тобоже, привид отварања.
А у ствари, потврди оно кружно обртање
увек све мртвијих љубави
и никад догорелих ватри,

чему присуствујемо сваки трен,
стискајући се покорно и нежно
у његовом обручу. 

РАТНА СПРЕМА

Одузета ми је домовина.
Само  ме је напустила једног јутра,

без речи.
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Није први пут да ми отпада
део по део једва склопљеног тела,

као исушене иглице са смреке,
уз прштање ледених суза,

тих малих пожара.

Није први пут да ми у грло сипају
мокар песак и сићушне шкољке,

и сву ону старудију коју избаци плима,
попут нежељеног плода из утробе.

Држим запушен нос
док ми главу потапају

као Крститељ Исуса,

држим отворене очи црвене од слане воде,
полусклопљене од олује хладних

електронских слика,

на које одзива нема, јер празно је
некада познато место лампице гласа.

Остављена да бројим шљунак на плажи
тражим одговор, мада безуспешно –

где сам сакрила своју ратну опрему:
прибор за писање, скелет, грање и штит.

ЈОШ САМО ОВЕ ГОДИНЕ

по Бориславу Радовићу

Још само ове године бићемо заједно.
Заборав још неће учинити своје:
мукле и прашњаве напуштене ствари
памтиће своје име.

Још само ове године ствари 
ће говорити онако као и досад.
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Неће се померати са својих места
и биће спокојне и без мог гледања.

Још само ове године кључ
ће лако отварати браву,
у свакој соби одзвањаће
глас господара и станара.

Још само ове године
речи ће се смиловати
некој тајној богињи што
их храни и одржава у животу.

Још само ове године
покушавам да саставим венац речи
од сасушеног лишћа и цвећа.
Заливаћу их из празног бокала.
Док не никну оне четрдесет две песме.

ПОВРЕДА БЕЛИНЕ

22. јуна 2019. године
јесам ли ближа теби

или си ти још даљa од мене
у овој летњој спарини

у коjoj нема више сна
који личи на јаву
нити обратно

где реч не замењује другу реч
већ иза и испред ње 
мирује непостојање
прогонство метафоре

заустављен речни ток
који никако да стигне свом ушћу

где настане песма ту више нисам ја
већ повреда белине
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трансфузија шумова и мириса
коначни опроштај
иза затворених врата

ЗНАЛА САМ ДА ЋЕ ДОЋИ

Знала сам да ће доћи тај дан 
или вече, свеједно,
кад ће композиција привиђења
бити тако стварна и оштра;
слика и звук, свађе и шапутања,
читав наш породични сценарио
у којем се родитељи, мајка и отац 
час надгласавају, 
час говоре унисоно,
сталожено и бурно, 
један за другим.

Гледам их као рањиво дете
и још несазрела жена,
без свести о томе
да бих могла ускоро постати мајка,
било чија, без ознаке пола.

О томе сведочи само дрво
које љуљам у колевци,
беба облица с плућима од лишћа,
с теменом од шумске гљиве.

Сами се одевамо у дрво
на безбедној удаљености,
раздвојени контуром поноћи,
покушавајући да запамтимо
ко је ту родитељ 
а ко дете
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