jPro~eqe

Раде Танасијевић
РУМИНАЦИЈЕ
АЛБРЕХТ ДИРЕР, ЗЕЦ
Како је могуће да неко
ма био он и Албрехт Дирер
слика живог зеца
Колико дуго је тај зец
лежао на логу
док му сликар није
избројао и последњу длаку
У Немачкој цена пива је расла
цена сељацима падала
гасили су се и разбуктавали
верски ратови
на ломачама ту и тамо
још су догоревали јеретици
Како је могуће насликати зеца
сигурно је то препарирани зец
не пријатељу тај зец
жив је да живљи не може бити
да овог трена скочи из лога
пуцао бих у њега
А можда се време зауставило
Творцу је све могуће
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за Њега то је трептај ока
за неког довољна количина времена
да наслика уснулог зеца
и прозор светлости
у будноме оку
ЈАЈЕ
Спарина је.
Улазим у порту
Да легнем под највећу липу.
Врата од цркве су отворена
И отуд се чују млади гласови
И повремено смех.
Уђох унутра.
Скеле изукрштане пропињу се
До дна кубета.
На њима сликари-кописти.
Приђе ми црнобради сликар
Сав у осмеху
Дошли сtе dа виdиtе
Да ли су сви свеци на броју.
Дошао сам да видим
Ко то осликава
Ускршње јаје изнутра.
ЉУЉАШКА
Сваки пут када бих угледао
девојчицу из суседства
како се љуља на љуљашци
покренуо би се плимни талас у стомаку
То зањихано клатно
у непомеривом ваздуху
чинило је да осећам
да живим у свету без промена
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Прошли су месеци
пре него сам приметио
да је љуљашка празна
и да се љуља
у све краћим амплитудама
Моја млада комшиница
ушла је у девојаштво неприметно
као што ја улазим у старост
ПРВИ ЈУТАРЊИ
Понекад путујем првим Искриним аутобусом,
оним у 5.
Омамљен дремежом седао бих
међу поспана тела.
Могао бих бити свако од њих.
Онај проседи портир под
чијом изгужваном униформом
бдију сати несанице.
Бар накратко из углова очију
изгнати то боцкаво труње.
Наспавати се једном за свагда.
Она дактилографкиња. Бићу сваки њен
маникирани прст понаособ
са упамћеним распоредом на тастатури
АСДФ ЈКЛЧ.
Бићу металостругар за полуаутоматским стругом
у Одељењу лоптастих славина.
Седећу осам сати на округлој столици
и скидати шпон малом гвозденом куком.
Бићу помоћница главног кувара у мензи.
Управо размотавам четвртасту ки-ки бомбону.
И данас кроз фабричку капију
изнећу сакривен комад јунетине
поред овог истог поспаног портира.
1986.
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РУМИНАЦИЈЕ
Није ли Христ Господ наш
рођен у штали у блаженом преживању
уснулих крава
Сви су видели звезду над Витлејемом
према којој похрлише мудраци
а нису чули равномерни рад секутића
о којима Јеванђеља не зборе
И зато угледаш ли
краве како благују у пољу
или овце како пландују
ослушни – то је тај звук
Преживање времена издељеног
на године месеце и дане
уситњеног на сате минуте и секунде
Бадава мантрамо молитве
срце нам је у грлу
и плитак нам је дах
времена као и ваздуха
мало је
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