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ЗА ОКТАВУ НИЖЕ
Не знам како је пјевао мој отац, али мени је
најбољи пјевач био од оних које знао сам.
Пјевао, велим, а ено га, жив. Без грла није,
па богохулно дјелује, знам.

Прве три увијек су се знале: најприје она
о граду Вишеграду, тада баш и није била евергрин
као данас, па онда она о Дори с лаким седлом
шимшировим и узицом позлаћеном, и на концу,
она о ружи која младост му је дала. Што и обистинило се
1975, кад на свијет је дошла сестра, па смо,
умјесто малог, отада сви пјевали велико
почетно слово у имену пјесме. Даље су могле
и ове и оне ићи. Полако, без срклета.

Зачудио бих се кад би, јашући на дрвеном самару
Доре свог, уларом кожним водећи га, пустио да пропадне
његов глас одједном, али би и тамо, у понору том,
једнако звучао лијепо. Па одахнуо бих нечујно.
А и како сам у годинама тим за октаве могао знати.

Када су – године отад прођоше – сина његова
донијели и положили га без ријечи испред куће
у којој се родио, не слутећи ни часа једног
да предухитрит ће оца у пресељењу, задесио се
нисам ту. Оца прије дана тога плакати нисам чуо.
Ни запјевати икад више. Свеједно знам да плач
је његов, тужаљка без ријечи икаквих осим
оних о смислу, од плача оног који прије никад
чуо нисам, за октаву био нижи.

ГЛАСОВИ

Мило Јукић
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ПОДУЗЕТИ БИ ТРЕБАЛО НЕШТО
Кад бисмо кренули од краја, замишљеног,
јер ни стварног почетка не знамо добро,
од, рецимо, тражења слободних мјеста
гробних (јер једном на фојничкој Карауши
видјех таблу „Заузето“: неко је наручио смрт,
али ју је ваљда чекати ваљало док откује косу)... Па наставити
избором камена надгробног: класични неки четверокут,
за украс патетично нешто, књига са стиховима на примјер,
добро, у укус дирати не треба. Или пирамида. Петокрака?
Јест да је мало демоде... Стећак, рецимо,
па шара на њему, розета или бордура биљна,
штит да ставимо, можда, али од кога да нас штити?
Од нас док живи смо, ако већ унатраг идемо?

Па са гробља се запутимо право у живот. Нико
не примјећује нас, али ништа зато. Чека нас тамо
лијепога пуно, угоде разне... Али... Да само бацимо
још један поглед у гробље: ено, слегла се земља,
дрвени иструнуо криж, поотпадала слова... Подузети би
требало нешто. Вратити се. Али, гдје је сад почетак, гдје крај,
одакле кренули смо, камо идемо и је ли овај трен,
овај касни сат 30. IX. 2013, само зрнце падајуће у клепсидри
која ће окренута бити да све опет крене испочетка?

ИСПОД БРДА ГАТ
Испод брда Гат сједим за климавим столом
с домаћином који ме не пита јесам ли
за једну шљиву, него ми точи, иако је тек девет ујутро.
Ситна дјечица знатижељна су за све, а домаћин само
због тога што неко чак из босанских гудура ипак има
неког разлога доћи и попети се на Гат,
једину гудуру у његовом крају,
домаћица мушке непознате ријетко виђа, има у њеном оку
толико тога да ни у Ноину арку не би стало.

Много их је око мене, а ипак сам сâм и размишљам,
ко би га знао зашто, о томе да ли би ико икад
чуо за Ксантипу да није била Сократова жена,
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што ли би рекао да види како га данас због ње,
правећи спрдњу, олајавају на интернету,
би ли на форумима писао коментаре под туђим никовима
и бих ли се с њим, након што би и он попио
једну домаћу шљиву,
уопће смио запутити на брдо Гат.

ХИРОШИМА, ГЉИВА
„Будите ме ујутро око осам, имам неког важног посла“,
прибиљежио је Аме-но-Кагасео1 у подсјетник укоричен
у кожу фризијског телета 5. коловоза 1945. око поноћи.
„Само позвоните“, дописао је без точке или ускличника.

Свиленкасти анђели, задужени за испуњавање божанских жеља
понадали су се, јер чак и они су знали што се спрема,
но, ујутро су узалуд звонили, Аме-но-Кагасеов мобител
упорно је понављао како је претплатник привремено недоступан.

Када је у 8.15 Мали дечко метеорски јурнуо ка Хирошими,
посада Enola gay-а одскочила је у зрак. Од весеља и због тога
што су се олакшали за 4.090 кг. Као кад булимичара за трпезу
поставе неопрезом. А Хари С. Труман већ одавно је био будан
и са ужитком је трљао руке гледајући анђеле док су,
блажени у властитом повјерењу боговима својим,
с осмијехом летјели у пакао.

1 Бог зла и звијезда у јапанској митологији.
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МОЈ ГРАД
Опћинско вијеће дало ми у задаћу
да напишем Монографију Града.
Није да не знам одакле кренути,
премда се издешавало свега кроз стољећа прошла,
али ме мучи садашњица, како је приказати.

Мој Град на спавање иде рано,
гологуз бих могао у шетњу
зими у пола десет увечер,
осим прехладе и, можда, упале плућа,
других посљедица било не би,
ритам умирања километрима је и годинама
свјетлосним побјегао овдје ритму рађања,
као некад Паво Нурми онима који су само
пратитељима његовим могли се звати,
никако конкурентима.

Мој Град свакодневно, на обје сисе,
ћапће гласно, хранећи се прошлим
данима славним; мамографија да му се направи
умјесто монографије.
Ето што радим и што је избор мој.
И гдје ћу на крају
замијенити свјетове.




