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БЛАЖЕНА ИВАНКА ОД СТРАХА
Данас ми је умрла мајка.
А можда и јуче, не знам... 

Данас ми је умрла мајка, 
а само пола године пре, 
поделила је све своје сиротињи:
одећу, обућу, речи, сваку последњу мисао,
а била је већ сиромашнија и од птица.
На сахрани смо је обукли у цвеће, 
и новокупљену сиву хаљину за последњи излазак, 
како је то знала да каже, 
у хотел Интерконтинентал,
у који никада није крочила.

Данас ми је умрла мајка.

Годинама није излазила из куће,
дружећи се са болима и високим притиском.
Једном, давно, један човек јој је рекао:
знамо ми ко си ти и шта су ти деца.
У самртном ропцу, очима изврнутим у непознато, 
дисала је за њу света Мала Терезија,
можда сестра Инес,
можда Бог сам,
онај Бог за кога се не зна шта је, 
као што се не зна ни за њу ни њену децу.

Дисала је за небо, та, моја, још жива, а већ мртва мати, 
загледана у оне невидљиве платане – скелет Исуса Христа,
заплетена у нерватуру мојих промашаја. 
Дисала је ужасно грубо и неподношљиво 
 – ноћни акт смрти –
ширећи до пуцања капиларе ваздуха.
Лишће, само плућа, апарат са кисеоником,
све је дисала, 
слова, дане, измаглице, 
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неисплакане Псалме,
и док је себе издисала у ову Space oddity,
за њу су удисали и Leonard Cohen и David Bowie, 
и Иванка Орлеанка и Ивана Аршка,
и та музика је трајала, трајала, трајала...

Данас ми је, дакле, умрла мајка, 
сломљени кук земље
(први стих Постања),
у којем сам се, некада, згрчен,
опијао плодовом водом.

Много је била плашљива
и живела је у малим стварима,
ова великодушна принцеза,
која је, као голубови запушаче, 
у свом краљевству збрињавала прашњаве трунчице смисла,
и онда давно, када је, 
пре оних „женских“ оперативних захвата,
била лепа као Ава Гарднер,
али и сада, небеска Пепељуга, живи у мрвицама, 
осмеху и кафици коју изјутра литургијски испија 
са оним недобронамерним старцем 
који у Сикстинској капели гужва небо и земљу. 
И тај Господин се причешћује 
том малом часном сестром можданих удара,
Алпима скривеним у њеним 
византијски плавим очима,
овом, тихом и као реликвија ретком Словенкицом,
хостијом њених танких усана. 

Данас ми је умрла мајка, 
и пожелео сам да сви умру, а она да остане жива, 
и тако заправо и би: 
она живи, а сви су мртви, 
и овде, у овом атомском склоништу правоверја,
где се нафора дели са каматом, 
као и тамо, у Сирији,
где хиљаде издахнулих лежи уз заветне зденце воде,
где се Јагње Божије једе уместо хлеба, 
и са неба, низ лествице, 
силазе анђели са откоченим машинкама:
као и тамо, и овде су сви мртви.
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Никада нисам опсовао мајку, оца јесам,
никада нисам био перо анђела, 
писаљка којом се исписује велико ништа у вама.
Зато не могу да напишем најчудеснију песму икада,
на годишњицу смрти своје мајке
(која је писала ћирилицом,
побожно и бојажљиво, 
као да јој живот зависи од сваке облине графема),
и зато се оно неизмерно ништа исписује у мени. 

Прегризи језик. Заћути. 
Само осећај лапавицу сукрвице у устима: 
Данас ти је умрла мајка.

Данас ми је умрла мајка,
данас,
и док ме, као Јевреје у Одеси, 
обузима ова несносна туга,
питам се да ли да кренем са гробља, 
из деветог круга болнице Свети Сава,
или да запалим још једну цигарету,
блаженој Иванки од Страха:
Мајци Доброг савета, 
Огледалу сиромаштва,
Ружи подунавских ветрова, 
Тамјану болесних,
Торњу Давидовом,
Шкрињи заветној, 
Сунцу поноћном... 

Звезде се гасе на површини воде,
речи на површини папира,
те занемеле речи, моје уходе и моји егзекутори,
али, ипак, морам да кажем још само ово: 

Данас ми је умрла мајка,
литанија последње утехе,
и зато више никога немам.
Али нема ни последње трубе Јерихона, 
ни Великог праска,
зујања у ушима од еухаристије, 
од високог притиска и лета борбених авиона, 
ни изворске воде која испија кошуту више нема, 
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ни Ермона, ни планине Мисар,
ни бездан више не дозива бездан
дисањем својих слапова.

Данас ми је умрла мајка,
данас, 
а можда и јуче, не знам...
Данас сам остао сироче.

СУЗЕ
Један нови дан, сав од тишине, 
неми град, величанствен и пролазан,
на мом столу све дуже сенке,
Јеремијини, од плача осушени капци.
Само један земаљски град 
у којем је света Мала Терезија пожелела: 
„На дан моје смрти нека пада киша ружа!“,
а Рилке јој одговорио:
„Ружо, која шириш мирис наге светице!“

Често сањам индискретну смрт у очима даљина,
и да ће доћи доба када истине неће мерити апарати 
већ ће нам слетати на срце као златне птице.
Не будећи љубомору Бога, 
свете жене остављам њему,
и само желим бити хроничар њихових криза и просветљења, 
не бих ли спознао своја бледила 
у раздирућем настајању светитеља. 

Често видим себе и ове песме 
тек као биографију провалија између неба и земље, 
интимну жегу срца, 
као кратки летопис Божијих несаница. 

Свеци плачу, 
све наше сузе су исплакане. 
Рембрант ме зове да се заувек одморим у сенкама, 
Шпанија учи да никада нисам преблизу Богу
да бих имао право да будем неверник,
Божанствена комедија – да никада нећу омирисати нагу ружу Емпиреја.
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Како људи могу умирати лети, 
и како могу постојати гробља на сунцу:
идеја бесмртности родила се под небом југа,
сузе су се родиле на врелом песку.

Када бих овом кишом стихова закуцао 
на камене плоче гробова,
као и на прозоре своје собе,
да мртвима подарим живот, 
сви би одбили.

Нека зато сви свети плачу нада мном, 
у коме нема више шта да умре...

ЧИТАТИ ПОЕЗИЈУ
Читати поезију, 
сваком новом песмом улазити у храм, 
само значи палити свеће 
(оном несталом или непостојећем), 
гонити време из овога света, 
заборављати на подневну жегу.

Има и оних, довољно великих речи,
којима можемо померити земаљску куглу.
Постоје и оне четири корњаче
које на својим оклопима носе књигу света,
и они сребрнкасти листови градских платана,
плућна крила анђела пушача. 

Покушавам често да се сетим оне лепе, 
ненаписане песме,
обликоване у мени пре мог зачећа,
дозреле песме која на светлу дана нестаје,
песме о себи самој,
као што је Са светлим пољупцем на уснама,
или Узалуд је будим,
коју понекад осетим под језиком,
и чекам да дође у реч,
а која се скрива у себе саму,
блесне и нестане,
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па је после дуго тражим,
верујући да се исписала на неком папиру, 
или да ће у мојој новој књизи 
бити једна, бела страница више… 

Нисам написао ту песму,
а нисам ни маслинка која под пресом даје најбоље од себе,
нити овим кривим линијама продужавам екстазу или бол,
и нема те, тако малене речи, 
коју не бих саслушао
ако ми се обрати из дубина срца.

Утроба ми се грчи од писања, 
од речи, мучнина ме обузима,
и само бих волео да напишем
ону, толико пута написану песму,
једноставну, као кратко електронско писмо пријатељу
(Драги мој Вуче, 
OК сам, онако старачки, 
радим неуморно, иду дани, 
ауто ми се константно квари,
сви моји су здрави и на броју,
јуче те помињали, 
чекам када ћеш сврнути у ове крајеве,
и желим да ми будеш добар…),
али ни такву песму нисам написао. 

Зато остаје читати поезију,
сваком новом песмом палити свећу
себи самом,
љубавницима што сијају у мраку, 
гонити време из овога света,
и слушати блуз… 

Јер блуз је када пођем да скувам кафу, а цркне ми шпорет;
блуз је кад пожелим да попијем још гутљај жестоког пића, 
а у флаши нема ни капи;
блуз је када напољу пада киша, а ципеле су ми бушне;
или када пожелим да оцу честитам рођендан,
а он је мртав већ двадесет и пет година… 

Зато, остаје, читати поезију,
и палити свеће.




