
ГЛАСО
ВИ

Петар Милорадовић

ХУМУС

СТРЕЛА

У мутним годинама
музицирали су климави прозори,
у фабрикама брујале машине, 
стругале спирале метала,
локне ренесансе, 
али нашег доба.

Гледао сам у слике кроз тамне наочаре,
у помрачење,
и понављао грешке.
Пропуштао и заборављао,
недовољно улагао труд,
мотрио 
у Мантењино Мучеништво Светог Христифора.

Осећао сам се као Тиранин између књига, 
сакривен у својим данима,
пресуђивао тајни и знању.

Мислио на стрелу 
упућену ка оку
и жмурио.

Изложен и са непојмљивом кривицом, 
у средишту мете,
сањао приближавање 
искованог врха,
оштрину света.
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АРСЕНАЛ, КОНЦЕРТ

У напуштеној тополивници
ако још увек постоји фин челик, 
охлађена кап у калупу, зелена бронза, 
онда се шуња и ова реченица:

Једном испаљено зрно увек погађа и има циљ.

Не знам ко ју је рекао.

На улазу подсетио сам се
шта ми је пренео Марко Вуковић 
да пише Ханс Берли
о челику.

Да ли машице смештају на право место
усијану баш сваку реч, 
ђуле, између осталог,
избрише све око себе,
обрне земљу, стварност
и стрмоглави се као камен на срце
па покаже друго, нешто.
Ступице онемогуће одступницу.

Зато причам о трагу вукова,
топовској грмљавини,
писању сивог ужареног лива,
одјекивању арсенала; боји угљеника, графита.

Нечему што мења живот,
о местима прекривеним прашином 
која су отпевала своје значење;
семену у облику нота
са паперјастим крилима осмина,
музици старих зграда,
у загрљају лозе и павити. 
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СНЕГ

,,Да ли се ико сећа снега 
на ТВ екранима?“,
звучи исто као када су недавно спомињали 
сметове од пре рата.

Да ли се неко сећа дугачких колона, 
у вејавици на програму,
на маршевима и у биткама 
обележеним вучјим именима?

Твид капути имали су у свом снег-ткању
основу коју нисмо прозирали као линије
у чувеним катодним цевима.
Светлим и топлим
лампама у пустињи леда
у усамљеничким ноћима,
зими, на Северу.
Тамо где увек дрема рат 
и пада снег,
брише стопе, рукопис, снове 
и заборавља све отпре.

ЈЕЛЕН

На крају појавиће се 
,,Јелен на висинама“.
У истој шуми залутао лос
споро ће касати,
очекујући последњи зов.

Невидљиве ушаре
уселиће се у простор.

Стизаће писма,
имаћу одговоре.

Указаће се златни врхови планина
и понори дубоки.
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Смрче ће започети игре смрти
и истањиће се даске. 

Шума којом ћу возити кад олиста ледом
одјекиваће од фазана и тетреба. 
Гнезда ће бити празна,
нестаће јаје, 
савршен ковчег.
Семе и клица.

Читаћу рогове,
дрвеће, лишће,
боје у тубама.

Новости ће се веселити у поштанским врећама,
у железничким вагонима.

Изаћи ћу из слика, светла,
смириваћу се у ноћима,
замишљати невидљиво а чујно.

У оквирима ће ме чекати облаци, птице;
и на заталасаним брдима
напасаће се мало стадо.
Гледаћу и рећи: 
Види, јелен, лане. 
Осмехнуто теле.

РЕЗОВИ

Лисице у околини, 
као прича којом не владамо,
појављивале су се чак и дању
без страха.

Иза влажних зидова и капија,
на великим пећима,
вепрова кожурица се кувала, 
,,Јер Драган, гинеколог, то воли.“

Очекивали смо госте. 
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Слепи миш, вилин коњиц, обад, 
могли су завршити лет ободима поседа. 
Пакла?

Листопад па студени,
прегледали смо државни календар,
време кад језик је био шири
као црвене цигле шестотомног речника.

Плодоносио је бисерак,
породица козокрвница
представи се том врстом.

Лукавост света изгледала је
као најежене гусенице губара,
нежне а убитачне. 

Оковратници су имали ћилибарске очи, риђу длаку.
Појам добробит животиња није постојао.

Порођаји и зачећа нису спомињани. 
Сваки покрет био је из стомака, 
дошли смо до склада.
Ослобођени и лаки
препуштали смо се олујама у грудима.

Не знајући како 
али од неспоменутих а расположивих речи
не бих завршио песму 
ни царским резом,
само бих је настављао.

Петлови овде не певају.
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КУПУС

Лишен сваке части и поштовања,
очаран скромношћу,
желео си да ти уместо споменика 
на гробу посаде купус,
да се зеленим листовима отвориш небу.

Мада могло је и другачије бити:
да исто значи камен боје Дунава
или живицом бршљана уобличене стопе.

Испијао си тешко вино,
и нисам те разумео,
када си ми чашу бацио пред ноге
и у стотине крхотина је поломио.

Можда су лептири купусари,
на завесама заустављени, уплашени 
одлетели на шећер, на крв,
и пали у боју. 
Слике иза твојих тамних стакала.

Једноставност и изоштреност 
до којих си с временом дошао,
настављајући незаустављиви низ,
пратећи један корен
продирао у то: 
Шта је човек –
тело,
Homo sapiens,
хумус.
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УЛОВ

Слобода је само у дивљини −
трчао сам у шумама
бирајући неуређене стазе.

Разгранавале су се препреке;
стабла порушена;
појављивале испод стеље
змијске кошуљице;
отровне гљиве
можда одговорне за смрт.

Ниже на путу, 
окупљени ловци
гледали су мртво тело срндаћа
погођено из оружја
у пределу груди.

Оценили су улов
највишом оценом,
јер је неизвесност кратко трајала.
Једна црвена тачка,
прецизно зрно,
олово расцветано у грудима,
оно најтеже.
Прекинут живот, трк, стих,
изненадном стихијом. 

Напустио сам ту песму, 
измигољио се и отишао, 
обучен у непрозирну кривицу,
јер нисам осуђивао,
јер сам ћутао.
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СВЕТЕ КЊИГЕ

Отворио сам још једну библију 
Живот животиња,
застарео примерак Брема.

Стада и јата,
све је у свом реду стајало
или пловило и трчало, летело,
бизони и лосови,
чапље, водомар,
дрозд.

Препознавао сам их и раније
као упозорења на путу,
или у молитви
коју сам читао у себи
као искупљење за свачији живот.

Фамилијо 
великих краљева,
молим вас не одустајте од мене,
викнуо сам.

Прелазио на Ботанику
и на старе завете:
Стабло, разгранај се, 
липо, оморико,
сунчанице и звездани,
покупите светло, 
додајте нијансе мом крвотоку, телу.

Успорите северац,
сачувајте сваки зрак.
На вама ћу записати кредo,
бића и царства.
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ОСТАЦИ

Стазе показују шуму / свјетло пљушти /
кроз пукотине лишћа: / ти сахрањен /
слушаш влажни мимоход лосова, / рику јелена.

Фабио Пустерла, „Boksten“

Извукоше костур / Великог ирског лоса /
Из тресета, на ноге га ставише, / Кошару необичну, пуну ваздуха./

Шејмус Хини, „Мочварна земља“

Следио сам мирис трулог лишћа 
на земљаном шумском путу
зимзелене купине, ресе леске

и у грмљу нашао скелет говечета,
са позеленелом плесни на ребрима.

Да ли се изгубило и остало заувек ненађено,
или је неки луди сељак напустио своје имање
и животињско у себи
пустио са свим земаљским у понор?

Можда је очекивао
ако га неко пронађе 
рећи ће шта види у костима,
рогу, кавезу око срца.

Недалеко
мравињак је био затворен за посете,
модел вулканске купе која ће проврети на пролеће
усред шумарка.

Печурке труд изникле на стаблу
нудиле су могућност кретања у висину 
кроз царство гљива,
одвајање од земље.

Постојимо,
отискујемо се и заустављамо,
шта ће од нас бити,
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питао сам се,
где ће бити остатак,
кад рашчистимо са собом,
и напустимо све.

Покушавао сам да читам трагове,
предао се призорима.
Пред оним што сам видео
скидао сам исплетену капу,
јер нисам носио шешир,
и знао: ко је господин 
понизан је у шуми.

ДРАКАР

Изненада као да ми је неко шапнуо:
,,Одједрићеш када се у речима појави ветар.“

Књига са Севера показала ми је семенке 
и муљ тресетишта, влакна трске; 
викиншки брод на насловници.

Долетео је још у истом завежљају
тачно подешен часовник;
златан новчић са бројем пет –
цена путовања забележена под језиком. 

Нацрт за костур брода и правила израде 
у којима пише:

Потребно је посећи
четрнаест великих храстова, 
сваки пречника један метар...

Умешним ударцем Михаел
и још четворица мушкараца 
обориће их за три сата ...

и
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Ковач бродоградилишта 
направио је копије секира из тог доба
најприкладнијих за тесање и обарање дрвећа.

Мислио сам
старост је спора маховина,
стабла ће достићи нови круг, 
за дракар мој, 
одвојиће се од земље,
однеће ме једном иза годова.
Рожнати чешљеви за црвенобрадог
из других краљевстава
сложиће ми записе.
Осетићу на кожи хладноћу, 
оштрицу секире.

Преко једне боје
резом нанећу другу боју.

Ко ће посећи родослове,
ко појавити тајно у овој песми? 

Издахнућу јасно гласове,
лозинке и бројеве.


