
Приредила Биљана Остојић

Бошко Сувајџић 

Сонети

СОНЕТИ ЗА ПОНЕТИ

I
За језиком нам режање,
на длану бриди шамар,
у јуришу нам бежање,
на срцу спава дамар.
Једемо пластичне краве
са дигиталним вименом.
Својта смо са својим именом
као са влатима траве.
Вампиру шиљимо колац,
очима видик да мотре.
Ређамо игле под конац
и облаке у смотре.
Кроји ли и нас на метар
небески геометар? 
II
Преименовати ствари,
дати их у новом склопу.
Као што ђубретари
рециклирају Европу
носећи прошлост на смеће.
Злослутно звечи у канти
празнина ин флагранти.
На мање или на веће
порубе телесних сфера
деле се страст и мера.
Сан је од посебне ковине.
Шта ли то Господ смера
док скупља старе новине
из празног контејнера?

III
Докажи, ако си Бог.
Помери реке и брда,
нек дух ко ласта шеврда,
душа се дене у стог.
Поравнај небо ко шпаклом,
поређај цркве у шатре.

I
Сад кад си овде и када те није,
кад си од мора и кад си од пене:
да ли си дете у обличју жене,
или си жена што обличја крије?
Кракат као јадац, рушан ко синтагма
у којој сваки зарез тачку смера,
Бог пуни наћве хлебом хемисфера
а светлост расте као дијафрагма.
О, буди од магме и када си вода,
буди трн безлобив и кад си од
пришта,
буди жића конац и без коначишта:
кад си морска пена ти ври испод
брода;
писано је – у теби су крвне инсигније,
сад кад си овде и када те није.

II
Сад кад си рекла води да буде вода,
није
ли постала вода? И није ли вода
лизнула уз стене?
И морима речено је: приђите мора. А
женама: у круг се ређајте жене.
Ја знам: кад море обрије ноге остаће
стрије
таласа. О, ти ћеш доћи: име ће ти
бити ознака за живот.
Хора је. На колиру неба месец
стидно бледи.
Круниће се звезде ко велосипеди
облака. А ти ћеш у име лећи ко у
ћивот.
О ти превисока, о ти путонога, ти
која си била ништа
све док шарке тишине из лежишта
ружа, из двокрилне арке ветрова Бог
није измакао. Прецизније:
сад кад си дошла из онога што тело
није, а није
ни вода. Нека стану лађе. Нека приђу
хриди. У круг нека се поређа
пена.
Ја знам: ти спаваш у дубинама као
море. Као кћерка. Као жена.
Са именом. Без имена.



пред космичким дебаклом
шта вреде речи и ватре?
Нек снег се пропне на прсте,
белином поруби траку,
мразеви јовањски нек крсте
сузе што шкропе ти раку.
Ја чекам знак твој, Христе.
Шта чекаш ти у мраку? 

IV
Шта тражимо у жени:
душу ил’ међуножје?
Људско је или је божје
то море што страсно се пени?
Шта тражимо од приче:
зарезе или минтане?
Фасаде времена, ћерпиче
недовршене циглане?
Силазимо до мора
или се море пење.
У шкољку одговора
заточено је стење.
Од воде тражимо талас.
Шта вода тражи од нас?

V
Да се у чину творбе
запише име творца.
И да се успех борца
измери исходом борбе.
Мотовило што мота
хитро прељино уже
од прељиног живота
нека не буде дуже.
Да се у приче крпу
умота свет, у пачавру.
Замах се стани у српу
а лептир врати у ларву.
Јабука да нађе ренде:
канија нож да седне.

VI
Жуљајте, хемороиди!
Оспи се, копрено пришта.
Око нек мисли да види
нешто, а нека не види ништа.
Гојте се, чибуљке јера,
мрчите Саву у ђерву.
Живац нек вири у нерву
ко гној из митесера.
Приде још бујајте гуке,
чирићи, подљуте и злост.

ХАРМАНЛИЈА*
АКО СИ ТИ ДОИСТА ОНАЈ
ШТО НОСИ ГЛАВУ У ЗБЕГУ

Ако си ти доиста онај што носи главу
у збегу
У Псачи Тројици Пљеваљској
Охриду Гргетегу
Што сконча кукавно у блату Рибама
и птицама храном

И онај што га клепише ћулумом и
буздуганом
Што га крмљенија сиреч у јаму као
псину
У Карловцима Девичу Пљевљима
Кувеждину
Што улаже у некретнине и дилује
девизе
Онај без земне тежине Без пасоша и
визе
Што плошан броди по води у чамцу
посве бушном

АКО СИ ТИ ДОИСТА ОНАЈ
НЕРУШИМ У ГРОБУ РУШНОМ
Ако си ти доиста онај
Нерушим у гробу рушном
Ако си ти доиста онај Нерушим у
гробу рушном
Жижак што труне о свећи Ноћ
нашминкана крејоном
Што смрт ко чибуљицу Ил’ чмичак
носи на лицу
Под крстом ко под неоном

ПОД КРСТОМ КО ПОД НЕОНОМ
НА ГУМНУ НЕБА ПОД СВОДОМ

Под крстом ко под неоном На гумну
неба под сводом
Столује баћа за троном Он који
селене ковитла
Сад ниже саће у трмке И преже
ветар у витла
Он који душе чепука Сад плеви
коров од лука
И свија небо ко сарму Он меће бисер
пред крмке
Он пари вола у
јарму



Ћукови, ко вранци товарни,
испоручујте на руке
запоњке, кошћуре и кост:
гласници пернати, коварни.

VII
Тројни је већао форум:
Бог је изабран у звање.
И, као што вели Постање –
беше то геста Деорум.
Онда се запита форум
(у својству тројног ганга):
за акте таквог ранга
чине ли валидан кворум:
три славске поскурице,
тролист у сунчаној вазни,
троједињене птице,
небо што трипут се празни.
Трородни опозиторум:
у тројци тројни форум.

АКО СИ ТИ ДОИСТА ОНАЈ ИЗ
ЖИТИЈА И ПОХВАЛНИХ СЛОВА Ако си ти 
доиста онај из житија и
похвалних слова
Вампир што везе покров на свили
родослова
Онај што беше ћосав И онај други
Куси
Што узе Гојку Трапезунт А Брвеник
даде Муси
Онај са репом и длаком Ошурен као
прасе
У валову небеском на ком Бог реди
ствари да се
Крст залепи ко жваком И дигне
тежином тега
Онај на господство лаком И онај
после њега
Што га у креч и у вапно Што га у
жезло и скиптар
Што мери душе на влакно На
килограм и литар
О ако си онај чова Што хита на
небеску мобу
Уловљени без лова У једном празном
Гробу

У ЈЕДНОМ ПРАЗНОМ ГРОБУ
У СКОПСКОМ ШАРЕНИКУ

Сем тога Он дреши
сфере
Ко вади душу из опне Ко ће у
најдубљу јаму
А ко на крст да се попне
Ерго Он мери
Мере

ЕРГО ОН МЕРИ
МЕРЕ

Ерго Он мери
мере
Он дели словом немуштим
Од говора који је
сушти
Невид из гробне раке И дене га на
прст
Као да није превид Мрак што под
ципелом хрушти
Залепљен попут жваке За један гроб
и крст

КРСТ БУДИ ПТИЦИ И ЗВЕРИ
ПОТЕРАНОЈ ИЗ ЛОГА

Крст буди птици и звери потераној
из лога
Где змије без крљушти псичу
И рибе се крећу у
лов
(Има ту међу нама и много више од
лова)
Уреди хлеб ко причу И историју без
Бога
Спреми за ново поглавље Судбине
које смо ров
(Ако си ти доиста онај из житија и
похвалних слова) 



У једном празном гробу у Скопском
Шаренику
О празном као данце Ко луфт у
новчанику
Сабра се згодно друштванце Све сама
позната лица
Са славских потерница И све то
поводом даће
Јела се домаћа храна Проја и
гибаница уосталом
Да бисте о свему створили јаснију
слику
Поменућемо бар неке из овог
славног друштва
Беше ту много света из Папраће и
Раче
Из Призрена и Пећи Борча у
Качанику
И један посве Шантав Родом из
Харманлије
О тај се није ни трезнио А имао је и
рашта да пије
Беше то изврстан призор Пун
отмености и славе
Док није излегла
Луна
И обасјала јаму ко поглед у
ретровизор
На дну је спавала круна
Под круном коштане
главе

* Место на коме је према предању краља Вукашина Мрњавчевића, док је бежао из боја на
Марици, убио слуга на извору због златне огрлице која му је висила око врата. Краља 
Вукашина
је тако стигла заслужена казна због тога што је, каже даље предање, због круне погубио
“нејаког” цара Уроша Немањића у лову и дао га сахранити у месту званом Шареник, у 
Скопској
нахији. Злочин је ипак откривен. И опеван.
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српску  књижевност  са  јужнословенским  књижевностима.  Оснивач  и  вођа  рок  групе 
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