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ПОЛОВНА СУДБИНА

ПОЛОВ НЕ СУД БИ НЕ

Моја при ја те љи ца зази ре од полов не оде ће,
каже, „Ко зна чија се сре ћа пре о кре ну ла
у овом кома ду? – Не ваља то, као ни
када поку пиш новац који нађеш на ули ци!’’
Што је апо ен већи, чини се њој,
то је тежи грех
за који тра жиш иску пље ње.

Али ја кажем не:
купо ви на очи сти оде ћу,
гото ви на непо зна тог поре кла
добра је за сва ко га.
Ова сук ња је нова попут дана
када је иза шла испод маши не
мизер но пла ће не девој ке
од шесна ест годи на док је заши ва ла
послед ње шаво ве – ако већ мораш
да се секи раш чију суд би ну навла чиш на себе!

А можда ја оду век обла чим
туђу суд би ну, изго ва рам
речи неког дру гог – 
сву да са собом носим 
озна ке које на нешто упо зо ра ва ју
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и биће да сам се ису ви ше нави кла
на пла не те и кар те и соц од кафе, 
лини је на оба моја дла на – па чак,
ко би знао, и лини је на таба ни ма,
иако су ове ципе ле биле нове – 
па се питам шта ту запа да
од свих тих зна ко ва и оста та ка
нечи јег туђег живо та
који реци кли рам. 

ДЕБЕ ЛО И ДЛА КА ВО   

Јед ном сам воле ла дебе ло дла ка во чудо ви ште. 

Како сам се само изви ја ла да му при ђем и ухва тим пољу бац,
са каквом жуд њом бих заба ци ла сво је бути не, сна жно
тако да обуј ме обе стра не њего вог чароб ног трбу ха!
Када сам га мило ва ла, увек би се пре тва рао у прин ца.
Очи би му бле сну ле, са уса на поку ља ло пла мен…

А онда је, јед но га дана, дошао очи ју зга слих,
спу ште них раме на, рекао Раз го ва рао сам
са боги њом, оном чија наре ђе ња при мам,
пред којом сам и даље послу шан. 
А она ме је опо ме ну ла нагла ше ним тоном
да сам ја једно дебе ло дла ка во чудо ви ште.
Не желим те више.

У то вре ме била сам луц ка ста ним фа 
која се шет ка ла рубом шуме, и тако
окре нух се и он се замр зну у при чу. 

Како сам одла зи ла, осе ћа ла сам сва ки делић 
сала на свом телу, сва ки мли та ви мишић,
сва ку ту дла ку коју нисам чуп ну ла
или шишну ла, 
лепо та је спа ла са мене као љуспе фар бе

док се та боги ња тамо негде сме ја ла
и нагла ша ва ла нешто упи ру ћи кажи пр стом,
нок том боје крви.
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МОЈА КУЋА ИМА ЦРВЕ НА ВРА ТА

Моја кућа има црве на вра та, тако ђе, она
вире иза обич не беле мре же која им дође
као каму фла жа: Ја себе видим као сасвим
сва ко днев ну осо бу у нај леп шем сми слу речи,
али моја ула зна вра та су напад но црве на сук ња

која фијук ну када ују тро изла зим из куће.
Себе сма трам разум ном и дисци пли но ва ном, међу тим,
та вра та су пар црве них чара па када ветар задиг не руб
моје дугач ке црне сук ње. 

Ја сам мар љи ва, пона вљам – 
добро на мер на и саве сна – 
али ула зна вра та те куће
у којој живим и у којој пре спа вам
сва ку ноћ –

она су црве на ружа која ми је заде ну та за уво
док лага но поди жем сво ју лок на сту косу

јед ном руком,
јед ном наиз глед кло ну лом руком
што се теа трал но наги ње устра ну.

ЦРНИ ЛУК

Црни лук пушта кли це. 
Оне су зби је не у њего вом телу,
у папир на том сме ђем омо та чу
сада већ сме жу ра ном,
низ зеле них изда на ка
оту да кре ће наго ре, као кон тра –   
одго вор гра ви та ци ји
у потра зи за све тло шћу.

Није то толи ко при ча о тру ду
наста ја ња беба лука,
тужних у замет ку тек као нешто
осу ђе но да лежи у кор пи
пре ко белог лука од про шле јесе ни
док их суд би не не пре тво ре у зачи не.
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Не: дуго ми је тре ба ло да покре нем
оно што му је пра ва свр ха, 
а то је очај нич ки поку шај да се буде свој
пре ма зако ни ма поро ди це али ју ма.
Тек изни кло зеле но здра во је и чвр сто. 
Тре ба да га поно во поса дим,
пустим да ради
то што лук ина че ради,
буду ћи да су омле ти изми шље ни знат но касни је.

МЕДИ ЦИН СКА ТЕТО ВА ЖА

Пла ва тач ки ца, интер пунк ци ја
незнат но север није од моје груд не кости,
про на ла зи пут уну тар лини је вра та
на сва кој маји ци коју волим. Слу шај:
раз у мем да је наспрам уми ра ња
мала тето ва жа – наме ње на да помог не
зра че њу којим тре ба уту ћи сва ку ћели ју
кан це ра која је можда негде одлу та ла – 
сит на бора ни ја. У ства ри,
неви дљи ва као ,,конац’’ оне
што је тек поче ла да ста ри.
Веро ват но нико и не при ме ћу је
тај мају шни знак могу ће
фатал не неса вр ше но сти. 

Ипак, уза све то, тач ки це и оста ле
уоч љи ве ожи љ ке ове опе ра ци је,
као и захва та што ће убр зо усле ди ти,
(ко обра ћа пажњу на још један ожи љак
у поре ђе њу са очи глед ним ризи ком од смр ти?!),
није ми нео п ход но још нешто да ме под се ћа,
да ми при вла чи поглед на себе сва ки пут
када у огле да лу про ве ра вам каква ми је коса
па чак и када се успра вим
пошто сам опра ла руке.

Људи, вама је била потреб на та тето ва жа,
раз у мем – али мени заи ста не.
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КАДА ИНСПИ РА ЦИ ЈА ЛИЧИ НА ЛУДИ ЛО

Реч је, углав ном, о брзи ни твог гово ра.
Шта си то про гу тао, шта удах нуо?
Зар ти не реко ше наздра вље када си кинуо?

Сви ти гла со ви који изла зе јесу тво ји,
али котр ља ју се и пре вр ћу један пре ко дру гог
и ска чу сва ко ме у лице, 
рита ју се, око чла на ка им зврн да ју звон чи ћи. 

Мно го те волим, с тим што већ схва там 
како они који нај ви ше воле луда ке
или луда ки ње, почи њу да се повла че,

да пори чу уда ље ност, да шти те себе,
као зид који се може про би ти само
ако се довољ но истег неш
до про шло сти: ко си ти био,
како си нека да гово рио. 

За сада се, доду ше, држим. За сада – 
и при ме ћу јем да отка ко тако мислим
у себи,  мисли све више испа да ју из мене
пое тич ни је од оних уоби ча је них, можда
већ пома ло мах ни те. 

РУСКА ПОЕ ЗИ ЈА У ПРЕ ВО ДУ

Руска пое зи ја у пре во ду сли чи суше ној миро ђи ји: 
можеш да је поспеш по лосо су, за који на енгле ском
посто ји само јед на реч – уко ли ко није пре ра ђен. 
Суше на миро ђи ја се може похра ни ти
у добро зап ти ве ној тегли
и оста ће иста месе ци ма;
дâ се пре со ва ти међу стра ни ца ма.

Када се осу ши, мирис јој није тако јак,
Њене сма раг де и пра ве димен зи је
сма њу је ваздух. 
Ипак, и онај нај су вљи део
пун је сећа ња на врт:
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ако га гриц каш, лако се деси
да се јави дале ко сећа ње
на онај лет њи кар не вал у усти ма,
зелен, нијед ном дру гом налик,
који чува сво ју све жи ну
пре ко сло је ва живо та
што ничу сва ке годи не
у башти вели чан стве ној
нијед ној дру гој налик.

***

Где је, побо гу, Кан дин ски?
Где му је гроб?
Знам где леже њего ви спи си, 
или бар поје ди не адре се истих –
и да, сусре ла сам се са поне ким
њего вим сли ка ма (ређе са ори ги на ли ма,
чешће са репро дук ци ја ма),
зом би ји ма који су побе гли из музе ја
како би цве та ли на кори ца ма моје књи ге.
Али где је човек, који је већ сино ним 
за буји цу боја која куља кроз лик,
пре тва ра га у игру деч јег гени ја?
Тума рам сву да, тра жим га и даље,
уви ђа ју ћи да не знам.
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