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ХЕЛ ДЕР ЛИН У БОР ДОУ
Ко из ви ка ном упе ри све тлост у 
ли це, зи да бу нар. Ко је

етич ки окру гао и та чан?
Па туљ ци. До би ти пе чат из

па кла. Слон се ис тег не
и ухва ти ме у пла ву

мре жу. Рас па дам се на из да ји цу.
Пред зи дом сто јим као

ка ква огре бо ти на. Ра ни ти 
гро теск ну пти цу и

ме ху ри ма јој по кри ти кри ла. Док то ре!
Хај де да жре ба мо.

Хај де да ухо ди мо пти це. Умр ла је 
Са ски ја. Мај ка кра љи це зе мље. 

YOUNG AND REC KLESS
Ушли смо у дво ри ште. 
Фа бри кант је за спао.

Пи ка би ја је на свом би ци клу 
по се као пр сте.

Раз вио је те пих као 
за ста ву.

1 Из вор ник: Тomaž Ša la mun, Doj čen ki, Knji žev no druš tvo Hi ša po e zi je, Lju blja na, 2014.
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Те пих је пу цао.
Он је имао мла да уста и 

же на ње го ва има ла је још
мла ђа уста. Ка квом 

бе лом ро дом смо се
пу ни ли. Зен на зи ду

от па да. Шта оста је? Ста кло?
Плат но? Су во цве ће?

ТУ НЕЛ ИЗ МЕ ЂУ СЕД МЕ И ОСМЕ АВЕ НИ ЈЕ
„Џи зес“ се ко тр љао под сво дом
ту не ла. Сре тао сам ру ко ве те

очи ју. Та хи ћа ни су дро би ли жу те 
се мен ке, не ко је ври штао

ја сам чај. Ни смо сме ли да ка сни мо.
Фор бес нас не би че као.

Бри са ли смо на о ча ре да нам их не би 
за ста клио мраз.

Са њао сам да, пре све га
по ста кле ним иви ца ма

ха у бе ње го ве ку ће, но ћу и да њу
ла зе пу же ви. Вра та смо 

отво ри ли. Вик ну ли Ла за ре! И Да ни јел је
је цао, оши шан.
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СТА ВРО ГИ НОВ МА СЛАЦ НА ХЛЕБ

Прак ти кант са за ве сом, исе ци злат ну
кру шку. По се ти јој бу ти не.

Зо бај, зо бај. Ре бра су дим на и 
соч на. При влач ни су воз и воз.

Гво жђа ста ви пре ко про ва ли је. Пер јем 
на ма жи ма цу да бу де ма ца – 

птић. Да бу де он – лич но, ка фа-с-
лу пом. Па шће. Не мој да се 
 
за ле пиш. Гво жђа су те шка. Даг ње
пре кри ва ју свој сит ниш. Пљу ни и 

по го ди пра зни ну, не стуб. Спа ли
сво ју ко су. Иди с ка ци гом – је зе ром.

По ње му не ка се кли за тач ка. По 
ње му не ка кљу је свод.

ПЕР СИ ШЕ ЛИ

Ле гло има но ге и сто пе.
Ко ле на, ли сто ве, но ге и 

сто пе. Шта хо ћеш, сла ме ни
му жу? Ото ма на на

со фи, љуп ког пра сца? Ла ко је 
те бе чет ка ти. Го ре, 

го ре плам те. По љу био 
сам воз и сва ка

па стрм ка ко ја се ро ди 
с три ока 
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бож ји је дар. Ди рек то ри
су са ми ди за ли 

мал тер ко ту ри ма. They’re
lo va ble and gif ta ble.

ТА КАВ ТОН ПРА ВЕ СА МО ПЛЕ ЋА ТИ
Ала ди но ва лам па што се од ле пи ла
од гу ме, због то га ни је звец ка ла ви ше.

Во ле ла је рав но те жу. По не кад је
обла чи ла ле ђа ко ња да би 

се мо гла тр ља ти. Соч на стра жњи ца, со чан
бок, со чан коњ, соч но вре ме. И

Ле о нар ду се спу сти ла мре на пре ко
очи ју, али са мо на трен, на трен.

Бо рио се са сво јом ау ти стич ном шо љи цом. 
С ње ним ср ком, с ње ним

игли ца ма. Цве ће је имао за по ја сом. Ни ко
га ни је ви део. Че ки ћи су вре ли.

Још вру, још вру, гле дај је, ма цу, шта
при ча. Шта је са ња ла. 

(Са сло ве нач ког пре вео Иван Ан тић)




