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ОД ЛА ЗАК ТО МА ЖА ША ЛА МУ НА
l’a mo ur est fort com me un poè me1

Kar men, Bi ze

Цр вен да ћу ма ли,
са ко сти ма при ка че ним за ко смос.
Ко зви жди? Ко зо ве?

(Без на сло ва), То маж Ша ла мун

1.

оно што је чо век за пи сао те че та мо где пу то ва ње
на ла зи збег у зве зда ма
и не да ље од то га

ус пут ноћ не пти це пе ву ше у ши бљу
та ла си се ди жу на ди ма ју и ло ме
пре го ди шњег до ба ка да се да ни скра ћу ју
пла ни не се по не кад по ма ља ју
пре сву че не тан ким сло јем сне га
раз ми шља ње или се ћа ње
на веч ни жи вот
и не да ље од то га

не ма се шта ре ћи у до ме ту ре чи
али ка да се ноћ раз де ли од да на
све ће би ти при сут но
као и увек

др ве ће, кљу наст ме сец на чи њен од ди ма
сен ке та ко ђе, и као у огле да лу ја сна деч ја гра ја
и не да ље од то га

чо век узи ма свој чар шав
је дро по де ша ва пре ма ле шу

1 Љу бав је ја ка као пе сма. (Прим. прев.)
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ње гов ков чег је на лик ша лу пи за днев но са ња ре ње
ка дру гој оба ли

и не да ље од то га

2.

би ли смо ов де пре ноћ ног бес кра ја
да би смо про ви ри ли у тај про стор
где ко ви тлац сун че вих за ла за ка
би ва уси сан у вр тлог

и са мо вар ни це жа ра оста ју
да пуц ке та ју као ла ти це на цр ном стол ња ку

на здра вљам тво јим не мим угље ни са ним усна ма, при ја те љу –
иа ко ме је гле да ње осле пи ло
а ни шта се ви де ти не ма

3.

…се тио се зи да у об ли ку по лу ме се ца
у дну вр та
где су на шла збег два ли му но ва др ве та…
ви део та мо за пи са но ско ро из бри са но од вре ме на:

при те ран уза зид
пла нин ског ве тра хлад ног са се ве ра
да ље од оме ђе ног из гнан ства

окре ну тих ле ђа
да ослу шне гла си не о сло бо ди
из ван гра ни ца…

(С ен гле ског пре ве ла Ива на Мак сић)




