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МОЈЕ ОСТРВО
Далеко од Земље мајке морам да
савладам његов језик. У туђини,
језик мога човека.

Хлеб, вода, небо, месец,
млеко, светлост и
мрак...

Понављам речи које дете лако
памти блиставим очима,
мајушним устима,
ослушкујући
свет.

С њима се мешају и други појмови. Расизам,
класно друштво, историја, колонија
и ослободилачки покрет, 
покрет несврстаних
земаља.

Таласи именица као што су риба, кромпир,
краставац и тиква непрестано
запљускују моје стене.
Некад снажно, а
некад мирно.

Стављам уво у ушну шкољку нове реченице
која је допловила на моју обалу приче.
И тихо назовем јабуку ринго, на
језику моје матере.

Шкољки шапућем: дрво је ки, 
а небо сора. Као када
детету тихо певам.

У модрим очима саговорника читам тугу, а
гнев у уснама што дрхте. Некад, његово
озарено лице дарује ми радост,
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као свакидашњу
храну.

У пролазу кроз село домаћину кажем
хвала, прву реч коју сам научила. У
горском манастиру монах ми
показује како се моли
(његовом) Богу.

Преименујем рат у сенсо, 
и сан у јуме. А наду
у нозоми.

И ове ноћи, на мору језика, што се
узнемирено таласа и пенушa,
моје острво пали
светиљку.

АЕРОДРОМ, БЕЧ
Предвече, у новембру. Лет су изгубили
Рус, Арапин и Јапанка: свако је
имао свој разлог.

„Шта желите?“ Иза шалтера
чује се женски глас,
врло механички.

На то одговара руски глас, толико
дубок да би потресао
сибирску шуму.

„I want to go to my homeland.“
Homeland... Осим тога, шта
бих желела? Како је
драматична
ова реч! 

Статистичка је грешка то
што сам преспавала на
металној клупи: без
сна на матерњем
језику.
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(„Не враћам се у Земљу мајке, 
већ у Његов град. То је,
данас, моје станиште.)

Жена је
стајала поред кофера,
боје маслинастозелене.

И помислила: „Снимаћу
ову сцену једног дана
у свом филму.“

АЕРОДРОМ, БУДИМПЕШТА
Матерњи језик налик је на кутију,
а страни језик подсећа на јаје.
Јаје лако улази у кутију.

Што се запремине тиче, рече
једна жена, јаје је увек
мање од кутије.

Зар је то заиста тако? Мој језик није
кутија, већ мех. У њему чувам
добро вино.

А Твој (мени страни) језик
није јаје, већ црно
вино.

Ноћас, када се вратим кући,
опијаћу се Твојим 
језиком.

(Јаје, чисто као суза.) Фразу
финог укуса окусићу на
врху (Твога) језика.

Зима. Чекала сам авион на аеродрому,
где се кроз звучник не чује
ни Твој ни мој језик.




