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КУПИ МЕКУ МАЈИЦУ
 

ЉУБАВНА ПЕСМА
смешно, али моје суве усне немају краја. 
сваки дом није једнак дому, негде је таваница виша,
сијалице не раде и стално ти, непознати шумови,
одозго, пре свега одозго.
доле су вратанца за која не налазим кључ.
питам се зашто апарати не чине оно
што очекујем од њих.
да ли је заиста крива само лоша веза?
са кухињског прозора гледам
лепо преграђене баште –
хтедох да напишем мале, 
и заиста су мале, заиста,
ал’ бојим се критике
на тему малености.
бројке и квадратуре.
како год, тамо доле усред новембра
гледам смокве и расаде парадајза.
гласови с којима разговарам су далеки
и развучени. а ипак сјаје.
мртво је то море. нигде купача.
лаган корак само је још идеја
сећања све више подсећају на тела
која су шетала кроз моју историју.
како их замишљам.
и како су мека у мојим мислима.
као зреле банане. хвала за све
витамине које сам успео да посрчем.
хвала за оне лагане,
неважне дарове,
које нисам само примио,
једноставно су ушли у мене
као зелени плод,
који онда расте и сазрева у мени,
који чини
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да будем
оно што јесам.
није важна књига,
само да те чујем.
сутра,
заиста,
кренућу преко моста
преко зеленог хлада реке.

БРУКЛИН НОЋУ 
спустим ролетне и нигде никог. само аутомобили миле.
сâм сам, гласови које чујем другима су намењени.
потрошио сам последње капи шампона. исцедио сам га као лимун.
разговарам искључиво са удаљеним крајевима.
по цевима хладних радијатора по читаву ноћ се јуре веверице.
кроз прозор сам посматрао зреле парадајзе, у фрижидеру труљење авокада. 
пишем зато не бих ли боље видео. најбоље видим, када склопим очи.
знам да ће поспаност нестати ујутру, полако, као уморна животиња
и неко други ће доћи с метлом и крпама да обрише моју прашину.

ИРСКА
у ирској пожутели бамбуси 
расту у великим вазнама и 
причају приче. барем овде.
у овом граду. вештачко сунце ми бије у врх главе.
добро сам, уморан али не и поспан.
а ове вечери посебно мрзим авионе
и компликоване синтагме.
мислим да поезија лечи. нема места
за мржњу и ветар је још јутрос 
престао да дува. вече пада
изузетно споро. иза старе цркве
у мој свет продире аутомобилска сирена.
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КАМЕЊЕ
мало море тајни и
нешто нејасности.
зелено. зелено.
дуге ноге на високим потпетицама.
је ли ико уопште приметио
жад, неколико рубина, слонову кост
и камење, обично камење.
шака пуна овалних лепота.
две наизглед проститутке
у пластичним чизмама
заједно прелазе улицу.
грижа савести смрди. не компликуј.
напустите моју кућу. не 
загорчавајте ми живот. не компликуј.
стиже мање парче
моје индивидуалне среће.

СЛАТКЕ ПОГАЧИЦЕ: ПУДИНГ! ПУДИНГ!
слушамо Here Come the Choppers Лаудона Вејнврајта
и пачје батаке, који цврче у кухињи. тако то иде.
напишеш разгледницу, а онда чекаш. сваке вечери
седиш на стени и чекаш да се већ једном врати кући,
да се доклати до домаће луке као раскошан пароброд
украшен шареним светиљкама, живом музиком на палуби
и аутоматима за сладолед на сваком ћошку. а онда
тамо некуда у оближњи бескрај у залазећем сунцу 
кружи по том сребрном сјају водене плоче.
тотални кич. као на разгледницама. два корака напред,
два назад, два лево и један више десно. изјутра, док се још увек пун
снаге пењем узбрдо по векну хлеба, кругови су све
даљи, све већи и правилнији, све је
још пажљивије пребројано и промишљено. као у јапанској поезији. 
упркос свим изузецима. бројање слогова и тако то.
само одувам такву варијанту, радије намажем 
лице миришљавом кремом скривеном
у средње великој црвеној сузи. 
да миришим и светлим. онда дођу слатке погачице. 
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КУПИ МЕКУ МАЈИЦУ
не тражи јелене крај аутопута.
журимо, не заборави на лепоту. 
види капи кише које се ваљају
по ветробранском стаклу.
слушај тишину, ако је нађеш 
негде скривену међу облацима. благо
спусти руку на сомот. не
заборави на лепоту, док журиш.
брзина је грешка која се дешава.
полако се шетај по кожи 
и на њој прстом нацртај бескрај.
пољуби пупак. уради још понешто
телесно. додирни музику.
реци, створи музику, да је
додирнем целим телом.
одбаци све оно што уништава.
купи меку мајицу. нека то буде
твоја нова домовина. 

ДУГ ОД ЛАНИ
та неосветљена улица тек је почетак.
тамо негде је црни ждребац, који се протеже
по меком пределу. лепе ствари су
покривене густом белом чипком, да се 
једва назиру, тек толико да ти се
осуше усне. данас ме не додирују
боје. само сиво и сиво и дуг,
15 сати дуг дан. мрави у телу. 
оно што гледам и оно што видим 
није сасвим стварно. знам. апсолутна истина 
не понаша се тако охоло. радије ћути 
и пушта на миру. иако само привидно.
такав је њен стил. достојанствен и
са свежом трајном. галеб с главом пацова
у кљуну. наравно да га се сећам. 
тада је било много светлије и вруће.
кажем: бела, бела и густа чипка.
а онда телефон.
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КАО ИЗ СНОВА
данас сам се много возио аутом. скоро цео дан. брзо је промицао сасвим раван 
предео са повременим малим засеоцима од две или три куће. око њих је
расло ниско дрвеће. никакве људе нисам ни срео ни видео, никакве животиње.
мада, за птице нисам сигуран, нисам баш пуно подизао поглед. на крају
дана довезли смо се до неке тамноплаве и помало љубичасте кућице.
у њој живи старија госпођа. на прозорима гаји црвено и жуто цвеће. има тело
девојке. има и нешто веће стидне усне. носи пепито хаљину
од лаганог материјала. белу на светложуте туфнице. понаша се као да
нас нема. и зато се не заустављамо, само мало успоравамо вожњу, да
бисмо могли да гледамо госпођу с великим уснама у тамноплавој кућици.
све је још увек равно. а у позадини небо. возимо даље. Кристал држимо у рукама.
пазимо да се не разбије. пушимо само понекад. за време великих празника и
саобраћајних застоја.

НЕБО ЈЕ ШАТОР
ноћи нема. ноћ стварамо. начинимо је. звезда има,
иако понекад и углавном су невидљиве.
вероватно је негде небо и звезде су његова подлога. моника је.
има очи и њима црта Порторико на белој на белој белој подлози.
сећам се Порториканаца, малих и одвратних,
носе ножеве и беле чарапе.
небо је обично топло и руже су плаве, можда и смрдљиве и 
удаљавају се од себе самих. самог себе нема. сам себе затвори у кутију
и игра се аутодеструкције.
вене служе зато да те натапају. крви су обично црвене као канџе.
без њих си немоћан. али или јеси или ниси моћан.
молим колико је сати, колико времена још има и да ли је уопште време?
имам неколико гомила књига да њима подупрем главу и грижу савести.
Моника има јогурт у чашици на којој пише да је кефир,
дакле, није јогурт. ја уморан и размишљам о неким глобалним проблемима.
ако имаш нож немаш очи. очи су увек и свуда благи облик светлости.
ноћ је изузетно огромна и црна.
брбљати о звездама је изузетно сентиментално
и неодговорно. небо је шатор. светлости нема. не додируј ме.

(Са словеначког превела Ана Ристовић)




