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Патрик Котер

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ

ЛЕПТИРИ СВЕТОГ БАРАНА
Поклопљени шаком, црвени адмирали
чијем сам бегу лично допринео, нагрнули су
у собу с високим плафоном,
грчили се од јоргованског нектара,
један од њих офуцаних крила.
Промакао нам је њихов мушичави семафор.
Зашто су се стално враћали
била је мистерија. Стајао сам по столицама,
моја добронамерност остаде занемарена,
док су се моје песнице шуњале за њима.
Кад их заробише моји зевајући прсти,
њихова мајушна лица бејаху безизражајна.
Нису змијски палацали лептирским језицима да ме лизну,
али њихова су крила љубила попут трепавица.

ОДБРАНА ОНИХ КОЈИ ПРОЖДИРУ МОЛИТВЕ
Јер је црни мачор на мом симсу прождрљивац анђела,
Јер шапама додирује нешто мени невидљиво, високо, ван прозорског оквира;
Јер је бела флека на његовом врату и грудима у боји анђеоске крви.
Јер код оних попут Гаврила и Езекиља тромбоцити су у црвеној мањини.
Јер у пуној снази једнолични сиви ток
У анђеоским венама постаје сребро у његовим плућима.
Јер предење је земаљски пандан анђеоског говора
А овај црни мачор преде као кад кастрат трилује;
Јер та вибрирајућа драж најопаснији је мамац.
Јер кад пропаст анђела није ни на видику,
Он вежба, игра се, с врапцима, голубовима, вранама.
Јер се његово крзно у тами пресијава сјајем вилинских очију
Који једино виде очи вилењака.
Јер су у прошлом животу Египћани од њега направили мумију
Да би истерали Мојсијеве анђеле из својих гробница.
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Јер мачји имунитет покрива осам казни.
Већ сам га седам пута гурнуо с висине јер је таманио анђеле
Јер вреба крај мојих молитви
Које су за анђела као шећерлеме.

ХОБИСТА
Недовољно богат да себи обезбеди
велики испраћај као за цара Ћина,
одлучио је да свој прстић положи 
у гроб, раскош, драгуље, ма да умреш.
Прво је ископао раку, огромну у размери
један према седамдесет два у коју ће спустити
пет кутија биолошки неразградивих Ерфикс витезова,
мачева и копаља препуних војних чинова.
У посуду у којој је некад топио калајне шипке
за калупе наполеонских гренадира,
топио је упокојене владаре
и некад давно забрањиване кругеранде,
претварајући их у привеске – ратне коње и волове:
понуде мањим божанствима минијатурног града.
Четрдесет и седам ветеринарских топломера 
преломио је надвоје да би добио
довољно живе за сићушно језеро
постављено унутар маузолеја
који је лично исклесао у мермеру из Конамаре.
Лажне идоле од жада направљене од грудвица осушеног виридијана
поређао је око ковчега од стеатита
порубљеног љубичастом свилом посутом лептирима.
Онда се уморио од кинозерије 
и почео да проучава дебеле томове о египтологији.
Пресликавао је разнобојне силуете Амона и Изиде,
Хоруса и хора лепотица,
цура очију осенчених сурмом са Луис Брукс фризурама,
на плоче са балсамом за обликовање,
пре него што је одрезао свој већ балсамовани десни палац;
сахранио га је заједно са свим својим умећем,
да више никад ниједан прст
не добије тако добар испраћај.



ПРЕ-ПРЕ
Где год да крене свуда му траже неки траг његовог млађег „ја“,
сведочење млађег „ја”, чежње оног млађег
преточене у речи. Песник мора изнова и изнова да декламује
песме настале кад је био млад. Свуда
публика аплаудира песмама његове младости,
песмама једног „ја“ тако давног да се чини да је неко други;
песме непримећене у време настанка,
написао их је млади песник готово без значаја,
а сада их врло цене док се просипају са усана
средовечног песника ког сви плаћају да чују,
песника који се осећа као шарлатан, плагијатор
јер је сасвим другачија особа од оног млађег
који је саставио те накнадно популарне стихове.
Он сам жали за проласком тог млађег „ја”
као за проласком неког мањег даровитог чуда из 19. века;
тих, неприметан пролазак, за њега ништа мање трагичан
иако не подразумева разарајуће таласе или вирусе,
пролазак који је трајао секундама или годинама:
ни сам не зна тачно.
Цео један викенд седео је пред огледалом,
спавао пред огледалом не би ли ухватио тај пролазак.
О томе никад не говори, ни са женом с којом је већ пет година,
која никад није упознала тог млађег „ја”.
Зна да би и она мислила да је драгоцен, драгоцен,
пре-предрагоцен.

БЛАТО
 
Гриз који вране нису хтеле ни да окусе, савршен,
али за трунчицу ферментисаног млека престар,
лежи у блату – чека да га опет састружу и
убаце међу лепљиве грудве у великој пластичној канти на точкиће,
усуд који му је запечаћен давних дана, усуд с ког сам покушао
да га скренем. Зар није лепше да те поједе
неко или нешто, да будеш нечији ручкић
место отпад што се недостојно распада међу
фолијама и целофанима, међу полиетеном што читав
век може да преживи? Баш као што бих да скренем своја дестилована,
неутрошена осећања након што си отишла,
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бацајући мреже по пабовима, потврђујући мањак апетита
међу барским цурама, пуштајући осећања да труле
лагано на срчи 
изломљених појмова,
магловитих осећаја, неразградивих убоја.

* * *
Анђели немају једно већ два срца
свако величине песнице крупнијег човека.
Једно покреће само крила,
силовито тискајући кроз одређене артерије крв
обогаћену не обичним О2, већ О4.
Ништа добро не могу донети два срца 
што утихну у различит час.
Неки анђели умру док им крилато срце 
и даље ради и годинама лете
махинално по стратосфери
своје четврте димензије.
Најтужнији су они чије
крилато срце посустане
пре срца за ходање и размишљање.
Њихови последњи дани се вуку.
Осећају да губе достојанство,
а групе неурона
задужене за анализирање бола
припајају оне које су некад 
управљале летењем,
појачавајући њихову муку,
бришући им способност 
да препознају туђи бол.
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АНЂЕОСКИ КАСАПИН
Анђеле никад не сахрањују.
Не кремирају.
Они се растављају
кроз литургију
коју људско ухо никад није чуло,
помоћу ножева и тестера од
материјала који је нестао
из периодног система.
Мада се њихова крв
одлаже у бурад да ферментира, 
никад нема укус вина.
Када срца искоче
из својих дупљи,
раскомадана су
као растрзани цвет 
или распрсла воћка.
Сваки анђео из
Небеског Реда Касапина
очерупао је по мртвог брата
мислећи:
једног дана то ћу бити ја –
али никад не схватајући
кроз векове распадања месечева,
колико ће брзо куцнути тај час.

(Са енглеског превела Тијана Сладоје)




