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ЛЕТ У СИ ЈЕТЛ
Му шка рац ко ји ли чи на др во де љу и труд на же на,
на о ко пе ти ме сец, с тво је де сне стра не; 
да, она жи ви на Ис точ ној оба ли, ле ти
у по се ту мај ци у Си јетл; да, про ве ла је та мо це ло де тињ ство,
на рав но, во ли тај град; не, он ле ти да ље,
у Ен ко риџ, ово је већ ње го ва тре ћа го ди на на Аља сци,
да, та мо је ле по у ово до ба го ди не;
њи хо ве ре чи су до бро ду шне и обле као обла ци,
на стра ни ле ве ру ке. У три ма пла стич ним ча ша ма
то пе се три јед на ке коц ке ле да.
Три па ра исто вет них сто па ла, под њи ма сло бод но се
по ме ра за јед нич ки кон ти нент. Та ко ве ли ка и не жна бли зи на,
а та ко сам пот пу но одво јен од њих.
Не, она још увек не зна, да ће јој от кри ти рак дој ке,
не, ње му ни ко ни је ре као. Да ће се по сле екс пло зи је 
на же ле знич кој ста ни ци у Ати ни
на фо то гра фи ји на ла зи ти те ло ту ри сте, ко је ле жи
по ред гар де ро бе, са ша ком ко ја стр чи ис под чар ша ва.
Та ко мно го бих же лео да по мог нем, та ко се ни шта
не мо же учи ни ти, бес по моћ но за гле дан у облак.
Же на мо ли да за кло ним про зор: сме та јој сун це.

ЦЕО ЖИ ВОТ ЈЕ ПРЕД ТО БОМ
Цео жи вот је пред то бом, по гле дај; цео свет че ка
те оном че ка о ни цом, ли цем оног чо ве ка,
ко ји је за спао над сто лом с раз ли ве ном ка љу гом пи ва,

нео бри јан и из гу жван; пред то бом је цео и стран
жи вот, стро по штан је на го ми лу спа ва ју ћег те ла 
пре ко твог по гле да – и по сто ји; и жи ви; и жи ве ћи – до зи ва

те. Да ли је то баш то, што си оче ки вао?
Да ли си ро див ши се, мо гао да знаш, да си са мо у је дан 
жи вот про дро – да те оста так, стран и жив, још увек че ка?

ДОЗИВИ
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У НА ЧЕ ЛУ НЕ МО ГУ ЋЕ ЈЕ
На оним ули ца ма ко је мно го пу та
у го ди ни по при ма ју пра знич но ру хо (а бо ја им је
цр ве на, јер је на ње му), у по за ди ни ве ли ких пор тре та
сли ка них тех ни ком утр ља ва ња (а бо ја им је
мр ка, јер) по ред тих
ко ло сал них сло ва од сти ро по ра, но ше них
у сва кој по вор ци (а бо ја им је из не по зна тих раз ло га
сне жно бе ла),

у на че лу не ма пра ва да се по ја ви не ко
с та ко иза зов ним си вим мо згом;

ни је по тре бан љу ди ма, ко ји се у зим ско пра ско зор је
во зе трам ва јем на по сао: њи хо ве ру ке
од ви ше су за у зе те др жа њем тор би
с ужи ном, да мо гу да по сег ну
за књи гом, уо ста лом су ви ше је хлад но; ни је
по тре бан оној ста рој же ни, ко ја је те шка
са мој се би као мре жа с ба ка лу ком: на ње ним
но га ма про ши ре не ве не тр че ли ни јом пра ви јом
од нај пра ви јих ре до ва сти ха; ни је по тре бан мла ди ћу 
у ман ти лу од ве штач ке ко же, ко ји не од ла же
сум ње за ка сни је, а на ду у
штед ну књи жи цу за не ка кву
књи гу;

да кле, у на че лу је не мо гу ће, да се по ја ви,

па ипак је сте;
ме ђу тим, не схва тљи во јо гун ство
на ла же му да увек из но ва по ди же зи до ве од сло ва,
ко је да би сру шио, до вољ но је да мах неш ру ком.
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НА ПРА ЗНОМ ПАР КИН ГУ ВАН ГРА ДА, 
ПО ВЛА ЧЕ ЋИ РУЧ НУ КОЧ НИ ЦУ
На пра зном пар кин гу ван гра да, по вла че ћи руч ну коч ни цу,
раз ми шља, шта га је баш ов де до ве ло
и због че га, исти ну го во ре ћи, ни ка да ни је умео да пот пад не 
под кли ше ту ге, по зна те сва ком, ко се ба ви не ви дљи вим за на том
из гнан ства. Увек ће не где по сто ја ти отаџ би на за ма гље них ас фал та
ис под мра за ви со ких све тиљ ки, отаџ би на по жу те лих под ло га
ис под па ра ши на, ко је мо гу ра чу на ти на уза јам ни су срет
тек у бес ко нач но сти; отаџ би на за ма ха, рас па да,
кре та ња на пред у клан цу пу ко ти на у ра су ше ном по ду,
у клан цу лам пи на ту ђим про зо ри ма, у клан цу ар те ри ја, у клан цу
га лак тич ког пра ска. Шта га баш ту још увек
др жи, за у ста вља, шта га за тва ра у под руч ју
те а не дру ге ко же, пла не те, пар кин га ван гра да.
И от куд тај зах тев, по ла га ње пра ва на из гнан ство, 
као да ни је исти на, кад и та ко ве че рас ни ко не ће за спа ти
на вла сти тој Зе мљи. Не где ће то би ти: ми мо вољ но иза бра на
се кун да пре ну ћа усред кре та ња, усред за ди ха ног при зна ња
ста вље на за пе та, на сле по, по гре шно, за у век.

УЗЕО ЈЕ ЗДРА ВО ЗА ГО ТО ВО
Узео је здра во за го то во; ста вио 
иза се бе чвр сто уве ре ње,
да је би лон, ко ји са да за ње га бри ше
и по ни шта ва ту ђа ру ка, 
до бра ствар. Чак не по де љен
не чи тљи во шћу, ко ја би дру гог
раз дво ји ла, осу ђу ју ћи на ал тер на ти ву:
од ба ци ти/при хва ти ти (јер се ни су мо гли
раз у ме ти, чак ви де ти пр сти
ко ји бри жно бри шу крај ца ре,
пре не го што про мак ну ис пред ли ца у ба кре ном
тр ку). Пре ма то ме узео је здра во
за го то во сво је сле до ва ње
же то на. Ни је знао, да то ни је на гра да,
већ да би их до био, да би играо; да игра
тек по чи ње.
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ПО СЛЕ ПРО ЛА СКА УРА ГА НА „ГЛО РИ ЈА“
По сле не ко ли ко са ти на сту па ви хор је уве рио
са мог се бе, да не ма сми сла да се про ду ци ра на три ка на ла,
у ре кла ма ма пре ки да ним ре пор та жа ма с те ре на пу сто ше ња,
као фи ју ка ју ћа по за ди на ин тер вјуа с ло кал ним гра до на чел ни ком,
а при том исту па ти жи во на на шој ули ци.
То ли ко по сла за на ив чи не? На по љу, уна кр сно и кри во
с из ле пље ним тра ка ма, че ка ли смо, док се не обес хра бри,
поч не да штрај ку је, кре не на се вер, пре ма Њу Хемп ши ру.
Кроз вра та ми рис озо на, мо крог ли шћа, без о па сне аван ту ре.
За ста је мо по крај сру ше ног кле на, ко ји је по ки дао да ле ко во де,
па да ју ћи пре ко ко ло во за ис пред ку ће го спо ђе Арон.
Луп ка шта пи ћем и де лу ју ћи још увек не ста ро,
упра во као он да ка да су је кри ле мо на хи ње,
јер је има ла све тлу ко су, го спо ђа Арон кру жи, об ра чу на ва
тро шко ве оправ ке. Од мах по ред го спо дин Ви ту ла и тис на иви ци
тро то а ра ду го раз ми шља ју ћи по сма тра ста бло, ну ди пре ко су тра
по моћ елек трич ном те сте ром, до бро ће до ћи го ди не прак се
– ша ли се – у тај ги. Ло ме ћи гра ње ко је се на ла зи ло на ко ло во зу,
са мо што на ста бло не на ле те ка ми о нет но вог су се да,
ка ко се оно зва ше, Нху или Нгу, ко ји ко чи, из ла зи,
си гур но не по ми њу ћи тре ну так, ка да се њи хов брод, пун-пун цат,
по сле две ста де вет да на на су као на те рет ни брод из Нор ве шке.
Об у зи ма нас рас по ло же ње пик ни ка, раз ме њу је мо опа ске и ша ле,
у ве зи с ка та кли змом. На кра ју ни је био оно ли ко же сток
ко ли ко су на го ве шта ва ле прог но зе, ве ћих тра го ва или ожи ља ка по сле ње га не ма,
не прав де, ко је је на нео, да ју се по пра ви ти,
јер ће се ују тру тач но по ја ви ти ква ли фи ко ван
елек три чар, освит, ин спек тор оси гу ра ња.
Вре ме је за вра ћа ње ку ћи, из ба ци ва ње кр сто ва – оних с тра ка
ко је об ле пљу ју про зор ска ста кла, док оне дру ге ни смо у ста њу 
да укло ни мо из про шло сти или бу дућ но сти, у ко је смо се
кла ди ли то ли ко пу та. – Та ко зва ни ка при ци при ро де –
из ја вљу је го спо ђа Арон пре зри во, до да ју ћи да зна ти жељ ни
мо гу по сма тра ти пу сто ше ња, док она иде да ску ва ка фу.
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ЗЕ НИ ЦА, У КО ЈОЈ БЕ ЈАХ
Зе ни ца, у ко јој бе јах; ко ја бе ја ше
у не чи јем оку и на ли цу; у ко јој бе ја ше мо је
ли це; мо је очи; зе ни це; ко ја се
у мо јој сен ци, у иза зо ву и сум њи 
ко је ба цах, отво ри ла с по уз да њем
као хлад на во да, као ту жни ва па ји
из без да них опла та ду жи це, уда ра ју ћи
у очи мр твим ми ри сом уто пље ног ли шћа,
смо ла стим уку сом обр та ња ду ге осе во де,
ко ја про би ја си ве ган гли о не Зе мље
на кра ју; бе јах у зе ни ци та ко мно го,
као што се мо же би ти у не чем, што од ба цу је,
што од би ја ли це, очи, зе ни це, увла че ћи их
у ду би ну; бе јах у зе ни ци та ко све тло,
као што се мо же би ти у не чем, што се пре све тло сти
за тва ра и увла чи ду бље у си ве ган гли о не,
у ко ји ма чак ако је сам, он да као мр твац

(С пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај чић)




