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NE ZNAM DA LI SU OVAKVE MISLI NORMALNE 
– PESME RAZVODA

1

(Hjering, 2009)

Na www.krtica.dk nema zadataka za velike
i nema zadataka za male.
To je bilo nekada kada sam pevala („Leti, gundelju leti”)2

nekoj krtici, a onda se on forliebt3 
zbog moga lepoga glasa, ali ništa nije rekao,
bio je tako jedan staložen čovek. To je malo duža
priča, odonda sam već odletela s jednim labudom – 
Izvinite.

U početku ljubav kopa duboke hodnike
u blatnjavoj zemlji srca, tako da ljubav 
može da se kreće
žustro i ludo, slepo. Onda dolazi VREME
sa svojim grubim metodama, i hodnici ljubavi postaju
uski. Na
www.krtica.dk 
imaju četrnaestogodišnje iskustvo 
sa zamkama i otrovnim gasovima, ovde tom 
problemu staju na put bez pardona.
UPOZORENJE: 
Veoma jak otrovni gas
upravo je
ispušten.

1 Kao nekada Strindberg u komadima, i Lone Herslev je svoje ljubavne muke opevala u zbirci pesama, 
a posvetu je pozajmila iz pesme „Novi vlasnik“ Tove Ditlevsen (koju je inače uglazbila čuvena peva-
čica i kantautorka Ane Linet):

Ništa mi ne nedostaje, ali baš ove noći
tugujem što ni za kakve žudnje više nema žara:
ja sam stan iz kojeg je neko odlučio zauvek poći
uskoro ću šaputati ime nekog novog stanara. (Prim. prev.)

2 Iz An der se no ve „Pal či ce“. (Prim. prev.)
3 Nem. „za lju bio“. (Prim. prev.)

VRT

Lone Herslev
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Istom žustrinom
kojom mladi karatista na televiziji razbija ciglu
rubom dlana, e tako 
mene može da pogodi: tuga.
Pa šta onda. Pa šta onda. I šta
sam pa to izgubila? Ne, sigurno nisam ledeno hladnu 
krunu koju mi je kao kusur dao ribar, jer još
mogu da je osetim u džepu.
Led.
Hladno.
Ne možeš da izgubiš na lotou (kaže onaj Seren
dole iz prodavnice i smeši se) jer
kako možeš da izgubiš
ono što nikada nisi ni imao. Šta sam imala? Bila
bih milioner, da su pitanja od zlata,4 ali sada imam samo 
ovu tugu,
kao kamen u telu,
kao guku u grlu i prst u oku. Drži me za reč i 
drž’ bre tu reč
i fin budi s tom rečju, prijatelju moj, ne čitaj je
kao učeni čitalac što čita knjigu dok kenja na klonji, ne – čitaj
sve po redu 
onako kako piše, 
da se čovek ne može naterati da voli, isto
kao što ne možeš naterati 
slatke dobre pande da se pare u zatočeništvu.
Radije će da izumru.
Prokleti sebični skotovi.

Čovek u podrumu
ispod Akvarijuma Danske priča
da je oklop raka
takođe neka vrsta kože. Da može da oseti milovanje
kroz oklop svoj, i moji prsti ga češkaju i 
mislim na decu i na selidbu. Deca se muče 
s rakovima dole 
u malom bazenu premda im se kaže PAZI. I pazi
i pazi, i rakovi su 
veoma izloženi i krhki kada menjaju oklop, 
kaže kustos Akvarijuma, a meni dođe da kažem
HA!, to znam i ja – on

4 Va ri ja ci ja na sti ho ve naj ve ćeg hi ta još uvek ve o ma po pu lar ne pe va či ce šla ge ra Su za ne La ne (1946) 
„Da su su ze od zla ta“ (Bi la bih mi li o ner, da su su ze od zla ta). (Prim. prev.)
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vezuje mali lastiš 
oko klešta morske krabe a ja se ugrizem za jezik i
ipak oćutim.
Nedavno sam srela
starog ljubavnika
koji je zapeo za šolju kafe. Na svu sreću
pokazalo se da lokal u koji smo ušli
služi samo alkoholna pića. Pa smo popili piće.
Pa smo popili šampanjac i setili se 
kako tada sintagmu
odlaganje potrebe
nisam poznavala. Pušili smo cigarete i imali
naš mali doček
Nove godine u novembru i štaviše 
on je rekao: Lone, 
nas dvoje smo na neki način
prirodni neprijatelji.5

A onda me je pomilovao
po šeširu.

Znaš li da se divim tvom
rukopisu, prividnom slučajnom padu tvojih
izvijenih slova na papir,
poput trapavih dodira
prstiju 
koji
klize po
telu koje se želi iščitati. Mom telu. Maskara
se razlila
kada je fotograf hteo da me slika po kiši. Kada me je naterao
da iskočim pred automobil da bi ulovio još
PREPLAŠENIJI izraz, da bi ulovio sliku mog unutrašnjeg
saobraćajnog haosa, uz vojnu muziku! 
Živa sam. Moje zadihane tajne
žive, moja sopstvena
smrt, moj strah od smrti, moja svojstvena
i posebna dževa i halabuka i UH i UPOMOĆ i OH, moja sopstvena unutarnja kućica 
požude. I kiša. Od mog rođenog rukopisa me je sram, dok me... čini srećnom
kada mislim na tvoje oči 
koje sada, baš sada
klize preko onoga što sam napisala
OVDE kao što pogled ulazi u drugi pogled.

5 Od lo mak iz ro ma na Pri rod ni ne pri ja te lji iz 2008. u iz da nju Ati ne, či tan je u dva de la na III pro gra mu 
Ra dio Be o gra da u le to 2010. u de se to ne delj nom ci klu su Sa vre me na dan ska pro za. (Prim. prev.)
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* * *

Znaš li da se divim tvojoj lakoći
tom načinu na koji tako nonšalantno zalupiš vratima

te vašljive picerije – kao da su ona
vrata srećnih nebesa – ETOOO, kažeš
i HVALA ŠTO SE DOŠLI 
piše na natpisu odmah ispred vrata. 
HVALA na kafi, mislim ja, 

Kada vidim prvu bubašvabu. 
Bubašvaba je neprijatno otporna.
Bubašvaba nije panda.
Bubašvabe mogu da žive
bez glave mesecima, mogu mesecima da izdrže bez hrane a da
se ipak razmnožavaju, i Thank you for Your visit, možda
zato što one to naprosto rade i zato što
250 miliona starih gena 
ne greše
i Vielen dank für Ihren Besuch, to ič nisam razumela. Juče
sam napisala na cedulji: više gledaj.
Juče si rekao da nikada u životu nisi bio
tako lak, ja nikad 
nisam bila tako teška. 
Hvala što ste došli, aman bre, nema na čemu.

Borim se protiv potrebe
da proverim elektronsku poštu bogzna koji već put
danas, smiri se, smiri se – 

Dobila sam prepariranu vevericu. Sada
i ona sedi i čeka, zuri
prekorno 
sa postolja, mi nešto čekamo – zato što 
sam se osetila slobodna.
I pozvala NOVOG muškarca da izađemo, i sad-sad-sad je dovraga prekasno kukati i povući 
nadu,
ja sam prokleta, dovraga, 
a on se nasmešio tako slatko i pružio mi
mali prst, pogledaj, pružio mi je šaku a njegova ruka
je položila 
san preko mojih očiju. Veverica je tu, 
pored mog kompjutera, između šapica su joj
šišarke smreke. PREUZMI POŠTU, kliknem ja, ali
sandučić je i dalje prazan. Tara-ta-dam!, ona 
više ne jede, mrtva je. Veverica. Odsečem
rep, a ona je i dalje mrtva, odsečem uši, a ona
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je i dalje mrtva, i još zuri 
onako prekorno
s postolja, no dobro, u redu,
gasim kompjuter.
Požuda.
Samo uvećava ono što nemam.

Uvek možete dobiti pomoć.
Piše na www.štetočineekspert.com 
U borbi protiv vaših suza, žeđi, snova, ili
golubova.
Muvâ.
Osâ i pčela, i gadnih
bubicâ, koje tako zuje da znate da ćete poludeti, uhhh,
šta da radite kada ŽIVOTINJE ne prestaju da
upadaju ovde, isto kao 
sumnja. I u mozgu nastavlja da mi se 
javlja ku-ku-ku 
kao srebrna ribica na 
ledeno hladnim pločicama kupatila (moglo bi se
takođe

takođe
takođe učiniti nešto drugo) samo
dolaze i premda temeljito 
ispiram kadu, opet
dođu, kao mravi u zidu, buve.
Crvi. I pacovi. Boriti se s potrebom da biraš
sve što je MIRNO 
jednostavno zato što je mirno.
Boriti se s potrebom da od samog sebe napraviš jadnicu.
Borba protiv neumesnih
napada PANIKE, unutrašnjeg osećajnog saobraćaja.
Boriti se protiv 
svojih bezbrojnih loših strana, kao 
što je na primer ova sad želja da se SMEJEM i živim
lakoumno i da poljubim mladića u vrat (dok
se sve raspada i drma) ili se – tačno tako – 
uopšte ne boriti.
Uvek uzimam onu čašu
u kojoj ima najviše, bez zezanja. Kažem: dođi
da pojedemo jedno drugog, da napravimo veliko ždranje
umesto na smrt bolesnog deserta. Bez zezanja. 
Ali onda te nema.
Zbrisao si.




