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ЛУНАРНА ПАРАФРАЗА
Луна је мајка патоса и сажаљења.
Када се, на изнуренијем крају новембра,
Његово старa светлост помиче по гранама,
Млитаво, споро, зависећи од њих;
Када Исусово тело виси у самртном бледилу,
Људски близу, и фигура Марије
Начета ињем, скупља се 
У склоништу од трулог и опалог лишћа;
Када изнад кућа, златна илузија
Враћа једно старије доба мирних
И умирујућих сновa у спавачима у мраку –
Луна је мајка патоса и сажаљења.

ПЛАНЕТА НА СТОЛУ
Аријелу је било драго што је написао своје песме.
Биле су саткане од времена ког се сећао
Или нечега што је видео па му се допало.

Остале творевине сунца
Биле су расипање и збрка
И зрели жбун се грчио.

Његово сопство и сунце били су једно
А његове песме, мада творевина његовог сопства,
Биле су исто толико и творевина сунца.

Није било важно да преживе.
Било је важно да носе
Некакве црте лица, неки карактер.

Некакво обиље, па макар и напола опажено,
У сиромаштву њихових речи,
Планете чији су биле део.
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ЧИСТ ОСЕЋАЈ СТВАРИ
Пошто је лишће опало, враћамо се
Чистом осећају ствари. То је као да смо
Дошли до краја имагинације,
Неживи у непокретном savior.

Тешко је чак изабрати придев
За ову празну хладноћу, ову тугу без разлога.
Велика грађевина постала је мајушна кућа.
Ниједан турбан не хода умањеним подовима.

Стаклена башта никад није толико очајнички вапила за кречењем.
Оџак је педесет година стар и већ је почео да се криви.
Фантастичан труд није уродио плодом, понављање 
У поновљивости људи и мува.

Ипак одсуство имагинације
Морало је и сâмо бити замишљено. Велика бара,
Чист смисао тога, без одраза, лишћа,
Блата, воде као прљаво стакло, изражавајући некакву

Тишину, тишину пацова који је дошао да види,
Велика бара и њена пустош љиљана, све ово
Треба да буде замишљено као неизбежно знање,
Захтевано, као што нужност захтева. 

ПЕСМА КОЈА ЈЕ ЗАУЗЕЛА МЕСТО ПЛАНИНЕ
Ту је била, реч по реч,
Песма која је заузела место планине.

Дисао је њен кисеоник,
Чак и кад је књига лежала окренута у прашини његовог стола.

Подсетила га је колико му је било потребно
Место на којем би се кретао у сопственом правцу,

Како је прекомпоновао борове,
Променио положај стена и трзањем пробио свој пут кроз облаке,
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Због видика који би био одговарајући,
Где ће бити довршен у необјашњеној довршености:

Тачно ону стену где би његова непрецизност
Открила, на крају, поглед ка ком су стремили,

Где може да легне и, зурећи наниже ка мору,
Препозна свој јединствени и усамљенички дом.

ПОСЛЕДЊИ СОЛИЛОКВИЈ 
УНУТРАШЊЕГ ЉУБАВНИКА
Упали прво светло вечери, док у соби
У којој се одмарамо, због ситнице, верујемо
Да је замишљени свет крајње добро.

Ово је, отуда, најинтензивнији рандеву.
То је та мисао у којој скупљамо себе,
Изван свих равнодушности, у једну ствар:

Само са једном ствари, само са једним шалом
Тесно завијеним око нас, пошто смо сиромашни, топлота,
Светло, моћ, чудесни утицај.

Овде, сада, заборављамо једно друго и нас саме.
Осећамо неразговетност реда, целине,
Знања, тога што је уредило рандеву.

Са његовом кључном границом, у мозгу.
Кажемо Бог и имагинација су једно…
Колико високо та највиша свећа осветљава мрак.

Од ове исте светлости, од овог централног ума
Правимо пребивалиште на вечерњем ваздуху,
У ком је само бити ту заједно довољно.
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ХИМНА ИЗ ПАВИЉОНА ЛУБЕНИЦА
Ти што станујеш у тамној колиби, 
Коме је лубеница увек пурпурна,
Чија су башта ветар и месец,

Од два сна, ноћи и дана,
Који би љубавник, који сањар, изабрао 
Онај помрачен спавањем?

Ево боквице испред твојих врата 
И најбољег певца црвеног перја
Што се оглашава пре будилника.

Нека госпа може доћи, зелена као лист,
Чији долазак може донети весеље
Изван весеља спавања,

Да, а кос шири свој реп,
Тако да га сунце може посути мрљама,
Док испушта свој зов.

Ти што станујеш у тамној колиби, 
Устани, пошто устајање неће бити буђење,
И дозивај, извикуј зов, извикуј зов.

У КАРОЛИНАМА1

Јорговани вену у Каролинама
Лептири већ лепршају над колибама.
Новорођена деца већ тумаче љубав
У гласовима мајки.
 
Безвремена мајко,
Како то да су твоје пихтијасте брадавице
Наједном постале медене?
 
Бор заслађује моје тело
Ирис ме улепшава.

1 Термин који се користи у САД да означи Јужну и Северну Каролину. (Прим. прев.)
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ДОБРО ОДЕВЕН ЧОВЕК С БРАДОМ
После коначног не долази да.
И од тог да зависи будућност.
Не је била ноћ. Да је садашње сунце.
У одбаченим стварима, стварима одреченим,
Склизнулим низ западни водопад, ипак једна,
Само једна, једна ствар је била чврста, чак
Не већа од цврчковог рога, не више
Од мисли која се испробава целога дана, говор
О сопству које мора одржавати себе говором,
Једна ствар која остаје, неварљива, била би
Довољна. Ах! слатки поход за том ствари! 
Ах! слатки поход, мед у срцу,
Зеленило у телу, ван тричаве фразе,
Ван ствари у које се веровало, ствари утврђене;
Лик на јастуку који који бруји док неко спава,
Ореол изнад куће која бруји…

Никада не може бити задовољен, ум, никада.

ИЗ ПАТЊЕ ДОНА ЏУСТА2

 
Завршио сам своју борбу са сунцем;
И моје тело, стара животиња
Не зна ни за шта више.
Силовита доба су рађала и убијала,
И сама су била генији
Сопствених окончања.
Ох, али само сопство олује
Синова и робова, рађања и смрти,
Старе животиње,
Чула и осећања, самог звука
И призора, и свега што је било у олуји,
Не зна ни за шта више.

2 „Дон Џуст је жовијални Дон Кихот, он је произвољна фигура“, В. Стивенс.
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СВЕЋА У ДОЛИНИ
Моја свећа је горела сама у неизмерној долини.
Зраци огромне ноћи саставили су се на њој,
Док ветар није дунуо.
Зраци огромне ноћи
Саставили су се на њеној слици,
Док ветар није дунуо.

РЕКА НАД РЕКАМА У КОНЕКТИКАТУ
 
Постоји велика река са ове стране Стигије
Пре него неко дође до првог црног водопада
И дрвећа коме недостаје интелигенција дрвећа.
 
У тој реци, далеко на овој страни Стигије,
Само протицање реке је веселост
Док блеска и блеска на сунцу. На њеним обалама,
 
Не лута ниједна сенка. Река је верна,
Као последња. Али нема сплавара.
Он се не би могао супротставити њеној покретачкој сили.
 
То није могуће видети иза појаве
Која говори о томе. Торањ Фармингтона
Стоји светлуцајући и Хадам сија и њише се.
 
То је трећа ствар без особина уз светлост и ваздух,
Усмерење, снага, локална апстракција…
Позови је, још једном, реку, неименовани ток,
 
Испуњен простор, одражава годишња доба, народна мудрост
Сваког од чула; позови је, поново и поново,
Реку која тече нигде, као море.

(С ен гле ског пре ве о Никола Живановић)




