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SWIS SMI NI A TUR

Не до ста ју још зво ник и три про ро ва
шест на сли ка них брв на ра и јед на ста ни ца
цви јет гор ске слу жбе спа са ва ња и она ра за пе та
ужад о ко ји ма ви се дви је жи ча ре
све др ве ће ко је огра ни ча ва кан тон
је зе ро смје ште но у ма гли
млаз во до па да с по ла па ди не
не до ста ју пут ни ци на сан ка ма
по не ка кра ва и мр мо ти и пи је тао
ус пра вљен на тор њу и још пат ке и алп ски ко зо ро зи
и пле са чи на ка ме ним тр го ви ма
ста рац за ду жен за за у ста вље ни сат 
на град ској ви јећ ни ци и дје чак с ја бу ком на гла ви
на скулп ту ри у сти лу оних од ле да и чо ко ла де
не до ста ју још но ве бан ке и пред у зе ћа
не до ста је му зи ка са звуч ни ка
по сљед њи би је ли кр сто ви на за ста ва ма.

За одр жа ва ње пеј за жа
по треб но је раш чла ни ти му раз ло ге
на чи ни ти обе ћа ну зе мљу за дез о ри јен ти са не ле то ве
ди ја спо ре крат ког да ха
скло не ал тер на тив ним спа се њи ма
по треб но му је об но ви ти уто пи је
из ло жи ти се ри зи ку с ур ба ни зо ва ном Хај ди
и ландскнех ти ма по сје лим у stu be-у
за до во љи ти се рас па ре ним хи по те за ма
ато нал ним сег мен ти ма ше па ве ри је чи
тре ба се скло ни ти у ми ни мал ном
сра змјер но про цје њи ва ти пер спек ти ве 
и ту оста ти утвр ђу ју ћи пе даљ по пе даљ
мје ре уви јек у ска ли бо ла.

ДОЗИВИ

Миа Ле комт
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ДИ ПЛО МА

Дје вој чи ца ко ја пи ше пје сме
си ја у зад њим клу па ма
са ма сти лом
из мр вље ном гу ми цом тра ком
што кли зну ла је с пла ве дје вој чи ца
знаш пи шем пје сме ка же нам
и бо ји на о ча ре на но су
на ди ма име по ру ме ње лим пе ри ма
осло ба ђа гра ма ти ке, чу до
ма ло ма лец но, осло ба ђа бол
уред но по сло жен у пли ша ној пер ни ци
по том се по гне да при ве же пре лаз 
че ти ри узи це из ци је ле јед не суд би не
и та ко ка да по диг не гла ву
дје вој чи ца ко ја пи са ла је пје сме
већ је не ка дру га и са да за бо ра вља
да на о штри олов ку осмје ху је се
и зга снув ши не го во ри да ље
не при мје ћу је

VIA SER BEL LO NI

Та лас је по чео на Бо жић за мо тан
у це ло фан исти би ја ше ду ги сто
ри мо ван за нов чић, со ба у ко јој се игра ло
Ин ди ја на ца, ме со ме ђу ке сте њем у ку хи њи
под јел ком је ти хо на до шао али
он да је сти гла пје на иста би ја ше на у че на
љу бав, иде ја о по сје лој по ро ди ци, ври је ме ми ну ло
у очи ма, у сва кој со би све ве ћи те пих
та лас тек на зрет ла га на пје на
док ти ни је до се гао до уста и ми за јед но смо
те из гу би ли у по сте љи твој глас од ко сти сад већ
плу та ју ћи не ста ла си у оно ма ло чар ша ва уса мље на
тог ок то бар ског ју тра у во ди из ми је ша ној ру ка ма
од мах је иш чи ли ла пје на јед ног скром ног
та ла са у Ми ла ну ма ло тре ба да се осу ши
по ко паш је с ње ном ме ду зом. 
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АРЛ У ДА НЕ FI E STE

Ула зи у ла ви ринт ти је ла ко је
га при ма за сце ну овај бик
од ка ла ја а смрт у пи је ску
ри је шио је гру ме ња вим ку ла ма 

ула зи сам у раз ја ре ност бо ја
не рав но пра ван свој рат чу до ви шта
не ра зу ми је хва та се за ко ња
уда ра од ба цу је тр чи от кри ва
ср це по ср ће

ула зи са сво јим мрач ним на ри ца њем
бо со ног ипак не по су ста је
не па да до да ју ма че ве

на ср ће на не са вр ше ност
под ли је же не са вр ше но сти.

БРАЧ НИ

По вје ри ла сам чо вје ку ко га ни је би ло
да је овај кре вет пре ве лик за ме не са му 

Баш ка да је по ко зна ко ји град
опет по чео да мре око ме не
ис ко ри сти ла сам ве ли чи ну као из го вор
због чи ње ни це да љу бав
од ме не ни кад не мо же би ти из ре че на

Сва ким пра ском но ве зо ре
ис под пра зне ђу бре
све док ју тро 
на спрам нас ја че

свје тлост да не ра ста вља
што је мо ја ве ли ка пра зни на са ста ви ла
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ME MO DES MOTS
Игра се са сто ји у то ме да окре неш кар ти цу
на ђеш име ко је се од но си на сли ку
ус по ста виш ве зу из ме ђу њих 
Игра по чи ње кад от кри јеш ко по сто ји
ње го ва си лу е та вра ћа те оном име ну
мо же тра ја ти де се тље ћи ма
не по бје ђу је се не гу би се
мо же тра ја ти пре ко до зво ље ног вре ме на
Игра за вр ша ва кад је све на зва но
сва ка сли ка с вла сти тим име ном
сло жен у шпил сва ки пар
На кон игре не оста је ни кад ни шта
на стра ни ци на сто лу ни шта
ако је при кри ве на по е зи ја
има хр бат јед ног ожиљ ка

PYTHON
Гдје ми по чи ње реп,
ко ји од ме не чи ни зви јер
осу ђе ну да за у ви јек гми же
по тр бу ху или на ре пу
ко ји по чи ње не знам гдје да л’
од очи ју, уста, ср ца
пол ног ор га на ил’ још ни же у бес крај
гдје по чи ње та ну жда
за жи во том од ко је сам јед но
са бе стид ним ми ри сом тла
од ко је ми плам те за во ји
на тр бу ху или ре пу
и ко ја ме ова пло ћу је да се та рем
ди је лом нај и зло же ни јим па клу
и љу штим жар у мем бра на ма
злих го ди шњих до ба
да гу там пра ши ну
уви јек при вр жен жи во ту за ко јим жу дим
ко ји по ла зи опет од ре па,
гдје ми по чи ње реп,
да за у ви јек гми жем.
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МЕ ЂУ ЕКС ПО НА ТИ МА

Оста ли су ме те о ри ти 
ис под пи ше
по сље ди ца уда ра и са го ри је ва ња
За у зи ма ју ве ли ку са лу
ме ђу хр па ма пе пе ла и вер ти кал ним угар ци ма
Си ја ју уга сли
ко тр ља ју се не по мич ни
та ко хлад ни да чи ни се да гри ју
У сре ди шту Му зе ја мр твих ства ри
са мо је јед на ди да ска ли ја
њи хо ва
још чи тљи ва
па ипак
они (на су прот из гле ду) и да ље жи ве
А с дру ге стра не
ис прав но је за пи та ти се
кад љу бав из га ра из ван ор би те
што од ње пре о ста ти мо же 
Ноћ кат кад
ов дје пад не та ко бр зо
пре пла ви пра зне са ле
кат кад се чи ни да се чу је за ви ја ње си ре не

ОД ЉЕ ПО ТИ ЦЕ ЊЕ НОЈ ЗВИ ЈЕ РИ

Украт ко ти ја вљам да сам
од лу чи ла пу сти ти те да умреш у
том твом да ле ком вр ту не ко ли ко ри је чи
да ти ка жем да ћу до ћи са мо кад
не бу деш то ви ше мо гао зна ти си гур на
да ме ни си мр зио то ли ко
да ме по же лиш че ка ти за у ви јек

пи шем ти да те оба ви је стим
да ћу хтје ти на траг мед
и ђум бир и хр ска ви му сли
кућ ни ман тил ма ро кан ске па пу че
књи ге спи се ком пју тер бра зил ске CD-ове
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док ти по сте пе но га снеш
у оном твом пу стом вр ту
уз плеј бек цвр ча ка и
ко ло ну мра ва ко ја иде уна тра шке

ви дје ћу те ми ла љу ба ви
са мо кад те ви ше не бу де 
спу стив ши ко фер на тра ву
пре ћи ћу па жљи во пре ко ле ша
да при сје тим се дру гих ти је ла у твом
кан џе јед но га че љу сти дру го га
и не ког дла ка вог бо ла
чу до ви шта ко ји сна шао је све

из ме ђу су зе и шмр кљи ве ту жба ли це
ша ке зе мље и на кло на
оти ћи ћу са шта пом пре ко ра ме на
ко фе ра обје ше ног с јед не стра не пут ник
с од ре ђе ним бро јем ко ра ка
као не што што ни ко ви ше не че ка
и што нај зад мо же при сти ћи 

ЛУТ КИ НА КУ ЋА

Пре сјек ку ће.
Фрон тал ни. По ло ви на у сјен ци.
Тре ћи спрат је пот кро вље.
Пра зни се.
Ко тр ља се јед на лоп та, не пре кид но, а пра ши на је љу би ча ста.
Дру ги спрат се ги ба.
Сви дје чи ји ко ра ци, на хи ља де. Мач ји. 
Ги ба се.
На пр вом спра ту по чи ње бол.
Она је сва на кре ве ту, рас пад ну та.
Он је че ка у ка ди.
У при зе мљу је по че ло има не ко ли ко да на.
Она је сад у ку хи њи. Већ је пла ка ла и жу ри се.
Он ју је пра тио сво јим ста кли ма од ду ва на.
На по љу сплет ма че ва. Трав њак с га ра жом.
Ту је би ло име.
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Пре сјек не по ка зу је сте пе ни це.
Про ла зи се от по за ди, од јед ног спра та до дру гог.
Дје ца сва ре дом то зна ју.
У са ло ну је она из гу би ла сво је го ди не. Он ра зум.
Шкри пи не бит но ко ја кост, не ки кут њак.
Пра ши на је по ста ла не бе ски пла ва и од ра жа ва.
Не оче ку ју се пу те ви.

ША СТЕ

По лу о стр во је иде ал ни ком про мис
из ме ђу пре ро га ти ве и од сут но сти,
оно што оста је од зе мље
ко ја ис цр пи ла је раз ло ге да бу де
та ко сил но зе мља,
ме ђу алп ски ћор со как ду ше
ко ја се не усу ђу је опет по ку ша ти 
по лет и пре да ју.
И про си па се, ота па се
са ма по ста ју ћи во дом,
спо ра су за об у зе та
по нов ним ули ва њем у око.
Ни кад ни је би ла ар ка
шћу ћу ре на у за кло ну пла ни не
и не мо же пре по зна ти по то пе. 
Не раз ри је ше ни су коб
свих ње них да на
на ла зи се у та ну шном рас ко ра ку
из ме ђу ге о гра фи је и исто ри је, 
ма пи ра њу об у зе тим со бом
и оном непрoнађеном вре ме ну,
из ме ђу ти је ла и ње го вог по кре та
још по ри ну те жуд ње
и про тра ће не ње жно сти.

(С ита ли јан ског пре ве ла Ма ри ја Бер гам Пе ли ка ни) 
 


