
ЈУ ТАР ЊА ЗВЕ ЗДА

Же ле ла је ма ло про сто ра за раз ми шља ње:
али угле да ла је пе ле не ко је је тре ба ло да ис пе гла,
лут ку отром бо ље ну иза вра та.

За то је до ву кла сто ли цу иза га ра же
да пре дах не док де ца спа ва ју.

По не кад би по сма тра ла ства ри –
из бледели оклоп цврч ка ка ко
не ста је, лист ја во ра док по дрх та ва.
Не кад би зу ри ла све док се не би
уве ри ла
да ће кад за тво ри очи
ви де ти са мо соп стве ну јар ко цр ве ну крв.

Има ла је је дан сат, у нај бо љем слу ча ју, пре не го што би се Лај за по ја ви ла
на ду ре на на вр ху сте пе ни шта.
И шта је то мај ка ра ди ла
та мо иза ме ђу пољ ским ми ше ви ма? За што,

са ња ри. Ка сни је
те но ћи кад се То мас окре нуо и
на гло је уда рио, про бу ди ла се
и раз ми шља ла о ме сту ко је би би ло ње но
на са мо је дан сат – где би уро ни ла
у ни шта ви ло,
пот пу но ни шта ви ло, усред да на.
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МО ЈА МАЈ КА ПО СТА ЈЕ РАД НА СНА ГА

Упис на По слов ну шко лу
АБЦ пла ћен је слу чај ним
огла сом:
Пре прав ке, ква ли фи ко ва на кро ја чи ца,
пи та ти уну тра.
Проб ни рад на ру ка ви ма, ње ни
ни кад по гу жва ни – на бра ни или до бро укро је ни, ги гот или ра глан – је два да им је
тре ба ла вла жна кр па
да би би ли са вр ше но опе гла ни.

Та ко би про во ди ла по по дне ва.
Уве че би за ра ђи ва ла по ко ма ду,
ши ва ћа ма ши на на но жни по гон са
зву ком ло ко мо ти ве док се кре ће осве тље ном пу та њом
игле кроз тафт на лик жи вом пе ску или пли шу ду бо ком по пут
шу ме. И сва ки час пе ву ши ла је ма ши на,
знам, знам...

А он да би сва нуо но ви дан,
це ло ју тро за кан це ла риј ским ма ши на ма,
њи хо во кло по та ње и зве ке та ње
још јед но пу то ва ње – на пор ни је,
ко је ће веч но тра ја ти
све док не пре ло ми сто ти не
ре чи без ијед не гре шке – ах, а
за тим

Не ма ви ше хра не на од ло же но пла ћа ње,
а и те пла ве ци пе ле!
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ЈЕД НОМ САМ НА МЕР НО ПО СЕ КЛА ПРСТ
Ни сам ви ше бе ба. Не ма ви ше
ба ба ро ге ко ја ши шти иза ор ма на.
Док ни сам до би ла бра та,
пи та ли су ме да ли ми тре ба ноћ на лам па
и ре кла сам да –
али он да су се по ја ви ле сен ке.
Знам да но ћу га ла ме.
Мо ја играч ка мај му ни ца Жи зе ла, обу кла сам јој
цр ве ну ха љи ну за ко ју су ми ре кли да је не кад
би ла мо ја – али ако је би ла мо ја, за што су ви ка ли
кад се Жи зе ла по пе ла на ја вор на до мак тре ма
и по це па ла је? За што је Мај ка
го во ри ла: Кад по ра стеш, на дам се да
ћеш има ти ћер ку ко ја ће се исто
ова ко по на ша ти.

Али ја већ имам ћер ку
са кри ве ну у ор ма ну – не ко га
ко га су се сти де ли и ко га су за кљу ча ли
кад сам би ла су ви ше ма ла да бих
пла ка ла.

Са да их све вре ме по сма трам:
мај ка се опе кла на шпо рет
а да ни је ни треп ну ла. Отац је
при кле штио па лац у фор ду,
а за тим га гур нуо у уста и пра вио се ва жан.
Мом бра ту су ку пи ли воз са мо за де ча ке, па
сам згра би ла ва гон
и ста ви ла му на гла ву као кру ну – он се пре ту рио
са сто ли це на љу ља ње а да ни је ни гла са пу стио;
ни је чак ни кр ва рио.

Та да сам схва ти ла да су сви
они ро бо ти. Али ни сам ни ја
глу па ва:
је дем све што ми по ну де, до пу штам
им да скло не мај му ни цу. Кад бу дем
по ра сла,
ући ћу у со бу, про ћи ћу по ред бое
и ри ђе ли си це ко ја са мој се би гри зе реп
и оти ћи ћу та мо где мо ја де вој чи ца ле жи и че ка...
оста ће мо ту, у ти ши ни,
све док не сва не.
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ПЕ ЊА ЊЕ1

Зу би.
Ме тал ни. Са раз ма ком из ме ђу.
Ни ма ло при ја тан од сјај

по пут нов чи ћа од де сет
цен ти ко ји ми се уре зу је у
длан док сте жем сре бр ну
шип ку да бих се што пре
по пе ла

(зној све тлу ца по пут зла та на обра зу 
љуп ке го спо ђе) – ово су огром ни зу би,
зу би ву ка

ис под ба ки не ка пе.
Не баш ши рок
осмех.
Пла ти му да би се стал но сме шкао

док се дра же сна го спо ђа стро по шта ва
на гла вач ке
низ зве ке та во гр ло.

1 Пе сма алу ди ра на Ро зу Паркс, афро а ме рич ку ак ти вист ки њу ко ја је де цем бра 1955. го ди не од-
би ла да, на зах тев во за ча, усту пи ме сто бе лом пут ни ку. На кон то га је усле ди ло ње но хап ше ње, а 
за тим и ма сов ни про те сти и бој ко ти ау то бу ског са о бра ћа ја као и на ста нак број них по кре та за уки-
да ње ра сне се гре га ци је у Аме ри ци. (Прим. прев.)
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ИЗ ЛАЗ

Та ман кад не ста не сва ка на да, ви за је одо бре на.
Вра та се отва ра ју пре ма ули ци као у фил мо ви ма,
не ма љу ди, ма ча ка; осим што је то тво ја ули ца
из ко је од ла зиш. Ви за је одо бре на,
„при вре ме ни бо ра вак” – реч ко ја уно си не мир.
Про зо ри ко је си за тво ри ла
по ста ју ру жи ча сти, као што је то
слу чај сва ког ју тра. Ов де је си ви ло.
Вра та так си ја че ка ју. Овај ко фер,
нај ту жни ја ствар на све ту.
Па, свет се отва ра. И са да је кроз
шо фер шајб ну не бо цр ве не ло
као што си и ти док ти је мај ка
го во ри ла шта зна чи би ти же на у
овом жи во ту.

(С ен гле ског пре ве ла Је ле на Ман дић)


