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ПРАВА ПЕСМА

*

Запамти имена
Дрвећа, птица и знаменитости

Сети се како су се звали
Пре него што си научио да говориш

Ако тело пожели више од себе
Та ће имена остати не-откривена

*

А ако не видиш више од свог бола
Где си – У свом болу 

*

Узето је од нас
Тако давно
Не можемо да се сетимо шта је то
Још
Нема сумње
То је узето од нас
А ум је
Брз
Да пронађе
Нешто
Уместо тога 

*

Права песма је риба
Права песма је бубањ
Права песма осети хладноћу и топлину
Права песма дише самостално
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Познавао сам песме које спавају са трском у устима
Познавао сам песме које се смеју испод камена
Познавао сам песме које се закопавају испод лишћа
Али још морам да дирам чак и у косу једне...

*

То је хлеб

печеш га
једеш га 

нахрањен си 

*

Једног дана је
лаж почела 
да верује себи

Остало је историја

*

То је чаша 
Воде

Жедан си

Пијеш

*

У седмој 
сам научио да сумњам
У једанаестој
сам научио да плачем
У четрдесетој
сам научио да се смејем
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*

олуја или порођај или
било која од хиљаду
ствари – због тога се
не плаче
*то
није особа
 ” сенка
 ” стање ствари
 ” оно очекивано
 ” огледало
 ” сан 

*

Цвет

ме одвраћа
од причања
о

Врту

*

Нека буде твоје
иначе
речник
ће га вратити

*

Ћерка ми показује
шта је управо сачинила – а то је песма

*

срећом бројеви се могу схватити као
речи тако да више не мораш престати да говориш када
почнеш да бројиш 
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*

имаш права на милионе срца

отвори их

да свет потраје још један дан

*

ја

плагирам

свој живот 

*

25 година учиш да говориш
још 25 година да кажеш нешто
па још 25 да то кажеш

*

пишем о болу
а речи немају осећања
пишем о болу
а речи немају осећања

*

превентивно
за ум 

*

муцање(ње

*

како ти прстом
ето твоје руке
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како потегнеш
ето оловке

како запишеш
ето ти имена

како наденеш име
ето ти отрова

како кренеш да трујеш
постајеш паметан

како за нечим мариш
нешто смераш

како се на нешто намериш
то би да будеш 

*

песма

дах

песма

дише

песма

дисање

песма

*

желим да одем

тамо куда звук одлази

након што звоно

престане да звони

(С енглеског превео Жарко Радаковић)


