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ЛИ СТЕ ЧЕ КА ЊА
Фонт Myriad Pro: усвојитељска мајка
Фонт Times New Roman: усвојена ћерка

Пр ва аген ци ја у ко ју смо оти шли
ни је хте ла да нас ста ви на ли сту,
ни смо жи ве ли до вољ но бли зу цр кве
ни ти смо ре дов но ишли у њу
(иа ко смо пре ћу та ли да смо ко му ни сти).
Дру га нам је ре кла
да не ма мо до вољ но ви со ка при ма ња.
Тре ћој смо се до па ли
али се код њих че ка ло пет го ди на.
Про ве ла сам шест ме се ци тру де ћи се да не гле дам
у љу ља шке ни у пред њи део ко ли ца у су пер мар ке ту,
да не раз ми шљам да ће то де те ко је сам же ле ла на пу ни ти пет го ди на. 
Че твр та аген ци ја је би ла по пу ње на.
Пе та је при ста ла, али ипак ни су има ли бе бе.
Баш кад смо из ла зи ли
ре кла сам зна те на ма ни је ва жна бо ја ко же.
И тек та ко, че ка њу је до шао крај.

Јутросмистижемалажутаковерта
сапоштанскимжигомизЕдинбурга:једнопарчепапира
садасаммогладапретражујемтвојмикрофиш1

(јертосуданасјединисачуваниподаци).
Изписматвојемајке,следећеинформације:
Мајкатијеималадеветнаестгодинакадатеједобила.
Биласитешкатрикилограмаседамстопедесетграма.
Волелајехокеј.РадилајеуАбердину
каоконобарица.Билајевисокастоседамдесетдвацентиметра.

Ми сли ла сам да сам све са кри ла
да ни шта ни је оста ло
што би ме ода ло

1 Филм ска фо ли ја на ко јој се чу ва ју по да ци. (Прим. прев.)

ДОЗИВИ

Џе ки Кеј
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Ста ви ла сам Марк са Ен гел са Ле њи на (не и Троц ког)
у ве шер ни цу – си гур но
не ће про ве ра ва ти пе шки ре

Све при мер ке Днев ног рад ни ка2

гур ну ла сам ис под ка у ча
ски ну ла сам го лу ба ми ра са вра та WC-а

По стер По ла Роб со на
на ко ме је пи са ло дај те му па сош
ски ну ла сам са вра та ку хи ње

Оста ви ла сам би сту Берн са
сво је де тек тив ске при че
и са бра на де ла Ше ли ја

Сти же тач но у 11.30.
Си пам јој ка фу
из свог но вог ма ђар ског сер ви са

и очај нич ки се на дам да ме не ће
пи та ти где сам га ку пи ла – искре но
та бе ба ми по му ћу је ра зум.

Пре кр ште них но гу се ди на ка у чу
чи ни ми се као да чу јем Днев не рад ни ке
ка ко шу шка ју ис под ње

Па ка же, има те за ни мљи ву ку ћу.
При ме ћу је ка ко по ди жем обр ву.
Нео бич на је за кљу чу је.

До ђа во ла, а про ве ла сам це ло ју тро
тру де ћи се да из гле да нор мал но 
– див но ме сто за бе бу.

За коп ча ва свој ка пут сва на сме ја на
ми слим
ко нач но је го то во

2 Daily Wor ker, днев не но ви не ко је је об ја вљи ва ла Ко му ни стич ка пар ти ја Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва у пе ри о ду из ме ђу 1924. и 1958. у Њу јор ку. (Прим. прев.)
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Али баш код по след њег др ве ног сту ба
па жњу јој при вла чи у исто вре ме ка да и ме ни
цр ве на тра ки ца са два де сет бе џе ва сим бо ла ми ра

Као да је срп и че кић
на зи ду.
О, ка же је сте ли ви про тив ну кле ар ног оруж ја?

До ђа во ла ви ше с тим. Или ћу до би ти бе бу или не.
Да ка жем. Да да да.
Же ле ла бих да та бе ба од ра ста у све ту без ну кле ар ног оруж ја.

О. Очи јој се ца кле.
И ја се за ла жем за мир ка же
и вра ћа се на још јед ну ка фу.

РАЗ ВОД

Ни сам вам обе ћа ла
да ћу оста ти са ва ма док нас смрт не ра ста ви ни
би ло шта то ме слич но,
да кле, ра ста ви ти се мо рам и то што пре. Не ке ства ри
ви ше не мо гу
да тр пим: Мај ко, ни ка да ми ни си ре кла
ни јед ну ле пу реч
ни ти за хва ли ла за све до сад не кућ не по сло ве ко је сам оба вља ла;
Оче, из уста ти смр ди 
као код ка ми ле и то ми ужа сно сме та;
све што знаш да ка жеш је:
„Да ли се ти то ду риш, шми зло?“
Са да у овим го ди на ма?
Бо ље би ми би ло у си ро ти шту.

Же лим раз вод.
Та мо не где по сто је ро ди те љи чи ја су ли ца
оза ре на све тло шћу
ко ји го во ре ти хим ша па том ре ка
и ни ка да не ви чу.
По сто је ро ди те љи ко ји ми лу ју сво ју де цу по обра зу
у глу во до ба но ћи
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и пе ва ју им гла сом ду ги них бо ја,
од цр ве не до пла ве.
То ни сте ви. Ни ка да вас ни сам же ле ла.
Гру би сте и на сил ни.
Не ћу да бу дем ва ше де те. Са мо ви че те,
а то ни је у ре ду.
Под не ћу зах тев за раз вод ују тро са пр вим зра ци ма сун ца.

ДЕ ДИ НА СУ ПА

Ни ко не пра ви та ко до бру су пу као мој де да,
са шар га ре пом исец ка ном на коц ки це са вр ше не ве ли чи не,
кром пи ром исец ка ним на коц ки це са вр ше не ве ли чи не,
ме ка ним ко ма ди ћи ма – 
ка ко се то зо ве?
и ве ли ким ко ма дом пих ти ја
ко је се ри му ју са је зе ром,3 док плу та ју
по пут рас ко шног остр ва на сред чор ба стог мо ра.

Ка жем, де да, де да, тво ја су па је нај бо ља су па на це лом све ту.
А де да ка же: О,
што се ри му је са пих ти ја ма и је зе ром,
О, не бу ди бле са ва,
бу ду ћи да не во ли сво ју су пу, мој де да.
Зна да ћу од ра сти и да ће ми не до ста ја ти.
Раз бо ле ћу се и би ће ми пре ко по треб на.
Че зну ћу за њом цео жи вот и он да ка да ње га ви ше не бу де би ло.
Сва ка су па ће би ти ту жна и ло ша ка да ње га ви ше не бу де би ло.
Зна да ћу ка да по ра стем сва ка ко из бе га ва ти су пу.
О, де да, де да, за што је тво ја су па та ко див на? Ка жем
док си пам већ че твр ти та њир.

Је чам! Та ко се зо ву ме ки ко ма ди ћи. Је чам.

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

3 У ори ги на лу ре чи се ри му ју – and its big bit of ho ugh / which rhymes with loch. (Прим. прев.)


