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КАРНЕВАЛ У ГАЗИ 
(пригодни игроказ)

1.

не знам више гдје је Палестина: била је
у срцима свих – сад више не, била је
у устима свих који сишавши на цесту

викаху Палестина црвена! – сад више не, била је
у кибуцима и у моме гласићу штенета, онда,
кад је шаптао Израел црвени, јер комунизам

ако је некада стварно постојао у животу
био је у Комунама социјалиста и бундиста

на сјеверу Галилеје отјерани из Еуропе 
црвљиве – сад више не, сад само преостају црви,

овдје у Еуропи, црви по EU-норми, лихварско масло

2.

не гоне ме злочини награђиване твртке
Уједињених Собосликара1 Барак & Хамас на

писање, нити искоријењене маслине у цвату,
па ни избјеглице у трку да се склоне у некој школи

Уједињених Народа, а на нишану тенка Tsahal – све ме
то нервира, попут мухе на екрану

телевизора коју чак и не ловим већ је уљудно тјерам
јер уљудни ми смо убојице мира, а храчак
крви из утробе екрана не стиже до наших

устију, нити би било мјеста, ако жвачем, ако
сито у божићно вријеме

захваљује вам робље2

па остане тамо капати, тај храчак, груменасти трак
који не нестаје, из утробе кристала равне

плохе на плазми

1 Собосликар, личилац, пучки молер – како је Брехт звао Хитлера, неоствареног сликара. Значи ли 
то да су Барак и Хамас нацисти? Не, они су још и горе, они су људи данашњице. (Прим. аут.)
2 Стихови преузети из Захвалнице Св. Стјепана Франца Фортинија. (Прим. аут.)

ДОЗИВИ

Ђанлука Пачучи
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3.

не ради се о нарушеним примирјима, мршавим
приопћењима којима означавају постизање

циљева тога дана који су с времена на вријеме
Хамасове ракетне рампе или пак

тунели за опскрбу оружјем или пак
главице стараца с лицима

испијенима и у борама-увалама или пак
мрљице циничне дјечице која устрају

препуштати се масакру занатских дронова
и претповијесних праћки F-16 или пак

дјевојчице мајке момака одраслијих 
од њих, који ће ускоро проговорити као Исус у Курану
окруњени звијездама крхотина које нитко не вади,

вјечно краљевско достојанство – не, није то

4.

то што ме тјера да говорим, а није изазвана глад,
вјечна проклета хладна и тешка

попут кише у шестоме пјевању Пакла,
ни блокада која замандаљује и правда

која поништава попут удараца резолуцијама по врату
најдушманскије истине, посложене клечећи

и завезаних очију, а на концу не убијене, већ ослобођене
и послане уоколо да просе бесрамну милост лажима

утјеловљенима; посвуда Држава раздражљива злочиначка, посвуда
церемоније ритуала мутираних крвопролића

у хипермодерним устројима убилачких теокрација
или у сјајним уставима исписанима демократским снајперима

5.

на писање ме гони само нада,
вјечна проклета хладна и тешка

попут кише у шестоме пјевању Пакла,
да ћу успјети у времену које ми преостаје

видјети доведене на цесту све Владаре оковане моћнике
те Владаре моћне којима су

врхови ноктију мраморни
цијелог овог свијета довучени на асфалте

распорени или у тврдоме пијеску који се шири до њихова смрада
већ изобличени разумним и разборитим мноштвом

главицâ стараца без лица
мрљицâ циничне дјечице

дјевојчицâ мајки дјечице већ одрасле 
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6.

нека их дохвати свијетло мноштво и прегледа им бухе
и зубало, као код пронађенога Садама, а онда им потрга

шапице и почупа ноктиће и разбије слину и крилца
сјекиром ражњевима трозубима, и пинцетама оштрим, а потом
га нападне љепилом и слином или га причврсти прибадачама

у албуме или им на шупак објеси петарде
ужеже их или лансира каскајуће с кожом

преусправном с ове и оне стране улицама предграђâ између весеља
вјечно насмијана и бодра

мноштва прибрана да не упрља
свечану одјећу ни мобителе којима снима

призор угледника који туку лопатама
по главама оборених кипова у каљужи надајући се

луђачки да ће окончати Карневал Свиње

7.

а то бих волио да се догоди у Гази
не далеко од Јосафата гдје ће се окупити

Свеопћи Карневал,
и да то буде Догађај стољећа, са спонзорима

и ТВ-дописницима, тако да с околних брежуљака далекозорима
не бисмо више видјели савршенство нашега надирања

него број објешених суверена како се умнажају
до бесконачности: не више Спартакове робове
како пошумљавају цесте него Владаре свих нас

и Личиоце уједињене, између ломача и храчака – тако
својим оповргнутим гласићем, сада,

вичем!
вичем!
вичем!

два народа ниједна држава!
два народа ниједна држава!
два народа ниједна држава!

својим похабаним гласићем 
својим похабаним животом

својом неповријеђеном
Таштином

18. јануара 2009.

(С италијанског превео Твртко Кларић)


