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МИ ЗО ГИ НИ ЈА

за Еј ми Хан гер форд

По сма трам вас, ис так ну ти књи жев ни ци, ка ко се за ба вља те
тик иза ме не. Гр ли те се и по здра вља те
док сам за то че на у оста ви
ва ших ми зо ги ни ја: на ме штај од ма ха го ни ја
до пре мљен из кри за на ста рим кон ти нен ти ма

пре пре чу је ми пут. Ма си ван и угла чан,
све тлу ца у та ми, пр ко сан. Ве ли ки 
пе сни ци ко ји су по ку ша ли да ме кре сну
(пре по зна ће те се) по сма трам вас ка ко ма ше те
они ма ко ји су вам дра ги, док ме оста вља те при кле ште ну

кре ден цем уз зид. Ме син га ни шиљ ци,
не ми ло срд ни, про ба да ју ми бра да ви це. Не у мо љи ви точ кић
раз вла чи ми уста, док ми уви је на но га ра
от кри ва ду пе. Мах ни то при сва ја ње
ту ђих не из го во ре них стра хо ва. Шта вас то

у ме ни та ко згра жа ва? Шта је то што мо ра те 
да кре сне те, а за тим пре пу сти те за бо ра ву
ка ко би сте пре жи ве ли? То што сте не ка да би ли бе бе,
бес по моћ ни? То што је свет ло ша дој ка, ни је
по слу шан? Или ужас свих ужа са, во ља

не по сто ји, а моћ је ни штав на.
Уо зби љи те се. То су глу по сти и не под но сим их. Из
сво је сле пе ули це, по сма трам дру ге љу де у зам ка ма од ле да
и гво жђа, ма ше мо јед ни дру ги ма, до ла зи мо,
да ни су вам од бро ја ни. Да ли ће мо се угле да ти

на вас, на пра ви ти вам је жа, про бо де ног
пар чи ћи ма ва шег на ме шта ја? Не.
По гле дај те, ово је мај чин ста лак за су ше ње ве ша.
Шта ако га пре кри је мо ће бе том
и на пра ви мо ме ста да сва ко мо же да се игра,
а за тим на у чи мо да се не пла ши мо ка да смо за јед но?

ДОЗИВИ

Гви нет Лу ис
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МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ЏЕМ ПЕР

За по чи њем свој mag num opus: би ће то
мој ме мо ри јал ни џем пер.
Још не мо гу да пред ви дим ка ко ћу га за вр ши ти,
али за по че ћу га ре бра стим бо дом ис пле те ним од ки ше
на окру глим игла ма, та ко да се ру ка ви,
ка да се ис кр за ју, за ме не
по пут ре фре на: ве се ли по ви ци ра гла на или уз да си дол ма на,
за ви сно од приликe. Знам са мо
да ћу има ти ба ле тан ке, ђо но ве ис та ње не
од по цуп ки ва ња, на дам се, уз тра ди ци о нал не
и не ке са вре ме не ме ло ди је. Има ћу дво ра ну ве ли ка на:
ди ску си ју о аран џем пе ри ма с ка мео на сту пи ма
Мил то на, Хер бер та. Же ле ла бих и је дан ча мац
у тој при чи – ако умеш да пле теш
спа ја ње пле ти ва је ла ко – и мо ре
тро стру ких та ла са стих пе тљи за пло вид бу.
Има ћу ра чу нар по ве зан са со чи ви ма
ха вај ских те ле ско па и по сма тра ћу
пе га сту ша ру пра и скон ске ма гли не
ко ја ће би ти ва жна ка рак те ри сти ка мог ра да.
Же ле ла бих да бу де при ја тан за но ше ње,
не узак око вра та или ис под па зу ха.
Же лим ма вар ске ку по ле
и на ран џа сто ши праж је, ми рис ма хо ви не,
по не ку пу сти њу... мо ра ћу уско ро да поч нем.
По ста је хлад но и док се ноћ бо ја жљи во
спу шта, чу јем ти хо зу ја ње:
мољ це вре ме на оте жа ле од по ле на.
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АФА ЗИ ЈА1

Тра жим „че кић“, али ми да ју „ло па ту“,
же лим „чај“, али гре шком на ру чу јем 

„оран жа ду“. Зах те вам „со мот“, али ми да ју „сви лу“
у бо ји ко ја ми се чак и не до па да,

али је при хва там, пре тва рам се. Не ко је пре се као нит
из ме ђу сва ке ре чи и ње ног од го ва ра ју ћег зна че ња,

па ми је ум про дав ни ца ста ру ди ја у ко јој оби та вам.
Сад ни кад не ћу са зна ти шта за и ста хо ћу да ка жем.

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

1 Афа зи ја је гу би так или по ре ме ћај већ сте че них је зич ких спо соб но сти про у зро ко ван по вре дом 
на мо згу. (Прим. прев.)


