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КОН ТРА НА ПАД

Хо рог до ди ру је обруч и
оста је на ње му, бес по моћ но, али не упа да,

и ко нач но наш штр кља сти старт ни цен тар
гра ди свог чо ве ка и тем пи ра скок

са вр ше но, ку пи на ран џа сту ко жу
у ва зду ху као дра го це ност

и окре ће се да ба ци пр ви пас
пле ју ко ји до њим до да ва њем

на ла зи дру гог бе ка што про ми че
крај чу ва ра рав них та ба на

ко ји из гле да за бе зек ну то и за ку ца но за тло
на по гре шној но зи, док се тру ди да по гле дом ухва ти

ви сок и еле ган тан дри блинг и чо ве ка
ко ји пу шта да се игра раз ви ја пред њим

успо ре но, го то во баш она ко
ка ко је тре нер на цр тао на та бли,

оба кри ла се спу шта ју ка ко шу
ка ко би и тре ба ло, у ши ри ну

ис тр ча ва ју у тан де му, кре ћу ћи се
за јед но као бра ћа док раз ме њу ју

па со ве без дри блин га,
без ијед ног спу шта ња на пар кет,

све док бек ко нач но не иза ђе
и пре у зме по гре шног чо ве ка,
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а ви со ко кри ло екс пло ди ра по ред њих
фу ри о зно, из но се ћи лоп ту увис

сад већ сâм, и на сла ња је не жно
од та блу да је по ло жи,

али ус пут гу би рав но те жу,
нео бја шњи во па да, уда ра о пар кет 

не кон тро ли са но и на гла вач ке 
за игру ко ју је во лео као ка кву зе мљу

и пре вр ће се да ви ди на ран џа сту ма гли ну
ка ко са вр ше но про ле ће кроз мре жи цу.1

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)

1 Илај за Њу, про фе сор ка аме рич ке књи жев но сти с Хар вар да, пе сник Едвард Херш, те ко шар ка ши 
Ша кил О’Нил (ко ји и ре ци ту је „Кон тра на пад“), Шејн Ба ти је и По Га сол во де за ни мљив раз го вор о 
ге не зи ове пе сме и слич но сти ма по е зи је и ко шар ке у крат кој еми си ји се ри ја ла По е зи ја у Аме ри ци 
до ступ ној на https://lit hub.com /he res-shaq-re a ding-an -ed ward-hirsch-po em-abo ut-ba sket ball/. (Прим. 
прев.)


