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ДОЗИВИ

Ро бер та Да пунт

ТР ПЕ ЗА1

Тко јед ном би ја ше зван за ову тр пе зу, за зва смо га у мо ли тви, у сје ћа њи ма на Ма-
ри ју. Елем, сје ди ли смо по гну ти бла гу ју ћи мно го број ни, стол ква драт ко ји је два да је 
био до ста тан, а та њу ри се ни су ра чу на ли. Би ја ху по ста вље не по сред сто ла до вољ не 
ко ли чи не хра не и ни тко ни је су дио о је лу. Ни ка да ни смо тра жи ли ви ше од то га. За 
тр пе зом смо об ли ко ва ли са вр шен ор га ни зам, оства ре ње оброч но га чи на из ме ђу јед-
ног и дру гог зна ка кри жа, би ја смо сва ко днев но дје ло што за по чи ње с на ка ном да 
бу де при ве де но кра ју. Би ја ху та мо зу би и свињ ске че љу сти обје ше не на стро пу, тик 
ис под ми рис ча ја. Тво ја пре га ча о под не би ја ше за сје ло не бо, низ ти је ло ма ју шне ру же. 
У ду би ни ти ши не сват ко је од нас са др жа вао ка блић об у зе тих ми сли. У дну ти ши не 
сват ко је жва као ли шен ри је чи, све док си у на став ку сва ког обро ка сра ме жљи вим 
гла сом ис ти ца ла сје ћа ња на Ма ри ју. Не си гур ни пра ти ли смо.

* * *

Не гле дај ме док је деш, не ди жи по гле да, 
мо гла би се сре сти с мо јим ми шље њем и одо бри ти га.

* * *

Оно ме тко ми сли да ни сам од да нас,
ја ка жем да то што сто јим и слу шам га јест да нас.
Ни је ју чер, не ће би ти су тра та мо ја пом ња,
не го да нас. Да нас је сам и ево ме пред ли стом па пи ра,
сна жно осје ћа огре бо ти ну сва ке мо је ри је чи.
Бу ду ћи да из њих по ла зи сва ко днев на при сност мо га ти је ла.
ње зи но го ло гле да ње у ме не двој бе ни је при ста нак на ствар ност.
Од ње га са мо мој вид, од ње га мој слух,
у ње го вим ру ка ма вла жна цр ни на вр то ва на ово ме мје сту,
а под но га ма зе ле ни шу шањ и у про син цу
сту ден по ка зу је сви је тле зви је зде.

Да кле, знам да не блу дим. Не гу бим се,
све док се мо гу чвр сто др жа ти то га.

1 Увод ни ци клус ли та ни ја успо менâ ау то ри чи не дру ге збир ке пје са ма Бла жен ства бо ле сти (Le 
be a tu di ni del la ma la tia, То ри но, 2013). (Прим. прев.)
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МО ЛИ ТВА УМА

За шти ти ме од за бо ра вља ња, за шти ти ме од не зна ња,
од то га да ни сам чу ла, слу ша ла, ви дје ла, гле да ла.
Под у при у ме ни ми сао, да ни кад не бу де ра ње на.
Да про стор ко ји имам у гла ви уз мог не би ти не за до во љан,
јер пре ви ше је пра зан и по сљед ње га да на.

За шти ти ме од мрач них про сто ри ја, од са вр ше на ре да у уму,
ни ка квих ко ра ка с ону стра ну ових мо јих зи до ва, све не ка про ди ре у ме.
Не ка очи и уши бу ду праг из ме ђу ме не и све га из вањ ског,
не ка оста ну не срет на пи та ња и од го во ри.
Во ља нек ми бу де сти јег.

Скло ни ме пред ни шта ви лом, об ра ни ме од не по сто ја ња,
бо ље смрт. Бо ље смрт.

ПРА ЊЕ

Нек се на сло не на па ре у при сно сти во де
ко жа, твој врат, спле те на ко са.
Као кад се од ла же тај на, на гост ко ја ни шта не хи ни,
са ви је не ру ке отва ра ју на пр си ма ша ке,
не при ла го дљи ве скри ва ју тво је гру ди, њи хов срам.

А док те пе рем спа ја ју се обр ве
и ли сто ви оско ру ше у руј ну.

Вјер но је мје сто то тво је ти је ло, на го ми ла них го ди на,
јед на по јед на пре да на, и од ло же на та мо.
Усна је ко ја осло ба ђа без гла сну ла го ду,
га ну тљи ви хи ман што га скла даш у ти ши ни,
из ме ђу зе мље и не ба, ко је ни тко не по зна је и ни тко не слу ша.

Та ко рје ша ваш сво је пра ње,
из ла жу ћи мом по гле ду до сто јан ство.
Још ма ло отво рит ћеш очи мо ле ћи да иза ђеш,
је два је дви це по ди ћи ће мо за јед но ово ти је ло.
Оче ку јем твој при ста нак та ру ћи са се бе жа лоб но про ма тра ње,
уро ње не смо, сва ка у свој уми ва о ник.
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* * *

У ру ка ма по не кад тво је ти је ло,
уве ло ла тич је из ме ђу образâ и вр хо ва пр сти ју.
Ни кад ви ше мла де нач ко га про ље ћа,
шап ће мо: жи вот ни кад ни је био то ли ко за гр љен.
Са мо ћа ипак не ста ри 
ево опет сни је га.

ОСЈЕ ЋА ЈИ

Про па да ти сва ко га да на пред ли стом па пи ра
и не успи је ва ти, ма кар на ста клу за вр ша ва ли осје ћа ји.
Је дан за дру гим сла жу се. Док гле дам, ви дим их да оста ју
и сре ћем их је дан по је дан у сво јој би је ди, или бо ље ре ћи
не пре о ста је до пру жи ти им ма ло душ је.
Нек бу ду та мо, не ка че ка ју, јер
не уми јем свје до чи ти их, не уми јем вје ро ва ти им,
не мам ала те да их вра тим,
да од ло жим их та ко, је дан по је дан на лист па пи ра.
И на рав но они су та мо на ста клу гдје че ка ју,
че ка ју рав но ду шни.

ЦВРЧ КОВ СТИХ

Сад кад тво ја сто па ла оба зри во до ти чу цви је ће и ка ме ње,
са мо ти се сре бро у ко си ра ду је.
И док је у зра ку ус трај ни цврч ков стих
тво ји су сти хо ви одав но већ ли та ни је.
По твр да је јед на ких ре че ни ца, њи хо ва ка ден ца,
ре че ни це од у ви јек и тво ја не про мје њи ва по бо жност пре ма њи ма.

Знаш ли што је то уви јек, Ума?
Оно бес крај но, у сва ко до ба,
уви јек је онај ду ги пут ко јим про ла зим по крај тво је од сут но сти,
не пре ста на го шћа тво је ма ло ум но сти.
Уви јек је што и ја сва ко га да на по на вљам исте ре че ни це
и одо бра вам ти на је ди ном пу ту до ди је ље ну на шем пре жи вља ва њу.
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Уви јек то мо је би ва ње с то бом, тво је оста ја ње уз ме не,
мо је са мо по ни шта ва ње пред то бом.
Уви јек су је ди на при сје ћа ња до кле се же ум,
тво је успо ме не ко је су по ста ле мо је, мо ја за вје ра шут ње за те.

Нас дви је и мо ја по ти ште ност.
Утро је и без вре мен ског огра ни че ња да и да нас по кре ће мо зрак уо ко ло.

* * *

Ни у ко јем вре ме ну на ше исти не,
она тво ја је да не пре по зна јеш. Ни кад ни ка кав не до ста так.
И ова мо ја да не успи је вам од гур ну ти тво ју очи тост.

ДВА ТИ ЈЕ ЛА

По зна јем те у два ти је ла увје ре на у са мо јед ну ду шу,
јед но је ди но ср це, вра та отво ре на Бо гу.
Би ја ше оно пр во, ти је ло спрем но,
но си ла си га на бо го служ ја, окре ну то кла ња њу.

Ја сам ви дје ла по ни зну пре да ност, во ду на ли цу, са бра ну ко су.
Би ја ше то сва оп чи ње ност жи во том и об ру бом на вра ту
и ру ка ма, не у па дљи ва ко шу ља.
Ни шта и све би ја ше не дје ља, јед на ка уви јек
ти бе стра сна фи гу ра, ускла ђи ва ла си по слух с вје ром.

А сад ево и дру гог ти је ла. За у ста вље но је
у чи та њу пса ла ма по днев ном рас по ре ду.
То је укла ња ње пу ти,
упот пу њу ју ћи пре кид по кре та,
све док по ла ко сје даш и ускла ђу јеш сво је по сто ја ње.
А је ди но што те по др жа ва, глас,
ору ђе спо ра зу ми је ва ња из ме ђу те бе и бо жан ско га.

(С ита ли јан ског пре вео Тврт ко Кла рић)


