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ДОЗИВИ

Ајда Брачич

ЗАЛОГАЈИ

МЛАДИ ЛУК

о, мој боже! – 
једем га уза све,
стављам га на хлеб,
сечем га у салату.
све скупа залијем
чајем од коприве или вотком,
како кад.
сочне стабљике крцкају
као вратови девица,
извор вечне младости,
светли укус пролећа
са мало пикантне одбојности
гарантује:
још смо живи!

СЛАДОЛЕД ОД ЧОКОЛАДЕ

дакле, јести га
ето тако, кашиком из кутије
поред отворених врата замрзивача:
врхунац дрскости.
по кухињи
кружимо као два јастреба,
наизменично,
како једно друго
не бисмо ухватили на делу.
наиме, део ужитка је и ово:
јести у потаји.
тако страствено,
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да готово прогуташ кашичицу.
тајна,
коју заверенички прећуткујемо
чак и једно другоме.

ПИХТИЈЕ

никада
их нисам разумела.
мама их једе
са посебним уживањем,
током чега испушта 
ситне звуке задовољства:
ммм
ммм
у кристални желатин
од свињских ногица
уроњени комади
куваног поврћа.
одвратим поглед,
смирим желудац.
пихтије нас мудро уче:
сваком своје.

АЈВАР

кувају га бака и дека
у великом лонцу од ливеног гвожђа
на зиданом шпорету
у летњој кујни,
мешање траје
читав дан,
паприке су борбене,
попуштају
тек уз много муке.
изнад црвене паре 
нико не говори,
муве су се зауставиле у лету,
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као и време.
да није овако
паклено вруће,
ово би могао бити
рај.

СИРУП ОД ЗОВЕ

мирис лета,
који можеш да пијеш.
највише прија
с ледом,
на осунчаној веранди
преко које лагано пирка.
прошло је подне
и имам осам година,
по подне идем на базен,
за недељу дана на море,
лето је,
живот ме чека.
прошле су године,
сад сама скупљам мирисне цветове
и стављам да се ушећере.
затим празним чашу
за чашом,
чак и зими
жедна
минуле прошлости.

БОМБОНЕ ОД КАФЕ

на сахранама,
где се увек једе,
и неки 
ваљда долазе
само због тога.
ти ниси таква, зато
опрезно сисаш бомбоне од кафе
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једну за другом
када те нико не гледа.
с временом приметиш
неку жену у црном,
тетку или заову,
која исто то чини – 
и једва приметно
климнете главом једна другој
такав је дан:
горко сладак,
као живот и смрт,
као бомбоне од кафе.

ВИНО

а вино,
знате и сами.
ни у ком случају јефтино.
али без обавезе годишта.
пре свега такво
које наточиш много више пута
него што би требало.
у грла се пењу
чаше,
а из грла сећања.
најбоље у друштву
где свако може да говори
о чему год жели да говори,
и потом,
кад већ постане касно
и кад смо се мало
прелили преко ивица,
може да ћути о свему
о чему жели
да ћути.
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ПАШТЕТА

госпођа је
намаже на
стари хлеб.
најпре пола
затим четвртак
затим осмину.
цене расту
и госпођа маже
сваки дан мање
и сваки дан све
тање.
тâње се парчићи хлеба
тањи се слој паштете
и госпођа се тањи
док једном
уз лаган
као да се правда
уздах
коначно
не нестане.

(Са словеначког превео Дарко Илин)


