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ДОЗИВИ

Ка те ри на Ми ха љи ци на

* * *

ме та сам.
ме та сам.
пор це лан ска, сва бе ла. 
опра на ју трос до нај сит ни јег де ли ћа те ла.
об у че на ју трос у нај бо ље пра знич не ства ри:
нај дра же па ти ке, ха љи на на цве ти ће, ша ре на.
тан ки ка пу тић за од не дав на оштра ра ме на.
ме та сам.
ме та сам.
до бро ми сто је кр пи це ле пе, не ма рим. 
лич на ми је у ле вом џе пу, сли ка по ро ди це у де сном.
пар фе ма ви ше не мам, на ном га на до ме стим.
ста вљам је на осе де лу ко су, на хра па ву про лећ ну ко жу.
ме та сам, 
а ме те не пла чу и не жа ле се ме те на очај.
оне се уоп ште не жа ле. 
и ни ко га реч ју кле тве не бо ду.
ни он да кад чу че у по дру му,
ни он да кад по друм по го де.
ме та сам.
ме та сам.
кад не бо го ри и бле ди,
ме та сам. 
ста јем у ред
за смрт
или ма ло хле ба.

26. 3. 2022.
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* * *

ја жи вим на ра ти шту. 
пе рем ру ке, чи там ве сти.
ску пљам у чај ник во ду из олу ка
(би ло је ра ни је сне га, ишли смо по ње га у парк и дво је од нас су уби ли),
мо лим се за ки шу на шу сваг да шњу
и нео бич но вла жно про ле ће.
ја жи вим на ра ти шту.
за ви јам с псом на су сед ни ме сец.
ја – без ијед ног зву ка,
он из це лог свог псе ћег ср ца.
ње му је, јад ном, стра шни је, 
мо гу да га по је ду, и он то зна.
а ме не су са мо си ло ва ли, 
за то сам – ти хо,
за то сам – ће ла во.
за то сам...
уо ста лом, ког се то ти че – 
зар ће то ме не спа си ти?
ја жи вим на ра ти шту.
ка жу да сам по лу де ла, 
јер де лим мр ви це уме сто да их од у зи мам
сој ци и два ма по си ве лим врап ци ма.
би ла је свра ка, али је не где не ста ла.
„глу па ча“ – лу па ве тар пра зним про зор ским ра мо ви ма
„ши зи ка“ – сик ће фос фор кад до го ре ва
са мо не а глянька, хо хлу шка –3

ми слим у се би.
и из ла зим уве че
да се по кло ним под ли сци ма,
то јест ша фра ну – нај ску пљем за чи ну
до смр ти.
ја жи вим на ра ти шту.

4. 4. 2022.

3 Рус. „Гле, Укра јин ка.“ (Прим. прев.)
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* * *

ма ма, мај чи це, чу јеш!
пу сти ме на по ље,
хо ћу да тр чим – ов де је пре ма ло ме ста,
хо ћу да ле тим, 
док још ни сам од ра стао. 

Џ-ж-ж! 
Ја сам пче ли ца, ма ма.
Но сим ку ћи свој мед.
Фур-фур!
Ја сам пти чи ца, ма ма.
Но сим цр ви ћа де чи ци. 
Бух! бух!
Ја сам ра ке та, ма ма.

Но сим смрт ту ђим љу ди ма.

Ма ма, хо ћеш ли ме не
И та кво га во ле ти?

19. 4. 2022.

ЕКС ТРЕ МИ СТИ

Бо же спа ље но га је ван ђе ља,
Иза ђи из сво га скло ни шта
С гран чи цом про бе ха ра ле ја бу ке уме сто бе ле за ста ве.
Мо жда не ће за пу ца ти. 

Пу ца ће, ка жеш.
Али ипак из ла зиш на по ље, 
Во диш за со бом де цу, мач ке и чак
Јед ног ве ли ког пе тла, 
Скри ве ног у не дри ма ста ри це, 
Уме сто ко је он, бе ли, ди ше. 

Пу ца ће, ка жеш.
И пру жаш ру ку же на ма, огр ну тим
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Рас кри ље ним чар ша ви ма, 
По ди жеш му шкар це са стиг ма та ма ме та ка, 
Ме та ка ко ји су по го ди ли њи хо ву бра ћу и си но ве,
За то њи хо ва плу ћа мо ра ју ди са ти
За сва ко га од по ги ну лих. 
Али у зра ку је са мо пе пео.

Чи ме ди са ти? – пи та ју Те бе они
Што иду за то бом. 
Али ти им не да јеш од го вор, 
Бо же спа ље но га је ван ђе ља.
Во диш их по ле ше ви ма књи га 
Од Чер ни ги ва до Ман гу ша и Ни кољ ског,
По ка зу јеш Ма ри у пољ и бр да „Кред не фло ре“, 
Хва таш усти ма ва здух, 
И они га хва та ју, сле де ћи те бе,
сви, чак и пе тао. 
И ко за с цр ним пе га ма ко ја иде за ва ма
Чак од Со ле да ра, 
Ода кле ви ше не цр пу со, већ је ди но су зе.

Чи ме ди са ти? – пи та ју те бе, 
Али не пи та ју: ку да нас во диш, 
Бо же спа ље но га је ван ђе ља, 
Бо же пу та ко ји ни смо иза бра ли. 
Али ко јим мо ра мо ићи, 
Одав де до по след ње стра ни це при руч ни ка из књи жев но сти,
Ко ја још ни је на пи са на.

26. 5. 2022.
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* * *

Шта мо жеш ти, же но,
у овом ве ли ком све ту
где бруј ави о на под се ћа на смрт?
где су гром и си ре на за ви ја ње
та ко сад ис пре пле те ни
да све го во ри о смр ти
сто де се ти на ма гла со ва,
од ко јих део ти знаш, 
а део чак ни си у ста њу ра за зна ти? 

шта мо жеш ти, же но,
док усред све та сто јиш, 
где ки ша про го ва ра нај гла сни је, 
ли жу ћи тво је 
не за шти ће но мо кро те ло
хлад ним од стра ха
је зи ком?
шта мо жеш ти, же но?

ши риш ру ке 
бо сим сто па ли ма 
ста јеш на острв ца кал др ме.
но сиш се бе као пти цу на ве тру.
пле шеш 
и од го ва раш:
жи ве ти.

10. 7. 2022.

(С укра јин ског пре ве ла Ала Та та рен ко)


