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ГЛАСОВИ

Ален Брлек

ХАЛАЛ ЗУМРА
*

У тахикардији ноћи дисао сам правилно кроз наду,
шуму пуну замки, да нам тијела забораве могућност скока

иако је могућност нужна слобода. 
И стигла је зора тремора, подмукла и чиста, 

није било мјеста за придјеве,
није било мјеста за разговор.

*

Као оног дана кад је идеја пута пустила глас
Џонија Кеша, бог је постао косац

и каснили су влакови. Данима ненаслоњен
мислио сам о свитању акшама,

хтио се пружити ван боли и бола
никоме се не поклонити осим ватри.

Као оног дана кад је докторица дотакла бол
и пронашла визију у ријечима које сам заборавио

а којима сам обликовао пад,
увијек унатраг, веселом пјесмом којом се синкронизирају косци.

Стог или непокупљено сијено 
данас је свеједно.
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*

Моје тијело је снајперско гнијездо.
Једног ће га дана населити нетко 

удахнути и прислонити око на перископ.
У њему већ одавно нема слуха за наредбе

ни језика споразума.
Моје тијело, акутно и кронично, сваког дана

излази из оквира попут животиње
чије станиште гутају потреба за јефтином производњом

и овисност о шећеру. Једног ћу те дана, тијело, 
гледати кроз телескоп и видјети Марс.

*

Као оног дана, престанком молитве 
родило се заиста свјетло 

и изгубљено је постало заиста неотуђиво.
У трењу прилагодбе бујали су неухрањеност,

скраћивање корака и одузимање града.
Као оног make some room for the afterlife дана

одрекао сам се дистанце 
како бих могао заплакати.

*

Сједим, условљен неурологијом.
Отишао сам иза ријечи.

Ни предано ни равнодушно, само немам
док проматрам колико могу.

Свијет ће се ускоро окренути сам од себе
као крафна у уљу.
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*

Искуство свијета је екскомуникација и брушење стакла 
јер схваћам диоптрија има своју инерцију,

али још увијек јасно видим љубав је
пуна калцификата, напада астме и панике,

дјечји кревет уситњен у сусрет зими духа,
поломљени грудни кош, година без краја

увијек наша, отапање мијелина, пролом облака
пред затишје живота, бити превиђена љепота

на коју ће набасати лошија времена
и одморити.

*

У компосту синтетичког серотонина постао сам врт
за прихваћање твоје нарави

и одлучност не постављања питања. Простор је битан,
битно је повући се, рукохват је битан, Лијепо је битна.

Био сам новорођенче и чинило се да не постоји ништа
а све је бивало о концу

само миран ми је сан једне мајке ушио тло за стопала
и вратио сам се у собу.

У пуцњу зоре све је било глухо,
компост је постајао потентнији.

*

У средишту липња тамна је материја везивала све,
мирно смо се превели у јун и одбацили календаре.

Унедоглед окружени псима и шумом
ловили смо излазак и залазак сунца, село се
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отворило као длан пред прорицањем судбине.
Језик је умирао њежно, пси су појели јагоде,

кава се није хладила. Научила си ме стиснути шаке
и тада сам их се одрекао због љубави

према вјештини. 
Наша тијела, ипак, заборављају све осим одрицања.

*

Ми, хулигани радикалне њежности
против свега смо што није добронамјерно.

Ми, тако наивно с конопцима у рукама
чекамо да стане пјесма и не останемо једини на ногама.

Ми, пробуђени током потреса хуманости,
мислимо да смо бољи од оних других,

не стварамо асиметрију. Ми, хулигани радикалне њежности,
чекамо што ће се догодити у Афганистану, 

тко ће зауставити Алцхајмера, тко ће водити Америку,
тко ће се догодити Асанжу, 

хоће ли природа преживјети у другом наставку Аватара.
Ми, пробуђени, дижемо буку само првим словом абецеде.

*

Тражила си да кажем нешто лијепо о свијету
а ја сам те уселио у заборављене ријечи;

љубави, човјечанство је у црвеној пластичној чаши,
сируп у руци Лил Вејна.


