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АЛЕКСАНДЕР НИЦБЕРГ

НИЦБЕРГОВИ МЕЦИ

Узмем tи леpо два pи{tоља
и цеви на слеpоочнице сtавим
да се два зрна, pоpуt зоља,
среtну у мојој gлави...

Био један кур{ума pар
{tо љубља{е се немилице
ма pреtесан му лобање {âр
за сусреt лицем у лице.

Не... овако: чуле tо у{и:
Уђиtе, pусtе унуtра хице,
ал они залуtа{е у tму{и
gлава ми pуна измаgлице.

Жеља им осtа неосtварена:
можда сам ло{е ни{анио,
ил ми је на очи pала мрена,
или сам pросtо разрок био.

Иpак, можда се у оној tму{и
tај њихов сусреt осtварио,
нек им је навек pокој ду{и
нисам ба{ ни{tа осеtио...

Исtоgа tрена мисо далека
pроже ме tихо у бевуtу:
и у свемиру звезда чека
да среtне друgу на свом pуtу...

ПРОЛОГ

Ми не мислимо своје мисли,
на{и се снови у нама ломе,
сликови су нам несувисли
коме да захвалимо на tоме?
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Мисли нам извиру из масе
самоtних људи, без весеља.
снови нам насtају из жеља
у сpлеtу нерава, зна се.

И риме насtају – да ли? –
из хрpе осtаtака свих
{tо смо их pреживали
и сваљали у gрумен-сtих.

Тако pливамо у tој бари
црвеној од ледне крви,
са њом нас језик-tуђин сpари,
gлуве за муку {tо нас мрви.

Сунчеве pеgе све су веће.
Без зракâ осtа Месец худи.
Небо – у звезданој олуји:

Сtока срећна у {tале креће.
Све сами сpасиtељи људи.
Наpољу – ври{tе славуји.

Живоt је краtак – tо мува pева!
Злаtно усpева кромpира клица.
Камен у роpцу мре и {криpи.

Земљи од gлади крче црева
а кад pромине Реpаtица
свеtло ће као снеg да сиpи.

ПОЉУБАЦ МУЗА

Петеру Римкорфу

Девеt следећих семафора редом црвени,
као болан блесак pред очима pукли,
млазеви свеtлосtи, ко сачмом расpр{ени,
pраtи их јек бубњева муклих.
Следећих девеt месецâ pулсирају и црpу
крв tоком ноћи pеgама pро{аране
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у pомрчини, налик на разбуцану крpу,
pо бреgовима красtаве, крваве ране.

Уtом се и девеtо свеtско чудо доgодило.
Девеt црнчића свиtланих олујом, сtрка!
Из ње је само осам изронило!
Поtом, pоново девеt! Какав меtеж и збрка.
А {tа је с маgлом? Нико не чује њезин pлач.
{tо влажна и хладна pоpуt змије око нас gре,
све док је на враtима од{кринуtим tанак мач
не pресече на баtрgаве pолуtке две.

Ауtа pреморена, није им до сјаја сtало,
луњају сtазама pурpурним, pознаtа слика,
уtом, ненадно, девеt саtи је оtкуцало,
девеt кикоtавих ура с црквених звоника.
Тад неко врисну, не{tо се вол{ебно збило –
окружен бисtама белим, немоћан да их броји –
одмах је знао, у враt gа pољубило
свих девеt Муза мермерним уснама својим.


