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ДАНИЈЕЛА ДАНЦ

ЖИВИ СУ ЛЕГЕНДЕ
              а с мртвима шта је?

Није tо било време за срљање уpразно
pоpуt овоg у раним јуtарњим саtима док
мачка pо сtеpеницама pодрумским развлачи
црева уловљеноg коса ниtи је било време
да човек оде до pо{tанскоg сандучеtа и каже:
ни{tа
ноћас се није доgодило ни{tа
не није било ничеgа ниtи је збиља било
времена да се доgоди оно фамозно Ни{tа
док сам у сну pосмаtрала крваву борбу:
кроз баражну ваtру ptица ми из сивила
pала pраво у лице није било време сpавања
ни осамљивања ни време да исtовремено
хвали{ и мази{ мачку и сахрањује{ коса.

ЗАВИЧАЈ

Одозgо pри врху сtеpеница на сtрмини
pробили су динамиtом pросек у низу
кућа човек би био задовољан кад све ово
не би видео јо{ јасније неgо {tо жели

моgао би са собом pонеtи бочицу окреpљујућеg
ваздуха у авион и оtвориtи је tек pо{tо се барем
донекле оpамеtи без бојазни да ће gа овде као
до{љака с pадањем мрака неминовно расpр{иtи

у pрах ко у tо верује јо{ само рука
{tоно у џеpу чврсtо сtи{ће нар и чека
да из њеg сјакtаво зрње црвено {tрцне
а да gа бацим pрснуо би у сtо комада:

сtани! довикну ми један дечарац
ни{анећи у ме pласtичном pу{ком:
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уtом комад мојеgа бедра одлеtе pреко
брда и да зна{ не иде ми се одавде.

РИМ 

Време је кр{ од оtpада pресечен вод
маховина урасtа у моје жеље не знам
да ли би неgде друgде било друgачије
Рим среди{tе моје а окрајак њеgов ја

ноћас у {уми усtрелио сам лисицу
њен оgњени реp сажgа до tемеља Рим
ба{ кад сtе заусtили да кажеtе
колико чезнеtе за мрвичком ваtре

ноћас у {уми {ћућурио сам се у ли{ће
pонадао се да ће ме хладна брзо узеtи ноћ
ал све {tо видех бе{е како ме ви церећи се
оним с лисицом на pлећима називаtе:

pсеtом које милосt gосpодара задобија
кад pонизно му ловину pред ноgе носи
а мени у овом сtању свеtа {tа смеtа
јесtе једино домеt моје ловачке pу{ке.

УНУТРАШЊИ ВОЂА

Ко не би хtео да буде Оресt – pојам браtа
{tо сесtру своју tражи и доводи је кући
месtо да буде војник tуp с оружјем gлуpим
у {акама ничеg {tо би вредело pонеtи кући

а сâм ни{tак ко gолаћ pуж – најви{е куд gа {аљу
јесt да {tрpне осtрижак pовесtи која gа снађе
свакодневно оtаљава лична pиtања која gа киње
разми{љање је моgуће иначе скучен делања круg

јури докле gа tабани у какву књиgу носе
у алgориtам у сисtем pаралелан
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у миtски pроблем домеtа и носивосtи
дозива друgачијим именом смисао себи

ко не би да буде Оресt {tоно у себи мисли
да су Ериније дру{tванце субјекtивно
{tоно се очас pромеtне у Еумениде
tај нек се нада tамо gде се мало {tа зна.

СКИТИ

Доgрме на коњима за собом pусtо{ан tраg
јер знају какав pуt заpада gони их gнев
tо је минуло давно све {tо видиtе сад
јесу tек pуке слике уклесане у кам

у сандалама pерсијским tесно уtеgнуt pас
Скиt с оружјем tе{ким очиtо слабији но Грк
који немилосно tелеса gази и уtабава у tло
осим кациgе злаtне врх чела pосвема наg

чујtе ме ви {tоно вам умеће длеtа gали ћуд
и ја бјах једна од њих {tо их у каму зреtе сад
и као и оне бејах скиtскоgа pлемена орна кћи
леpа и оку{ана у боју окруtна у pобедама

pокуpовали бисtе васцели Париз и pред колена
моја gа врgли кад бисtе ме у каквом бару срели
ал никад pре tоgа добро pамtиtе {tа вам велим
ја не бих брже неg tако ниједан изgубила бој.


