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ДУРС ГРИНБАЈН

СИВА ЗОНА ИЗЈУТРА, мој брајко, pо gраду,
  на pуtу
  кући или
на pосао (као да има неке разлике) –

Све се одвија у висини очију. Првим
  лицима, ћо{касtим
  и tврдим не недосtаје
ни{tа осим gреде црних веђа
  pонад очију, зgаснулих за

дискреtне карtоtеке свих сведока
  нечујне узбуне збоg смоgа (у pола
  {есt ујуtро).

А tо је tа жилавосt. Жилаво:

кАкО Се пО НемАчкИ кАже, и нахерено ходамо
  оpирући се gлавобољи и
  {уморењу филtер-
  pосtројења у нама.

НеШТО ШТО Се ВеЋ У САмО ЈУТРО БРОЈИ
  јесtе овај tроми блесак
хрома са моtоцикла
  у pролазу. Леtо

сасвим pрехладило, лежи
  на издисају. (Је л pо вољи {tоgод
  ново?). Ти

у музејском pолумраку крај pрозора ваља{
  жваку, јер она је најбољи
  лек pроtив сtраха
од барока. Јесен је tачна, еtо нам
  деpресија од редова клуpа pред
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оpусtелом pозорницом на оtвореном,
на којој се није иgрало од pомена великим

ки{ама. Два-tри радника савијају
  pлаtно у tрубе,
  дижу pаtосне даске из
  оквира бине. Ти им
  домахује{. Понекад

ни{tа не исpадне tако лако
  банално као pесма, pрви сусреt
  јо{ за раноg јуtра
на укоченим крилима мољца,

чију мекоtу осећа{ на свом длану.

А НЕШТО КАСНИЈЕ ПОЈАВИО СЕ онај сребрнасtи 
                  tраg
  свеtла, tанак као влас косе,
  на{крабан pреко мразно-pрозирноg
  неба, оgромној pрибадачи
  налик, која сpаја
  две pоловине јуtра. Те{ко је

оpисаtи сву tу ранојуtарњу свеtлосt
  безмало заборављену, одједном
  осећа{ силу tеже
у косtима. Све tи изgледа скраћено
  (’Невиђен ред...’ и tи

хода{ као омађијан и оpијен 
       еtером кроз орљавне
  лавиринtе Индусtрије.

AMABO, AMABIS,... AMABUNT

Док pрескачем сенку од tараба
  хладан ме заpахну зрак,
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  pоpрскан јуtарњим
  мирисима, јо{ анонимним. Прамење

pрвоg дима вије се исpред мене, а pсећи лавеж
  из викенда{ких ба{tа одјекује као pриликом
 pровале из сабирноg лоgора, pриgу{ено.

Номаде нахерени, pробуди се већ једном! (У
  дуpљи-усној укус gвожђа)... tамо, gде tебе
  нема, tамо овај веtар бри{е
  pреко сpару{ених
  сtеpских висоравни северноg Ирана, или
  pо tранс-сибирски брије
  за једно неодрживо Ја.
         У мом манtилу
бледи већ ижуtела, заборављена цедуља
  са tабелом коњуgације лаtинских gлаgола...
  дисоцирано.

ЈЕДНА ЈЕДИНА СРЕБРНА КОНЗЕРВА

Сардине, сpљо{tене tочковима,
између колосека, а са ивица се
на све сtране разлива умак,

црвен pоpуt pроpанских боца
  (и pрилично

безазлен), tа конзерва сама
међ tоликим наpлавинама диљем
унуtра{њосtи земље наgове{tава

сву леpоtу коју обећава ово јуtро.

БР. 5

Тамо, gде се муве pаре дрхtурећи у својој
  најдужој секунди на мусавој ивици сtола
једноg свраtи{tа на ауtоpуtу седим и
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зурим кроз pрозор замрљан ки{ним каpима

pуt бензинске pумpе у {pанске јахаче* на леtњој
pриgревици, у неpрекидне сабласне колоне
ауtомобила иза њих, налик красtавим скорелинама
{tо куљају из уtробе земље.

  Тамо сам видео Анtеја,
pреtвореноg у баgер, како се масtодонtском
  ка{иком заgлодава у ивицу цесtе и pрождире је 
                 уздуж:
Чувари pуtева који воде у унtра{њосt једне искрчене 
                 земље

а између tраgова gусеница осtављају ружну
  јаруgу за каблове, pа нас већ следећеg
дана, дубоко у pамћење урезана, дочекује

ранојуtарња извесносt:
  колико ова разрована земља смрди.

* Шpански јахачи, назив препрека у виду препона; постављају се на 
градилиштима за непожељне пролазнике. (прим. прев.)


