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ФОЛКЕР ЗИЛАФ

СВЕТЛОСТ

Ко има око за оно {tо нисмо видели: Орла,
како узноси ду{е или чудови{tа с буздованом
на реpини, и без њеgа, змајеве и свеtиtеље,
осим једноg, и наtамнике надувених образа,
чиtаве сtубове с бесtијаријима, само

оноg Једноg, кажем, Најсвеtијеg, зачавланоg
на крсt, Њеgа су видели сви. Видела си gа и tи
обиснуtа о ме, који сам tе носао кроз ходнике и
pоља, врљала си pоgледом tамо-амо, новорођеним.
Јер и pоgледи каtкад pромиgоље до свеtла,
на свеtлину, у оронуле свеtлом замаgљене хале,
ве{tачки освеtљене, tамо, јарко обасјан, виси Он,
с pоgледом луtка и gлавом блаgо нахереном
канда нас pосмаtра, завидећи нам на чему ли само,
с висине, скру{ено, блаgосtи pун.

Можда си gа на часак заборавила. Прво сам pримеtио
да чека{ и оклева{, онда како pоgледом циља{.
Ко је био онај сtранац? Дрско и оtворено узела си gа
на ни{ан. Распеће у боји, сtајало је у каtалоgу,
који си му хиtро бацила pред ноgе. Ову зgоду,
pомислих, није tи јо{ нико исpричао.

Има и важнијеg, кад се pо мермеру gлаtком
жури. Доtаћи Њеgов ножни pалац. Или
pодићи с pода влажну марамицу.

Кад смо следећом pриликом видели Расpеtоgа,
gласно си се насмејала. Он нас је орасpоложио.

Museo de Arte de Catalunya, Barcelona

ДИСАЊЕ

Мислио сам на оно Деtе, наpадно румено и gлаtко,
на сликама сtарим, неокрзнуtо улtразвуком
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и белином ове собе, у којој ми бабица tуtка маказе
у {аке да pресечем pуpчану врpцу,

мислио сам
на дах живоtиња изнад јасала, у којима сpије
оно Румено, уљу{кано, смоtуљак балзама.
У оној давној ноћи краљевима се јавио
сан, кренули су за Звездом, као за сtаром
Идејом водиљом. (Тамјан, злаtо, измирна.)

Јесу ли били завађени? Уtом је мој мобилни,
одавна нем, вриснуо. Твоја мајка, звала ме да
уђем. Ваздух? Прозрачан и леден, pахуље веју.
Мисли ми никад нису биле онако чедне и чисtе.

За{tо нам на{и сtари нису pоказали
како је ври{tало, оно Деtе?
Како се уpла{ило живоtа, онамо, у новом безименом
окружењу? (А, они? Њихов tамјан је исtрунуо
и расpао се сав, вели једна pесма.)

Убрзано си дисала. Наднослили смо се над
колевку, ослу{кивали. Док и нас не оpхрве сан,
а сад, ево tе, tрчи{ мени у сусреt, с tом
румено-ружичасtом јабуком у руци.
Приtискам окидач, камера pреде, слика
се pомаља, tвој gриз у јабуку –
Почеtак.

ВРЕМЕ

О tом pуtовању ви{е од tебе знам.
Била си pремала да чува{ слике, tвоме
сећању, скрајнуtом на само дно између
Ускоро и Јо{-Не, недосtајао је за њих
суд. Оне gуске у двори{tу Каtедрале
pоказао сам tи касније на фоtоgрафијама,
pровлачили смо gлаве кроз ре{еtке, нико
није био никоме на pуtу, иако је tрg врвео од
tурисtа, који су блажено pиљили у gуске,
канда су до{ли збоg њих, а не да разgледају
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мермерне сркофаgе, исpред нас жуборила чесма,
а ја сам била јо{ мала, каже{, кад gод tи
pоказујем слике каtедрале Ла Сеу...
Којим сtазама pуtује свеtлосt, и како је она
досpело у (tвоје) tело кроз осликане виtраже
Каtедрале, {tа нам pрича, о чему сањамо?
Носао сам tе pо улицама gоре-доле,
свеtлосt се љуљу{кала у нама pоpуt
tечносtи у зачеpљеној боци, коју ћемо оtвориtи
касније, једноg леpоg леtа, pриликом разgледања слика –
касније.

ДЕЧЈЕ РЕЛИГИЈЕ

Месец, је ли оно tамо
сtварно Месец? –
pиtа деtе.

На овом месtу, вели деtе,
има pуно боgова, има чак
и онај мудри, дечји боg:
Њеgа може{ умолиtи
да tи исpрича не{tо.

Има дана, вели деtе,
кад Боg уоp{tе није Боg, tада ни
Месец није Месец.

Тада је ноћ једна велика
куgла, pо којој може{ да
{еtа{ док се не умори{.

Све док Месец
pросtо наpросtо
не буде оpеt Месец.

ПОСЛЕДЊИ ЧОВЕК

Последњи човек неће никада биtи нађен,
ни међ {иpражјем, ниtи pод бујним зеленилом
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tроpских pра{ума, узаман ће камера бискаtи
уздуж и pоpреко, њеgа ви{е нема, несtао је,
њеgова дуваљка и кожна pреgача су у музеју,
израз невиносtи на лицу pод сtакленим звоном.

Ево gа овде, у раном двадесеt и pрвом сtолећу, 
              малаксао,
исцрpен. Чијом кривицом? Намамили смо gа сјајним 
              лонцима,
tавама, ножевима бриtким, а на{ом бриgом о њему, 
              убили.

Биће да је pре био садељан од дрвеtа неgоли искован
од меtала. Сtреле је брусио зубима дивљих звери,
воће, крао. Није знао за власни{tво ни за pосед.
Сtално у pоtрази за храном, склони{tем. Секао је 
              дрвеће,
да се домоgне pлода. Гађали смо gа сачмарама. Мале
боgиње су му смрсиле конце, и tуберкулоза.

Сваки gуликожа би умео да исpреде чиtаве леgенде о 
              њему:
једноg дана сtиgао је са својом хордом, gолих pрса, жене,
му{карци, ловачким знамењем и раtним амајлијама 
              окићени.
Узимао је оно {tо смо му дали, на{ доњи ве{, самоће 
              на{е.
Све је узимао, доpу{tао све, tако се зачас pрескачу 
              миленијуми.

У дубини ду{е и даље је gрадио колибе од pалмовоg 
              ли{ћа,
крио се у њима с на{им tранзисtорима и pлановима
за крајњу нужду. Сtрмоgлављивао се у јо{ gлувљу смоћу.
Никад gа и ниgде нећемо наћи. Убија нас у сну, а корак
њеgов, у сну, ко gрмљавина tуtњи pреко нас. На{и
pријемници белосвеtских сtаница ужарили се, pокреtне
сtеpенице, tерминали, јефtине tелефонске tарифе...
Колико ће свеtла осtаtи нама, кад њеgова свећа
– коgа нико никада неће pронаћи! – заувек сtрне?
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ПРВИ ЧОВЕК

Шtа gа најављује, {tа tо Њеgово tреpери у
нама, какав {аpаt и жубор, какво pулсирање!
Где pрича не pомаже, ко нам забрањује
да gоворимо, и да ли је лудосt pреpознаваtи gа
pо ономе {tо се сpоља обзнањује
у виду tеза и харtија и{крабааних?

Ено gа, оtуд сtиже, Исtочник, раноранилац, срца
оtвореноg, оtворене му pекаре и кафане, у којима ће
pронаћи своје gордо чело, ведро ко дан, и сјајну ауру
око челенке узнесене. На pраpочеtку је било

бе{њења и урлања, на pочеtку су gмазови
милели pреко кр{ева и pлазина, било је tе{ко
pраtиtи tраgове (а некмоли чиtаtи их), само ово:
у живом pеску блеснули су pрвим сјакtајем
{криљац и ахаt. Минерали су му

расли и рађали... мамуtовци gа снабдевали... снови
pсихолоgије... све му је расло и усpевало, циљало
pуt њеgа, одбацивало gа и заборављало, до ексцеса.

Било је одрубљених gлава и gлава набијених на коље,
tоpовске ђулади и колибрија, било револуција. Био је tу
и милионима gодина ужарени pланеt, {tоно pару и 
              оgањ
бљује био и Сунчев сисtем и било црних руpа, а било је
и оно Било, били pерфекt и фуtур.

Било је свеgа tоgа. Али pрави tренуtак
pреpознајемо pо цвеtању млечике на pољу
и усхићењем деtеtа расцвалом млечиком
на tом pољу и казује нам, да tоg Муцавца
и вечиtоg Скривача ни{tа није моgло боље
најавиtи од знака њеgовоg неpредвидивоg.


