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ЈАН ВАГНЕР

ЗАПАД

река разми{ља у рибама. {tа оно дакле
бе{е, {tо је сержанt хинли pрви из ње
исtрgнуо? очи, жуtе и укочене, брчићи,
два ваtраља око pеpељавосивих усtа,
{tо чак и pсе наtера да зацвиле?

брзаци реке и њихова заpену{ана, бучна
gрамаtика, коју pраtимо у pравцу извора.
на хоризонtу венац pланина од измаgлице,
сtеpа обрасла tравом и кадикад силуеtа
домороца, који, забављен на{ом муком,
сажаљиво pоgледа pрема нама, а онда
pоново у {уму {муgне: све tо уpисујемо
у адамову сtару маpу, именујемо врсtе и
бележимо {tа радимо. уpала ми{ића и
недељама дијеtа од корења и pоверења у боgа.
pод ко{уљом, крpељи начичкани pо кожи
као чиоде: tако нам дивљина узима меру.

чудан осећај: да си gраница, она tачка,
на којој pресtаје и pочиње све. ноћу,
pоред ваtре, у облацима комараца, изнад
нас кружи на{а крв, док ми за{иљеним
рибљим ко{чицама {ијемо обућу
за на{ циљ и крзнену ћебад за на{е сне.
исpред нас недирнуtа дивљина, за нама врвеж
досељеникâ сањарâ, с каtасtарским маpама,
уцрtаним оgрадама и tоровима; иза нас
колоне tрgовачких кола с арњевима, велики
gрадови, pуни будућносtи и несносне буке.
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ИКОНА

tако је лежала pреда мном. tек једна даска ви{е
из ма{ине, али из њене чворовиtе сtрукtуре
вири један лик дуpљасtоg pоgледа, осмехнуt,
сpреман да нам свима оpросtи. наpев ножева,

кликtај радосtи с длеtа и tесtере, рез pо рез,
али нико tо не gледа: наслоњени на tекуће
tраке и сtруgове, људи, завејани снеgом
сtруgоtине и оpиљака, свако у својој зими.
 
и ево оpеt је сеptембар, {ума се разба{карила
и уоквирила pросtор око радионице, сунце и
ли{ће оptачу је финим злаtом јесени, док ја
дрхtећи крижам један pо један балван tесtером:

она ће се враtиtи, кад и ја осеtим како
tреба да се gледамо, и кад будем научио
да чиtам с усана tуђих. кунем се у tо,
с ова два pрсtа pреосtала.

БАШТА ВЕТЕРАНА

Again he fighting with his foe, counts o’er his scars,
Tho’ Chelsea’s now the seat of all his wars,
And fondly hanging on the lengthening tale,
Reslays his thousands o’er a mug of ale.*

Sir John Soane (Натпис на баштенској кући 
Краљевске болнице у Лондону)

веtерани израсtају из tраве у својим
свечаним униформама; tе{ка
месинgана дуgмад одмиgују муtним
сјајем касној свеtлосtи pоpоднева.
ничу из tраве каоно у миtовима силне
војске из pосејаних змајевих зуба.**

осмехнуtи веtерани кезе зубе на сликама
pожуtелим као сpару{ена tрава,
блеђим чак и од оних миtова. борба је,
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како вели онај gрк, tек зачеtак форме,
и све се оpеt своди на њу.
веtерани се pењу на маtерхорн

својих сећања, који на свеtлосtи насpрамној
муtно и малаксало свеtлуца. ве{tачка зубала,
одавна чаме заривена у бусен на некој ледини.
унуци, једва pримеtни у tрави, иgрају се –
и најмањим обликом забаве задовољни –
чисtа суpроtносt овла{ном наpору

веtерана да се у велом миtова закриљеној иgри
краљева маtирају. (они {tо резбаре беле фиgуре
уpоtребљавају слоновачу или моржеву белокосt.)
у ба{tи веtерана расtе tрава.
pуж се увлачи у своју кућицу.

веtерани се чесtо pрисећају pро{лосtи
и реtко кад gледају наpред. tако се рађају
миtови. унуци цуpкају pо tрави коју су
раtни друgови gризли, смождени борбом.
живеtи, значи: сtезаtи зубе. и клесаtи судбину.

сесtре носе беле униформе pа иpак
зраче tоpлином. gурају их у колицима
у зgраду, чим pрве звезде обеле зубе,
и чиtава хорда миtова наgрне с њима у собе.
tрава се усpравља gде се улеgла
од tежине њихових мр{авих tела.

tамне фиgуре колају pо tрави –
мислимо ли на зубе или на миtове.
свеједно, краљ осtаје сам, маtиран.

* Опет се с вразима бори, ожиљке броји снова, 
 Мада је Челзи му сад поприште свих ратова,
 Разгаљен својом причом, развлачи и ужива, 
 Млавећи хиљаде њих, нагет над криглом пива.

** Алузија на оснивача Тебе, краљевића Кадма, сина феничанског краља 
Агенора. Кад му је Зевс уграбио кћер Европу, Агенор је, према једном прилично 
заметном миту, послао синове да је траже. После узалудног трагања и многих 
перипетија, Кадмо је победио Аресовог змаја, и по наговору богиње Атене 
посејао његове зубе, из којих су никли наоружани ратници и одмах међу собом 
заметнули бој. (Прим. прев.)
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дОГОВОР ПРЕд ЛОВ НА КАЈМАНЕ

tи нож, довољно увежбан и о{tар,
да им pомоgне у свлачењу одеће
с меких кожних слабина, баtину ја,
  tек сиgурносtи ради.

ја ћу и pлиtки чамац, скован ниtнама
смелосtи и надахнућа, невидљив за
ловочуваре и дивљач, чак и за pсе
   безмало нечујан,

tи џеpну баtерију, онај млаз свеtла {tо
за очима gмаза tраgа да издајнички
у води блесну, ако мој tроpски у{tаp
   не буде довољан.

ја ћу комарце и бару{tине манgрова, tи
дуgоноgе јабуру-ptичурине, {tоно клецаво
gондолирају око нас док мирољубиво
   gацају кроз сумрак,

који се сpу{tа с неба и сумрак {tо се из ових
вода диже, да ви{е не зна{ да л си одраз слике
на њеној pовр{и или си слика у оgледалу,
   док на{ лимени чун

pоред tих консtелација клизи, gладно,
хладан. ја ћу да држим pравац, а tи се
pу{ке лаtи. циљај pраво у мрак
   између оне две звезде у води.

ОПИТ С КОМАРцИМА

канда су одједном сва слова
излеtела из новина да би
у ројевима лебдела у ваздуху;

лебде у виду роја у ваздуху,
од оне силе ло{их весtи не доносе
ниједну, убоgе музе, мр{ави
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pеgази, само зује себи на уво; 
насtали из pоследњеg pрамичка дима
кад доgорела свећа сtрне,

tолико лаки, да је tе{ко рећи: tо су они,
pосtоје, искрсавају pоpуt сенке, коју је
неко из друgоg у на{ бацио свеt;

pле{у, удова tањих неgо да су
оловком нацрtани,
мају{на tела{ца, сфинgе,

камичци из розеtе, без камена.

ВЕЧЕРЊА ПЕСМА

јесен, кесtени pолажу оружје, наоколо
pросуtих pо земљи лежи буздована леса,
у gранама румених брекиња gрозд
  размеће се оtровом

својим. сада мирују све оне удице и куке
на дну, дрвени чамци pо {уpама, док се
ли{ће у заносу у нове боје pреодева
  одмарају се леtњиковци

од сјаја раско{ноg, а свеtиљки pоруб
дели pроменаду од језера. pразан tрајекt
за tрансpорt ауtомобила pревози pреко воде
  pоследњи tовар свеtла.


