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РОН ВИНКЛЕР

GIZEH, MON AMOUR

Кристијани Волраб
 

Пирамиде изgледају као да су
узеtе из уџбеника есtеtике.
Леtећи tрgовци нуде pојмове
за савлађивање њихове леpоtе.
Хијероgлиф за сtоицизам
ни{tа друgо до лик камиле.
Хtели не хtели, већ pосле краtкоg
времена pодлежемо хелиоpункtури.
За друgе древне боgове pлаћа се
улаз. Сфинgа нам вероваtно
pружа pосве лажну слику.

НОВЕМБАРСКИ ДАНИ

Кристијани Волраб
 

Новембарски дани су ptице,
које се не дају одредиtи
на основу објављених књиgа.
У pоtрази за tоpлином, gљиве,
gусtо начичкане pод pазусима дрвећа,
њихова радознала pублика
вране и ревни сtарци,
задубљени у безубе монолоgе
о исхрани у јесен. Ки{а их засиpа чајем
од {иpурка pроцеђеним кроз кржљаво жбуње.
Иза pризора tоg: бродови, сеtно,
челиком својим gњече и месе реку.
Твоја рука pоказује, докле ће им
можда свеtлоће доtећи.
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АРХИВА ЈЕЛЕЊЕГ РОГОВЉА

Моји родиtељи су чесtо оtварали књиgу
блаgих свађа. У tом случају бих одлазио у {еtњу
с једним од tрију pаса из моg деtињсtва.
Излајали би чиtаве gомиле идила.
Сесtра је изиgравала баку и није
добро чула. Заtо је бака имала слух ко рис,
али је pракtично била на сtалним pуtовањима
pо свеtу валцера. Деда се одавна pреселио
у своју tиху чиtанку. И{чиtавали смо је
заједно pо фоtоалбумима. Били су tо pоpодневи
tеgобни, мучни и задимљени, налик
злаtом обрубљеним брокаtним као куpус
зеленим завесама у салону, gосtи би редом
pохвалили на{ добар укус, pоtом ликер.
Те pосеtе су биле мирољубиви pоходи, увежбавала се
филанtроpија и слобода: овде је роgовље на зиду
иgрало улоgу Великих Председавајућих.
После {коле pочињало је вежбање свесtи
у виду tесt-слике (Други програм). Деловало је
умирујуће кад сесtра сtане умираtи једном
од својих смрtи од бубуљица
или кад бака самбом pоtpра{и pеtе gрамофону.
Убирао сам од ње сиtни{, pорез за сtрpљење и 
                слаtки{е.
Сpрва су ми се gадили, доцније су се pреtворили
у слаtке оgранке pородичноg сtабла.
Давали су језику крила.

ЕКСКУРЗИЈА, СУВЕНИРИ 

Јану Вагнеру
 

Иза обилних сtада оваца pросtире се gорје Премијум,
алфа-pредео већ на pрви pоgлед,
адекваtан дизајн: tекtонски средњи слој
у својим најбољим gодинама. Поменула си
заједничко pланинарење, неколико ексценtричних
pабова касније, део манијске жеtве. Ко зна
ова tуђина је инtранзиtиван завичај –
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и сtоgа оpасна. Овде држе краве сладаре,
оне се pона{ају као краве које дају слад. Сваки дан
садржи барем десеtак килоgрама леpоtе.
Изgреви сунца, као монсуни. Падавине pонекад
као свеtлосt, каtкад као именице.
Свуда око нас tакозване Глен-Гоулд-ptице.* Реtко кад
pонеки pрозор. И они се базирају на неком чарtер-језику.
И pремо{tавају оно {tо недосtаје.
Приликом расtанка осврће{ се за њима
pомало чудно, на викtоријански начин.

* Својом метафором: Глен-Гоулд-ptице, аутор жели да истакне две упе-
чатљиве карактеристике птица певица, њихову музикалност и телесну лепоту. 
Глен Гоулд, познати канадски пијаниста из прошлог столећа, асоцира на певачке 
способности птица, док нам енглески сликар Џон Гоулд, који је својом кичицом 
портретисао безмало све европске птице и тако овековечио шарм и лепоту њиховог 
пернатог руха, представља сву шароликост птичијег света. (Прим. прев.)


