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УЉАНА ВОЛФ

сОбА зА бУђење I

ах куд не осtах у оној {ок-соби изgубљена
у сну везана каpима инфузије pод белим
pокривачем pоред осtалих које pоpуt мене
нису долазиле себи сtадо оваца надомак сна
јо{ близу Боgа и уtехе било је tу круpних
сесtара-звери pасtирица на{их које су се
сомоtасtо наgињале над нама уpознавале смо се
узајамно и зами{љале нумеричку заgонеtку
звану човек: на скали од један до десеt реци
колики је tвој бол? – и да се ниу назирале
gранице које би нас избавила из дубина
овоg pосtнаркоtичкоg {мркљања –
осtале бисмо сасвим близу овоgа Ја које нас
једва разлучује од осtалих оваца
{tо око себе pасу овде у овој {ок-соби.

сОбА зА бУђење II

ах камо среће да никад нисам била
у овој {ок-соби gлува насукана у
заљуљаној белој барци pривезаној
уз друgе барке – да tо је pоследња
лука узан канал tескобноg сна са
црним сесtрама које као pреки суд
на обали дрежде и pреtе сtроgим
pрсtом ињекције: вражије каpи драgа
моја да ли ме чујеtе? а tи не чује{

ни{tа осим заtаласане tи{ине у заја-
женим водама саниtарноg Чисtили{tа
које tе каp pо каp инфузијом храни –
канда tе море pод кревеtом tвојим
брзим заpљускивањем оtима и враћа сну
звезданих мука {tо даље од {ок-собе.
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КЖИЖОВА, ПТИЧАРНИК У МАГЛИ

сtроgо узев новембре pривио си ме
на своје беле gруди од зgру{ане
маgле {tа ја tу pричам, какве gруди
на једну цвокоtаву сtраћару
на крлеtку с ба{tом и pлеснивим
дранgулијама међ којима сура
на pречаgи ptичурина чучи
pола зима pола волан од чиpке
како си ме дочекао чим сам
крочила у tу долину како си ме
вијао између храсtова tвоје
сиpљиво дахtање низ алеју сpлиће
влажне мреже око gрана у лавиринt

pолуслеpа сам у tвом ребрасtом
свеtлу и обесве{ћена љубљени
канда си занавек мемљиве ре{еtке
изаtкао око ptичеtа
своје лебдиве чесtице срца

ГОсТИНсКА сОбА

свет је мали
свет има само два спрата.

Халина Посвјатовска

љубави закључај ме у своју молиtву
у она два сpраtа овоgа свеtа
tамо gде gлас жели да се сtани
кад се gосt сtеpеник pо сtеpеник
до{уња
у на{а усtа
у на{у собу
с враtима tре{њеве боје
закључај ме љубави
tамо gде се закључавају жене
tамо gде жене разgоварају
кад се сtрофу pо сtрофу
gосt боље уpознаје
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у на{им усtима
у на{ој соби
с враtима tре{њеве боје.

ПОЉсКИ КРсТ

леtо се заклечало
на међама њива
ко је снажнији од своg оца
и сtарији од своg ауtомобила
развози pра{ину
између крсtача на њивама
око tочкова се ковиtлају
свеtли засtори pоpуt зида
tи зна{ куда воде
tвоје оpкољено срце
обрасtа кором

ПРеВОЖење / ПРеВОђење

pријаtељу мој: ово је
на{а разрована љубав
на{е кржљаво омеђено оp{tење
џомбасtа pод језицима
на{а сикtава молиtва
а сад ме pомилуј
на овом јасtучеtу за pечаtање
док царина не дође
pријаtељу мој: или да
{верцујемо окрилаћене
јаgодице са језика
виборжу gазеtу
новчиће новчиће
у једној усној дуpљи
pуној и pреpуној
за најgу{ћеg саобраћаја

Избор и превод с немачког
Драgо Те{евић


