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ЗИНА КЛАЈН

5 и 38

Тада сам сива смеса од свеtла дањеg и tмице,
између tоgа: час лед, час жар заgрабе руке.
и pружају ми маску да је сtавим на лице

и носим: усtа се развалила сред gунgуле и буке,
ра{чевељена, висе ко крило усtрељене ptице,
и pлачна и насмејана. свеt виси о две куке.

У gрудима осећам gде бреца кокtел-tре{ња
нечујно, кандирано срце, без {pице, свила.
Узбуђена сам – околина је кр{на, све tе{ња,

само сам pосtојање, ко фраgменt заборавила

КАФА СЕ МОЖЕ ДЕФИНИСАТИ

Сунце ми у зеницу усеца pоздрав свој,
pрозирне канџе pоgађају ме pреpредено
седим на tераси кафеtерије за изgрева
и pо дремежу tумарам сама, tихо.

Голим pрсtима муљам pо муtном
бућкури{у званом кафа, зебем
у себи, изнуtра исpуњена снеgом
сpоља сивилом од pоследњеg мрака.

Песме исtресам са зрњем {ећера
у чорбуљак свој à la tristesse.
Сркућем ову каљуgу од боја
свакојаких и куpам усне у{ир
дуж млакоg жала скуpоцене {оље.

Сме{им се, морам, ја сам pрома{ен tон
на једном међуpросtорном концерtу,
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не и бубњева јек, pоgре{но pосtављена tек
и једва дефинисана на размеђи оваквих зgода;
кафа, веома gорка за једно pодневно јуtро:

у зениtу већ сунчева урла звер у дуеtу са мном,
ми смо ансамбл од pарафонија обарених.

ПЛЕС, КОСА И НИШТА ВИШЕ

У вриску виолине {есtаре круgови моји
веtар, једак и љуt, са pуtовања своg доноси
само мол, који ме бичем pо tемену {иба,

боле{љив tо је tон, како ли само обузда
мук у крилима сокола да о{tрим сечивом
ћуtања раздваја веtар од земље?

Чему сад сва tа tвоја вриска?
Молићу леpо, само tај један рез...

САТ НА ЦРКВЕНОМ ТОРЊУ

Склоp зуpчаника кружењем рањава вече.
Два ока су ми даtа даљину да удвајам.
Време, ко оpекоtина, зенице моје pече...
две руке су ми даtе да се gрлим и сpајам.

Он две казаљке има, на tорњу кроји саtе
од pрвоg дана кружно уtире себи pуtе
за краtке сtазе: од а до б, служе минуtе
корачајући укруg казаљке време краtе.

Седим и pиљим у небо, смркнуtо/бело
уз чај, pредвојена, на ледено и врело.
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СТАНИ

Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Spieler hält uns in der Hand?

Rainer Maria Rilke (Liebeslied)*

О, крива pесмо, ја сам tе смесtа pреpознала,
нескладни акорди tвоји јо{ ми у слуху крче,
од коg је дрвеtа tвој резонаtор, да л од смрче?
На моме инсtруменtу нема ни tебе ни gудала.

Последња сtруна pуче и мук звуке pроgуtа,
о{инуt њоме, свирач, занемео и сtао.
На ком је инсtруменtу tа сtруна заtеgнуtа?
То чак ни овај свирач није нам рећи знао.
 

ДЕРМАТОЛОГ

Монден Месец би да се сунча сред ноћне tмине,
кад pо ба{tама и кућама жалузине се сpусtе,
кад све уtихне, зарони у лосионе gусtе:
краtере pресу{ује да свака pора се сtине.

Месец је наоко изнуtра бон оtкад је сtворен,
у њем се не{tо кува, док pреtи, кркља, врије...
Канда се tоpи, из њеg ледена свеtлосt лије,
вулкани жераву бљују и из најмање pоре.

Из tела свелоg лава gамиже pлави на свом pуtу
све {tо сtиgне сажиже, силне краtере gради,
pожар узима маха, еtо нам слике болесника

Сунце му озрачену кожу и вреле ожиљке хлади
док pо васцелу ноћ бања усахлу ле{ину круtу,
и у свом самозабораву неgује лице невољника.*

* На ком смо инструменту ми затегнути?
  И који свирач држи нас у руци?
          Рајнер Мариа Рилке (Љубавна pесма)

* У свом детињству ауторка је замишљала Месец као планету начичкану 
вулканима. (Прим. прев.)


