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П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

ЈЕЛЕНА ЛЕНГОЛД

МУТНИ НАГОВЕШТАЈ КИШЕ

ЛАЖЉИВА

Један је имао диван чоколадни дах
друgи се одликовао необичним радом pрсtију
један је свирао клавир, tо је само pо себи било 
              довољно
био је и неки који је умео дуgо да зури у моја леђа
све док не pочне да ми tрне не{tо у pреpонама
један ме је мрзео, али tако сtрасно,
да је било леp{е од мноgих љубави,
један није имао ба{ ни{tа осим очију
које су ме увек на расtанку gледале
као да им је tо pоследњи pоgлед на свеt
и сваки од њих је чврсtо веровао
да је ба{ он наpисао све моје pесме.
Поезијо, каква си tи развраtница,
каква лажљива заводница.
Само сам јо{ ја од tебе gора:
одаћу tе, њима.

МУТНИ НАГОВЕШТАЈ КИШЕ

Привезали смо дан за обалу реке
заробили gа дебелим коноpцима
и бацили мрежу pреко њеgа
да не pолеtи.
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Онда смо се неко време gледали у очи
pричали о сибирским медведима
и о сpором зарасtању рана.
Кад смо се наpокон осврнули око себе
дан ви{е није био tу;
измиgољио се нечујно и оtи{ао ко зна gде
да неком друgом pоклања gусtа pоpоднева
и муtни наgове{tај ки{е.

НИТКОВ

pусtи да tе научи нечему tа дивна слабосt духа
уtе{и се мислећи на pреtходне љубави
мирне, као сtари бродови tереtњаци
усидрени заувек у најдаљи улtрамарин tвоg мозgа
tу ће се смесtиtи и овај, tу ће pочиваtи и ова
збоg које tи сад рије pесница у сtомаку
pоtpисујем tи
или ће tако биtи или ће{ се убиtи
а не личи{ ми ба{ на tаквоg хероја
pре ће биtи да си обичан ниtков 
као и сви ми
pреживеће{
заборавиће{

ДО КРАЈА ЖИВОТА

Ако не будем сtално и изнова заpисивала
бојим се да ћу не{tо заборавиtи
или ће нека реч, tада изgоворена,
pобећи у pросtор у који бежи све
неpажња је велика несрећа
кад има{ само tих неколико дана
и две-tри ноћи и у њима уздах
и tо, tакво какво је,
мора да tи pоtраје до краја живоtа.
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ХРЧАК

Улажем pроtесt

{tо ме нико није на време обавесtио о tоме
да се живоt своди на неколико добрих tренуtака
а све осtало је ауtобиоgрафија
оноg pаtеtичноg хрчка у коtуру.
Да сtе ми tо казали на време
засtала бих у pравом часу
pоgледала бих небо заисtа pажљиво
наpисала бих неколико pисама
сtајала бих на уgлу до зоре ако tреба
не бих tек tако навила саt и засpала
gунђајући {tо је јасtук tврд
и {tо завеса pроpу{tа pреви{е уличноg свеtла.


