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ЕУ ГЕ НИ ЈУШ ТКА ЧИ ШИН ДИЦ КИ

МЕ СЕЦ НАД ВИ СЛОМ

XVI II

Тит је ре као (пре не го што ме је с кра ја
сво јих мо ма ка у же ље ни по че так
про из вео) он ће ва ше ко сти
са чу ва ти као суд на то чен

и у ко ји се то чи он ће од ва ших ко сти ју 
ство ри ти сви ра ле на пу ње не и ко је се
пу не сла шћу он ће из ва ших ко сти ју 
мно гу сви ра лу да ство ри да би сте се

се би вра ти ли и не ће ка за ти 
ни ко ме он ће од ва ших ко сти ју ве ли ка 
чу де са учи ни ти а кад учи ни то на ма 
ко да Бо гу Го спо ду на си ље чи ни
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XXII

нај леп ше мом ке сре ћем
са мо у бол ни ци и ниг де дру где
док год у њи хо вим гла ва ма
има сун ца за озе бле

по на ша ју се агре сив но
али мо же ли ле по та про ћи без
агре си је па и ја ко ји сам ов де 
од ју че уда рам гла вом у огле да ло

кад се за тва рам 
у wc за осо бље
осе ћам да ру жњам
и ода тле бих да иза ђем
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XXI II

ишли смо за ков че гом лу ба чев ским
пу тем и ишли смо у су срет
смр ти крај пут не пе ва ју ћи пе сме 
о ко сти ма по кој ни ка у зе ле ној до ли ни

о ко сти ма по кој ни ка пе ва ли смо
и о зе ле ној до ли ни пу ној пти ца и тру ље ња
о те лу по кој ни ка пе ва ли смо пе сме
и се ти ли смо се те ла пре да ка

о ко сти ма по кој нич ким и о ко сти ма 
на шим ко је смо сре ли на лу ба чов ском
пу ту као ја то гу са ка ко је се вра ћа
са ли ва да ка сно уве че
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XXVI II

пи је мо ал ко хол на је вреј ском гро бљу
раз би ја мо ста кло о ви со ки бе дем
иза ког се про сти ре ге то на ше мај ке
бра ћа и се стре на ше ва шке

раз би ја мо ста кло о ви со ки бе дем пла ши мо се
да иза ђе мо ода тле и то оста вља нај ду бљи ути сак
на по кој ни ке је дан сам од њих
и то та ко ђе оста вља ути сак на мо ју бо ле сну мај ку

кад јој при чам шта смо скан ди ра ли
(„де вој ке во ли те ће лав це и во ли те
чу пав це”) а она са да скло на 
нео бич ним ре чи ма исто то скан ди ра
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XXIX

мо ра да су њи хо ве ко сти би ле ку ди ка мо пољ ске 
чим да нас јед но знам да сам суд ја лов
по ње га ни ко не ће да пру жи ру ку сем из оча ја ња
а суд сам за то да би ме оми лио

тим гро бо ви ма за слу чај да оста нем без свог
скло ни ћу се од мах по сле на шег са стан ка
и не ћу да устук нем кад до ђе час тру ље ња
кад сва ко од нас зга ђен отво ре но се би при зна 

мо ра да су њи хо ве ко сти би ле ку ди ка мо укра јин ске 
чим ми да нас го во ри прах по кој ни ка а ја не слу шам
за то да би ме оми лио суд сам ја лов
по ко ји ни ко не ће да пру жи ру ку сем из оча ја ња
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XXXI ЗА ТВОР

по тра жи још јед ну са мо ћу
у тој оса ми до стој ној са жа ље ња
има ћеш ви ше вра та ко ја во де 
ка се би и за тва ра ју се пред то бом

да се др зну ли ни су да уђу мрак
и све тло те две ма ле ло пу же
и ого ле те од све га
што си ја на по вр ши ни

па он да отва рај та вра та ко ја 
ни ку да не во де оку си те стра шне про ма је
ма да то су са мо две ма ле ло пу же
ко је ће за јед но са мном ле жа ти у пр де ка ни
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XXXII

У том де лу све та ја не ста ну јем
не кад сам ста но вао баш ви со ко
у том де лу све та пи ју уста улич них
мо ма ка и при зна јем сму цао сам се

по тр гу с они ма ко ји су го во ри ли да сам
као ме сец ког су лу да ци узе ли под сво је
па сам као ме сец ког су лу да ци узе ли 
под сво је ишао из ру ке у ру ку

све не ствар ни ји и сав очи ра вљен
оста вио сам до си је оти ске пр сти ју и до ја ве
про тив Ле ше ка не кад сам ста но вао баш ви со ко
да нас са мо на сед мом спра ту
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XLIV ДИ ЖЕ СЕ МЕ СЕЦ НАД ВИ СЛОМ

ка рам се с ја ја ром (пре фри га но ка жу) по ми ње
бо ле шти ну у на шим пред гра ђи ма
све је бли же на шим дво ри шти ма и код бу на ра ће 
да за пљу је у ду би ну на ше по га ни

на ше ће ку ће би ти у ми ру кад упре мо пр стом
у те бе ко да си упо га њен гла ви њао
ко да си упо га њен гла ви њао по квар то ви ма
и сва ки час пљу вао у ду би ну на ше бес пре кор но сти

Гем бла бур биц ки се бо ји бо ле сти ко ја пре ла зи с пе де ра
на пе де ра и пре ти у пред гра ђи ма: ја ни куд 
не за ла зим сва сре ћа да кад су мрак па да
не за ла зим код бу на ра у ду би ну где ме сец свр ша ва*

Пре ве ла с пољ ског 
Ми ли ца Мар кић

* Из бор из Ан то ло ги је (An to lo gia, Hac het te, War sza wa 2013). 




