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ВОЛФ ВОН ДАР ЧЕК

ОПРОШТАЈИ

„Кад је чо вјек го то во сам, све што по сто ји 
је го то во са мо.” 
Гер тру да Стејн

ОПРО ШТАЈ 1

Љу бав нај ра ди је пје ва о жи во ту,
нај љеп ше опје ва ва смрт.

Они су до шли,
мно ги, 
овај и онај,
зва ли су се бог или та ко,
не мо же се учи нит ни шта!

Све је би ло дру га чи је
и све је би ло исто.
Он да но ћу
Укру ће но до ју тра
та ба ње љу ба ви.

Оног да на у про ље ће ра ста ви ли су се обо је –
и он се пи тао, ни је ли при па дао оним два ма,
три ма му шкар ци ма, од ко јих се же на, ка ко се ка же, 
ко нач но опра шта тек у ча су сво је смр ти.
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Јед ног дру гог да на ста ја ла је на ње го вом гро бу.
Још уви јек му ни је да ва ла ми ра.
И са ми прах, у шта се пре тва ра све жи во,
спр да се она, ја чи је од те бе.

Ње го ва гла ва још је штр ча ла.
Она је то сма тра ла ти пич ним за ње га.

Ње го ва гла ва би ла је не бо и па као,
сла ва за ње га и ру и на.

До дир нуо је вр хо ви ма сто па ла
сва ка ко већ ка пи ју ра ја,
кад је ски ну ла сво је ма ле сјај не ци пе ле
и ње го ву гла ву уда ра ла го лим сто па ли ма уну тра
у зе мљу.

При том се чи ни ло да му је сми је шак ле жао на усна ма
и да ће јој он ње жно још не што ре ћи.
Али до то га ни је ви ше до шло
јер она за ди же ха љи ну, клек ну
и ис пи ша се по ње му до кра ја.

При том се осје ћа ла као ди је те,
опет је би ла же на, би ла опет
ка кве же не је су.

Он њу ни је ни кад убио –
она би ње га мо жда во ље ла.
При па дао је оним за љу бље ни ма
ко ји ма ни јед на же на ову сла бост не пра шта.

Од њих дво је, она је би ла ја ча.
Ко је с њом је дан пут био сре ћан,
ду го ће стра шно па ти ти.

Они су би ли ноћ и дан.
Они су би ли ко мач и чвор.

Па да ли су на кон сва ког удар ца ко ји их је ра ста вљао,
не ра ста вљи во на тло.
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До ди ри ва ње је би ло на си ље.
Они су би ли љу бав ни ци и њи хо ва про паст
би ла је сто ље ћи ма ста ра.

Ча со ви у ко ји ма су би ли срећ ни
има ли су ри јет кост скан да ла. 

ОПРО ШТАЈ 2

Ма ла со ба у не ком oлињалом хо те лу
иде ал но је мје сто сје ћа ња на љу бав.
Та пе те су има ле бо ју уби је них па цо ва,
ми ри са ло је по гро фи ца ма ко је су све
из гу би ле ра зум,
про ла зи ли су, не ка се о ба ду ша сјен ки,
ка ра ва ни из гу бље них.
С пла фо на је ви си ла, као крик, 
јед на си ја ли ца, сви је тле ћи крај елек тро шо ка,
ко ји не пре жи ве ни љу бав ни ци.
Пад ни. Ипак мо ра да по сто ји
ди рек тан пут из кре ве та у ка на ли за ци ју.

Ти си се сми ја ла 
очи ма не ког по бје шње лог дје те та,
као да си хтје ла да ка жеш: по же ли ме не,
не не ки сре ћан жи вот са мном.
Ја сам про тив, имам бе стид не про шло сти
иза се бе.

Не ћу ни шта да по сје ду јем! Бу ди оп сјед нут!
Мо је ли је по ли це ни је ље по та,
али се са мном мо же ка ме ње је сти.

Ја сам про тив.
Идем, већ сам не ста ла,
оста вљам уса мље ност Бо га.

Ту на сун цу
сје де ста ри му шкар ци
и уда ра ју свој штап
у цен тар сви је та.
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С њи ма је љу бав ла ка.
Они ви ше не ди је ле оно што је су.
Они ви ше не ми сле у ми сли ма.
Они слу ша ју пле сни ко рак смр ти
са за до вољ ством.

Ови му шкар ци во ле
јер уско ро уми ру,
за у ви јек.

Они во ле као из ли је че ни,
стр пљи во и тач но

и сје ћа ју се јед но став ног:
да се уби је је дан чо вјек, по треб на је са мо
јед на же на.

Не мо раш ви ше да стра ху јеш, ка жу они.
Ко то вје ру је, тај во ли.

Они ви ше не тра же ону же ну
ко ја не ли чи ни на јед ну дру гу.
Ни ко ви ше не ће до ћи
ко до сти же жуд њу ње ну.

Па дај. Па дај
у свим прав ци ма
на тло.
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ОПРО ШТАЈ 3

Sher zo

Ап со лут но је ствар се кун ди.
Од ве шћу те на ае ро дром.
Крик ми ра про ла зи кроз мо је ти је ло.
Уско ро ће нас ра ста ви ти обла ци.

Са спо ро шћу јед не ту жне ми сли
ко тр ља се ма ши на ка старт ној пу та њи.

Над њом се за сво ди не бо
стр пљи во од опро шта ја до опро шта ја.

Твој ави он је већ са да ма њи
од јед ног од ба че ног па ли дрв це та.

Пре вео с не мач ког
Сте ван Тон тић




