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АДАМ ЗА ГА ЈЕВ СКИ

ПУТОВАЊЕКРОЗЖИВОТ1

ТА МО, ГДЕ ЦВЕ ТА ШЕ ТА МА РИ СИ

Не, ни си хте ла да уђеш у мо ре
та мо, где цве та ше та ма ри си.
Она пла жа је пре po pu lo, ре кла си.
То је исти на, бе ја ше мал чи це po pu lo.
Не ко је слу шао гла сну му зи ки цу,
ло кал ни пен зи о не ри игра ли су кар те,
за ла зи ло је про вин циј ско сун це.
Тре ба ипак ис та ћи,
да та мо цве та ше та ма ри си,
нео бич но де ли кат ни, еле гант ни
и ца ро ва ше зе ле но мо ре,
бес крај но, ко је обе ћа ва ше увек ви ше.
Ду же вре ме на сам пли вао
и из ла зе ћи из ку па ли шта угле дах
ка ко гу гут ка пи је во ду
из ка љу ге ис под ту ша
и по ми слих, ово је
знак ми ра.

1 Из бор из збир ке Ствар ни жи вот.
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КОР ДО БА2, ВРАП ЦИ

Ка ро лу Тар нов ском

На о ко ло ми рис цве то ва по мо ран џе
као ме ка сви ле на ма ра ми ца;
ов де је се ћа ње ја че од вре ме на,
ка те дра ла мо ра увек из но ва
да се за ла же за азил уну тар џа ми је.
Кор до ба је цр но ср це
ове зе мље, стро ги су ди ја
не ви дљи вих ства ри, су ди ја гне ва
и ра до сти, сме ха и огор че но сти.

Ме ђу тим ту ри сти као ро ни о ци
у ска фан де ри ма хо да ју по дну мо ра
и тра же бла га, ис под њи хо вих сто па ла
ди жу се не ре ал ни обла ци пра ши не.
И тра је бес крај ни су мрак, 
бес ко нач но мај ско ве че,
врап ци гла сно при ча ју, сен ке се
ве о ма ла га но вра ћа ју
у сво је мрач не ста но ве,
др ве ће об у зи ма ју ла ки дрх та ји,
чак не мир, као да су ко нач но схва ти ли,
да је то крај, да ви ше ни куд не ће оти ћи.
Са да би се мо гло чи ни ти,
да ће тај на по же ле ти да се от кри је,
пру жи ће увис ру ку као од ли каш у шко ли,
прем да зна мо, да то ни је мо гу ће.
Фи ло зо фи мо ра ју да иза бе ру свој град,
са мо је пе сни ци ма до пу ште но да жи ве сву да.

2 Кор до ба или Кор до ва – град у Ан да лу зи ји, на ре ци Гва дал ки вир, са 
са чу ва ном ар хи тек ту ром из до ба арап ске вла сти, с чу ве ном АбдарРах ма но вом 
џа ми јом са гра ђе ном 785. го ди не. (Прим. прев.)
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ПУ ТО ВА ЊЕ У СВЕ ТУ ЗЕ МЉУ

Пу то ва ли смо на југ на ис ток
ста рим ау то бу сом.

Кра ље ви у по це па ним пе ле ри на ма
спа ва ше у те сним фо те ља ма
као рад ни ци у при град ском во зу
ко ји ма гла ва па да на гру ди

Пу сти ња се рас про сти ра ла

Не из ве сно го ди шње до ба 

Ни је би ло про ро ка
Сва ка ко су већ по хап ше ни

Зна ли смо
би ће исто
као и увек

Све ће се вра ти ти у нор ма лу
Пр ља ви ко ме са ри ја ти из гу жва не нов ча ни це
Гнев

Али са да
пу то ва ли смо у Све ту зе мљу
Та мо где је ра дост

Где се ра ђа ло сун це
ру мен бе лег
на не бу
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РИМ СКИ ГРАД У ПРО ВИН ЦИ ЈИ

Тај град ко ји су по чи сти ли ар хе о ло зи
не ма ви ше ни ка квих тај ни.
Јер они су жи ве ли исто као и ми.
Уве че су ду го по сма тра ли мо ре
пи ју ћи без жур бе слат ко ви но
и са ња ли о истом што и ми.
Зна ли су, да се сно ви не оства ру ју.
Има ли су сво је бо го ве за у зе те со бом, сва дљи ве
и не смо тре не. Али по сто ја ла је и бо жан скост,
ко ја се скри ва ла сву да, не ви дљи ва.
По ку ша ва ли су да је ухва те, у сли ка ма,
у по е ма ма и у ме ло ди ји, уза луд.
План гра да био је пре гле дан као ју тро
и сун це је без на по ра на ла зи ло пут
ле ти и зи ми, увек, сва ко днев но.
Са стра хом оче ки ва ли су вар ва ре,
по ди за ли су све ви ше зи ди не и ку ле.
(Вар ва ри ипак ни су до шли.)
Здро би ла су их ла ка во зи ла вре ме на,
точ ко ви, ко ји су ју ри ли бр зо, бе шум но
и још увек ју ре.

ЕЗРА ПА УНД

Вој ни ави он
Пре во зи га из јед ног за тво ра у дру ги

Он је су мо ран и апа ти чан

Ка да се из над Атлан ти ка ипак
По ја ви ла ве ли ка цр ве на ку гла
Ра ђа ју ћег сун ца
Ба цио се у ек ста ти чан плес
Да би по здра вио све тлост

Мо гло би се по ми сли ти
Да се ње го ва док три на ma ke it new
То га пу та ис пу ни ла
Са вр ше но
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ИН СТРУ МЕНТ

Због че га пи ше те о му зи ци, шта је
за вас му зи ка, мо же те ли ука за ти
на кон кре тан ин стру мент, ко ји вас 
нај ви ше ин спи ри ше, или не пре ста но слу ша те џез,
због че га не сви ра те ни на јед ном ин стру мен ту,
и шта је уоп ште му зи ка, због че га не уме те ни шта
о то ме да ка же те, да ли сма тра те да ми сти ка
има бу дућ ност, а ако има, он да због че га,
и да ли би сте се сло жи ли с тврд њом,
да је на при мер оча ја ње ле по?

РЕМ БРАНТ, АУ ТО ПОР ТРЕТ 1629

Ис под обла ка цр не ко се
бе ла чип ка на краг ни ца
за гњу ре на у без дан оде ће
Отво ре на уста
Још увек је све мо гу ће
На мла дом ли цу
страх од жи во та
и си гур ност у по бе ду
(а зна мо ко ли ко су вар љи ве
те по бе де)
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НО ВЕМ БАР

Сто јиш по ред му зич ке шко ле
Чу јеш ка ко ве жба но ва ге не ра ци ја
Чу јеш ха ос ко ји ра сте
и обе ћа ва
Град не пре ста но раз ми шља
Ча сак усред сре ђе но сти и дре ка на ред ни ка
Бо та нич ка ба шта и бер за вред но сних па пи ра

Идеш ули цом ко ја се не за вр ша ва
са обе стра не
во де се ма ле бит ке
и тра ју пре го во ри

Но вем бар ту ро бан, дан за ми шљен

Ту ча у мрач ном со ка ку
и хар мо ни каш из Укра ји не
ко ји сви ра то ка ту и фу гу

На вр ша ва се сто го ди на од
Пр вог свет ског ра та
Оче ку је мо Дру ги

Ноћ и ва тро ме ти
и сле та ње из бе гли ца на ка ме ну пла жу
и Афро ди та ко ја по бед нич ки
мир но ко ра ча та ла си ма мо ра
там ног као ви но

и тр го вин ске га ле ри је где
за до вољ ни љу ди ше та ју
на де сно и на ле во

И још увек не зна мо због че га је Ови ди је прог нан
из Ри ма и због че га је Рим
на све за бо ра вио
и због че га смо ми за бо ра ви ли
све

Пре ве ла с пољ ског
Би сер ка Рај чић




