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Из расејања – Бранка Такахаши 

 

*** 

 

тек квргав, сув чокот 

што у себи таји обећање 

сочних бобица и вина –  

ето, то сам. 

 

Боже, од мраза ме, 

од урокљивог ока ме 

сачувај и саклони! 

 

 

КРАЈ 

 

љубави моја, колико смо рунди већ одиграли 

некад си ти побеђивао 

некада сам ја лако тукла тебе 

технички нокаути 

победе на поене 

 

никад се нисам плашила да се попнем на ринг 

а сада бих да сиђем 

и бојим се 

као никад у животу  
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РАЗМЕНА 

 

хајде да се мењамо: 

даћу ти своју змијску кошуљицу;  

то сам ја и више нисам ја –  

имаћеш ме и немаћеш ме 

макар до следећег пресвлачења 

 

ти мени дај свој глас пре мутирања; 

уписаћу га у хор бечких дечака. 

пожурио си да пустиш бркове 

и вежеш кравату –  

никад више нећеш бити онако сладак  

 

ја ћу теби дати неодлучност, стидљивост и зави-

сност 

што остадоше неискоришћене 

прерано сам схватила шта хоћу и шта нећу 

и да један ровит мушкарац наште срца 

продужава младост 

 

ти мени дај... мхм... 

шта ти мени још можеш дати? 

ако престанемо да играмо игре, 

признаћемо једно другом: 

нити ти ишта имаш, нити мени ишта треба 

 

 

⸎ 
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РЕЦИТЕ МУ… 

 

Реците му да хоћу да се помирим! 

Да сам спремна да, као јапанска принцеза за сво-

јим мужем, 

Смерно идем два корака иза њега. 

Није важно што заборавља да је он мој син, 

И што упорно пребацује Господу за оно ребро. 

 

У смирај лутања ево ме на брду 

Са кога више видим. 

Дуго сам се пела и много падала, 

Спотицала се о сваки боговетни камен, 

Чак и онај, који се њему са пута склонио. 

 

И сада знам: 

Између нас ће увек бити седам мора и седам гора, 

 

Јер: 

Он има чизме од седам миља, 

А ја сам боса; 

Јер: 

Он се бави критиком чистог ума, 

А ја прањем прљавих судова. 

Јер: 

Он, у удобном кабинету, саосећа са Фридрихом и 

Артуром, 

А ја, лишене сопствене собе, са утопљеницом Вир-

џинијом. 
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И још му реците: 

Ни на чему му не завидим 

– А понајмање на оном висуљку –  

Нека ми слободно пружи руку.  

Реците му да хоћу да се помирим. 

 

 

*** 

ово је дан када не бих волела да сам своја ћерка 

кад не бих волела да имам овакву сестру 

кад не бих желела да ме је родила оваква мајка 

кад ником не бих препоручила овакву другарицу 

и кад се сигурно не бих оженила оваквом женом 

 

... претешка сам свима око себе 

и себи самој 

и земљи по којој ходим 

 

 

 


