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ВИ ШАК – ФА БРИ КА1

(ПР ВА ДВА КРУ ГА)
увод

ПР ВИ КРУГ
Ве ли ка фа бри ка, уни вер зум, она ко ја за те бе ди ше.
Не ма дру гог ва зду ха до оног ко ји она пум па, ис ти ску је.
Ти си уну тра.

Чи тав про стор је за у зет: све је по тро ше но. Ко жа, зу би, зу ре ње.

Кре ћеш се ме ђу без о блич ним зи ди на ма. Су сре ћеш љу де, сен дви че,
фла ше ко ка-ко ле, алат, па пир, шра фо ве. Кре ћеш се нео д ре ђе но, из ван вре ме на.
Не ма по чет ка, ни ти кра ја. Пред ме ти по сто је за јед но, од јед ном.

Уну тар фа бри ке, де лаш бес ко нач но.

Ти си уну тар, у фа бри ци, уни вер зу му, оној ко ја за те бе ди ше.

Фа бри ка, та мо од ла зиш. Све је та мо. Од ла зиш.
Ви шак – фа бри ка.

Осун чан зид. Стра шна на пе тост. Зид, зид, ма ло зр но, ци гла
пре ко ци гле, це мен та че сто бе лог, бо ле сно бе лог или пу ко ти не, ма ло зе мље,
си ви ла. Зид, ма те ри ја. Исто вре ме но, ово сун це. Жи вот је сте мр жња и све тлост. Жи вот-
пећ ни ца, још пре по чет ка, це ли на.

Упо сле на си, уме ша на, уну тар.

Зид, сун це. На све за бо ра виш.

1 Из вор ник: COM MU NE EDI TI ONS, pur veyor of po e try & ot her an ta go nisms, Oa kland, 2014. (Прим. прев.)
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Ве ћи на же на има ди ван осмех, без зу ба.

Пи јеш ка фу по ред ка фе ма та.

Дво ри ште, пре се цаш га.

Се диш на сан ду ку.

На пе тост, за бо рав.

Пра виш ка бло ве на до мак про зо ра, ка бло ве раз ли чи тих бо ја. Са ви јаш их
у ка ле мо ве. Све тлост је ту, про стор је лак. До ла зиш, од ла зиш. Ход ни ци, за бо рав.

Пра виш ка бло ве на до мак про зо ра. Стра шна на пе тост. Не бо, и ка бло ви,
ово сра ње. Ка бло ви су те до хва ти ли, шче па ли те, као и не бо. Ни чег
дру гог не ма.

Чи тав про стор је за у зет: све је по тро ше но. Ко жа је мр тва. Зу би жва ћу
ко мад ја бу ке, сен дви ча. Упи јаш. Зу ре ње се ле пи на све по пут му ве.

Ра диш де вет са ти, пра виш ру пе у де ло ви ма уз по моћ ма ши не. По ста виш део
спу стиш руч ку, из ва диш део, по но во по диг неш руч ку.
Сву да око те бе је па пир.

Вре ме се на ла зи из ван, у ства ри ма.

Дво ри ште, пре се цаш га. У дво ри шту фа бри ке но стал ги ја је пот пу на.

Кре ћеш се ме ђу без о блич ним зи ди на ма. Лим, ме кан и пун. Ка кав
ин те рес, ка кав ин те рес. Ова жи ца на зе мљи. Ни ко не зна за му ке мо је.
Од ла зиш тра же ћи не што. Све упи јаш. Од ла зиш,
си ла зиш. Ви диш ка ко дру ги не што ра де. Са ма си, са сво јим по кре ти ма. Хо даш,
осе ћаш се бе док хо даш. Ти си уну тар. Осе ћаш сва ки по крет,
од мо та ваш се, хо даш.

Је деш ка ра ме ле, зу би ти се ле пе јед ни за дру ге.

Пре не го што уђеш, од ла зиш до кан ти не. Огле даш се у огле да лу из над
ка се. Џу бокс увек сви ра То су би ли да ни, љу ба ви мо ја, ех, да,
то су би ли да ни.
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Бу рад, жи ца, по сла ган лим. Не ке жи це су офар ба не, цр ве не, жу те, пла ве,
зе ле не. Де ло ви и ко ма ди ћи, бу рад, жи це, лим. Не знаш,
не мо жеш да знаш. Гле даш их стра сно. Од ба че на си.

Ту ма раш ме сти ма без име на, дво ри шти ма, ћо шко ви ма, скла ди шти ма.

За у ста виш се, од ла зиш до кан ти не. По том се вра тиш. Зу би гри зу, мр тво
ме со је про гу та но. Не је деш. Шта је са уку сом? Смра до ви су
у те бе про др ли. Све је већ са жва ка но.

У кан ти ни је увек иста му зи ка. Му зи ка и пра ши на, огле да ло из над 
ка се. Пи јеш ка фу док се чу је му зи ка, а по том
од ла зиш. Пла тиш и он да од ла зиш у фа бри ку.

Но сиш пре га чу оба ви је ну око те ла.

На до мак си про зо ра. Пра виш ка бло ве. На рав но да мо жеш да умреш.
Отво рен про зор, ка бло ви. Ва здух се по ла ко кре ће, по ма ло леб диш.

Че сто се огле даш у огле да лу, џеп ном огле да лу, од ра зу. 
Огле даш се, огле даш се, сли ка је увек ту.

Узи маш бајс у пет са ти ују тру, још увек је мрак. Сти жеш. Угле даш
фа бри ку, она је с дру ге стра не мо ста. Ре кло би се да је на во ди.
Та мо од ла зиш. Ви шак – фа бри ка.

Бу рад, жи це, по сла ган лим. Де ло ви и ко ма ди ћи, фа бри ка.
Ме ста су без о блич на, има мно го ћо шко ва. У дво ри шту не што
зе мље, не што тра ве, и те го ми ле де ло ва гво жђа.

Узи маш бајс у пет са ти ују тру. Од ла зиш. Бајс је лак,
стег неш во лан и од ла зиш. Ка да стиг неш, у фа бри ци је вру ће.
Те би је мно го хлад но.

Та мо је, све, де ло ви и ко ма ди ћи. Фа бри ка. Не ма прав ца, он
се ме ња. Ди же се и па да де сно и ле во, од ли ма и ци гле
и ка ме на и фа бри ке. И зву ка и бу ке. Не ма ја ди ков ке.
Фа бри ка. Де ло ви и ко ма ди ћи. Ек се ри и ек се ри. Лим, раз у меш? Ме кан
и пун. Гла дак и чврст. Не знаш, не мо жеш да знаш.
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Ни ка да не ма ни ти јед не сли ке.

У дво ри шту тра ва, уо кви ру је ко ма ди ће ме та ла. Тра ва баш ле по ра сте
и баш је зе ле на. Ме тал је на го ми лан.

Пи јеш, то је нор мал но. Ре чи отва ра ју без дан. Бог по сто ји, фа бри ка.
Не ма исто ри је. То је те рор.

Не знаш ка ко да не што ура диш.

Скла паш ме њач.

Цир ку ли шеш ме ђу ћо шко ви ма. Шта је то ћо шак? Три ли ни је. Три
не ста ју. Три ли ни је без те три ли ни је. Ти си лу да.

У под не је деш сен двич по ред Се не. Се диш на клу пи, кла те ћи сто па ли ма.
Не бо се спо ро по ме ра. Бар же про ла зе. Је деш цео сен двич. То је
под не, вра ћаш се по под не.

Пра виш де ло ве за ма ши ном за гу ме не де ло ве. Се диш. Ми рис гу ме.
По ред сто ли це ве ли ки гво зде ни уми ва о ник. Ми рис гво жђа. Бро јиш све де ло ве
је дан по је дан.

Хра ниш се исти ном. Је ди но то по сто ји.

Сва ког ју тра ста вљаш за штит ну пре га чу. Пет ком је но сиш ку ћи
да је опе реш. По не кад за бо ра виш пре га чу у свла чи о ни ци за ви кенд.

Раз го ва раш, то је нор мал но.

Ра ди о ни ца је пу на бе лих плах ти, оне ви се, оне се пре ли ва ју пре ко сто ло ва,
ле же по по до ви ма. Кре та ње је оте жа но. Плах те су вр ло ти хе. 
Ви де се у ве ли ком огле да лу у зад њем де лу ра ди о ни це.

Шеф се на ла зи у ка би ни у сре ди шњем де лу ра ди о ни це. Ују тру
се че ки раш.

Имаш име; да.
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Чи тав про стор је за у зет. Све је по тро ше но. Ко жа, зу би, зу ре ње.
Кре ћеш се уну тар без о блич них зи до ва. Кре ћеш се нео д ре ђе но, из ван вре ме на.
Ују тру, че ки раш се.

Чи таш но ви не па жљи во, тра жиш.

Имаш нов ча ник са фо то гра фи ја ма уну тра.

У под не обе ду јеш у кан ти ни.

Сре ћеш љу де, сен дви че, бо це ко ка-ко ле, алат, па пир, сан ду ке,
за врт ње.

Та мо су же не. По сма траш их.

Ни ка да не ма ни ти јед не сли ке. Ни ко не ви че.

Но сиш пре га чу оба ви је ну око те ла.

Же не су та мо.

Ка да при стиг неш у но ву фа бри ку, увек се мно го бо јиш.

ДРУ ГИ КРУГ
Са мон та жне тра ке ви диш све.

Све ула зи, све бес ко нач но ула зи.

При нуд на не ви ност. Бол не про фи ти ра.

Имаш па у зу од де сет ми ну та, си ла зиш до ну жни ка.

Про стор је дуг, ци лин дри чан.

Ула зиш уну тра, осе ћаш се ма ло лак ше. Зи до ви, кри ви зи до ви.
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Ко ло на је са ле ве стра не. Кре ћеш се дуж про ла за, идеш ка кра ју.
Не по мич но, не што те но си на пред, хо даш.

Про лаз је пун, пре тр пан. Го ми ле сан ду ка, ку ти ја. Ово и оно, пра во у га о но.
Хо даш при лич но спо ро, кре ћеш се, идеш да ље.

Не ки сто ло ви су по ста вље ни са де сне стра не, про ми чеш.

Кре ћеш се, осе ћаш сво је но ге. Осе ћаш сво је ча ра пе, ла ке.
Но сиш уску сук њу, ву ну, и жен ске ци пе ле.

Идеш дуж ко ло не, хо даш. Тво ја сто па ла су на зе мљи.
Гле даш у бо је.

У фа бри ци си, на ста вљаш.
Од мо та ваш се, на пре ду јеш.
Мр даш по ма ло ми сли ма.

Чи тав овај про стор, све око ло, у кри ви на ма. Фа бри ка је огром на.

Не ма ни ти јед не сли ке. Спу шташ се у пра зан про стор, у ну жни ке.

До ла зиш до вод ни ка мон та жне тра ке.

То је те шка же на, има се ду пун ђу.

Про ла зиш по ред ње, гле даш је. Ви диш њен об лик.

Же на се ди. По че так. Сти жу де ло ви.

Же на мон ти ра сво је де ло ве, за ду бље на је.

Буј но те ло, не так ну то. Се ди оде ве на у ха љи ну, на ја сту ку.

Ја стук је хе клан. По ред ње, ви диш ње ну кор пу. Не ко пре ди во
про су то, ни ти, и не ке ве ли ке игле.

Ти ха де бљи на те ла. Упо сле на си. Гле даш шта је та мо 
сме ште но, скри ве но.
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Вре ме је не где дру где: по сто ји са мо про стор, бес ко на чан, у твом уму, и чи тав жи вот
са да, ску пљен и пун као да је ска ме њен.

Си ла зиш низ ве ли ке кри ву да ве сте пе ни це, си ла зиш у по друм.

Бок со ви су го ли, од це мен та.
Ме сто је ма сив но, ула зиш.

Це мент је вла жан, не ко би ре као да је од бла та. На сут це мент, осе ћаш га.
Ма те ри ја је зби ља ја ка.

Зи до ви су ши ро ки, вла жни.
Бо ле сна во да на зи до ви ма, то ти се не до па да.

Мно го бок со ва, упо ре до, одво је них. Бе ле су до пе ре се из два ја ју. Ду бок
по друм, све жа ма те ри ја.

Зи до ви су бли зу, гру би.

Ма ло се по и гра ваш са сла ви ном, во дом

Та мо си, сла ба, без за ми сли.

До не ла си ма ло огле да ло. Ва диш га из џе па, ма ло је и окру гло.

Огле даш се па жљи во. Тра жиш сво је цр те ли ца.

Ли це је бе ло, ко са ве за на. Не се ћаш се.

Ру ка др жи огле да ло, са ли цем у ње му. На не ки на чин, ли це је увек океј.
Не се ћаш се, знаш. Ви диш кру го ве сна, ка да кон струк ци је
па да ју и по но во се ди жу, ла га но, у ти ши ни.

Ка да идеш уз сте пе ни це, увек про ђеш по ред ви со ке, ле пе, фа бри ко ва не же не
у оде ље њу за па ко ва ње. Бо је, ми ри си, цр ве но и пла во. Огром на пу нач ка
же на, ње на ду га ле па цр на ко са.
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Она сто ји ра ши ре них но гу.

Гле даш је. Ви диш ње не но ге.

Сто ји, ра ши ре на, кре ће се.

Не ста је, за ку ца ва че ки ћи ма. Ње ни по кре ти се пре ли ва ју и сме њу ју
и сме њу ју, да ље.

Ви диш ње не ве ли ки очи, отво ре не.
Про ла зиш по ред ње, осе ћаш ње но те ло, а он да се вра ћаш.

У под не идеш у кан ти ну.

Пре ла зиш за о бље ну ули цу. Кан ти на је пре ко пу та.

Ни ске ку ће у ни зу. Не до па да ју ти се за ве се, бес ко ри сне.

Не бо је из над, бра он. Дим плу та, а на зе мљи, де ло ви це ви.

Слат ка и на хе ре на ули чи ца, у њој си. Има мно го црн ки ња.
Пре ча га.

Ула зиш, идеш ка свом ме сту. Сто ло ви и клу пе, и му ше ме.
Има ју ма ле ква дра те на се би, све јед на ке, и ми ри шу.

Де тињ ство.

Се даш, освр ћеш се око се бе. Пу ши се хра на, ис пир ја ње но во ће. На ран џе и
хлеб, и са ла та у уљу. Лак то ви на сто лу, гле даш око се бе.

Не про бој но ста кло, ве ли ко и обло, си ви есцајг, оро нуо. Че сто
ста виш у џеп ка ши чи це, да их ку ћи по не сеш.

Та мо си, у осве тље ној кан ти ни, се диш, а у тво јој гла ви
је сли ка, мла да де вој ка у све тлом окви ру кан ти не, се ди.
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AP PEN DIX

Ка ква је ве за из ме ђу мог ис ку ства у фа бри ци, тог „лу дог“ ме ста и мог ис ку ства као 
пи сца?

Мо је ис ку ство у фа бри ци би ло је ра ди кал но: сва ку ствар је сме сти ло у од ре ђе ну 
пер спек ти ву а пре све га (иа ко то ни сам схва та ла) је зик, оно што је за јед нич ко свим 
ства ри ма, оно што љу ди и же не у по чет ку има ју као не што за јед нич ко. Ре чи ко је озна-
ча ва ју нај о бич ни је ства ри ви ше ни су би ле пре ци зне. Ра диш, за и ста? Је деш, за и ста? 
Жи виш, за и ста? Да би се би ло шта ис ка за ло, мо ра ло се осми сли ти. Мо жеш др жа ти 
го вор, али то ни је од го вор за би ло шта осим што све до чи о спо соб но сти др жа ња го-
во ра. Ка да сам по че ла да за пи су јем ово ис ку ство, по ку ша ла сам да оправ дам осе ћа ње: 
же ле ла сам да пи шем из ван, као и оно што је би ло у на шим гла ва ма, у су прот но сти са 
на ту ра ли змом, де тер ми ни змом, где су ства ри и би ћа та ко ре ћи на свом ме сту и од го-
ва ра ју сво јим де фи ни ци ја ма. Тек та да сам уви де ла ка ко „фа бри ка“ и свет „под фа брич-
ким не бом“ све до во де у пи та ње, кон та ми ни ра ју и мо ра се при зна ти, пра зне ис ку ство, 
чи не да се ис ку си пра зни на. Ре ци мо реч ри там, раз ми шљам о њој јер сам не дав но 
про чи та ла је дан чла нак о фа бри ка ма у Ки ни, шта то зна чи пра ти ти ри там мон та жне 
тра ке. Ове ре чи не зна че ни шта. По ста ја ти рит мом мон та жне тра ке би ло би мно го 
тач ни је. Мо же се та ко ђе го во ри ти о рит му из па кла. До ле са рит мом из па кла био је 
сло ган ’68. То је пи та ње ис ку ства али је на ци је, ка ко ствар но ис ку ство по ста је не ствар-
но, ка ко је зик по ста је ла жан, вар ка, и то пи та ње при па да сва ко ме, због то га ми на ту-
ра ли стич ки при ступ где се ре чи сво де на со ци јал не, пси хо ло шке окви ре ни је ни ка да 
од го ва рао. 

Ово пи та ње је за ме не и да нас жи во, у ра зним об ли ци ма, раз у ме се, кроз ро ман, 
по зо ри ште, по е зи ју, есе је. Ме ђу тим, пи та ње „фа бри ке“ увек је за ме не би ло по ве за но 
са ис тра жи ва њем је зи ка и ис пи ти ва њем лу ди ла. Да ли го во ри мо, ми сли мо, пи ше мо 
као у фа бри ци или на дру га чи ји на чин? Је ли ре че ни ца отво ре на или за тво ре на? Жи-
ви мо ли уну тар је зи ка као оту ђе ни по тро ша чи или као сло бод ни љу ди? Да ли се јед ни 
дру ги ма обра ћа мо као што се то чи ни уну тар фа бри ке? Да ли скла па мо ре че ни це без 
раз ми шља ња као да про из во ди мо пред ме те? Да ли го во ри мо осо би или ни ком од ре-
ђе ном? Же ли мо ли да сло ми мо осо бу ко јој упу ћу је мо ре чи? Же ли мо ли да на ша реч 
бу де по след ња? Је смо ли при сут ни или од сут ни у од но су на се бе? И ка да го во ри мо о 
„лу ди лу“, на шта то ми сли мо? На ме сто, си ту а ци ју, на чин по на ша ња ко ји је „луд“? Је ли 
је зик луд, да ли је је зик по стао луд? Ка ко мо же мо да се бо ри мо, уз по моћ ка квих фор-
ми, по ку ша ји ма да све три ви ја ли зу је мо, да про из во ди мо анег до те, кли шее ко ји су 
пра зни и агре сив ни, чак и смр то но сни, кли шее ко ји су при су тан об лик „опи ју ма за 
на род“? 

Они ко ји су про шли кроз штрајк и ста ње за у зи ма ња фа бри ке зна ју: нај бит ни ји до-
га ђај је увек пи та ње ка ко не ко при сва ја вла сти то ис ку ство, као и до сто јан ство и за до-
вољ ство ко ји про ис ти чу из ње га. Ко лек тив на ак ци ја по кре ће све раз ли чи те ка те го-
ри је љу ди, при мо ра ва их да ис ко ра че из се бе, рад ни ке, за по сле не, пре ка ри јат, и за-
јед ни штво се на тај на чин ства ра око ак ци је, ак ци је раз ми шља ња и за до вољ ства услед 
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раз ми шља ња. Под се ти мо се шта је Серж Де ни ре као о Љу би чу и на ци зму: пра ви от пор 
те ро ру ни је вр ли на већ је то од ри ца ње од ужи ва ња... Се ти мо се и Ран си је ро вих опи-
са „но ћи про ле те ра“ у XIX ве ку. Нај те жа и нај бит ни ја ствар је сте, чи ни ми се, жи ве ти и 
не до пу сти ти да вам се дик ти ра не ки ри там ко ји ни је ваш ри там, жи ве ти и на ћи об ли-
ке ко ји пре но се да ље оно што сте раз у ме ли, у од ре ђе ном тре нут ку, кроз ову бор бу, 
јер ти об ли ци да ље пре но се дру ги ма ис ку ство ка ко смо по сто ја ње учи ни ли мо гу ћим, 
на пра ви ли про стор за дру га чи ји жи вот.

(Са ен гле ског пре ве ла Ива на Мак сић)


