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НИ ШЧИ
Wenn ar me Le u te nac hden ken, soll man sie nicht 
stören. Vi el le icht fällt es ih nen doch ein.
(Кад си ро ма шни љу ди раз ми шља ју, не тре ба им
сме та ти. Мо жда се не че му ипак до се те.)

Рил ке

ПИ САР

Мо же се кат кад, у не ким окол но сти ма, за па зи ти онај ћу тљи ви по је ди нац, 
ко ји, се де ћи у не кој че ка о ни ци, ра ди не што по сво ме ко ле ну. Као да по оној 
си вој тка ни ни сво јих пан та ло на по ку ша ва да за пи ше не што, нок том. Зна се 
тај сав уне ти у овај свој на ум, не при ме ћу ју ћи ни ко га око се бе, упор но чрч ка-
ју ћи не што по се би са мом, као да он де има ко мад хар ти је, на ко јој упра во 
то га ча са тре ба да ис пи ше не ка кву по ру ку, ко зна ко ме, мо гу ће не ку вр сту 
те ста мен та. А мо жда тим на чи ном са мо же ли по бе ле жи ти сво је днев не тро-
шко ве, за хлеб, но ви не и трам вај ску кар ту.

ВРАЏ БИ НЕ

У оно вре ме до шло би чо ве ку да вра ча сам са со бом, на да ју ћи се, ка ко оче-
ку је, да ће број ње го вих ко ра ка до угла би ти па ран, па да ће, баш ка да по ми сли 
на то, упа ли ти се улич не све тиљ ке. У нор мал ним при ли ка ма о то ме не тре ба 
во ди ти ра чу на, а и та да, за слу чај да успе у овој ин тим ној лу три ји, он да, ма кар 
ина че био и су мо ран, чо век мо же, бар за крат ко, по ве се ли ти се и охра бри ти.

ШИ ФРЕ

Са мо ка да би љу ди око те бе има ли не ка кву озна ку на ре ве ру, чи ме би се 
већ из да ле ка ви де ло да је овај за те бе, а онај про тив, бар јед но ско ро не рас-
по зна тљи во „з“ или „п“, чи ме би се – без об зи ра на ону на мр ште ност и нај-
пра вед ни јег, па опет на ту опа сну ве се лост код злих – ви де ло с ким тре ба, а 
с ким не – али ова ко, у го ми ли ско ро исто вет но по гу жва них ли ца, ка ко се 
сна ћи, ка ко про бо ра ви ти вре ме, ка ко пре жи ве ти? 

ХИ БЕР НА ЦИ ЈА

Ма ка ко из гле да ло да не ко, за гле дав ши се у јед ну тач ку, у том гр чу свог 
ви да по сти же тре ну так не по му ће ног ми ра, ко јег, бар за крат ко, ни шта са 
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стра не не мо же угро зи ти, ипак, у дну ње го ве све сти мо ра по сто ја ти зеб ња, 
ни је ли тим не ра зу мљи вим хи ром ока до спео у оно под руч је хи бер на ци је, 
опо ме нут да ни је све ни у ми ру, јер шта ће ти пре о ста ти ако свет пот пу но 
диг не ру ке од те бе!

АХИЛ И КОР ЊА ЧА

Ни је зго ре га зна ти по не што из кла сич не ста ри не, јер упра во та ко раз у-
ме ћеш да, иду ћи од угла пре ма ње ном осве тље ном про зо ру, мо же би ти при-
род но да се сва ки твој ко рак ско ро нео сет но скра ћу је, па да, што да ље од-
ми чеш, све ви ше па даш у власт оног ин фи ни те зи мал ног ра чу на, а по овом, 
са свим је ја сно ка ко у је дан мах ви ше уоп ште не ћеш би ти у при ли ци да идеш 
на пред, сав твој на пор да до сег неш њен дом сру ши ће се на са свим на уч ној 
ба зи, јер чо век за пра во ни ку да ни је у ста њу сти ћи, и ка да се бо ље узме, ско-
ро да ни је у мо гућ но сти ни да се по ме ри с ме ста. 

РАВ НО ТЕ ЖА

Бар да не по сто ји та стал на на ва да зе мљи не те же да сва ку, и нај ма њу 
ствар од мах при ву че к се би, за рад ко је, а не због об ру ше ног ек се ра, па ла је 
по жу те ла ма ми на фо то гра фи ја, без то га ти не би ис па ла ча ша из ру ке, ти сам 
ни ка да не би, из гу бив ши рав но те жу, по ср нуо на ули ци, а и су сет ка, ко ја је 
ско чи ла са бал ко на, оста ла би ко зна ко ли ко ду го у зра ку, док са свим не про-
ме ни сво ју коб ну од лу ку.

ПРО ФЕ СИ ЈА

Без об зи ра ка ко то зву ча ло ру жно, али при ли ке су учи ни ле да чо век, се де-
ћи и на обич ној клу пи у пар ку, про ве де мно ге го ди не не ме ња ју ћи ни свој став, 
ни сво је схва та ње да упра во то, ова ње го ва не по мер љи вост, су прот ста вље на 
че сто сум њи вим на ва да ма дру гих љу ди, чи ни та ко ђе јед ну про фе си ју, за ни-
ма ње ни бо ље ни ло ши је од оста лих, са мо што о овом, услед сво је трај не не-
за по сле но сти, мо же нај зад до бро, твр до и не по ко ле бљи во да раз ми шља.

НА У КА

А за пра во, са мо вр ло си ро ма шан чо век има до вољ но мо гућ но сти да осмо-
три све пре ли ве сме ђег и си вог на ку ћи ци јед ног пу жа, да при ме ти ка ко 
ољу ште на је бо ја на вра ти ма уре да где је тра жио по моћ, да вр ло пом но раз-
гле да ону ру жи ча сту мр љу у оку де вој ке ко ју је срео у трам ва ју, па, с об зи ром 
на сво ју стр пљи вост и ве ли ку ко ли чи ну вре ме на ко је има, ка да би са мо би ло 
при ли ке, сво јом по сто ја но шћу сва ка ко би се мо гао укљу чи ти у свет на у ке, 
док ова, пра во је чу до што без та квих љу ди уоп ште по сто ји. 
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ПУ ТО ВОЂ

Осим ка да бих био си гу ран да ће ми по мо ћи не ко, ко га на ули ци упи там 
ко јим прав цем до ћи ћу та мо где сам на ме рио – али из ис ку ства знам да сам 
то ли ко пу та био упу ћен кри во, или из не зна ња, или из отво ре не зло бе, што 
се кат кад очи ту је на ли цу оно га – па он да за зи рем да се обра тим би ло ко ме, 
ма кар ишао кри вим пу тем, с об зи ром да је ја сно ка ко пра вих пу те ва и не ма, 
не го по сто ји са мо лу та ње, вр лу да ње и бес пу ће, са мо ту ма ра ње и гла ви ња ње 
без кра ја и кон ца.

НА ВА ДА

Ма кар га на то ни ко не го нио, чо ве ку че сто до ђе да, са гнув ши се, до хва ти 
ову или ону мр ву с по да, па да је од не се на не ка кву хр пу, јер му се мо же учи-
ни ти ка ко тим не знат ним по те зом уна пре ди ће оп ште ста ње у око ли ни, у све ту, 
а нај пре, у сво јој уз не ми ре ној ду ши.

ОВИ ТАК

Ка ко је са мо у ра ни јим вре ме ни ма сва ко, без ика квог раз ми шља ња, ба цао 
ма ко ји ко мад па пи ра, чи ме не што би ло је упа ко ва но, сма тра ју ћи да на све ту 
по сто ји до вољ но ства ри ко је не по треб но је чу ва ти, а ис по ста ви ло се да је у 
је дан мо ме нат из о ста ло све оно, у та кав па пир умо та но, па да је ди на ро ба 
ко ја нам је пре о ста ла, тај ови так је, тан ка скра ма без са др жи не, до ка зу ју ћи 
са ма со бом да без ње, и ова са свим пра зна по шиљ ка људ ских по тре ба, би ла 
би још си ро ма шни ја и гор ча.

ПО КРИВ КА

Ше шир, то мо жда ни је оно нај бит ни је, али ако се до бро раз ми сли, он ипак 
чи ни не ка кву по крив ку, ваљ да је ди ну ко ја чо ве ку у тим вре ме ни ма пре о ста-
је. Јер ако се узме у об зир кач кет, ко ји ти се ну ди као за ме на, од мах се ви ди 
да је он по стао та ко што је по ште ђен тек бед ни шиљт не по сред но из над 
очи ју, а све дру го гру бо је од ре за но. Кач кет је је дан об ре за ни ше шир и ни шта 
дру го, он мо же шти ти ти од ки ше је ди но нос и то ма ло ли ца, али во да ли је са 
свих стра на, по себ но у по ти љак и у уши. Са мо, то ли ко вре ме на, го ди не, де-
це ни је, про шле су нам без ше ши ра, па смо ипак жи ви!

СЕН КА

Не мо раш од мах по ми сли ти ка ко онај чо век, ко ји упор но иде за то бом, 
не што ло ше сме ра, ра де ћи за не ку тај ну слу жбу или кри ми нал ну по ли ци ју, 
кад је вр ло мо гу ће да и он, као и ти, не зна ју ћи ку да би, иде на су ми це за тво јим 
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цр ним ка пу том као за не ка квим во ди чем, на да ју ћи се је ди но, слич но те би, 
да ће у би ло ко јој рад њи про на ћи то ли ко по треб ну чет ки цу за зу бе, шпул ну 
бе лог кон ца или отва рач за кон зер ве, ства ри ни штав не, али нео п ход не за 
на ста вак жи во та то ком сле де ћих не ко ли ко не де ља.

ПО ТРЕБ НИ ДО ДА ЦИ

Ка да би се кат кад ви де ло ка ко по је ди ни чо век ву че ули цом ко мад не че га, 
во до вод ну цев, да ску, или не ра зу мљи ви део јед ног стро ја, а ње му у су срет 
иде дру ги не ка кав чо век ко ји та ко ђе има не што у ру ци, као да је од ва лио део 
олу ка или от ки нуо но гу не чи је сто ли це – би ло би си гур но да та мо где ти љу ди 
жи ве, не до ста је баш то, во до вод на цев, ле тва, ге лен дер, са мо што ове но во-
про на ђе не ства ри ни су ни ка ко мо гле да се она мо умет ну, не го се све по ка-
за ло не спо ји во и пот пу но не у по тре бљи во.

БЕ СМИ СЛЕ НО

Ове две кр пе на ђе не ме ђу ста рим ства ри ма, мо жда не ка да углед не, на-
чи ње не од фил ца, али да нас на лик на две по це па не ча ра пе, са не ким јад ним 
гај ка ма од о здо – па ко је мо гао би ти то ли ко луд да, ко зна из ко јих раз ло га, 
ова ко не што на вла чи пре ко ци пе ла, кад њи ма у са да шње вре ме пре је по-
треб но да им се по кри ју ру пе у ђо ну, и да се, ако је ика ко мо гу ће, про на ђе 
би ло ка кав ка нап или ко ма дић жи це, уме сто не ста лих пер тли. 

ЗА ТУ РА ЊЕ

Ех, ка да би се се тио где си оста вио ону ло па ту, она деч ја ко ли ца, онај ки шо-
бран, све са ме сва ко днев не ства ри, дру ги ма мо жда не по треб не, али те би, ко ји 
по ки ши тре ба да ис ко паш онај кром пир са ле ди не, па да га тим ко ли ци ма до-
ве зеш до ку ће – про па да ово као за ми сао, за то што не ка ква па ко сна по ја ва 
за ту ра ња до ла зи у за ме ну за ред и уред ност, а си гур но је да све ове, жи вот-
но ва жне по је ди но сти, скри ва ју се не где на до хват, она ко ка ко та јан стве ну 
гу шча ри цу от крио би ме ђу гра њем и ши бљем, је ди но ако пре о кре неш цр теж.

ГЛАД

Ка ко је чо век у оску ди ци мо гао из јед не ста ре књи ге по у чи ти се си сте му 
да глад ута жи си са њем ко ма ди ћа др ве та, тре ба ло би му би ти ја сно да, ако 
не ма при ру ци ни ту про кле ту тре ску, мо же за исту свр ху ко ри сти ти не ко 
бо ље дуг ме, пе то ди на рац – по го то во ако овај ви ше ни је ва же ћи но вац – он да 
ко ма дић ста кла – ако га је во да већ ис по ли ра ла та ко да ви ше ни је оштар – 
не ка кву гај ку, му тер, део од шал те ра, уну тра шњост фа сун га, ма њи кључ, све 
то са мо до оне гра ни це да се, ма кар и за кра ће вре ме, уми ре же лу дач ни со-
ко ви, а ни ка ко да се не што од овог про гу та, јер ваљ да до то га још ни је до шло!
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СПРЕТ НОСТ

Бар да си у ста њу да са ста виш два ко ма да по ки да не жи це, да угла виш 
ис па лу но гу од сто ли це у ону уду би ну ко ја јој при па да, да тим ко ма дом кр пе 
тач но по кри јеш ру пу на пан та ло на ма, од мах би све тлост по но во си ну ла у 
твом со бич ку, имао би на шта да сед неш, а на ули ци ви ше не би крио ону 
по це по ти ну на ко ле ну – али не што ти не до ста је у том јед но став ном за на ту 
елек три ча ра, шнај де ра и сто ла ра, па без об зи ра на тво ју пу сту же љу за на-
прет ком, све оста је она ко ка ко је би ло. 

ЧУ ЂЕ ЊЕ

Раз гле да ју ћи но ви не у град ској чи та о ни ци, не мо жеш ни ка ко да се на чу-
диш оним сил ним фо то гра фи ја ма, на ко ји ма ле по из бри ја ни љу ди, оде ве ни 
у пан та ло не и ка пу те од истог ма те ри ја ла, хо да ју по не ком пре двор ју по пло-
ча ном мер ме ром без ијед не пу ко ти не, др же ћи кат кад у ру ци ча шу ис пу ње ну 
про вид ним ру жи ча стим ви ном – ка ко то не ко ме по ла зи за ру ком да и оно 
оде ло, и онај под, и она фи на теч ност у ча ши не ма ни ка кве мањ ка во сти, да је 
све у жи во ту тих љу ди на свом ме сту, ка да за пра во зна мо да ства ри све та ужа-
сно су ис пре ту ра не, да су раз ба ца не по сву да, да тру ну у сме ћу и пр љав шти-
ни, и да је ско ро не ве ро ват но да се из тих окол но сти ика да мо гу иш чу па ти..

РА ЧУН

Ко је, с ка квим пра вом из ми слио све те број ке, чи ме ис пи сан је ра чун за 
стру ју, за по кр па не хла че, за по ла ки ле кром пи ра – па да тај не ко од ре ђу је 
ко ли ко си те жак и ви сок, он да ко ји број ци пе ла но сиш, она ко ка ко твр ди ко ли-
ка су ра сто ја ња из ме ђу по је ди них не бе ских те ла, и све та ко – ка да, у скла ду 
са при род ном људ ском сло бо дом, у твом жи во ту, кре та њу и чи та вом ду шев-
ном ста њу не би сме ло би ти ни шта из мер љи во, ни шта огра ни че но, ни шта 
усло вље но би ло ко јом од че ти ри основ не ра чун ске рад ње!

СО БА

Мо ра, по ми слио би чо век, да не где по сто ји јед на со ба, са свим пра зна, 
ко ја за бо ра ви ла је све што се икад у њој до го ди ло, као упра во ро ђе на, ли ше-
на сва ког људ ског са др жа ја, ле пог или ру жног, за др жа ва ју ћи са мо сво ју вла-
сти ту, со би ну суд би ну, свој уна пред оси гу ран по у зда ни век тра ја ња, сво ја 
го ди шња до ба, сво ја на из ме нич на све тла и та ме – е, у ту со бу, тај чо век мо гао 
би од ву ћи те рет соп ства, да га, ли шен све га оста лог, па жљи во рас по ре ди по 
угло ви ма, оста вља ју ћи онај про стор на сре ди ни и да ље чи стим и пра зним, 
још увек на да ју ћи се да ће се баш ту, би ло кад, од и гра ти ње гов пред сто је ћи 
жи вот. 
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СА ДРУГ

Об гр лив ши онај отр ца ни ко жни џак, ко ји се, за бо ра вљен, кла тио ока чен 
не где о строп, по ми слио је чо век да у чи та вом том си вом гра ду ово је је ди но 
би ће ко је би му мо гло би ти вер но, с ко јим би мо гао чи ни ти шта му је во ља, 
а да и ми мо свих бу бо та ка ко је би од ње га при мио, ово не узме му за зло. 

КАО ИЗ КЊИ ГЕ

Ако не ко до жи ви да му уки ну те ле фон, да му ис кљу че гре ја ње, за вр ну 
сла ви ну са во дом, ако му од се ку жи це елек трич не стру је, па му чак за пу ше 
це ви за до вод пли на, ако му из не су сав на ме штај, за пле не сва ку мо гу ћу ствар 
из ку ће, све до по след ње ка ши ке, оста вља ју ћи га да се ди на го лом по ду у 
са свим пра зној со би, мо ра се до се ти ти да он ни је је ди ни ко ме се та ко не што 
до га ђа, па ако га ишта мо же уте ши ти, то је сва ка ко суд би на оног не срећ ни ка, 
ко ји, као жр тва бро до ло ма, на шао се на пу стом ото ку, где је са мо соп стве ним 
сна га ма и по себ ном при себ но шћу ума, био у ста њу да, по ла зе ћи од ну ле, 
ус по ста ви, ско ро ни од че га, сав свој пре ђа шњи жи вот.

СЛИ КА

Ка да се нај зад до мог не при ли ке да код фо то гра фа на углу из мо ли сво ју сли-
ку, уско ро ће, по што фо то гра фи је бу ду раз ви је не, тај чо век уви де ти да она осо-
ба на сли ци ни нај ма ње не ли чи на ње го ву соп стве ну пред ста ву о се би са мом, 
али шта вре ди има ти иде ју о вла сти том из гле ду, јер ова, у рас по ре ду свет ских 
до га ђа ја, не игра ни ка кву уло гу, па му пре о ста је да се по ми ри са чи ње ни цом да 
не пот ку пљи во око ка ме ре ваљ да зна бо ље ка ко ко из гле да, не го та ми зе ри ја од 
са ме му ште ри је, са сво јом бо ле сном ма штом, пу ном не ра зум не не скром но сти!

ОД НУ ЛЕ

Без об зи ра што те то мо же обес хра бри ти, али је у ства ри нај бо ље да у 
свом жи во ту, и за ње го ве по тре бе, поч неш од ну ле, па да сто је ћи на углу оне 
ули це, сам, без иче га у џе пу и са са мо не ја сном иде јом ка ко да ље – у то ме 
про на ђеш под сти цај да нај пре пре ђеш ули цу – што је тек пр ви ко рак – па 
по том, сто пу по сто пу, поч неш ис пу ња ва ти сво ју соп стве ну за ми сао, нео ви-
сно од свег до са да шњег раз во ја пла не те, јер она, баш да то и не при зна отво-
ре но, мо же оп ста ти са мо ако овог ча са осе ти да се кроз те бе об на вља сав 
њен ду го трај ни рад у ле де ној оба мр ло сти ва си о не. 

ПА ТВО РИ НЕ

Ка да се не ко ме учи ни да та мо, на оном уда ље ном зи ду, угле дао је је дан 
рај ски пре део – ма кар овај био не ка ко ше па во на сли кан, чи ме се од мах ви ди 
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ка ко то ни је ни ка кав рај ски пре део – са мо тре ба би ти упо ран у то ме да то 
је сте рај ски пре део, па ћеш схва ти ти ка ко и са свим тра ља во на цр та на др љо-
ти на тог пре де ла по ста је све ви ше је дан рај ски пре део ко ји ће ово (рај ски 
пре део), би ти све ви ше, што ви ше у ње га бу деш ве ро вао – чи ме ће се нај зад 
от кри ти пра ва при ро да људ ских би ћа, јер та при ро да за пра во не сто ји ни на 
че му, не ма ни ка квог ослон ца, а ова ко, та ко би се по ка за ло да га има, са мо 
тре ба упор но и не тре ми це гле да ти у онај зид, и то је све!

СО МА

Ако би, из не ја сних раз ло га, ви део кат кад пред ме те око се бе дво стру ко, 
ако би по не кад чуо не по сто је ће зву ке, или бар по чео нео сет но ву ћи јед ну 
но гу – мо гао би се на да ти да ће ти ме за до би ти ка кву та кву су ћут, али као за 
па кост, ње гов жи вот про ти че без ика квих те го ба, оно зу ба што му је пре о ста-
ло ни кад га не бо ле, чак ако је из гу био до бар део ко се, то му не пред ста вља 
ни ка кав ма њак, на ви као је да ле жи у хлад ном, да му при ја и вр ло тврд хлеб 
– па шта он да учи ни ти с тим про кле тим, не са ло мљи вих и не у ни шти вим, коњ-
ским, жи во тињ ским здра вљем!?

ЗЕБ ЊА

Ка да те пут на не се у је дан од оних там них про ла за у гра ду, не би ли бр же 
сти гао ку да си на у мио, не тре ба од мах да по ми слиш да ће та мо, ка ко сто ји у 
уз бу дљи вим при по ве сти ма, на ћи се мрач на при ли ка са но жем у ру ци, јер, 
чак ако се он де и за де си не ко ту роб но ли це, за коп ча но до гр ла у отр ца ни 
ка пут, мо жда би то био са мо не ка кав бед ник ко ји се скло нио од не ми лих 
до га ђа ја на ули ци у овај мир ни кут, спре ман да ту за ну жду чак и пре спа ва 
– не мој да кле, ми сли ти на нај го ре, јер ко ме би тре ба ло да те на ђу та мо пре-
се че ног гр кља на, па он да са мо гле дај да се на ми ру до хва тиш сле де ће ули це, 
ако на њој имаш ика квог по сла. 

ПУТ НИК

Чак и на том ко ма ди ћу па пи ра, ис це па ном из не ког ту ри стич ког во ди ча, 
ко ји се на шао на клу пи у пар ку, чо век је у ста њу, ма кар и у вр ло ума ње ним 
раз ме ра ма, да са гле да це ло ви ти рас по ред све та, па све јед но што, услед пре-
са ви ја ња из гу бље не су чи та ве ње го ве по кра ји не, мо жда нај леп ше ко је по-
сто је – у ста њу је он да сво јим око ре лим пр стом хо да ова мо или она мо, да 
за лу та у не ки да ле ки град на се ве ру или да се спу сти до сун ча ног при мор ја, 
а да му ово ни ко ни чим не мо же осу је ти ти или за бра ни ти.

ЕПИ ФА НИ ЈА

Иа ко већ ду го ни је би ло при ме ће но оних сит них ство ро ва ко је зо ве мо 
вин ским му ши ца ма, ипак се у по след ње вре ме, ту и та мо, мо гао за чу ти ско ро 
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је два по сто је ћи ле пет њи хо вих та на них кри ла, а по том и оне са ме, у свом 
оча ра ва ју ћем ле туц ка њу око ове или оне ча ше. Ка да се све узме у об зир, 
тре ба ло је по ве ро ва ти да ово и ни су пра ва при род на би ћа, не го да, да ле ко 
од сва ке збиљ не епи фа ни је, при ка зу ју оне не ко ду хов но ста ње, оба вља ју ћи 
јед ну слу жбу на ја ве оних до га ђа ја, ко је ви ше ни ко не оче ку је.

НЕ ДО У МИ ЦА

Ка да би не ко у то вре ме по сма трао са стра не по ко јег чо ве ка на ули ци, не 
би мо гао уста но ви ти чи ме се тај ба ви – јер да је ма кар но сио не што ис под 
ру ке – али ни је! – па је ве ћи ном са мо ста јао на оном углу, с ру ка ма у џе по ви ма, 
као да сам со бом пред ста вља не ка кав без бри жан на род, пун за до вољ ства што 
по сто ји, што је жив, ми мо свих не да ћа ко је тај жи вот до но си. По сле се ви де-
ло ка ко овај срећ ни по је ди нац пре ла зи ули цу, јер је по ми слио да на дру гој 
стра ни тро то а ра мо жда има не чег за ни мљи ви јег, али ка ко то га, из гле да да 
та мо ни је би ло, овај исти створ вра ћао се ова мо, ода кле је по шао. Са да се 
мо гло при ме ти ти да има ви ше та квих љу ди, као да је чи тав је дан крај жи вео 
у не кој лу дој на ди, да и на та ко пу стој ули ци мо ра ће се, кад-тад, не што до го-
ди ти – би ло је пра во чу до што то га не чег, ни та мо, на дру гој стра ни тро то а ра, 
још ни ка ко не ма!

ВРЕ МЕ

И ма ка ко се не ко упи љио у онај ве ли ки ча сов ник на углу, из гле да ло је 
ка ко ова го ле ма ска заљ ка, као укле та сто ји у ме сту, све јед но што по свим 
ре гу ла ма, астро ном ским, ко смич ким, со ци јал ним и људ ским, вре ме би мо-
ра ло не за у став но ићи сво јим то ком, а бу ду ћи у том не из бе жном по го ну ипак 
је не што на из глед за пи ња ло, оста ја ла је пу ста на да тог уз не ми ре ног чо ве ка 
– са мо да се ота ља сле де ћих по ла са та, па још то ли ко, да се ка ко та ко до че ка 
ве чер њи сми рај да на, па да осва не сле де ће ју тро – али ка ко се то мо же по-
сти ћи уз ово тро мо, без вољ но и ско ро бо ле сно про ти ца ње сва ке бож је 
се кун де?!

ДО ВИ ТЉИ ВОСТ

Ка ко уоп ште мо гу ће је од не у по тре бљи вих кар то на, ба че них из не ке рад-
ње, од пле ха, на ђе ног по ред же ле знич ке пру ге, од жи це ко ју не ко је без раз-
ло жно омо тао око јед ног те ле граф ског сту ба – од све га то га на чи ни ти ка кав-
та кав кров над гла вом, као што се од про ва ље ног сун цо бра на ис пред не ке 
ка фа не, с ма ка за ма и ма ло кон ца, мо же ис кро ји ти не што као ка ба ни ца, све 
то ће ићи је ди но ако чо век про на ђе у се би бар не што спрет но сти, ка квом 
из гра ђе не су све ве ли ке ства ри у све ту!
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ПО У КЕ

По сма тра ју ћи не ка кав филм, чо век би мо гао да се упи та шта то чи ни онај 
ју нак у ки шном ман ти лу, ко ји хо да ули ца ма, ула зи у те ле фон ску го вор ни цу, 
по том се ди у јед ном ба ру чи та ју ћи но ви не и пи ју ћи не по зна то пи ће – че му 
при па да, и ка кву свр ху има ју сви ти ње го ви по те зи, ко ме је узео да те ле фо-
ни ра, шта је са мо на ме рио да на ђе у оним но ви на ма, от куд му но вац за оно 
пи ће, па нај зад, ка ко је смо гао тај фи ни ки шни ман тил, и где се са мо на ла зи 
овај град у ко ме мо гу ће су све те сце не, све те рад ње ко је, ка ко из гле да, он де 
уоп ште ни су за бра ње не?

МР ВА

Са мо да је ње на ру ка скло ни ла ту ма лу мр ву са мо га ра ме на, он де, на углу 
пу сте ули це, на сре ди ни то га ве ка, све би по шло на бо ље, од но си би се сре-
ди ли, мр жња би се ути ша ла, псе би пре ста ли да ту ку мот ка ма, сред ња тем-
пе ра ту ра по ра сла би бар за ма ло – али ни је!, ни је ње на ру ка до шла до мо га 
ра ме на, она мр ва оста ла је та мо где је и би ла, ни шта од пред ви ђе них по бољ-
ша ња ни је се оства ри ло, жи вот је остао ка кав је и био, не по пра вљив.

НИ ШЧИ

Не тре ба та ко ола ко пре ћи пре ко оних ко је сма тра мо ни шчи ма, ко ји не 
зна ју где су ни шта су, ко ји ни ка да ни су чу ли за че ти ри основ не ра чун ске рад-
ње, не раз у ме ју ка ко се от кљу ча ва кљу чем и ка ко се јед но дуг ме мо же без 
те шко ћа про ту ри ти у сво ју ру пи цу – јер у њи хо вом чи стом ср цу има кат кад 
не у по ре ди во ви ше ра до сти, та ко рет ке, већ то ли ко ду го ско ро не по сто је ће.

ОПО МЕ НА

Тре ба са мо да се се тиш ка ко онај крај кон ца је два ула зи у ма ју шни про рез 
на игли, ка ко врх шраф ци ге ра те шком му ком успе ва да про на ђе је два при-
ме тан жлеб у гла ви ша ра фа, ка ко ви сак не ра зу мљи во за што, али ипак не ка ко 
за у ста ви се на по треб ној тач ки – па да схва тиш ка ко твој днев ни рад око 
ску пља ња сме ћа са ули це, не зах те ва чак ни то ли ко пре ци зно сти и па жње као 
код игле, ви ска или шраф ци ге ра, не го тек ма ло до бре во ље и са мо по у зда ња, 
чи ме ће мно го то га на све ту би ти по пра вље но и до ве де но у ка кав та кав ред, 
ко ји до ли ку је чо ве ко вом жи во ту.

СТВАР

Ка да би са мо ус пео, по ми слио је тај чо век, да про на ђе не ку ствар ко ја 
до тле ни је ни ко ме при па да ла, ко ју ни ко ни је од ба цио или из гу био, ко ја чак 
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још ни је ни из ми шље на, на пра вље на, об ли ко ва на, ута на че на да би би ла ствар 
– а си гур но је да би она је ди на би ла до стој на да се на зо ве ње го вом, па и он 
сам, ма кар се гро зио сва ког вла сни штва, мо гао би се по на да ти да не што има.

УБР ЗА ЊЕ

Да је би цикл тог чо ве ка још увек имао ка кав-та кав из глед, да му ни је ис-
кри вљен био гу вер нал, обе гу ме пот пу но из ду ва не, а пум па укра де на, исто 
као и ма ла лам пи ца ко ја је не кад ве се ло све тле ла цр ве ним све тлом, па да, 
ре ша ва ју ћи се свих тих кон ди ци о на ла, за ја ши, као и не кад, ово сво је по слу-
шно кљу се, мно го бр же сти гао би на крај гра да, гле да ју ћи с ра зу мљи вим 
по но сом на оста ле љу де без би ци кла, са мо што би, сти гав ши она мо, схва тио 
да у том де лу ва ро ши не ма ни ка квог по сла, не го је ти ме тек улу до убр зао 
про ток свог да на, чи ја са др жи на ско ро да је про тра ће на у не кој не здра вој 
нер во зи, уме сто да овај, ма ка ко био пуст и без ика квог пла на, тро ши ла га но, 
као да ће веч но тра ја ти.

ПА КО ВА ЊЕ

Ако би би ло ика ко мо гу ће, да све оно нај ва жни је из чо ве ко вог жи во та 
ста не у јед ну ку ти ју, та ко да се у њу мо гу сме сти ти мно ге ма ње ку ти је, па у 
ове си ја сет још ма њих, чи ме би се до би ло у не ка квој еко но мич но сти, а да 
код то га и да ље оста не бар ма ло сло бод ног про сто ра за не што што сва ко 
мо же за бо ра ви ти, док ис по ста вља се да упра во то, за бо ра вље но, оно је нај-
бит ни је, чи ме би се не чи ја суд би на пот пу но са чу ва ла! 

НЕ ЗА ДО ВОЉ СТВО

И он да, ка да не ко оства ри сав свој днев ни план, да по кр па и опе гла сво ју 
ле пу пла ву ко шу љу, да че ки ћем ис пра ви ка ши ку ко ја се ис кри ви ла, да иш чу-
па ек сер из ци пе ле ко ји га да ни ма му чи, да од не се сме ће и ба ци га иза ку ће, 
ипак, ако се све са бе ре, оста је и да ље, не зна се за што, не ка кво не за до вољ-
ство у ње му!




