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БОКСИТ

От ка ко је ки ша на не ла у за пад не до ли не на сла ге из руд ни ка бок си та, у се лу ви ше 
не ма чи стих де во ја ка. Уза луд му шкар ци из мо чва ре сва ког ју тра од ла зе на ар те ске бу-
на ре, не мо гу да очи сте сво је ро го ве. А не ма ју ни чи ме, чак ни де вој ке опра ти. Кр ва во 
на шмин ка них уса на ту ма ра ју по фуд бал ском те ре ну, а јед на ста ри ца их га ђа су ше ном 
ило ва чом чим по ку ша ју да на пу сте огра ђе но под руч је. То је вре ме хи дри, ша пу ће шу-
мар. Град ски во ђа жи во ти ња ма шта пом чач ка по за ди не, уме сто кру тог ме са, џак пун 
слу зи. Отац ми не из ла зи из га ра же, са мо му се под вра та мо же гур ну ти чи ни ја су пе, 
али ће и то ис пљу ну ти кроз про зор. Ње го ве по ис па да ле зу бе чу вам у јед ном ба штен-
ском ла во ру. По не кад од њих гра дим бол ни цу, а не кад са мо ста вим је дан под је зик и 
по же лим сре ћан ро ђен дан. Кра јем ма ја се мла ди му шкар ци оку пља ју иза ва ло ва, у 
бе лим ко шу ља ма, ли ца на ма за них му љем. Про из вод на прак са, уми ру ју ро ђа ке из гра-
да, за бра ње но је фо то гра фи са ње. Оки ће не жи во ти ње го не ис пред трак то ра, звон ца 
и об лу ци, по јац ко при вом ши ба му шкар це. Пра знич ка по вор ка сти же у руд ник пе ска, 
где ће ода бра ни по се ћи же на ма ко су и са ку пи ти је у ја му. По јац па ли ло ма чу од ко се. 
Не ко ли ко ста нов ни ка по ку ша ва да фо то гра фи ше, а њих сво јим квр га вим удо ви ма 
по чи њу да про го не де ца из мо чва ре. У чи та вом ата ру се мо же осе ти ти ми рис из го-
ре ле ко се, а отац у га ра жи по чи ње да ри га. У ла вор пљу је кли ма ве зу бе, а исто вре ме-
но се сме ши као да су га на ву кли на ру ку ка квог ин те ли гент ног би ћа. И то је смрт 
бок си та, ни шта ви ше.

ПУ ШКИ НО ВЕ ГРУ ДИ
(1.) Ови ов де се пи па ју. Цма чу ва ку ум ске др жа че. Не ка жем да сам сен зу а лан, са мо 

сам му шка рац. Ови ов де бри шу сво је по ло ве као што мо ја мај ка бри ше гру ди ка да је 
бо ле.

 
(2.) Плес је јед на ма сна ма ши на. Ви си о кон цу или ка квој дру гој гим на стич кој спра-

ви. Сви не ка се ра до сно на ма жу. То је по след ња кли зма пред љу бав. Не ћу да гле дам 
ста ре му шкар це, али се по сле осам то увек де си. 

(3.) До нео сам гу се ни цу, она во ли маст. Гур ну ћу је у уво оној цу ри што још зна ру ски. 
Мо жда од то га бо ље чу јем, ма да сам на по слет ку и про пу стио Оње ги на. По шту јем 
кул ту ру те ла јер и ја кат кад лег нем у укра сни па пир и ка жем: по клон сам.
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(4.) Три бра та не ма ју до бре гру ди, али по сто ји ту и дру га му та ци ја. Не чач кај из ра-
сли не љу ба ви. Оне поч ну да цу ре, а он да џа бе ска чеш, не ћеш се ни ко га се ти ти. У ко-
ри ту је ка мен, и жен ске ства ри. Гу ра ју ћи је дан дру гог, иде мо по со ко ви ма.

(5.) Ови ов де пи па ју мо ју гу се ни цу. Ма да бих ја њу већ одав но за ме нио. Мо жда за 
не ки тро у гао, иако се и у ње му све ви ди. Не сме се осли ка ва ти ме ђу бу ти на ма. Не ма 
опро шта ја, хо ће мле ко од Пу шки на.

(6.) У овој су фа бри ци на пра вље не и гру ди мо је мај ке. Бе ше још до бо шар кад су 
их пра ви ли. По ме ни је то до бар рад: функ ци о ни ше и кад игра. Ни је би ла са Ру си ма, 
али је пу но пи са ма пи са ла мо ме оцу. Да ли пер си ра ју јед но дру гом? То ни је ка рак те-
ри стич но.

(7.) Је дан од тро ји це бра ће увек пла че. Док оно ра де он увек дре чи. Же лео би да 
бу де по клон дру гој дво ји ци, али њих са мо му шкар ци за ни ма ју. Вра ћам се пред те ло, 
у мле ко. У ње му не ма гу се ни ца јер је то мле ко са ис то ка. Хо ћу да бу дем као Оње гин 
по сле ки ре та же.

ВО ЛАН
Же лео бих јед ну ру ку јер бих њо ме мо гао да по ка зу јем, али, ако ни сам грам зив, 

же лео бих и је дан јај ник. По сео бих га у ауто и ре као да ми је то цу ра. Ве ли ком ру ком 
са мо бих на ње га по ка зи вао, али бих га ма лом увек ми ло вао. Он да ће до ћи вре ме да 
се рас ки не, али ја та да не ћу зна ти ку да да по сег нем. Јер куд ће ме од ве сти кад сви ра 
ра дио, и шта ће хте ти јај ник ако га од стра ним. На по след њој ру ци ко ји прст, и ко је 
стра но је зе ро по сле осред ње кри ви не?

МАЈ МУН-ФЕ ТИШ
Мај мун је са вре ме ном по стао сли чан оцу. Ка ко је ра стао, ме со се екс пло зив но 

ши ри ло. Као не ко ди на мит но мај мун че. Да ва ли смо му и да гле да те ле ви зи ју. Гле дао 
је ка ко ста са ва Гор дон, ма ла бе ба оран гу тан. Он му је био узор и отац. Гла ва му је по-
ста ла ве ли ка, као не ка из ра сли на. Мно го смо га во ле ли. По кри ва ли смо му очи ка да 
су на те ле ви зи ји во ди ли љу бав. И ка да су се па ри ли. Ја сам га ку пао; с вре ме ном сам 
по стао са вр ше ни пе рач жи во ти ња. Струч њак. И дру ги су тра жи ли да пе рем њи хо ве 
мај му не. У мо јим ру ка ма су се пре тва ра ли у ме ку ка шу. Хра ње ње је већ јед но став ни-
ја де лат ност: на ма за ли би смо на се бе хра ну, а он би је оли зао. И та ко смо учвр сти ли 
са вез. Био си мој див ни. Као ан ти бе би-мај мун, као тран сплан та ци ја из не ког срећ ни-
јег те ла. За и ста смо би ли до бри пре ма ње му, а он нам је обез бе ђи вао днев ну до зу 
хор мо на јер му је то био по сао. Са мо је с вре ме ном по стао сли чан оцу. По чео је да 
гу би жив це. И Гор дон је пре зрео. Смрад је дан. Мај мун би, као де бе ла жи во ти ња, сва-
ког ју тра трч ка рао. Мр зео сам ка ко пе реш су до ве. Мај мун би пре ба ци вао од го вор-
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ност на дру ге и пра вио про бле ме, он да би срао, па би се нер ви рао. Ис ту као би ме 
кад бих пре ви ше јео. Тих да на ни је би ло ми ло сти. То ви ше ни је спра ва из сно ва, већ 
је дан по ди вља ли са до-го блин. Не во лиш мо је бу ти не, а ја мр зим ру ку. Та ко се мо же 
раз де ли ти и ви ше љу ди, по ме шаш их и на кра ју не мо жеш да их ра ста виш. Ја сам са мо 
че као (као у ка квом ло ши јем фил му) да, ка да уђем у ку хи њу, он се ди на сто лу. Са мо 
би гле дао, па би њих дво ји ца умр ли пре не го што се и по ме ри.

СПО ЈЕ НИ СУ ДО ВИ
На су ми це из бо де на
де вој ка ћу ти, не пу шта.
Оми ље на реч јој је: ушна шкољ ка.
Жи ви као под ста нар и оста вља
јед ну си ја ли цу упа ље ну, кад уве че
по ђе да тр чи, кад ли ју
ас фалт. (Кат кад су јој не ка
уста око гру ди, али је то
пре са мо пред о се ћај.)
Пи ше до ма ћи за да так
о спо је ним су до ви ма,
а кап ма сти ме ђу цр те жи ма
у књи зи бо де јој очи;
на то је об у зи ма вр то гла ви ца.
Спу шта се у ал фу, али та мо већ
не ког има. У тај ној со би
по ста вљен сто че ка
глад не при ја те ље. Де вој ка
за се бе за др жа ва име,
по том је у гур ња ви уда ра ју у ле ђа,
па од све га мо ра да се опро сти.
Осе ћам ње ну ко су ка ко ми
пред ТВ-ом ра сте у гла ви. Ма зи
ме из ну тра, али је не кад ис по вра ћам.
Тад ви дим не зна на уста
што ли ју ас фалт у там не ку пе.

(Са ма ђар ског пре вео Иван Па ви чић)




