
Звон ко Ка ра но вић

ГЛАСО
ВИ

ОДР ЖА ВА ЊЕ ДИС ТАН ЦЕ
ЗА ВР ШНИ АКО Р ДИ КВАР ТЕ ТА

Сле па де вој чи ца дрх те ћи тр чи низ але ју, а ка сни је као сен ка од ми че дуж хлад них 
зи ди на, окру же на бај ка ма и све тим ле ген да ма. Тракл. Ста ро не бо нат кри љу је но во не бо. 
Нео н ски нок ти за ри ве ни у пу стош пра зних лет њих ха љи на. Ус пи ња ње, исто вре ме но 
и про па да ње. Из бри са не гра ни це ви дљи вог. Ур ба на пост ху ма на анк си о зност. Не на
го ми ла ва ти екс пре си је! Исто вре ме но би ти спо ља и би ти уну тра. Ка сар на. Вој ни ци. 
Ли це над бе ле жни цом. Ли це с под оч ња ци ма. Не сре ћа ни је оправ да ње. При бра ност 
увек прет хо ди бру тал но сти. Са мо по пу стљи вост до но вог зи да. Из про шло сти не пре
ста но ис кр са ва не што про тив че га мо рам да се бо рим. Не пре ста но ис кр са ва не што. 
Ши кља. Раз ли ва се. Ле пљи ва во да. Сле па де вој чи ца дрх те ћи тр чи низ але ју, а ка сни је 
као сен ка од ми че дуж хлад них зи ди на, окру же на бај ка ма и све тим ле ген да ма. Псалм.

ОДР ЖА ВА ЊЕ ДИС ТАН ЦЕ

Мој жи вот у зе чи јој ру пи пре тво рио се у не рав но прав ну бор бу ми шље ња. Ру ке су 
ми би ле пре ду гач ке да бих их са крио иза ле ђа. Гла ва ми је би ла пре ма ла да се у њу 
сме сти кон церт ни кла вир. Мо жда је вор текс пру жао дру га чи ји по глед на ствар ност. 
Мо жда сам био зец ко ји са ња да је зец ко ји са ња ждра ла. Сва ки стих ове пе сме од са
њао је бес кућ ник ко ји жи ви на ау тоот па ду. То ме је од ве ло у не по зна ти крај. Ја пан ски 
ту ри сти су ме за у ста вља ли с мол бом за за јед нич ку фо то гра фи ју. По стао сам са мо у ки 
хип но ти зер ко ји је осно вао сво ју цр кву. По вео сам рат ма ка за ма про тив мр твач ке 
ме та фи зи ке. Сле дио сам упут ства. Три ар ми је че ка ле су ме у ва зду ху. Имао сам пе де
се так ко ра ка да сво је ми сли вра тим у ред.

ТОР ТУ РА НЕ ПРЕ СТА ЈЕ

Мр ша ви ста рац у ко сти му цр ног ла бу да мла та ра ру ка ма. Клов но ви на ви со ким 
про зо ри ма гле да ју га с чу ђе њем. За што он то ра ди? По чи јем на ло гу? Ис пред ве ли ке 
са мо по слу ге лир ска по ља пу на хељ де и ки ное. Иза са мо по слу ге лир ска по ља пу на 
ка ме ња. Од но си су на ру ше ни. Огр ну та пла штом нај чи сти је но стал ги је ге нет ски мо ди
фи ко ва на по е зи ја бе срам но ши ри но ге. Ус по ста вље на је сло бод на тр го ви на обе ћа
њи ма. Мр ша ви мла дић у ко сти му де тли ћа кљу ном уда ра у бе тон ску бан де ру. Мр ша ви 
ста рац у ко сти му цр ног ла бу да пе ње му се на ле ђа. Клов но ви по ста вља ју сво је двој
ни ке на про зо ре. Ге нет ски мо ди фи ко ва на по е зи ја цр та кру жни цу и ле же уну тар ње. 
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Они ко ји су оста ли с ове стра не пре да ли су се по гре шном не при ја те љу. До шла је зи ма, 
а с њом ме лан хо ли ја, и још ве ћа ту га у на ша ср ца. Тор ту ра не пре ста је.

КА СНИ ПО ВРА ТАК КУ ЋИ

Зи ма. Ко ра др ве ћа умо та на у хер ме лин ско кр зно. У пар ном ку па ти лу леп ти ри уз
ле ћу с го лих ра ме на. Ра ши ре на кри ла шта фе ла ја и гип са них скулп ту ра. До ба иро ни је 
и хи пе ри ро ни је. Хлад но је. Мо жда би не ко мо гао да до не се др ва? При ча би мо гла да се 
на ста ви с мно го из не на ђе ња. Име но ва на је мо гућ ност да две исти не за ме не јед ну. Се нат 
је одо брио по ве ћа ње бу џе та ка ко би се до шло до но вих и све жих мен тал них сли ка. Ма
ши на за кон вер то ва ње се ћа ња у лир ске ка ден це ме мо ри са ла је по ло ви ну ја бу ке. Кри ла 
ни су по слу жи ла свр си. Ба ло ни на пу ње ни пе ском бр зо су се по пе ли на не бо. Бо лест 
се при кра ла и од ву кла жр тву. Бо ле сник је по ка зао ка рак тер пса. Зи ма. Одав но.

JUST KIDS

По гле ди су па ли с ви со ких бал ко на. Сти гло је одо бре ње умо та но у љу ба зни це ло
фан. На кон три де сет го ди на уго вор је пот пи сан. У знак до бро до шли це по диг ну те су 
рам пе на пре ла зи ма је се ни у зи му. Те пих од злат них ни ти до ла зи нам у су срет. Ро линг
стон си у мор нар ским оде ли ма. Се ћа ње на се зо ну ко зли ћа и гим на стич ких раз бо ја. 
Се ћа ње на се зо ну шан гај ки и ко се пре ко уши ју. По ве ре ње се ис пла ти ло. Кар ма је спо
ји ла кра је ве истог ко ноп ца. Пре три де сет го ди на зи ма је би ла ја ка и оштра. Ста бла су 
пу ца ла од хлад но ће. Бај ко ви та мр тва ри ба у сре ди шту па жње. На топ ли сти Ма кон до, 
Ор кан ски ви со ви и згра да Ме ди цин ског фа кул те та. Иза шли смо на те ра су, не слу те ћи 
да нам је до де љен би ло ка кав та ле нат.

КА КО САМ ПО СТАО ЈЕ СЕН

Је зик. Раз ги ба ни је зик. Дво стру ки окрет, тро стру ки окрет. Скок. Сва ко днев не при
ме ре по ра за на ви де ло. Ми но та ур не сме да се до са ђу је док че ка свог џе ла та. Ју на ки ња 
ју тар њег про гра ма пре кр шта ле ву но гу пре ко де сне, де сну пре ко ле ве. Осве шће но 
кре та ње. Чо ко ла да, секс и хлад но ме со до бри су за ви тал не функ ци је мо зга. Ис по ве
да ње под ха у бом за су ше ње ко се. Здрав, ве тро вит дан. Жи вот без тај ни. Оп се нар ство. 
Ек ста тич ност. Је за. Ушу њао сам се у про шлост при хва та њем не до стој них по сло ва. 
Ми слио сам да ћу се вра ти ти уз диг ну тог че ла, али сад шкр гу ћем зу би ма и сти скам 
пе сни це. По стао сам је сен. Во да је по ста ла пла ва. 

НО ГЕ

Ле де ни пр сти прав де про те жу се у ки шно ју тро. По гре шан сан. Чу ча ње на шти кла ма 
у за мра че ном ула зу. Ство ри тељ ни је раз ми шљао о тој вр сти ам би ци је. Но ге. Ми сли ти 
на сво је гре хе ка ко би се из бе гла пре вре ме на пре да ја. Исус је бренд. Бес ко нач на про
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из вод ња др ве них дран гу ли ја. Да ли нај по жељ ни је же не из гле да ју као жи ве ко пи је 
Бо ти че ли је ве Ве не ре? За ми ли јар ду го ди на Сун це ће оста ри ти и по че ће да ра сте. Апа
чи из пле ме на Чи ка ва за свет ка жу: шу ма. Још је дан по гре шан сан. Но ге. Опет, но ге. 
Ва здух ис пра жњен/на пу њен. Си ли кон ска се ди шта. Чи ста по зо ри шна пер вер зи ја. Пу
бли ка за ри ва но же ве у си ли кон ска се ди шта и си ли кон ске ја сту ке. На ре ђу је ле ше ви ма 
на сце ни да обу ку бун де и по но во лег ну. Ре вол вер се ни је по ја вио у ка дру, али спре ман 
је да опа ли. Са вла да ти ужас. За гр ли ти га.

МА ЛИ ПРА ЗНИК

По не кад сам иза зи вао суд би ну. На мер но ра дио ства ри због ко јих бих ка сни је мо гао 
да се ка јем. Же ља за не чи стом са ве шћу је оп те ре ћу ју ћа. Ста ри свет је пао на ко ле на. 
Зар да га пре пу сти мо дру ги ма? My Adi das. Do or die! Ви део сам ста ри јег ко со о ког го
спо ди на у оде лу и мла ду ко со о ку же ну. Гу ра ла га је по Цен трал пар ку у ин ва лид ским 
ко ли ци ма с нат пи сом: Кар ма. Ни шта ни је слу чај но. У сва ком за на ту, тех ни ка је до каз 
озбиљ но сти. Em pi re (Pa pa) Ray Gun 1959, ужи во. Па ро ди ја кон зу ме ри стич ког дру штва. 
Шта још? Обла ци без оч них ка па ка. Ша ке без пр сти ју. Ал ге. Био ми је по тре бан гу ру. 
Ни сам га тра жио. Ди ги тал. Тран сми си ја. Вар ша ва. У не кој од по моћ них про сто ри ја 
зво нио је те ле фон.

ГЛА ЧА ЊЕ ЗЛА ТА

Цр ни ква драт на цр ној по за ди ни. Од раз но ге у огле да лу ку па ти ла. Ле ве бу ти не и 
пу бич не ко сти. И по ру ке, ја сне по ру ке: не обра ћај па жњу на ин тер пунк ци ју. Ура ди ла си 
све да ли чиш на Феј Да на веј. По мо гло је, сва ка ко. Са фо је но си ла ма ји цу с нат пи сом: Fuck 
me, I’m fa mo us. Ни ко не же ли да при ча о то ме. Ни ко. Чак ни хи ља ду ко ња ко ји су пре тр ча
ли пре ко гро ба нај по зна ти јег мон гол ског си на. Древ ни ки не ски пе сник ма же те ло ма
сли но вим уљем. Или је то био мој отац? Увек исти про блем. Пре ви ше жен ских по гле да 
на ње го вом пли вач ком тор зу (се ћа ња на оца ту се на гло пре ки да ју). Феј Да на веј је за вр
ши ла с но здр ва ма раз је де ним ко ка и ном. Зла то је, као и увек, по ка за ло нај ви ше стр пље
ња. Ба ци ли смо га кроз про зор ка ко би смо има ли још је дан из го вор. Још јед но ле то.

СЛЕ ПИ ЛО

Пре де сет го ди на био си слеп. Био си слеп, али па жљив. Ку пио си те ле ви зор с LED 
екра ном са мо за го сте. Због те бе сам, пре де сет го ди на, на пси хи ја триј ски ка уч ис тре
сла тор бу, до по след ње шна ле за ко су. Због те бе сам од гле да ла све Фас бин де ро ве 
фил мо ве. За ми шља ла ка ко ти си сам но жне пр сте. На мер но сам ис пу сти ла мин ђу шу у 
твом ста ну. Не знам ка ко си је про на шао. Ви де ла сам же ну с бе лим пси ћем на узи ци. 
Че ка ли су на се ма фо ру да пре ђу ули цу. Во ле ла бих да сам тај псић. Али, ти си у ме ђу
вре ме ну про гле дао. Ни је ти по тре бан пас да би пре шао ули цу. Не мо гу да ти опро стим. 
Сте жем ти гла ву ме ђу бу ти на ма. Ја ко. Ја ко. 


