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ВО ДА ОД КРОМ ПИ РА
(Крат ке при че, сно ви, на ђе не при че и сли ке при че)

КРА ВЉА БА ЛЕ ГА

Хе ра клит Мрач ни омр знуо је љу де и чо ве чан ство и оти шао у пла ни ну хра не ћи се 
тра ва ма и ра сти њем. Ње го во из глад њи ва ње до не ло му је во де ну бо лест па је мо рао 
да се вра ти у град да се ле чи.

Ле чио се та ко што је тра жио да га на ма жу кра вљом ба ле гом, ве ру ју ћи да ће она из 
ње га из ву ћи ло ше те ле сне со ко ве и осло бо ди ти га во де не бо ле сти. Ба ле га се на јон ском 
сун цу са су ши ла и стврд ну ла та ко да при ја те љи ни су мо гли да је ски ну са ње го вог те ла.

Ве ли ки Хе ра клит умро је угу шен кра вљим из ме том.

ЦИ ПЕ ЛЕ

Књи жев но ве че. На сту па ју три пе сни ка 
ака де ми ка. Са ла пре пу на. Се дим у дру гом 
ре ду. У пр вом ре ду, ис пред ме не, пе сник, 
мој ге не ра циј ски ис пи сник, управ ник јед не 
на ци о нал не из да вач ке за дру ге, већ не ко-
ли ко го ди на упо ко јен. По ред ме не, с де сне 
стра не је мла ђи пе сник, бо ем с на дим ком 
ко ји смо сви зна ли, име ни ка ко, та ко ђе упо-
ко јен.

Пр во чи та слав ни пе сник ака де мик, по-
знат и по сво јим бе се да ма на уко пи ма књи-
жев ни ка и дру гих јав них лич но сти. Гром ко 
из го ва ра сво је сти хо ве. Пу бли ка фре не тич-
но апла у ди ра. Он да он, уме сто да пре пу сти 
ми кро фон дру гом ака де ми ку, про зи ва пе-
сни ка мог вр шња ка. Овај се ма ло сне би ва, 
нећ ка, а он да ре ци ту је јед ну сво ју љу бав ну 
пе сму до ста по пу лар ну ше зде се тих го ди на. 
У на сло ву пе сме је ста ро и ле по жен ско име 
ко је се че сто по на вља у звуч ним ри ма ма.

ГЛАСОВИ

Ми ро љуб То до ро вић
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Ка да се ре ци то ва ње за вр ши ло, пе сник бо ем уста је и упу ћу је ре ци та то ру не ко ли ко 
др ских, го то во увре дљи вих пи та ња. Овај му ти хим гла сом, сми ре но, од го ва ра. 

Ди жем се са се ди шта и тек та да при ме ћу јем да сам бос. Ка да смо ула зи ли на књи-
жев но ве че, на ула зу, ски да ли смо ци пе ле. 

Идем ка вра ти ма. На по љу пљу шти ки ша. Ве че је за вр ше но. Пу бли ка на пу шта дво-
ра ну. На го ми ли ис пред вра та не ма мо јих ци пе ла.

При ла зи ми пе сник бо ем. Жа лим му се да ми је не ко узео ци пе ле. Он ћу ти и по дру-
гљи во ме гле да.

ВО ДА ОД КРОМ ПИ РА

По сле ба ре ња ољу ште ног кром пи ра во ду не ба цај те. До бро за гре ја на по слу жи ће 
вам да у њој опе ре те по су ђе без де тер џен та.

У ис тој во ди, под усло вом да ни је со ље на, ле по ће те опра ти и ве о ма осе тљи во ру-
бље. Не са мо да ће ру бље по сле пра ња би ти ле по и чи сто већ и бла го уштир ка но.

Сла ну во ду од ба ре ног кром пи ра та ко ђе мо же те упо тре би ти и за на та па ње бол них, 
оте че них но гу. Уве че је са мо до бро за греј те и др жи те у њој но ге пет на е стак ми ну та. 
Ре зул тат ће вас из не на ди ти.

НЕ ЗА У СТА ВЉАЈ СЕ

По хр лио си у ноћ. Уми вен ми ри сом смр ти, сло бо дан као олу ја, лу таш ули ца ма Па-
ри за. Док гу там отров не стра ни це тво јих Пе ва ња, реч тво ја као ди вља звер из лам пе 
жар ног пла ме на иси ја ва.

Ви дим, пр љав си и ва ши те гри зу. Чи ји је то свет ко јим вла даш?
Не за у ста вљај се. И Ве ко веч ном си на тра гу. Ти ви де лац безд на.
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СЕ СТРА

Са њам ку ћу у Ма чван ској 10 у Ни шу. Са мај ком и се стром сам, али ни смо у ста ну 
већ у не кој про сто ри ји из диг ну тој из над кро ва ку ће. Про сто ри ја је на чи ње на од ста-
кла стог, про вид ног ма те ри ја ла. Пред на ма, као на дла ну, ви ди се обли жњи парк и 
по зо ри ште са тр гом, иза нас су Ни ша ва и Твр ђа ва. 

Ја сто јим, мај ка се ди на сто ли ци скр ште них ру ку, се стра је за кла ви ром. Ћу ти мо. 
Не ви дим се стри но ли це, са мо ње не ру ке ко је хи тро пре ле ћу по дир ка ма. Зву ци кла-
ви ра се не чу ју. При ла зим јој. Она по ди же гла ву. У очи ма јој не ка ра дост, не ка све тлост. 
Пре сре ћан сам што је ви дим по сле то ли ко го ди на, што је опет са на ма, што сви ра, што 
се ра ду је иа ко знам да је ово са мо сан, да је мо ја се стра одав но мр тва. 

ВИ О ЛИ НИ СТА

Кон церт на Ко лар цу. Сви ра чу ве ни ен гле ски ви о ли ни ста Н. К. Гу жва. Дво ра на пре-
пу на. 

Се дим на бал ко ну. Пу бли ка не стр пљи ва. Н. К. из ла зи и те а трал но је по здра вља. 
Он да узи ма ви о ли ну и поч не да сви ра. Пра ти га ор ке стар. У јед ном тре нут ку он ба ца 
ви о ли ну на под, ши ри ру ке, ска че, ле ти у врх дво ра не и ка чи се на је дан ве ли ки лу стер. 
Пу бли ка га за па ње но гле да. Н. К. мла та ра но га ма и кре ве љи се. Ор ке стар по чи ње да 
сви ра у рит му ње го вих но гу. То је жи ва, до па дљи ва му зи ка. Пу бли ка још увек у не ве-
ри ци за бри ну то гле да у ви о ли ни сту ко ји ви си о лу сте ру и ди ри гу је но га ма, а он да уз 
уз ви ке одо бра ва ња апла у ди ра.

ТА МО ГДЕ ТЕ НЕ МА

Ни си имао шта да из гу биш. Под млеч ном 
шу мом си. Горд и го рак. And de ath shall ha ve no 
do mi nion.

Нек љу бав ни ци не ста ну љу бав не ће. Бог је 
да лек. Ре чи до го ре ва ју. Та мо где те не ма чу јем 
крик. И ни ка кву смрт не ће има ти власт.

Све тлост осва ја где не ма сун че ва сја ја. Не 
иди у та му. Же сти се и ур лај. Пе сма је у на ма. 
Же же као жар. И ни ка кву смрт не ће има ти 
власт.
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ЕРОТ СКИ ПЕ Р ФОР МАНС

Те о дор Адор но је за вре ме сту дент ске по бу не 1968. го ди не био оспо ра ван и на па-
дан од сту де на та ра ди кал не ле ви це. Не где по чет ком 1969, на јед ном пре да ва њу, дво-
ји ца сту де на та по пе ла су се на ка те дру и на та бли по ред ње га на пи са ли сти хо ве: Пу-
сти мо ли Адор на да и да ље бле бе ће, ка пи та ли зам ни кад пре ста ти не ће. По том су га 
оп ко ли ле три сту дент ки ње, за су ле га цвет ним ла ти ца ма, от кри ле гру ди и по ка зу ју ћи 
дој ке из ве ле не ку вр сту ерот ског пер фор ман са.

По сле ове сце не фи ло зоф Адор но ни је био ви ше у ста њу да на ста ви са сво јим пре-
да ва њи ма. Умро је исте го ди не, од ср ча ног уда ра, од ма ра ју ћи се не где у пла ни на ма 
Швај ца р ске.

ТО ЈЕ ДА ДА

Ке ке ке ке хе па ре ра. Се зо на је гро зни ца. Ве тар је про ду вао ма ги ју по е зи је. Ја сам 
из гу био жив це крај за тро ва ног је зе ра. Тра жим но ву тре зве ност. Стра шни суд је пред 
на ма. Хлад но гро би ште веч но сти. То у ро у ки то у ро у ки па не ке па не ке. Ту сам где сам. 
Хе ли о др о ми бе смрт не га ран ци је не по сто је. Слеп ци за у зи ма ју по зор ни це. Не ћу ви ше 
да бу дем мр тав пе сник. Ке ке ке ке хе па ре ра. Ово је ан ти фи ло зо фи ја на ве ша ње осу-
ђе них акро ба та. По ма же ми ха о сто кра ти ја хо бот ни ца по бе сне лог је зи ка. Ур ла ју раз-
о ру жа ни бо го ви. На тра гу су им хи је не и ти гро ви. То је ДА ДА.


