
32

ПЛА ВА ПТИ ЦА И ЈА

ја пла ву пти цу имам у оку
и што да ра дим: ско ро ће се зо на ло ва,
чу јем већ шљап ка ње ло ва ца ло ви ни у тра гу

за тво рим ли око, од ту ге ће умри је ти пти ца
пла ва пти ца ра дост осје ћа сва ке сун ча не зра ке,
без то га у та му за тво ре на за тво ром та ме мре

ја пла ву пти цу имам у оку
и што да ра дим: ско ро ће се зо на ло ва
пу цањ крик у раз не се ном оку мо јем гроб

та ко ће би ти, слу тим
утје ху тра жим и зна ме ње не ко
ја пла ву пти цу имам у оку
и што да ра дим: ско ро ће се зо на ло ва

ПЈЕ СМА О ЧО ВЈЕ КУ С УВЕ ЛИМ  
МА СЛАЧ КОМ У ОЧИ МА

на ау то бу сном ко ло дво ру
ше та из ме ђу не по зна тих љу ди
чо вјек с но жем за бо де ним у гру ди
и крв ка пље по пра шња вом ас фал ту
и ли це му је би је ло
и очи су му обо ре не
он че ка свој ау то бус
не ко пу то ва ње у зви је зде
и ре као бих да је ту жан

ау то бус сти же на
по ла зни пе рон број шест
уна при јед је на ја вљен
сре бр ном мје се чи ном

ГЛАСОВИ

Жив ко Про да но вић
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гла са из звуч ни ка
ко та чи и ри је чи
за јед но се ко тр ља ју
и ста ју точ но пред чо вје ка
с но жем за бо де ним у ср це
он ти хо од ла зи

при ја те љу,
чи ји је то нож у тво јем ср цу
да та ко мир но од ла зиш свим пу то ва њи ма
с ма ло уве ла ма слач ка у очи ма

пи там,
а чо вјек већ пу ту је
да нeма кр ва вих ка пљи
на пра шња вом пе ро ну
по ла зног пе ро на број шест
ми слио бих да са њам

СА ЊАМ

са њам
ода бир про клет ства
и про клет ство ода би ра

са њам
са јам ра бље них по гле да
про љет ну ки шу без ја сних на мје ра
и по тра гу за уса мље ним го ми ла ма

са њам
ус трај но по кре та ње ни шта ви ла
и ни шта ви ло ус трај ног по кре та ња

са њам
злат но о ку про ро чи цу
пје сму и улич на вје ша ла
и човјекa ко ји је по јео са мо га се бе

са њам да сам бу дан
и бу дан да са њам ти ши ну
ко ју је не мо гу ће пре при ча ти
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ВЕ ЧЕР ЊА ТРИ БИ НА

ја не же лим жи вје ти из не ха та
ре као је по гр бље ни му ко трп ник
и стр о по штао се у
сму чи о ни цу сва ко дне ви це

ја ни ка да не ћу би ти его ка ро се ри ја
ре као је улич ни се бе во зац
нео пре зно при па љу ју ћи ци га ре ту
бра ко на ум ни ци

ја се но сим са со бом
ни цр но рад ни мук те град
ни пла во црт ну сла ву
ре као је све јад ник
обе ћа ва ју ћи се зо ни фу ту ри зма

ја сам ли му зин да ма
ре кла је с ви со ка гри је хо љу би ца
док је ис пред кла ди о ни це
по пра вља ла ча ра пу

ја не же лим ни шта ра зу мје ти
ре као је хва ли ше вац
про у ча ва ју ћи слу чај ну пу то ше ви цу
на пла вље ну у ње гов ка фић

ја тре бам искре но за себ ни штво
ре као је при та је ни гру до је зник
и без ка ја ња
про коц као гру бо ри јеч

ја осје ћам вјеч но страх
ре као је псе у до свје тлац

ја се при кла њам сто плу ди лу
ре као је за при мо зак
и пре дао се у ру ке
зи до твор ке
ко ја је не ка да
би ла ли је па
и пре про да ва ла зви је зде
с ју жног не ба
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ПЈЕ СМА О ОСТАН КУ

за што ни си оти шао ка да су па да ле бом бе?
остао сам јер сам ја ку ћа,
праг сам и про зор и дим њак,
до бра и ло ша ри јеч и псов ка и мо ли тва
и на зи ду фо то гра фи ја с вјен ча ња
и ша ре ни па пир с дјеч јим цр те жом кро ко ди ла
ко јег бом бе тра же до бе сви је сти

за што ни си оти шао ка да је враг за ја хао
на ја бу ку у дво ри шту?
остао сам јер сам ја дво ри ште
и пас на лан цу и ла ста ви ца под стре хом
и на кри вље на те ле ви зиј ска ан те на
и олук ко ји тре ба по пра ви ти

за што ни си оти шао ка да је цр ни мраз
за ле дио во ду жи во та?
Остао сам јер сам ја ту да оста нем



36

СА ЈАМ АН ТИ КВИ ТЕ ТА НА БРИ ТАН ЦУ

док се ври је ме вр ти
као ста ра гра мо фон ска пло ча
ова смо тра ре тро сла ве
твр ди да је храм, а не тр жни ца

и та ко сва ке не де ље
по на вља ју ћи вје ро лом ну лом ност
отва ра ју се ол та ри про ла зно сти,
упри ли чу је се сла во ход ни скуп
зла то двор ни ка и свје тло зор ни ца,
бли ста ли ста са ку пљач ке гро зе,
уз бур ка на збур ка
вре мен ских тра га ча,
по тра га за бо љом про шло шћу,
при ку пља ње пр тља ге
за уљеп ша ну ниг ди ну;
све оста ло је нео бја шњи во

са јам ан ти кви те та
гре ба ли ште је и огре ба ли ште
ва ра о ни ца под ве дрим не бом зна ти же ље,
шверц ма хе ри ко ји из но се
спе ци јал ни спец и оно стра ни це,
укра сник гра да гдје мо же ку пи ти
и са мо га се бе ако си до вољ но стар

ста ре уре, ме да ље и од ли ко ва ња,
ста ри ци лин дри и ја та ган ски јат,
ста ро, ста реж и ста ру ди ја
све је то по кре тач ни ца рас пра ва
и гу ско гла вог на га ђа ња
уз удвор не удво ре про да ва ча му дра ца,
ови сни ка о цјењ ка њу
и ко ме ша ње кра ва то на сљед ни ка,
угла тог гла та, ти хо кра ђе и
бр зо ступ ни ка,
од ол та ра до ол та ра

не тко ће се и упи што љи ти
сав у ку бу ра ма и ре вол ве ри ма,
не ки ми ро љуп ци од но се ба ју нет;
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то је до бро за њи хо ву збир ку,
по р цу лан, гру бо ла жно скуп,
до ку мен ти ни о че му и сва че му
и ста ре раз глед ни це
на ко ји ма се још уви јек ра за зна је
оти сак не чи је ду ше,
све је то све ча ност сај ма ан ти кви те та

из јед не ко ша ре,
мо жда ни чи је,
про си па ју се ри је чи:
за би стр ој, мо зго граф и вла то трав ник,
пла чи ро ман, шкри пи гла сно и
мр жњо но сац,
ври шти град но, же на арт и кра дом хо да о ни ца,
утај тре ник, тур пид ник и низ штен ге пад
и ис пред свих, као про клет ство,
ау то да фет ник и гра до буд ник,
ри је чи из сви је та ко ји не по сто ји

ле же про су те ри је чи,
ни је од стра ха,
за о би ла зе их је дин стве ни ци и уну тар ни ци,
сне ба глед
раз от кри ва раз го ли ће ни раз гол,
от при зо ре не ри је чи ни ко га не за ни ма ју,
ме да ља за хра брост до бра је ку по ви на,
а због ри је чи, иа ко бес плат них,
док их са ку пљам по ас фал ту
про ла зни ци, ина че до бри љу ди
га зе ме по пр сти ма


