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ПРЕ МЈЕ ШТА ЊА

ИЗ ВАН РЕД НЕ ВИ ЈЕ СТИ

Ту ри сти су но ћас про гри зли ко ру гра да
ле гли су под клу пе док је лим фа цу ри ла пре ма мо ру
дје ца су им из ме ђу за ло га ја звје ра ла у ла ба ве ко но пе тра ба ку ла
и си са ла не га тив ље то ва ња

про гри же ни град се сквр чио на ру бо ви ма 
и по ву као у се али на ван на до ље на на гло и ту се згр чио
они ко ји су би ли бо си и на ма за ни уљем кли зну ли су
и не ста ли у ам би су
ода кле је по сли је ду го зра чи ла то пли на

ма ли град с ру па ма у ти је лу 
ши шти као по ква ре ни ду хач ки ин стру мент
ено још уви јек шшшшшшш
по преч но и пра во црт но из би ја ју пје ге

ту ри сти сад на гло тр че оро ше ни зно јем да за у ста ве кр ва ре ње
огло да ним кли по ви ма ку ку ру за, пла стич ним та њу ри ма и по де ра ним ле пе за ма
оно што на слу ћу јем опре зно хо да ју ћи сје ном
су уз ди за ња дав но за ко па них ме те о ра
по кре ће се из ну тра не што 
ни кад до кра ја усмр ће но

ту ри сти су се оте ли по вољ ним аран жма ни ма
ус по ста ви ли па ра ту ри стич ке од ре де 
кре ћу се не у цр та ним ру та ма
gps у lo op-у по на вља упу те о ели ми на ци ји
вје тар је већ у пред гра ђи ма 
гни је зди се и че ка по ја ча ње
у ве ше ра ји ма од се ље них ста нов ни ка
на зад њем ка ту не бо де ра од опра не ло ве
ство рит ће се ди је те

ГЛАСОВИ

Ста ни сла ва Ни ко лић Арас
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ЕЛЕК ТРИЧ НА НАМ ЖИ ЦА

На е лек три зи рам се од са мог по гле да на жи цу
ују тро док тр љам ли це
сје тим се ка ко ми је Та ња љет не ве че ри ре кла 
да су ца ри ни ци за бо ра ви ли хра ни ти жи во ти ње
из цир ку са ко ји су за др жа ли на гра ни ци
и оне су кре па ле
на гра ни ци
а ца ри ни ци су се ваљ да сје ти ли ка да су по че ле во ња ти стр ви не
сло но ва, де ва, мај му на и мр ша вог ти гра
он да су се ску пи ле му хе 
на гра ни ци
и по че ле ује да ти ца ри ни ке за де бе ле вра то ве
из над краг ни
та мо гдје из ви ру ју дла ке
или је је дан од њих из не на да ре као
Ха ло, Ми ле, је си ли на хра нио жи ра фу?

уви јек се на е лек три зи рам од по гле да на ка вез
и пи там се је ли спро ве де на стру ја
све је очи ти је да под сје ћа мо на ја та чуд но ва тих кљу на ша
или из дре си ра них по ни ја 
а вла сни ци цир ку са и жон гле ри, цир ку сан ти, хип но ти зе ри и гу та чи но же ва
ца ри ни ци, ме ше та ри, пре про да ва чи на гра ни ца ма ди вљих де по ни ја 
бру се но же ве, пљу ју, че ка ју
док швер це ри тап ка ју кар те ис пред ула за у жи цу

још уви јек се узда мо у про вид ност
као пси као пси
не знам што је ако ни је глад
то што нас је пре тво ри ло у жи во ти ње тр за вих по кре та
спу ште них ра ме на и ис ту ре них че љу сти
бр зо ла је мо и пу шта мо па ру кроз оштре сје ку ти ће
на гра ни ца ма бив ших цар ста ва ди вљих де по ни ја да нас 
гдје нас др же
пу не вје ре у чу ва ре
тр ља мо очи
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МИ РЕ ЊЕ С ВРЕ МЕ НОМ

По ста је оп ће ни то то пли је
на ја бу ци оста ју тра го ви кр ви
пец ка ње у гр лу 
ко жи 
у очи ма
ва тре у до мо ви ма обич них љу ди
ти ња ју 
ду га си је чањ ска по по дне ва с мра ком 
на вр хо ви ма пр сти ју као цр ним шла гом
сун це се опет ни је по ја ви ло на вла сти том за ла ску
по сла ло је пра зну ко чи ју с ма ло зла та 
и не ко ли ко пур пур них тра ка од бар шу на
јад но
под сје ћа на тра ку ви јен ца за спро вод 
али до бро
по не кад и сун це за бо ра ви кур то а зи је
ау то бу си по ла ко кре ћу у про вин ци ју
уса мље ни пут ни ци слу ша ју по по днев не ви је сти 
пла ни не су пла ве 
пу ца ју од ле да њи хо ви оштри бри до ви
гдје су са да со ко ли 
и жи во ти њи це ме ког кр зна што оста вља ју плит ке тра го ве
по вр ши на мо ра је уз би ба на 
не про зир но зр ца ло не бе са
ко ноп је пљу снуо у во ду
рам па тра јек та за гре ба ла ри ву зад њи пут да нас
пут ни ци од ла зе на оток
слу ша ју по по днев не ви је сти на ра ди ју
у то плом са ло ну мо тор ног бро да

на кон то га град по ста је по при ште ме ђу про стор них ко ле ба ња
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КИШ КАР ВЕР 
КАФ КА КА МОВ 

Киш Кар вер 
Каф ка Ка мов

кроз зу бе
др же ћи дах
ди жу ћи тлак
во де ћи очи отво ре не над

Во ду

под мо стом
пот пу но из бе зу мље на зе мља
је зом по све ће на
гу там је цај што из свих дво сло жних ри је чи стру ји
мај ко ми ла, хтје ла сам да ка же Во да
мај ко ми ла ка ко се ни ка да за тво га жи во та ни сам усу ди ла
на пи са ти ко му нист
ми сле ћи на оно га гад ног чо вје ка 
што је иза оног зи да кец нуо овог
а иза овог зи да кец нуо оног
и мр зио је
то је би ла сва ње го ва фи ло зо фи ја
а ја сам га на зва ла ко му нист да на па ко стим
па да

Киш Кар вер
Каф ка Ка мов
па да и ти ви диш овај град сло же ни цу
из ко јег ка пље би је да као ин фу зи ја
и да за јед но сјед не мо за стол у ка фа ну
на ру чи мо ме со и пи во па 
пу сти мо да се све ства ри са ме од се бе сло же

сад је го то во
Киш Кар вер
Каф ка Ка мов

тр чим мо стом пу ту јем мра ком 
ра се ље на ли ца раз ма за на на ме ким гра ни ца ма
за шверц
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све то ви дим
иа ко је мрак оштар кô игла

је л’ убио чо вје ка или украо ко кош
то чу јем иа ко су
сви ма ру ке све за не

на овом мје сту са да из ме ђу свје то ва
оби ла зе нас шле пе ри с бал ва ни ма
укра де ни тран спорт за но ву ре во лу ци ју

мај ко ми ла, за што ни сам ра ни је на пи са ла ко му нист па да
до ђе мо ов дје обје
на ври је ме
а не сад
но ћу
кра дом
на ко ло дво ру ко но бар
као гро бар ноћ них лу та ла ца
от ко па ва хум ке ми ри сне мље ве не ка фе
пред во дом угри ја них џе за ва
ме синг цвје та за бу ду ће спо ме ни ке

ка кво глу по не до ба
цви лим из мо жда на ску па с оном ја мом 
Киш Кар вер
Каф ка Ка мов

зар баш на ко ло дво ру да поч нем схва ћа ти

то што пам тим с ра чви шта сво јих пу то ва
де кор, кич, по ки да не фрон цле цви је ћа

бу дим се, ноћ је, у Под го ри ци сам
Зна те ли, го спо ђо, за што ова ли ни ја во зи но ћу?
пи та ме чо вјек с фрч ка вом фуд ба лер ком, 
не знам, Ма ра до на, ре ци ми ти

Да сви јет не ви ди ку да их во зи мо
па за гр ли во лан, при ти сне гас
кри ву да вим пу тем у ка њон за у ви јек из ме ђу
Киш Кар вер
Каф ка Ка мов
Киш Кар вер 
Каф ка Ка мов



43

СА МО ДУ ША СТА РЕ КОР ЊА ЧЕ
Он јој је ре као да је ста ра кор ња ча
и да же ли да умре
не ста не са овог сви је та
и да је лу да
ви као је 
а она је уга си ла пла ме ник под лон цем у ко јем се ку ха ла ри ба
и сје ла
он је по ди гао сто ли цу и тре снуо њо ме о под
она је гле да ла у уда ље ну за ми шље ну јед ну точ ку 
и ми сли ла

Да сам по ље во ље ла бих вје тар 
мак бу хач ка ду љу бр ни стру
кад опра шу је то пал 
да сам по ље ро ди ла бих ти су ће зри ка ва ца 
што ће у ко ло во зу до зи ва ти зви је зде

Он је та да сру шио ку ти ју са ча ра па ма
и ре као да ће јој уни шти ти жи вот
она се бо ја ла ишта ре ћи, уста ти се
че ка ла је да све про ђе и да се сми ри
гле да ла у уда ље ну за ми шље ну точ ку у про сто ру
и ми сли ла

Да сам мо ре во ље ла бих вје тар
у тир ки зу раз ли ве на сун ца
кад свје тлу ца би се ре
да сам мо ре во ље ла бих ти су ћу шко ља ка
што зи је ва ју у ва ло ве и стру је

Он је по чео чу па ти сво ју ко су
она је че ка ла да је уда ри
про му ца ла је – Пре ста ни, мо лим те
он је ре као да ће јој се на пи ти ста ре кр ви
и раз био да љин ски упра вљач о зе ле но офар ба ни зид
она је уву кла гла ву у ра ме на 
и гле да ла као ста ра кор ња ча 
у уда ље ну за ми шље ну точ ку у про сто ру
и ми сли ла
да сам са мо ду ша осми је ха
они ма што по ту ље ни ко ра ча ју ко ло на ма
кад на пу шта ју сво ју зе мљу
да сам са мо ду ша сун ца во ље ла бих
да мо гу но си ти сви јет на сво ме окло пу 


