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ХИ ДРА

Љу ди се де ле на по све ће не 
и оне дру ге, што не же ле 
од ве за ти по ки сле чво ро ве,
рас пле сти не раз мр си во,
бро ја ти не из бро ји во.
Дру ги се чу де упор ни ма,
њи хо вој па то ло шкој по тре би да до ку че 
шта се кри је на кон цу све га.

Ис пред ме не се по ди же
бес крај на, ме сна та хи дра све та. 
Ствар ност до ла зи скри ве на 
у ва зду ху под неп цем, ху че ћи као ао рист.
Про му кли ба ри тон це па ти ши ну.
Страх се ску пља у ве ли ки бе ли за ло гај ди ма 
ко ји по ку ша вам да про гу там 
као епи леп ти чар је зик.

На ње ним усти ма цве та ју пе ту ни је.
Опи ја ти ко је уно си у се бе
из ње не ну три не по не кад из вла че 
шек спи ров ске мо но ло ге.
У ње ном слу за вом те лу склуп ча но ле же 
ре чи што тра же сво је раз ре ше ње.
Ме ђу мо јим вре лим, ко шча тим пр сти ма
ку ца ње на хлад на та хи кар ди ја.

ГЛАСОВИ

Бра ни слав Жи ва но вић
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ПА НОН СКА ШКОЉ КА 
(Ба ла да о гра ду)

Овај рав ни чар ски град на то ку европ ске ре ке
оп ко ра че не мо сто ви ма ис под пе пе ља сто пла вог не ба
бру ји и ви бри ра по пут за брек та ле ма ши не
ули ца ма пре на се ље ним по то ну лим по гле ди ма
у та лог смо га и не из ле чи ву ле тар ги ју chil lo utа.

Ов де се вр тло же бе тон и нео н, мер мер и пла сти ка, ста кло и ме тал,
ње гов цен тар је твр до око олу је, вер ти го над еро зи јом же ље.
Кон цен тра ци ја те ла у спи рал ној зе ни ци ки не ског шо пинг мо ла 
оти че рас по ма мље ним убр за њем низ зеч ју ру пу по тро шње
као опу шак кроз лев ка сти слив ник сва ко днев не људ ске кло а ке.

Ис пред тра фи ке па сив ни по сма тра чи са пив ском бо цом на ко ле ну 
пе ру та ју се квар том по пут фа са де зи до ва из гри зе них вре ме ном. 
Те то ви ра не му рал-чи ту ља ма на ви ја ча оми ље ног фуд бал ског клу ба, 
ам бле ми ма и ри мо ва ним сло га ни ма ак ту ел них по ли тич ких ли де ра,
згра де зра че ае ро сол ним пи смом на ко јем се псу је и љу би нај леп ше. 

Гра ди ли шта ме та ста зи ра ју као чир на обра зу град ског зе ле ни ла, 
др ско ра сту ин ве сти ци је у не крет ни не сум њи вог по ре кла ка пи та ла.
Чу јем: ,,Е, га ри, на ђе мо се на ко ше ви ма код ‘Про ме на де’?”
Spa ce jam под азот ним сја јем зве зда и кан це ро ге ним ва зду хом.
Ов де Отров ру шње / и ви но град ње Из истог се бу ре та то че.

Ре то ри де струк ци је и со фи сти ве ле про да је бе стид но по зи ва ју на 
бри са ње пам ће ња на сил ним на ср та ји ма на ком плек се ар хи тек ту ре. 
Гу би се ак це нат и објек ти по ди за ни из са мо до при но са; ур ба но ни ми, 
сим бо ли су сре та утка ни у сленг гра ђа на пре ко но ћи по ста ју 
еко ном ски не ис пла ти ве по вр ши не пре о бра же ног иден ти те та.

Те ло аго ре у гро зни ци ре сти ту ци је и ре де фи ни са ња зна че ња. 
Це ло се зон ски гра ђе вин ски ра до ви под не ми ло срд но вре лим ле том 
мр се на пе те нер ве са о бра ћа ја, уси ја ну мре жу ау то бу ских жи ла.
Овај ма ли град је ве ли ки вир на ре ци без ја сног по ла зи шта и ис хо ди шта,
пу пак кроз ко ји па да мо, као Али са, у уте рус деч јег ко шма ра.
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МО СТО ВИ

На пре ла ску из ме ђу два ми ле ни ју ма
три мо ста гр ли ла су оба ле ве ли ке во де, 
по том су им мар тов ско не бо за у зе ли га вра ни, 
а мит ски ла ђа ри под чки ља вим фе ње ри ма 
у под нож ју Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 
ску пља ли њи хо ве кр хо ти не са ми ри сом ка тра на, 
ну де ћи пре воз на дру гу стра ну.

Коп не ни пу те ви чи ни ли су се ве ро ват ним, 
али те шко до ступ ним, че ка ју ћи пон тон ску ве зу,
спо не од ва зду ха ис пу ње не кри ко ви ма.

Се дам де сет осам да на мра ка
под но га ма је све до чи ла му шка ре ка,
про ши ре на ве на на бе дри ма Евро пе;
са три ша ва оп ко ра че на,
са три дуг ме та за коп ча на; 
би нар но спрем на да го во ри раз ли ком,
мно жи су прот но сти де ље њем.

Раз два ја ње у ко јем се огле да 
мо је де сно – тво је ле во, 
тво је де сно – мо је ле во.

Пре ла зи ти пре ко зна чи ве ро ва ти дру гом, 
од во ди ти се на су срет са со бом.
Са сва ке стра не – је дан по че так,
са сва ке стра не – је дан за вр ше так.
Та мо и ов де но си сво је ов де и та мо,
учи др жа ти ко но пац са обе ру ке,
пре ско чи ти сен ку а не по ква си ти ру бо ве.
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У ФА БРИ КА МА ИЗ И ГРА ВА МО ТУ ЖНЕ  
РЕ ВО ЛУ ЦИ О НА РЕ

За Ј. Кор нха у зе ра

Умор ис пу ња ва вре ме. 
Стиг ме сти ца ња и по тро шње 
кр ва ре из дла но ва рад нич ке кла се.

Од осам до че ти ри, од де вет до пет,
од два до де сет, од три до је да на ест,
све че шће ду же, све ма ње сло бод ни ји.

У по след њем ва го ну ка лен да ра 
на јам ни рад уни фи ко ван днев ни цом 
од бро ја ва ус кр сну ће пре ко вре ме ним са ти ма. 

Ста ја ње ис пред бан ко ма та;
че ка ње у ре ду пред по штан ским шал те ром;
гу ра ње на ка си но во о тво ре ног хи пер мар ке та.

Ово ни је ни ле по ни ру жно, 
оно је ствар но. 
Ко не пи ше по е зи ју, тај је омо гу ћа ва.

Овај тре ну так умо тан у пе сму,
по пут цр ве не ма ра ме у ру ка ма ту жних ре во лу ци о на ра,
др жи не у го дан ве тар ко ји не ма сна гу по врат ка.



52

ОЖИ ЉАК

Си ла зим у пе сму
као си дро ко је 
тра жи сво ју ду би ну.

У ср ци ма ре чи ку ца ју 
ду же не го под пр сти ма.

За пи са но по ста је но ва уза луд ност
у очи ма раз ре ше ним од го вор но сти;
из го вор за не про ла зни стид,
ква ке и нок те сти сну те у длан да на.

Али пре не го што се спу сти мо 
у ста ње ста ро ко ли ко жи вот, 
ва ља ло би до да ти:

Ко во ли да гле да рас па да ње,
по не ће те рет цр не бо је. 

Има из ве сне уте хе у гу би ци ма.
Ра на је ле па ка да на ста је.
До бра пе сма је по пут си ла ска по смрт,
и то не би тре ба ло ме ња ти.


