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НА ПУ ТУ КУ ЋИ

ПРО ВИН ЦИ ЈАЛ НИ ПО ГЛЕД

по сма трам град, али не 
про зи рем га, ако се
на прег нем, и он да је
као иза за тво ре них вра та
с по раз би ја ним ста кли ма.

обе ћа ва, отво ри ће се по по тре би, 
кла у стро фо бич ни трг, са не пра вил ним
от ку ца ји ма ср да ца,
јед на по ло ви на не бе ског
сво да увек се ра ни је смра чи.

освр ћем се, ви дим са мо град,
во лим га, али на три ста ше зде сет сте пе ни
и пар на ма ши на до ди ја ва,
на ста њу је се у ме ни на пра сни
лет пти це, пла вет ни ло во де,
бе лу так, не ка ква же на
у улич ној вре ви, мо ја су пру га, 
мај ка, не ви дим ни шта дру го.

не ви дим це ли ну, го во ри те
гла сни је, да и ме ни,
да и до ме не до пре,
го во ри те гла сни је јер
у уху ми мр мо ри град.
у оку је још са мо ро је ње.

ДОЗИВИ

Ба лаж Мо ха чи
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КА ЗИН ЦИ ЈЕВ КЛУБ

овај дан је по пут ста ре ку ће.
из ну тра је све смр ска но. 
је ди но фа са да сто ји чи та ва,
за шти ће ни спо ме ник кул ту ре.
ин ве сти тор се по ву као
из тен де ра, па те рен већ
не ко вре ме звр ји пра зан
иза улич ног про че ља 
на јед ном ме сту за ви ру јем
у обли жњу згра ду угра ђен 
ка мен из ста ре џа ми је, два сле па про зор ска 
ра ма из ви је на у ви ду са ма ра,
леп по глед ка уну тра и спо ља,
мо тре нас зе ни це про шло сти,
хлад ни ји и пра зни ји је плац.
не по но вљи вог ли деј ства:
ау то бу сом се за гла ви ти у
уској ули ци, ода кле га је
из ву ћи рав но чу ду, и та ко
без на де жно за гла вљен, по пут
пне у мо то рак са, у свој ству озна ке
без озна че ног ста ти иза фа са де
да то га обе ћа ња.

WILL KO MEN 

ис пр ва, кад га са ју жног бре га угле дах,
по ми слих да је то пре сто ни ца, по сле ми ма ма об ја шња ва
да је нат пис will ko men био на ме њен па пи по ља ку што је
не дав но ову да про шао, отац је на кон мно гих ла да
во зио те гет фиjат пан ду, ле гав ши на зад ње се ди ште 
стал но бих дре мао, тре ба ме ва ди ти као крај ни ке,
ку бу рим с крај ни ци ма, што је ов де уо би ча је но,
у прет по след њој кри ви ни до ку ће, при ли ком ко че ња,
увек кли зим на пред, као на пе чуј ском то бо га ну 
крај ко га су ме ро ди те љи на сме ну опла ки ва ли –
та да је мој ор га ни зам због ло шег иму ни те та имао
симп то ме ле у ке ми је, док су се ле ка ри пре жде ра ва ли. 
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Ку пи ли смо јед ну за ну си ми кро пећ ни цу, про звао сам је
жол ти ка, до спе ла је на хлад њак, да је не бих мо гао
до хва ти ти, бе ше у ку хи њи и ве ли ки нож, ко ји је ма ма
сти ска ла, док смо се та та и ја игра ли у ма лој со би.

ЗГРА ДУ РИ НА

ру ше згра ду ри ну, ону про шлост
ко нач но са ти ру, дру га се 
са ма од се бе уру ша ва. ту ни че хо тел, те ско,
ста ди он, ки но ло шки па ви љон, са лон ау то мо би ла.
жи вим у ре ги ји кон вер ген ци је. дру где пак су ри
др жав ни пла кат ис це пан са му је.
кварт је и да нас пуст, за мр ли
из ло зи дуж ше та ли шта, крч ме у бан кро ту
на све стра не, јав ним мње њем
кру же за глу пљу ју ће, ла жне ве сти, у че му се ипак
ви ди не ки дич ни про цват гра да ко ји уоп ште
ни је (за и ста ни је) исто риј ски бе зна ча јан.
(ко се још се ћа ре ви ра про шлих сто ле ћа
пре ко ко јих га зи мо? и ко нам се ја вља
са „срет но“?) жи вим на за бо ра вље ном ме сту. 
ов де је све већ ста ра сла ва, жи во та ре ње, лањ ски снег, па ти на је обич на 
ок си да ци ја, уза луд че ка мо да се нај зад
не што до го ди, у пла во зе ле ним чи по ви ма
се ћа ња ско ча њи ла се по ве сни ца.
се до ко се ста ри не, рас при ча ни па тер фа ми ли ја си.
ваљ да ћу се до мо ћи ду би не про шло сти, јер
на по вр ши ни се ко нач но рас то чи ло све.

У ПРО ЗОР СКОМ ОКВИ РУ ВИ БРИ РА СТА КЛО

би ла је ту и ни је
пи та ње гла си да ли је та кву на сли ка ти
мо рао сам да са знам шта мо је очи
ви де и ре кох се би ни шта по себ но
а он да сам ре као баш све
не ко ли ко да на сам се тру дио бо јио 
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ни јан се оно га што сам во лео
ње не об ли ке чи та ву јед ну ге о ме три ју
тех но ло ги ју кро је ва из ње не гар де ро бе
пра тио сам раст и сма њи ва ње гу сти не 
да бих схва тио да је све на су мич но
јед на из ту це та ле пих и дра гих
жи вах на и опу ште на али не ви ше од то га
по ку ша вао сам да уо чим не што та на но
за тим не што још та на ни је
по том ње ну ве ли чи ну и оп штост
ис тра жио сам ње не сил ни це
не ка бу де објек тив на
по пут на цр та
али ни то ни је по мо гло
све је ис па ло па р ци јал но
ого ље но до рас те ра
унео сам у ње но ле же ће те ло
улич ну мре жу крв них су до ва за знал це
сли као сам за оног што по зна је
и по се ду је њен ор га ни зам
што уме и дру го ме
да по мог не да под у чи 
да усре ћи ње ни ла ба ви 
опу ште ни ми ши ћи
са свим су из ло же ни али ни та ко
не зна дох шта ми сли шта осе ћа
ни шта се да кле ни је ви де ло
по ку ша вао сам увек из но ва
успе ва ла ми је са мо љу шту ра
не пре кид но сам сли као и сли као
успе ва ло је све до јед ног
да по ста не, а ни је
по ста ла она
ни је
не она
ни сам овла дао њо ме 
и не вла дам
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У ПРО МЕН ЉИ ВИМ ЛА ГА МА

по ку ша ћу да не жно, ле по и ти хо опи шем јед ну сли ку. ком по зи ци ја с кру го ви ма 
(ве чер њи град), 1965. уље на ле со ни ту, 40 × 50 цм. пул си ра ју ћа, ап стракт на струк-
ту ра сли ке бли ска је кон цеп ту отво ре ног де ла, де ла у по кре ту, де ла ко је не ги ра 
по сто ја ње јед ног на гла ше ног ис ку ства, по гле да или ста ња. пеј заж са во до рав ним 
ли ни ја ма. и хо ри зон тал ним ор на мен ти ма. зна ко ви те ве р ти ка ле и кне дла сти ова ли 
ре зул ту ју на слу ће ном пла сти ком. се мен ке све тло сти и та ме у ме ла си по мр чи не. 
не знат но за га ђе ње. бо је опа лог ли шћа и рђе. ка ро тин, ксан то фил и ан то ци јан. ока-
те па ла чин ке фи ло ва не ду њом и ци ме том, кај си је, шљи ве, ја го де и ка као. Звец ка ви 
жи во ти ис кам че ни гре шком. за ве ја ни сте љом. исто вре ме на зби ва ња: су бот ње 
кло фа ње не дељ ног по хо ва ног ме са, сва ђа што про жи ма зи до ве, не ко чи та се де ћи 
на кло зет ској шо љи, ра ди ја тор се це ре ка у про мен љи вим ла га ма, за вр ше так при че 
за ла ку ноћ, пре ли ва ње пих ти ја у ду ги ним бо ја ма при ли ком кре та ња лиф та, по пут 
све тлу ца ња ни кла. стру ја ња ва зду шне ма се с ми ри сом на умор но уље кроз отво ре-
ни про зор за про ве тра ва ње. и об ли ци из ван иви це сли ке су жи ви. ко ли ко ја зби на, 
то ли ко ста за.

НО ВИ САД: ЈУН СКО ЈУ ТРО

сте ван се упра во рас пи ту је за што
пи шем шта се да нас ти ме по сти же
по е зи ја је мој ре флек сни од го вор
као и увек не мо гу да не пи шем

иза че га се кри је да би по не кад 
би ло до бро зна ти и шта је сми сао
жи во та, хо ри зонт и пе р спек ти ва
увек су са мо це лис ход ни при ви ди

не де ша ва се све на на шем је зи ку
ве ћи ном је то свет ска де пре си ја
ла мент над кли мом и де вој чи ца ма

од бе глим од шу шња тра ве и смр ти
уме ре но сти ша на ле по та па ни ке 
пе сма је рас по ло же ње у пла вом.
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НО ВИ САД – БЕ О ГРАД: ЈУН СКО ПРЕ ПОД НЕ

у под во жња ку обла ка пи там се но во шта је 
ас фалт на тра ка ко јом се во зи мо да ли је пут
ако хо ћу не што што још ни ко ни је хтео
то он да ни је баш оно што сви увек хо ће
чи ни се да је циљ ла жна ствар про сто жи ве ти 
али има ли сми сла бес циљ но леб де ти све ми ром
кад пут је на рав но ис тра жи ва ње и спо зна ја
на жа лост увек ме ви ше за ни ма не што већ по зна то
стра ни је зик из ли ва на ме не пла хи лет њи пљу сак 
са да са зна јем нај ви ше о уса мље но сти
за гла вљу је мо се ис пред по ред иза нас ка ми он
ако је смер до бар во лео бих да бу де узрок оно га што сле ди
ки ло ме три ис пред ки ло ме три иза ме не
пут ха ла пљи во гу та на лик нео зна че ном гр лу.

БЕ О ГРАД – НО ВИ САД: ЈУН СКО ПРЕ ПОД НЕ

по не кад пе сма не да је при ли ку опи су жи во та
пре ђе ни пут ви ше не уз вра ћа ре че ни ца ма
ево већ пи шем о не пи са њу а тре ба пре жи ве ти
и нај зад то из о пи си ва ти по го то во ако не ким чу дом
слу чај ном ми ло сти њом удо сто ји ме во жња 
зве рам из ау та где ми је те ма
не про ла зи кроз ме не, као да ле ко вод
кроз пеј заж, за но са ви со ки на пон 
из вла чим отуд пар мут них ре да ка 
па но ра ма је проб ни по ли гон по ре ђе ња 
сред не му штог сли ва ња ду на ва и са ве
док у зе ле но се ме ша пла во и жу то
упра во се уда љу јем од ове сли ке
не ка де лу је као пе сма не ка жи ви

(Са ма ђар ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски)


