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КИ РУР ШКИ ПРЕ ЦИ ЗНО

ПОД ВОД НА

ула зим у без гра нич но под руч је те бе
под ко жом ти у жи ла ма гра до ви од тра ва
ко ло не под вод них ау то мо би ла 
ду га ја та ри ба

из ла зим из во де на твом ли је вом бо ку
на тр бу ху ти рас те жем ша тор
из ли ме ног лон чи ћа и је дем и пи јем
на ба ви ла сам ше шир
љу љаш ме 
ов дје је као у ко ли јев ци
на сло ни ла сам гла ву
још ме љу љаш
од ра сла сам

пре ска чем ти ти је ло
на дру гој сам стра ни
на по кон те мо гу об у хва ти ти ко ра ком
из ли је ваш се и ис пу шташ 
слат каст си пин сок
чи ни ми се
дра го ти је што сам ско чи ла

ГЛАСОВИ

Ван да Пе та њек
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ДЕ КЛИ НА ЦИ ЈЕ

ре кла је во лим те гла го ли ма 
ак тив но и трај но
бу ди ми објект 
ни сам не знам ка ко сам на то при стао
и као да ће ме оним чуд ним по кре том ма ча по ра ме ни ма про гла си ти ви те зом 
на сми ја ла се и ре кла
у ге ни ти ву те име ну јем јер те због ко га или че га тре бам
до зво лио сам јој да бу де там на
не стр пљи во пре у ра ње на и аде кват на
ње но ти је ло би је ли ге о глиф
про пе ти коњ при је но ве ере
пли вам по њој као угру шак 
ву чем јој се ко жом од но гу до вра та и за ста јем у пре ги би ма удо ва
оста вљам за со бом мо кри траг и ми рис се за њу ли је пи као кон фе ти 
ци је лом ду жи ном осје ћам јој по крет
за те чен сам сви ме иа ко сам баш ово оче ки вао
не сје ћам се ви ше пи та ња али мо ра да је по чи ња ло с у ко му или у че му
из ну тра све ври шти да иза ђе
уда рам је кљу ном о кљун 
ди шем ду бо ко 
ди шем ду го
џе нет џе нет џе нет
гру бост гре бе уз вод но
низ тр бух се спу сти 
уз ме не уз ме не
не уз ка мен не уз ва тру уз пла мен
уз ме не
за мо ли ме
ка мен 
др во 
сје ки ра
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МЕН СТРУ АЛ НА

гри јем јој ле ђа сво јим пр си ма
ко ље на су нам ла га но сви ну та
мо ја ду бо ко у ње ни ма
слу шам ка ко по њој кли ја ју дав но уса ђе ни кон ци
ње но ти је ло не што ши је
при пи то мљу јем јој гр че ве 
је дан по је дан
при ти шћем их кад осје тим да се ко чи
али са ми од у ста ју кад ми на ле те на длан 
кре ну игли ча сто као да бо ду му стру 
сва ка је очи ца ва жна
ни шта се не сми је рас па ра ти
у ми шић но јој тки во спу штам ме ха нич ког се бе
а она
сло бод на од свих ин ста ла ци ја
већ ми је у се би на мје сти ла со бу јер не из ла зим
мо жда сам то ја у њој пре вр нуо ко мо ду с те шким пор цу ла ном
за то бо ли ста кло и за то чу јем ка ко је ло ми
ис пу ње но ди шем и зра ком јој ис тје ру јем бол
уси сат ће ме уну тра гдје ми је и мје сто
и као да не тко у њој гри је во ду за чај 
ни су ово леп ти ри ћи не го bub ble wrap
знаш оно кад омот пуц ке та 
а ти за бо ра виш да је ври је ме про шло
сми јем јој се мје се чи ном
за хва љу је ми мје сеч ни цом
сто ји мо на чи сти ни ко ја гле да у нас
а ми у се бе
и има ла је пра во 
сам са со бом чо вјек ни је на чи сто тре ба ли или не
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АУ ТО ПАРК

1.

сје ди ли смо на по ду док су сви ра ли
ни сам одав но сје дио на по ду
уда ра ла је но га ма око ме не
и рит мич но ме за во ди ла пле сом
би ла је у тран су
би ла је у фу зи ји
при ште ка на на крв из мо јих ве на
уда ра ла је дла ном по усти ма
и би ла ми ви гвам за мо је умо р не кап ке
пру жао сам ру ке пре ма њој
хтио сам јој пе ро из ва ди ти из ко се
не што ме при ти сну ло из ме ђу зуп ча ни ка
звук је по стао јак
зрак је по стао црн
не знам ка ко се зо вем
ни ка ко се пи ше ке цал ко атл

2.

ау то парк је до бар бенд
одав но ни сам сје ди ла на по ду
по ку шао си уста ти
ни сам зна ла да си та ко не мо ћан
пр ви пут ти ви дим ста рост на ли цу
ис пру жи ла сам ру ке пре ма те би
мо ра да ти је и то би ло бол но 
ву кла сам те пре ма го ре
јед ном два пут
па још јед ном и два пут
из гле да ло је као да те чу пам
зрак је опор
звук је те жак
ни сам си гур на што се точ но до го ди ло
не тко се до нас са плео у ка бло ве
мо жда ја
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ДРО НО ВИ

1.

на стро пу се њи ше ку гла у ко јој се тр пим
и ме ни је тр бух све ве ћа ку гла
ко јом се ба цам на твр де чу ње ве из уста
ли је чим на пу клу кост ис под усне 
гу та њем ри је чи и бје ли на из књи га
то ли ко на су мич них да са мо тр пам у же лу дац
ку ки ча ста си дра до вољ на за урон

2.

окре ћем плу те не под ло шке за ча ше
то ми је окре та ње по треб но за из рон
и опет ша мар чи на у са му је згру ти је ла
че љу сна мо дри ца на су хом дла ну
ин ди го оти сак ко же ко ја пу ца
јер је же на про го во ри ла без до зво ле

3.

удо ви су вла сти та од го вор ност
ба цам ши би цу на ку хињ ске кр пе
из ла зим на бал кон из то плин ског уда ра
вра та за тва рам као пећ ни цу
у за го ре ној ти ши ни бит ће мо са ми на зе мљи
бит ће ти хо као у аква ри ју

4.

три ци га ре те у ку ти ји уз про зор
на сто лу лук и пе ла ти
у ка ми ну ла ри и пе на ти


