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Ибра хим Ха џић

НЕ ШТО ИЗ МЕ ЂУ
* * *

Сва ке лет ње ве че ри, са пр вим су мра ком, у мо јој бли зи ни од ви ја се стра шна жи-
вот на дра ма: у ноћ ни лет пре ле пих, ти хих, ноћ них леп ти ра уле ћу сле пи ми ше ви ис под 
кро ва мо је род не ку ће. Сви из ла зе из јед не ру пе, као да их не ко ода тле из ба цу је праћ ком.

И сви скре ћу уде сно. Бро јим ...26, 27... 35...

За ко га на ви јам?
Леп ти ри су ле пи, а ни је дан од њих на гру ди ма не но си сво је де те.
Сле пи ми ше ви су ру жни, чак за стра шу ју ћи, али су си са ри са си си ца ма, бли ски су 

на ма.
Из ју тра, при пр вом из ла ску из ку ће, ви дим по дво ри шту раз ба ца на леп тир ска кри-

ла, с ко јих је до по след ње мр ви це огло да но те ло. 

Ску пљам остат ке: нај че шће на ла зим отрг ну та кри ла, или по је ден труп до кри ла. 
Сре ћем на ран џа ста пот кри ла, па пот кри ла бо је ци кла ме, па гор ња кри ла са си вим 
мо за и ком као, ре ци мо, код вр сте Ca to ca la nup ta.

2014. 

* * *

Ка жем су пру зи, а ту је и де ве де се то го ди шња мај ка За да:
Умро је Џе ри Лу ис.

А шта је он?, пи та За да.

Глу мац.

Ште та. А ка ко му је то чуд но име? Из ко је је зе мље?

Из Аме ри ке.

Ште та.

2017.
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ГИН КО БИ ЛО БА ЗА ПА МЕТ

С при ја те љем с ко јим се увек ра до сно сре ћем,
При ча мо о на шем здра вљу,
Здра вљу два без ма ло осам де се то го ди шња ка:
Мо гао би да пи јеш кап су ле гин ко, до бре су за пам ће ње,
Са ве ту је ми дру гар ко ји је ма ло час, пре ове пре по ру ке, пи тао кел не ри цу, 
Не мо гав ши да се се ти на зи ва ка фе ко ју нај че шће пи је:
Ко је све ка фе слу жи те?
Не, ни јед на ни је од по бро ја них, ка же, па дај те ми би ло ко ју.
И ка да је на сто лу би ла ка фа са бе лом пе ном,
Мој при ја тељ ра до сно по ско чи
И ско ро крик ну:
До не си те ми ка пу чи но. Се тио сам се.

Знам за др во Gin ko bi lo ba, ка жем му.
По сто ји му шко и жен ско ста бло. Жен ско да је пло до ве на лик на ма сли не, 
А ка да опад ну, не при јат но ми ри шу.
И знам сва ко ме сто где је у Бе о гра ду за са ђен гин ко
Па га има у Ко сов ској ули ци по ред Основ не шко ле „Дрин ка Па вло вић“.
Па јед но ле по ста бло има у Пи о нир ском пар ку,
Па на Ка ле мег да ну пре ко пу та Фран цу ске ам ба са де,
А нај леп ше, мо жда, у дво ри шту Би о ло шког ин сти ту та
„Си ни ша Стан ко вић“.

По сле по бро ја них ме ста где ра сте ово чу де сно и пра-пра-пра ста ро др во
При ја тељ се на сме ја:
Имаш ли ти и још не ки за да так у жи во ту
Осим да као до кон поп ја ри ће кр стиш? 

16. VI 2020.
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СНИ ЈЕГ СА СТО ИМЕ НА

У кра ју гдје има до ста сни је га има пу но на зи ва за сни је жне па да ви не. У мом кра ју 
ка жу: сни јег по ми је шан с ки шом бљу зга ви ца, шла па ви ца, ла па ви ца, лу жа. Сух сни јег је 
це лац и пр шић. Ма ли сни јег је опан чар, ду бљи ча ра пар, а још ве ћи за па дач. У по сљед-
ње ври је ме се ја вио и но ви из раз: стој сер. Он рје чи то го во ри о то ме да се ве ли ка 
ну жда на по љу, у ври је ме ве ли ког сни је га, мо же из вр ши ти са мо сто је ћи. 

Дал га је из у зет но ло ше ври је ме, слич но ме ћа ви, али још го ре (вје тар и сни јег). И 
ши дет је да се упла шиш: буч но не ври је ме, па да све што има да пад не.

Сни јег ко ји тек по кри је зе мљу је опр љуш. Сни јег по пут па пер ја је пр ху тав ко.
А сни јег по ми је шан са ки шом и сит ним гра дом, го њен ја ким вје тром, зо ве се ши

пра га. По ме те ник је оштар и сух сни јег ко ји сна жан вје тар ба ца и од ко јег се љу ди 
по ме ту (смр за ва ју).

Сни јег са круп ним па ху ља ма ла па ћух и ла па таћ. 
Ма ња ва је ки ша и сни јег, а мо ла ва је сни јег, вје тар, ки ша.
Сни јег на го ми лан у до ли на ма је смет. А сни јег ко ји ви си са кро во ва је нат кап њач.
Уоп ште ло ше ври је ме са сни је гом за па да чем је ру ма, а уоп ште ло ше ври је ме је 

сло та.
Рас ква шен сни јег (ото пљен или по ми је шан са ки шом) гљеч ка ви ца и кљач ка ви ца. А 

мо же би ти и шла па ви ца и шљи ка ви ца и шљи ска ви ца и ждро ка вац. 
За о стао сни јег на гра на ма че ти на ра је кûт.
А вуч ја зи ма је она зи ма ка да у шу ми оста ју ја сни вуч ји тра го ви.
Сни јег у шу ми у кр па ма је ша рот ка.
Ка сни април ски сни јег на ја вљу је го ве ђу зи му. Или су то ба би ни јар ци, или би хор ске 

ко би ле, или шип тар ске ко би ле.
Мој за ви чај је сње го па дан...
Сње го би тан.
Сње го вит.

По не ко пла ти гла вом, згра би га отрг.


