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КРХ КИ КА РА ВА НИ

До ла зак ле та

ле то ће про ћи у ве ли ком гре ху пу ше ња. нем ци ће до ла зи ти на цр ним ко њи ма, 
сва ки са сво јим wel tan scha ung-ом. ни ко тин ће оки ну ти weltschmerz. ни шта не ће би ти 
за бра ње но, ни шта не ће би ти до зво ље но. уми ра ње би ће спо ро, све при сут но и не при-
мет но. пу те ви пра шња ви, уре ђе ни, пу ни ру па, ау то-пу те ви и слич не ко је шта ри је. му-
шка рац из про вин ци је ће ре ћи: „во лео сам ва ше чу до ви ште.“ за же ле ће се кр ви. не ће 
се пла ши ти сво је смр ти, јер не ће ни зна ти за њу. жи ве ће мо у под нож ју пла ни на. ма сно-
ћа ће ли чи ти на гу му. још увек. су пар ни ци џи но ва џа ра ће по пе пе лу, сме ћу и зе мљи на 
дру гој стра ни пла ни на. мо ра ће мо да се поп не мо на пла ни ну, да по сти мо на ва зду ху. 
из гра ди ти осма трач ни це. др ве не ку ћи це. вен ча ти се та мо. од ла зи ти ра но на по чи нак. 
ма ло је сти. не сни фа ти. пре кра ја ле та би ће крај све та. оста ће мо ова кви ка кви смо.

Иглу

чо век утва ра и спо ко ја. же ле знич ка ста ни ца је ње го ва тр жни ца. ну ди утва ре и 
спо кој. на рав но да ни ко не ће да ку пи. ње гов спо кој и ње го ве утва ре у ње го вом иглуу 
од сме ћа, на ших све ти ња, ње го во бес кућ ни штво као ску ће ност у овом сме ћу. све то, 
на рав но, вред ни је је од на ших ду гих но ћи, на шег стра ха од ју тра ко је до но си пти це и 
за вр ше так бу ке. за вр ше так бу ке ко ји го во ри: не, не ће те до та ћи. све тлост ко ја нас раз-
от кри ва на ге, не так ну те. кре ни мо, да кле, на тр жни цу то бо жњег ши зо фре ни ка, у то-
бо жњем гра ду, на же ле знич ку ста ни цу, на пор тал с иглу ом од на шег сме ћа. 

У ва зду ху

ди са ти са шу мом. плу ћи ма ве ве ри це. с мо рем. ко је го ди не сру ши ти кар те зи јан ски 
зид? сру ши ти го ди не. ра сти удно др ве та. че до де бла. де ли ти сво је ме со са зе мљом. 
крв с ко мар ци ма. де ли ти зе мљу са сво јим ме сом. ни шта стра шно. ми ран сан је мо гућ, 
мо гућ је. не за бо ра ви – ре чи не ће по не ста ти. но но ћас бу ди за хва лан за бе ле жни цу и 
пен ка ло. пра ши на ра та па ла је на овај гра дић. док још ни си био жив. кад још не бе ше 
на се ља. из у зев вир ту ал но. на пло чи? исто ри ја је вир ту ал на. не бој се. знаш ли да спа-
ваш на тре ћем спра ту? то јест, у ва зду ху.

ДОЗИВИ

Му а нис Си на но вић
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буб ње ви иза бр да утих ну ше. му зи ка је не ста ла из све за ка и је зи ка. још је ди но ру ка 
те че, као ре ка. на кра ју гра да по чи ње но ви град. крај пу та ра сту по мо ран џе. по кри-
ве не ве лом. па у ци за бра ви ше вра та мо јих скро ви тих ку ћа. на ша те ла су уко че на, не 
же ле се по ма ћи. из гу бље ни смо. ге не ра ли игра ју с де цом ко шар ку из ме ђу згра да. 
мо то ри пљу ју на бе тон. жед ни, па да мо на зе мљу, пи је мо га. за бо ра вља мо на по сма-
тра че. ис пи ја мо ка пље вре лог ча ја ко ји нам раз ди ре же лу це. истим за ста ва ма бри ше мо 
зној и гу зи це; оба ви ја мо их око че ла.

Пла мен

пла мен, не где да ле ко у гра ду, да ле ко у да ну, ти хом, ко ји про ла зи у цвр ку ту утак-
ми це. за бо ра вље ни љу ди, њи хов бес. за бо ра вљен соп стве ни бес. с ужит ком уто ну ти 
у по лу за бо рав. ми, про па ли пи сци, са ња мо псе ко ји спа ва ју под обла ци ма и са ња ју 
не пре во ди ве и опа сне сно ве. не ма нас на мре жи.

Те ло

мла до ће те ло из га ра ти, из ди са ће ла га но као ри ба. у зе мљи ће се ука за ти је два при-
мет не пу ко ти не. вр хо ви гра до ва би ће не ми, без бри жни, ту пих фа са да по сма тра ће нај бли-
же да љи не. мла до те ло тра жи ће чар шав да се по кри је њи ме. се ћа ће се не ких ста рих 
ми ри са. не ко ће око ње га опи са ти круг, ми сле ћи да оно не ма хра бро сти да ис ту пи. да сме, 
оно не ће мо ћи да по ка же. у углу со бе све жње ви пе са ма ко је су у фраг мен ти ма раз у ме ле 
шта до ла зи. те ло се не ће се ћа ти њих. или ће све жањ би ти за ње га по пут дру гих пред ме та; 
све ћа, ра чу на ра, про зор ских окви ра. на нај ви шем спра ту по же ле ће до ле, а ни ко не ће 
мо ћи да га од ве де. ни ко не ће же ле ти да на пи ше те ста мент, сва ис ку ства оста ће у јед ној 
је ди ној ар хи ви. у не ви дљи вом све жњу. те ло ће за дрх та ти и кроз ми ши ће по те ћи ће ре ке.

Пут крај ре ке

кад је ко нач но пре ста ла ки ша, мо гао сам да кре нем крај ре ке. пу тић се про те зао 
у да љи ну, ви ше ме се ци хо да. дуж ње сву да све тиљ ке. пре да мном сен ти тра вог ши-
шми ша. из но ва су се ја вља ле па да ви не, али са мо на дру гој стра ни ре ке. спа вао сам 
пре ко да на, док је пе кло сун це. ви ше пу та сам за ме нио ко жу. на јед ном ме сту крај 
ре ке ле жао је са рај за за ви сни ке. све тла ам бу лан ти упа ље на. чу ли су се рет ки уса мље-
ни кри ци. на кон ви ше да на хо да за спао сам у про зир ној ку ћи. све вре ме спа ва ња знао 
сам за по гле де број них до ма ћи на упр тих у ме не. ви део сам да стар ци ко ји су нам 
при ре ди ли свет ка кав је по ла ко од у ми ру. од но сио их је ток ре ке. плу ћа су ми се сте-
за ла. и с вре ме ном, ру ка ми је по че ла гу би ти сна гу. је два ис пи су јем ове ре до ве.
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Ноћ. Грех.

у ду бо кој та ми по се да ли су по клу па ма. њи хо ва те ла би ла су про же та чо ве ко вим 
ду хом. а ње га не бе ше у њи хо вим ре чи ма. оне бе ху тек ган гре на ста па рам пар чад која 
је па да ла по зе мљи зво не ћи по пут зво на.

не ко је про ла зио и пра тио ми рис ре ке. био је тик до то га да се би при зна све гре хе. 
сва го ди шња до ба бе ху при сут на. у свим оста лим. то ни је мо гло да га оду ше ви. пут је 
би ла у ње го вом но су, уши ма, очи ма, усти ма, слу тио ју је са мо док је ћу тао. при знао је 
те лом. ско ро. и то ни је би ло до вољ но. ва жно је пра ти ти, ре као је.

У пу сти њи зна ко ва

у пу сти њи зна ко ва не ма пу но за бав них ства ри. са мо ко лич ник свих ства ри и бо ја. 
зрн ца пе ска упа да ју у очи. ус пи ња ње на ди не омо гу ћа ва по глед у пу сту да љи ну, а та-
мо се ди ше свеж ва здух. те ло је мо ре ко је се та ла са у се би. обла ци се кат кад учи не 
пре на пе тим. број свих зр на ца пра ши не мо жеш да на слу тиш, али га не мо жеш до зна ти 
ни кад. пред со бом имаш крат ке, крат ке пу сте го ди не. у плу ћи ма, по не кад, пе шча ну 
олу ју. на мо мен те мо жеш да пло виш на свом те лу. на пра ви ти мр тва ка,4 ка же се. као 
да те не ма или као да по сто јиш у нај ве ћој ме ри. пу сти ња чи ни од лу ке мо гу ћим.

Бор ци

бор ци у пра зним дво ра на ма љу ште мал тер. у за пу ште ним про сто ри ја ма ста рих 
фа бри ка от кри ва ју ор ма ре. уну тра шња стра на те ла по ста је зид. у њи ма ра сту ор ма ри 
с број ним пре тин ци ма и ла ди ца ма. кру же ње кр ви и ва зду ха не схва тљи во је. не где у 
да љи ни чу је се се ри ја пуц ње ва. они зна ју да ни ко ни је пу цао. да су пуц ње ви при род-
ни као ки ша или ме сец или ве тар. са мо они чу ју пуц ке та ње ста рих згра да у но ћи, 
њи хов спо ри жи вот. сви оста ли спа ва ју. бор ци се пи та ју шта чи ни ти с вре ме ном бде ња. 
од већ га је. не же ле то ли ко да жи ве. све су се бор бе дав но окон ча ле.

Ноћ ни но ма ди

ноћ ни но ма ди смо би ли. пу то ва ли смо пу стим пре де ли ма, гра до ви ма. спа ва ли по 
стра ним хо те ли ма и ту ђим ста но ви ма. угле да ли би смо се у огле да ли ма (у лиф то ви ма, 
ло жа ма, ку па ти ли ма) и за трен угле да ли дру ге љу де. се бе ка ко нас ви де дру ги. то се 
де ша ва ло че сто. у тим тре ну ци ма као да се ра ђа ше зве зде. до би ја ли смо гр че ве на 
је зи ку, али ни шта стра шно, ни шта стра шно, го во ри ли смо у гр чу. ноћ ни но ма ди смо 
би ли, рас пр ше ни ства ра ли смо са зве жђе на зе мљи.

4 Тј. зве зду. (Прим. прев.)
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Ма гла

же ле ли смо до ћи на крај ма гле. пут бе ше пот пу но прав, во дио је из ван гра да. кад 
у ма гли по лу ме две ди. пре све га из не на ђе ње; све оно што нам бе ше скри ве но го ди-
на ма, сад је ту и та мо про ви ри ва ло из гу стог ва зду ха. зло. хо да ти по ту не лу ма гле у 
ко јем се пра зни на сли ва с ру бом, зна чи ло је хо да ти из ван исто ри је. упра во сто га је 
зве кет но же ва, пу ша ка и бом би био још зло коб ни ји. би ло је по треб но на у чи ти ка ко 
да се спри ја те љиш с ма глом. као с ди вљом жи во ти њом. ва жно је би ло то ком це лог 
пу та би ти, што оштри је, све стан да је сва ко од нас пот пу но сам.

До ла зак зи ме

гра до ви, бе ле и там не рав ни це. лед ко ји ће до пу шта ти узак ко рак, ко рак ко ји ће 
мо ра ти да тр чи. за лу та ле пти це ви де ће спа ва ње, смрт, ни кад окон ча не љу ба ви, чу ће 
при гу ше но пла ка ње де це. вре ле кр ви ко ја ту че у на ше удо ве и обра зе, на пе тих ми ши-
ћа у гру ди ма, ми ће мо тр ча ти, уди са ће мо ва здух, из ди са ти па ру. гу ра ће мо гра до ве на 
пар ни по гон. no pasarán. у на шим очи ма не ће би ти сум њи ча во сти и при кри ва ња. биће 
ма ла овал на је зе ра, ко ја ће че ка ти на ула зак све тло сти. хра бро ће мо гле да ти у сне жни 
од бле сак. студ у но га ма, у ду гим но ћи ма, у уса мље ним по сте ља ма, би ће то убр за на 
ве жба у стр пље њу.

У под нож ју пла ни не

сва ке но ћи на ши двој ни ци пе њу се на пла ни ну. же ле да ви де об ред. чу ју пра пор це 
ова ца ко је не мир но ше ћу про план ци ма. ми смо у ба ро ви ма или код ку ћа. сва ке но ћи 
на ши двој ни ци пе њу се на пла ни ну, а ми то не зна мо. у по та ји они тра га ју за зе ле ним 
сви ци ма. про ла зе по ред пла нин ских до мо ва у ко ји ма го ре све тла. не зна ју да ли су 
та мо го сто љу би ви или не. иза зи до ва је ти ши на. по не кад нам се усред ноћ них раз го-
во ра учи ни да је у на шим со ба ма још не ко. сва ке но ћи двој ни ци с пла ни не уз ви ку ју да 
об ре да не ма. њи хо ви гла со ви гу бе се у ве тру.

(Са сло ве нач ког пре вео Иван Ан тић)


