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РАЈСКИ ВРТ НА НЕПОЗНАТОМ ЈЕЗИКУ 
(добродошли у Кину)

Корачали смо улицама опрезно, опипавали наредни корак
попут тек пробуђеног спавача у мркломе мраку собе
збуњени подједнако и забрављеним прозорским окнима
и очима становника – непрозирним за нас
опчињени призорима живота на улицама клања певаца
ритуалног поклоњења свакодневици ручавања и избегавању 
директног одговора. Нисмо ни приметили да смо провели
године на том месту у покушају да одгонетнемо све врсте риба 
у рибарници и алге на тезгама и чудили смо се насмејаним лицима
која су нам понављала неколико речи на неразумљивом језику
стрпљиво и поступно као неразумној деци у најмлађем добу.
Завиривали смо у сокаке надајући се нечему необичном и 
сретали мноштво древних маски које су носили уместо лица 
живи људи, а шарени змајеви и златне рибице су извиривале
за нама тек кад бисмо већ скренули поглед или замакли у другу улицу. 
Могли смо провести ту дане, недеље и месеце и још много других периода
удисања и издисања ваздуха, а не бити део тог света, иако смо
стајали на истим улицама. Људи су пролазили поред нас. Неприметно, 
неприметни. Гледали смо, али нисмо видели. Илузија неразумевања све је
оковала.
И тек тада сам схватила значење речи чудо.
И шта је потребно
да би се свет преобразио и постао присан и твој.

ГЛАСОВИ

Мирјана Петровић
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WELCOME TO XUZHOU 
(добродошли у Сјуџоу)

На својим плећима Xuzhou носи
толико векова историје да чак и облаци 
овде належу на околна брда са посебном

нежношћу.
А са брда та се нежност слива у
језеро и натапа читав град истим соковима – 

људи из Сјуџоуа су благи, а
њихова блага природа оставља ожиљке дубље од

најоштријег сечива.
У Сјуџоу нема обичних лица.
И продавац пита за тезгом, и улични
месар са паром певаца за клање, и механичар 
у узаној радњици што поправља електрични бицикл –
сви носе древну Хан маску и тек је повремено
поправе на лицу,
када почне превише да личи на

модерно лице.
Раскрснице у Сјуџоу су слика и прилика
путева у галаксији Млечни пут –
смисао и смер се открива тек када си већ 

у вртлогу звезда.
Као уосталом и смисао самог Сјуџоуа:
скривен млечним јутрима у бледим облацима,
Сјуџоу те позива тихим гласом,
поздрави благо,
и тек тада схватиш да си већ

у вртлогу,
међу звездама.
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ТАЈНИ ЖИВОТ XUZHOU-А

Дани су у Xuzhou само наизглед монотони:
деца устају рано да би у седам доручковала (јер први
оброк мора бити у седам изјутра), одлазе у творнице знања, 
на бескрајним часовима изучавају основе генетике и законе
математике, у дванаест је време за други топли оброк током дана
и кратак одмор. После два сви настављају своје напоре да побољшају
себе и свој род, а око 18 часова време је и за трећи топли оброк. Смирај дана 
доноси кратак предах уз домаће задатке и топле породичне гласове у почесто
хладним просторијама домова (мада све мање). Па ипак, све је то привид, пригодна
варка за непажљиве.
Јер када се леђа странаца окрену, једра румена петогодишњакиња у запуштеном 

дворишту
весело врисне и удари петом о под – и тада из сваке сенке и сваког мрачног угла
покуља тајни живот овога града – ватреноцрвени змајеви запрште у вртлогу варница, 
ричу бесни тигрови, прегршти лептира се отме у небеса, мудри мајмун започне још
један пут на запад... Неки чувени јунаци загледају своје мачеве, митски краљеви 

династије
Хан приповедају о дворским интригама, а панде из Sichuan-а шаљу писма од бамбуса
својим далеким рођацима у Xuzhou. Не зна се ко кога сања, а ко је већ потпуно стваран,
као у књизи Cao Xueqin-а... 
И док под ногама становника Xuzhou-а ничу и цветају лотоси и божури у исто време,
брзоплети странци виде свуда само бетон, хладноћу и неспоразум.

HALF LIFE HALF JIM
посвећено мом студенту Џиму,

Вејфан, 2018.

Jim је седео у последњој клупи
и био двапут већи од осталих ђака
енглески му није ишао
а наставница математике је увек била

љута када га види
разредна је говорила да има проблем

(нагађам: дислексија)
али се о томе није говорило

пошто није било лепо.
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И док би наставница математике викала,
Jim би ћутао.
Увек је ћутао.
То је зато што је у овој стварности
где се свему надене број и вредност,
Jim живео само допола. 
А тамо где је заиста отварао очи
бројке се нису делиле и множиле, већ су се
бавиле уметничким клизањем.
После су пиле чај и јеле мињоне на француском.

ВЕЛИКИ ПРАСАК ОВДЕ И САДА 

посвећено 王相达 (Wang Xiang Da), надимак Wonderful

,,Silly Wonderful and silly Mira,
Wang Xiang Da (Wonderful), age 3, to me 

January 2021, Xuzhou

Теорија космичке инфлације током Великог праска каже
да је све што видимо у овом тренутку: галаксије, звезде, планете,
астероиди, свемирски отпад, цивилизације и културе, смрти и рађања,
прве речи, последње речи – све је утиснуто у трену Великог праска за мање
од трилионитог дела секунде. То ми говори да су силе Великог праска утиснуле
наш сусрет у своје тамно срце и да се читав овај универзум ширио и китио звездама
да бисмо се ти и ја срели, овде и сада.

Не могу ни да претпоставим шта ће настати као последица нашег сусрета.
Али већ сада не могу а да се не питам 
какве то древне звезде блистају новим сјајем у твојим очима? И каква ли ћеш
финотварна звездана структура постати ти, драги чудесни дечаче?


