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Гер тру да Стајн

ТА
ЈН

И
 ВРТ

МЕ КА ДУГ МАД

ОБЈЕК ТИ

КА РА ФА, ОД НО СНО НЕ ВИД НА СТА КЛЕН КА.1

По вр сти ста кло и исто га ро да, гле да ло и ни шта стра но сто пље на бо ја бо ла и рас по-
ред у си сте му за ука зи ва ње. Све то а не не што ре дов но, не не у ре ђе но не на ли ко ва ње. 
Ра сте раз ли ка.

ЗА ЦА КЉЕ ЊА ОЦА КЛИ НА.2

Никл, шта је то никл, сам по се би ли шен је пре ма за.
Про ме на на ста је јер цр ве на осла бљу је час. Про ме на је на сту пи ла. Не ма по тра ге. 

Али има оне, има оне на де и оног об ја шње ња и кат кад, сва ка ко да ни ка кво ни је по-
жељ но, кат кад има да шка и би ће си не ку ре и дра же сна ве о ма дра же сна је та чи сто ћа 
и про чи шће ње. Ца кље ње је са свим си гур но за во дљи во и убе дљи во.

Не ма бла го дар но сти у ми ло сти и ме ди ци ни. На пр сли не мо гу на ста ти у ја па ни ра њу. 
То ни је план. То ни је бо ја ода бра на. Ода бра на је ју че, та што је по ка за ла зна ке пљуц-
ка ња, а мо жда и пра ња и по ли ра ња. За си гур но ни је по ка зан ни ка кав осе ћај ду жно сти, 
а ако узи ма ње на по суд бу ни је при род но он да мо жда има не ког сми сла у да ва њу. 

СУП СТАН ЦА У ЈА СТУ ЧЕ ТУ.3

До про ме не бо је ће ве ро ват но до ћи и раз ли ка ве о ма ма ла раз ли ка се спре ма. Ше-
ћер ни је по вр ће.

Око ре ло је не што што се стврд не што ће би ти ме ка но ако по сто ји искре но ин те-
ре со ва ње за при су ство исто то ли ко же на ко ли ко и му шка ра ца. Да ли се то ме ња. То 
по ка зу је да је пр љав шти на чи ста кад по сто ји ко ли чи на.

Ја сту че има ту на вла ку. Под прет по став ком да не во лиш да се ме њаш, под прет по-
став ком да је ве о ма ја сно да не ма про ме не у из гле ду, под прет по став ком да по сто ји 
оби чај и обла чај да ли је то ишта го ре од остри ге и раз ме не. У се зо ни да ли има ве ли-
ке ко ри сти од пер ја и па му ка. Зар се мно го ви ше ра до сти не мо же на ћи у сто лу и ви ше 
сто ли ца и ве о ма ве ро ват ној окру гло сти и ме сту да се по ста ве. 

Круг фи ног кар то на и при ли ка да се ви ди ки ћан ка.
Ка квог сми сла има же сто ки ужи так ако не ма за до вољ ства у то ме што ни ка да не 

до са ди. Пи та ње не прет хо ди по ну ди. На би ло ком ме сту гор њи део иде уз ко стим и 
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пра во је за до вољ ство у сва ком слу ча ју по сто ји из ве сни ри зик кад се од би је по ве ро-
ва ти у бе сми сли це. То по ка зу је ка ко це ло вит ко мад мо же по слу жи ти ако се ко ри сти 
и ако је екс тре ман и вр ло ве ро ват но да сит не ства ри мо гу би ти ску пље у сва ком слу-
ча ју мо гу се на ћи по вољ ни је а ако је та ко нај бо ље је да се узме и да се об у че и да се 
бу де не раз бо ри то и бу де не раз бо ри то и од луч но у на ме ри да се уз вра ти бла го дар ност.

Све тло пла ва и иста цр ве на са љу би ча стом пра ви раз ли ку. То по ка зу је да не ма гре-
шке. Сва ко ро зе то по ка зу је и то је вр ло ве ро ват но ра зум но. Вр ло ве ро ват но да не 
по сто ји леп ши лук су зни по клон. По ве ћа ње зна чи не мир и ово је нај бо ља при пре ма 
за дру штво од тро је или ви ше. Ма ло ми ра је та ко обич но и у сва ком слу ча ју има у томе 
не ке љуп ко сти и та ко то га.

Лист и па ро ви и ла буд и ло за и оде ло. 
Пла кар, пла кар не на ле же ис под кре ве та. Тра ка ако је бе ла и цр на, тра ка има зе ле-

ну жи цу. Сце на, чи та ва сце на и ма ло шкри па во вер гла ње уз шти мо ва ње по ста је та ко 
слат ко по ја ње шти мо ва ње и не што цр ве но не не што окру гло не го не што бе ло, не што 
цр ве но и не што бе ло.

Сра мо та ни је у не мар но сти ни ти пак у за кр па ма она из ла зи на ви де ло и из ви до-
кру га.

Ка ква је лен та. Лен та ни ма ло ни је као сла чи ца ни је као она јед на иста ствар ко ја 
има пру ге, ни је чак ни ви ше по вре ђе на од то га, има ма ли врх.

КУ ТИ ЈА.

Из при стој но сти про из ла зи цр ве ни ло а из не при стој но сти про из ла зи ис па ље но 
исто пи та ње, из ока про из ла зи ис тра жи ва ње, из ода би ра про из ла зи бед на мар ва. 
Пре ма то ме ред на ла же да бе ли на чин да се бу де окру гло ука зу је на не што по пут при-
ба да че и да ли је то раз о ча ра ва ју ће, ни је, то ли ко је ру ди мен тар но би ти ана ли зи ран и 
ви де ти фи ну суп стан цу с нео бич не стра не, та ко је искре но кад је јед на зе ле на упе ре-
на не ка цр ве ној већ је упе ре на из но ва. 

КО МАД КА ФЕ.4

Још ду пле.
Јед но ме сто уну тра не за но вим сто лом.
Оса мље на сли ка ни је ди во та. Пр ља во је жу то. На зна ка не че га још у не по ме ну том. 

Ко мад ка фе ни је за др жа лац. Слич ност са жу том је пр ља ви ја и ја сни ја. Чи ста ме ша ви на 
је бе ља а ни је бра он бо је, ни кад не ма ви ше бра он бо је укуп но. 

Сли ка сми сла, су шта сли ка сла би ја, сли ка схва тљи ви јег не га тив ног од го во ра, су шта 
се та сил ни ја, ин тен ци ја ка хте њу, су шта ди во та, су шти на ме штај.

Пра во вре ме да се по ка же по ру ка је кад пре ка сно и ка сни је не ма та во ре ња у пле сни. 
Не рас ки ну та бо ја ру жи ног др ве та. Ако ни је опа сна та да ми ли на и ви ше не го ијед на 

дру га ако је јеф ти на ни је јеф ти ни ја. Сме шна стра на је у то ме да што бр же не ста ју то се 
пре на су шна по тре ба сма њу је. Под прет по став ком да је шкри ња са др жа ла ру жи но 
др во и бо ју. Под прет по став ком да ни је би ло раз ло га за не во љу и још ве ро ват ни је за 
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број ност, под прет по став ком да ни је би ло за па ње но сти, не ма по тре бе да се у то ме ша 
за па ње ност.

Сре ђи ва ње сред ста ва чи шће ња је дан је на чин да се не по ру ши крш и кр ше ви на. 
Је ди ни на чин да ис ко ри сти мо оби чај је сте да ко ри сти мо са пун и сви лу за чи шће ње. 
Је ди ни на чин да ви ди мо па мук је сте кроз обра зац ко ји кон цен три ше илу зи ју и илу стра-
ци ју. Са вр шен на чин је сте уо би ча ји ти да ствар има хар ти ју и ко тур врп це и да све сто ји 
чвр сто, при лич но чвр сто на ме сту и да се ују тро упо тре би те жи на. До вољ но је ла га на 
за то. Об лик јој ле по сто ји. Баш ле по мо жда ни је пре у ве ли ча ва ње. Баш знат но је мо жда 
из у зет но не знат но. Мо жда је нео бич но ла ска во. Мо жда ни је у све му нео бич но. Мо жда 
ни је нео бич но к то ме.

НЕ ЧИ СТО ЋА А НЕ БА КАР.

Не чи сто ћа а не ба кар по там њу је бо ју. Мно го учвр шћу је об лик а не оте жа ва ни јед ну 
ме ло ди ју. 

Отуд ми лост и опу ште ност па чак и сна га да се гу шће по ста ви сто. Ви ше има ме ста 
не пра зних. Ви ди се стол њак.

НИ ШТА ЕЛЕ ГАНТ НО.5

Јед на амај ли ја јед на је ди на амај ли ја сум њи ва је. Ако цр ве но је ру жа и огра да је око 
ње, ако се уну тра шњост упу сти уну тра и за ме не се ме ста та да је не што за це ло ис прав-
но. Искре но је.

МИЛ ДРЕ ДИН КИ ШО БРАН.6

Је дан циљ и ни ма ло кри ву ља, је дан циљ и до вољ но гла сан, је дан циљ и до дат је дан 
гла сан су коб и до дат на ко ла, знак до да ва ња, јед на ке са јед на ма ла ке са и јед на уста-
но вље на бо ја и лу ка вост, јед на та на но си ва и без врп це, то зна чи гу би так ве ли ки гу-
би так на док на да.

МЕ ТО ДА ПЛА ШТА.7

Пла нин ски пут до план ди шта, по ште на раз ме на до шта па, опа сна пу сто ло ви на и 
сме лост и сат, све то што чи ни си стем, што по се ду је осе ћа ња, што по зна је пре да ју и 
успех, све то ства ра при влач но цр но сре бро.

ЦР ВЕ НИ ЖИГ.8

Ако су бе ле ра де бе ле као снег ако ис цр пе бу ку и да љи ну па чак и пра ши ну, ако ће 
оне пра шња ве за пр ља ти по вр ши ну то ни је на ро чи то дра же сно, ако то учи не а ни је 
нео п ход но уоп ште ни је нео п ход но ако то учи не тре ба им ка та лог.
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КУ ТИ ЈА.9

Ве ли ка ку ти ја је згод но на пра вље на од би ло че га што је по треб но да би се пре не ла 
би ло ко ја ма те ри ја. Под прет по став ком да је по тре бан при мер, што је про сти је на пра-
вље на то ви ше раз ло га има за не ки пре по зна тљив знак са стра не да би да ла ре зул та те.

Ку ти ја се по не кад пра ви и има их да се ви де да се ле по ви ди у њу а да би се за пу-
ши ле ру пе по треб но је ко ри сти ти па пир.

Оби чај на ла же кад се ку ти ја ко ри сти и узи ма да ве ћи део вре ме на има три ку ти је 
из ме ђу ко јих по сто је раз ли чи те ве зе. Јед на је на сто лу. Две су на сто лу. Три су на сто-
лу. Јед на, јед на је исте ду жи не ви ди се по то ме што је омот ду жи. Дру га се раз ли ку је 
има ви ше омо та ко ји то по ка зу је. Дру га се раз ли ку је и због то га угло ви ба ца ју исту 
сен ку осам их је у је дин стве ном рас по ре ду та ко да су по треб на че ти ри. 

Рас тре си те, има ју угло ве, би ва ју лак ше од из ве сне те жи не, ука зу ју на брач но пу то ва ње, 
тра ју сме ђе а не ку ри о зне, би ва ју рас ко шне, ци га ре те се по зна ју по ду жи ни и двој но сти.

Оста ју отво ре не, би ва ју оста вље не смр вље не, би ва ју оста вље не за тво ре не, кру же 
ле ти и зи ми, и бо ле сна бо ја ко ја је си ва ко ја ни је пе пе ља ста и цр ве на се ви ди, да се 
зна ци га ре те се ис пра зне по ду жи ни пре но што се иза бе ре бо ја.

Кри ла, има ти кри ла зна чи да је бе ла жу та и да де ло ви де ло ви ко ји су бра он су пра-
шња во си ви ако се спе ре пра ши на, за тим до ла зи из бор што ће ре ћи ци га ре те се ту 
бо ље укла па ју не го па пир.

Раст че му ја лов раст, че му сре брн са мо стан, че му искра сјај ни ја, ако је сјај ни ја да-
је ли ре зул та те, је два ви ше но ика да.

ТА ЊИР.10

При ли ка за та њир, у не ким при ли ка ма на ба вља се ку по ви ном и ко ли ко тре ба да 
про ђе док пра ње не на чи ни из бор исте ства ри му дри јим. Ако је дру штво ма ло сле ди 
ве што сми шље на пе сма.

Та њи ри и сер вис за ру ча ва ње од обо је ног пор це ла на. Уве жи тра ком и упа куј до бро 
да се за шти ти сре ди ште, не ка све бу де у ве ли кој жур би и са бе ри још док би ва хлад-
ни је, са ку пи још дрх те ћи и не ви ше исто дрх те ћи, од це ле ства ри на пра ви цр кву.

Бо лан број број ко ји ни је бо лан је мо дар јер је сва ки де лић мо дре зрео. Не ка вр ста 
зе ле не игре у зе ле ном и ни шта ни је рав но ни шта ни је по све рав но и окру гли је, ни шта 
ни је по себ не бо је за чу до, ни шта ни је по ло мље но ни јед но пар чен це из гу бље но.

Од лич но обра ћа ње за и ста од лич но обра ћа ње не по зна је се по дра го вољ ном да-
ро ва њу цве та, ни ти по оста вље ном тра гу ни ти по иза зва ној вла жно сти. 

Рез рез на бе лом, рез на бе лом та ко свеж. Се ци ви ше од свих и по ка жи. По ка жи где 
по че да се че на ста бљи ци и уве че се сте че ком пли ка ци ја.

Лам па ни је је ди ни знак ста кла. Лам па и тор та ни су је ди ни знак ка ме на. Лам па и 
тор та и стол њак све у куп но ни су је ди на не ми нов ност.

План ср чан план, ком пре со ва на бо лест и не ће би ти ка фе, не ће би ти чак ни че стит-
ке ни ти про ме не на бо ље или на го ре, план ко ји има тај ви шак и ту пу ко ти ну је онај 
ко ји се из глед но пу ни.
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СИ ФОН ЗА СО ДУ.

Смет не ли се с ума са мо мно штва че сти ца пра сак, смет не ли се то с ума са мо на-
ста ће око ње га не што што је по бо ји олов но а сва ка ко по гу бит ку бо је сре бр но. Упо-
тре бе су ње го ве мно го стру ке. Шта ако је са свим спе ци фич но вре ме из дво је но, шта 
ако је чак и по треб но, шта ако ни је дан ви ше екс тракт не сме да се ста ви и спра вља ња 
не тре ба ви ше, шта ако се оста ли са др жај про ме ша ве о ма ду гач ком тан ком иглом и 
чак ако би мо гло би ти не ке цр не бор ду ре, шта ако све ску па ово укуп но чи ни ха љи ну 
и шта ако је ствар но та ко, шта ако се обич но ка же да је то слу чај но, ако то по ми сли мо 
у ав гу сту па чак и ми ло звуч ни је, ако то по ми сли мо чак и по што се са свим си гур но 
де ша ва да ле то и зи ма не ма ју сре ди ну, по ми сли да је та ко и да је то еле гант но ре ше ње 
ве о ма еле гант но ре ше ње је ви ше не го од суд но, ни је му крај ни ти је га је до ста ни ти 
му има сме не. То што бе ше та ко ве ли ко ду шан по клон бе ше стал но.

ДУ ГА ХА ЉИ НА.

Ко ји ток по кре ће ма ши не, ко ји их то те ра да пра ска ју, а ко ји ток при ка зу је фи ни 
крој и ну жни струк. Па шта је сад ток.

А шта је ве тар, шта је он.
Где је при стој на ду жи на, ено је та мо и мрач но ме сто ни је мрач но ме сто, са мо су 

бе ла и цр ве на цр на, са мо су жу та и зе ле на пла ва, ро зе је скар лет на, ма шна је сва ке 
бо је. Из два ја се по кро ју. Из два ја се је ди но по кро ју.

ЦР ВЕ НИ ШЕ ШИР.

Там но си ва, ин тен зив но там но си ва, са свим там но си ва гро зна је ко ли ко је обич на, 
гро зна је то ли ко јер у њој не ма цр ве не. Ако је цр ве на у све му он да ни је нео п ход на. 
Зар то ни је раз лог да се ко ри сти па ипак има ли бо љег ме ста, има ли игде ме ста на 
ко јем је то ли ко то га из ло же но.

ПЛА ВИ КА ПУТ.11

Пла ви ка пут се ру ко во ди и спро во ди, ру ко во ди и спро во ди, баш та бо ја ко ри сти 
се за ту ду жи ну али не ма ши ри не не ма ни за сен ку.

КЛА ВИР.12

Ако је бр зи на отво ре на, ако је бо ја не хај на, ако ода бир сна жног ми о ми ри са ни је 
не у го дан, ако дуг ме том ру ку је ру ка на та ла су бо је и без бо је, без ика кве бо је. Ако нема 
пр љав шти не на ба ти ћу а је два да мо же да је бу де, ако је не ма он да је ме сто исто што 
и на ме сту.

Ово ни је мрач ни оби чај и чак се и не из во ди та ко без ус те за ња да се не ши ри. Да 
се ши ри, за тва ра, ди же и са не у го дом и без не у го де цен тар је на ме штен.
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СТО ЛИ ЦА.13

Удо ва у гу стом ве лу и одо ри сво јој ба ца склад ну сен ку. Не про го ва ра ви ше, ти ху је 
у те а тру и у учи о ни ци. По уста ље ном рас по ре ду, стро го се чу ва и кон зер ви ра рас по-
ред у ко ме не ма ви ше но што је про пи са но.

При клад на уста но ва, ле по сме ште на, прак тич на, стр пљи ва и за гле да на, при клад-
на по сте љи на, баш ка ко тре ба и ни шта на ро чи то да би се мо гло по жа ли ти, све што је 
при клад но та ко је нео п ход но.

Чи ње ни ца је да кад пра вац је баш та кав, не ма ви ше, ду же, на пре чац а при то ме 
не ма ни ди ва на, глав ни чин не ма по чи ни о ца не ма сно ше ња кри ви це. 

Прак ти куј од ме ре ност, прак ти куј по ка за те ље што зна чи што за и ста зна чи да је 
из да ја нео п ход на, јер ће се по ка за ти да по сто ји за мор. 

На дај се, шта је спек такл, спек такл је слич ност из ме ђу облог ме ста са стра не и ни-
че га дру гог, са мо то и ни шта дру го.

На пра ви ти из бор то је крај, то је ствар но и ви ше од то га има са свим си гур но има 
исти трет ман, и усто ли че ње и све што се прак ти ку је и лак ше још лак ше ре до ви то.

Ода бе ри ам бар, чи тав ам бар, и из ва јај та на них ак це на та ви ше не го што је ика да 
би ло нео п ход но, си јај у та ми нео п ход но. Ни ка ко не бо ли, ни ка ко не бо ли, не у ни штив 
цват је баш ве штач ки па и ви ше од то га, он је спек такл, он је оба ве зу ју ћи удес, он је 
ани мо зи тет и ак цен то ва ње. 

Ако је ри зик од тру ле тро шно сти не из бе жан, ако је сте за што он да не ма ко же, за што 
он да не ма утр ља ва ња, за што не ма по себ не обло ге.

СТРА ШАН ПРО ПУСТ.

Тор ба ко ја је оста вље на и не са мо узе та већ и од ба че на ни је про на ђе на. По ка за ло 
се да је ме сто го то во исто као и про шли пут. Је дан део ни је раз ме њен, уоп ште, је дан 
део је оста вљен. Оста так је зло у по тре бљен.

ТОР БИ ЦА.

Тор би ца ни је би ла зе ле на, би ла је бо је зре лог жи та, је два да се мо гла ви де ти и би ла 
је ко ри шће на ду го ко ри шће на и има ла је ла нац, ла нац ни је ни кад не до ста јао, ни је би ла 
за гу бље на, да ло се ви де ти да је отво ре на, то је све што се да ло ви де ти. 

ОКА ЧЕ НИ КИ ШО БРАН.

Ка ква је ко рист би ла од то га да га се не оста ви та мо да ви си ка ква је ко рист би ла 
од то га ако ни је би ло ни ка кве мо гућ но сти да га се икад ви ди ка ко до ла зи та мо и при-
ка зу је се ле пим и до брим ка ко се при ка зу је. Лек ци ја ко ју тре ба на у чи ти је сте да се 
при ка зу је, да се при ка зу је и да не ма ни шта, ни шта, ни шта ви ше што би се ту мо гло 
учи ни ти па да је за то још ви ше раз ло га да се из вр ши раз ме на.
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ПЛАТ НО.

До вољ но плат на је до ста и ви ше, ви ше је ско ро до вољ но за то а осим то га ако се 
ви ше не ра ши ри да ли ће би ти до вољ но ме ста да ста не. У сва кој при ли ци по ка же се 
на нај бо љи на чин.

ВИ ШЕ.

Еле гант на упо тре ба ли шћа и гра ци о зно сти и ко ма ди ћа бе лог плат на и уља.
Што крај ње по бе до но сно пло ви ра зним оке а ни ма је сте раз лог што је цр ве на та ко 

пра вил на и ен ту зи ја стич на. Раз лог за ви ше пар ча ди је су иста бли ста ва ве о ма обо је на 
што ни су без обле бо је.

НО ВА ШО ЉА И ТАЦ НА.

Ен ту зи ја сти чан на пад на за му ће ни жу ти пу по љак и тац ну, ен ту зи ја сти чан исто та-
ко је за гри жај на тра ци.

ОБЈЕК ТИ.14

Уну тар, уну тар ре за и та на ног спо ја са мо, од јед ном јед на ке и не ви ше од три, две 
у сре ди шту чи не две на јед ној стра ни. 

Ако је ла кат по ду жи и та ко по пу њен, он да је нај бо љи при мер кад су сви за јед но.
Ова ква пред ста ва се пра ви сти ска њем.

НА О ЧА РИ.

Бо ја при бри ја њу, крч ма је згод но сме ште на на сред пу та. 

ОД РЕ ЗАК.

Сле по уз бу ђе ње је му жев но и вр хун ско.

НЕ ПА ЖЉИ ВА ВО ДА.15

Ни јед на се шо ља не раз би је на ви ше ме ста и са ста ви, што ће ре ћи да је та њир раз-
би јен а са ста вља ње то чи ни оно по ка зу је да је кул ту ра ја па ни ра на. По ка зу је це ло куп ни 
еле мент ан ђе ла и ре ђа ња. Још ви ше ути че на ода бир и још ви ше ути че на тај чин по-
пи си ва ња об ра чу на ва ња. Да, да, ме ња се у ви ше во де.

Шта ако је дан ко мад је дла ка шта ако је ви ше њих уре ђе но да ли то по ка зу је ту 
сна гу, да ли по ка зу је тај спој, да ли слав но по ка зу је тај ба лон. Да ли.
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ПА ПИР.

Удвор на при го да не чи ни па пир ну пред ста ву та квом при го дом а то чи ни спрем ност 
и очи њи вид и слич ност и сто ли цу без на сло на.

ЦР ТЕЖ.

Зна че ње ово га је пот пу но и нај бо ље ис ка зу је ути сак, нај бо ље га ис ка зу је нај бо ље 
по ка зу је из не над на ме ста, нај бо ље за гор ча ва, нај бо ље ду жи ну по ви си и ни шта не 
про ши ри, ишта из ме ђу по ло ви не.

ВО ДЕ НА ПА ДА ВИ НА.

Во да и за ди вљу ју ћа и те шка да је и ли ва ду и удар.

ХЛАД НА КЛИ МА.

Го ди шње до ба у жу том про да ло је мно го ви ше ве зи ца на пра ви ло ме ста за ле жа ње.

МА ЛА ХИТ.16

По ду дар но по о штре на ка ши ка исто се вид но сро чи. По ду дар но по о штре на ка ши ка 
је ра на у од бра ни.

КИ ШО БРАН.

Жи ве бо је зна че да чуд ни раз лог иде на пред не ви ше на пред по за ди. Не ви ше на-
пред на ми ру тач ке. 

КРИ НО ЛИ НА.

Све тло бе ла, сра мо та, мр ља од ма сти ла, ру ме на љуп кост.

СТРУК.17

Јед но зве зда но је дре ње, јед на је ди на мах ни та мр зо во ља, јед на је ди на фи нан сиј ска 
за тра вље на не за си тост. 

Обје кат ко ји је у др ве ту. При др жи бор, др жи та му, за др жи на лет, на пра ви до кра ја. 
Ко мад кри ста ла. Про ме на, у про ме ни ко ја је из ван ред на не по сто ји раз лог да се 

ка же шта је не ка да би ло. 
Ву не ни пред мет по зла ћен. Шет ња по бр ди ма нај бо ља је сра мо та, пар прак тич них 

ра до ва и сва ки од њих по ре ду је та ко оста вљен.
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ВРЕ МЕ ЗА ЈЕ ЛО.

При ја тан јед но ста ван уо би ча јен и ти ран ски и овла шћен и обра зо ван и на ста вљен 
и ар ти ку ли сан ра ста нак. Не ка сни. 

КО МА ДИЋ ЧА ШЕ БЕЗ ПО СТО ЉА.

Бли ста ва на зна ка жу те са сто ји се у то ме што је би ло ви ше исте бо је не го што се 
мо гло оче ки ва ти кад су све че ти ри ку пље не. Због те на де ше сти ца и сед ми ца ви ше се 
ниг де ни су мо гле ко ри сти ти а то се ну жно про ши ри ло у не по сто ја ње. Про ши ри ло у 
не по сто ја ње.

ВА ТРА.

Ка ква је ко рист би ла од свег оног вре ме на за по сла ти и не по сла ти ако је до то га 
сва ка ко мо ра ло да до ђе. Пи смо је ле по по сла то.

МА РА МИ ЦА.

До би так свих бла го сло ва, про бај те не мој те про ба ти јер ви ше не ма бри ге. 

ЦР ВЕ НЕ РУ ЖЕ.18

Јед на за га си то цве на ру жа и јед на ро зе оштро ро зе, ко лапс и јед на ску па ру па, мало 
ма ње вре ла.

ИЗ МЕ ЂУ.19

Из ме ђу ме ста и слат ки ша је узан про лаз ко ји по нај ви ше по ка зу је успон, за пра во 
до те ме ре да по зив зна чи да ду гач ки ваљ ка сти ја стук це лу ствар пре ме ра ва њи ме. 
Де ва не так ну та де ва се про це њу је на де ва и због то га из ме ђу обли на и обри са и пра-
вих се зо на и ви ше из ва ђе них на о ча ра и са вр ше но бес при мер ног аран жма на из ме ђу 
ста рих го спо ђа и бла гих пре хла да не ма др ве та угла ча ног до са тен ског сја ја.

ОБО ЈЕ НИ ШЕ ШИ РИ.

Обо је ни ше ши ри ну жни су да би се по ка за ло да се увој ци но се до да ва њем пра зних 
ме ста, та ко се пра ви раз ли ка из ме ђу јед но стру ких ли ни ја и ши ро ких сто ма ка, и нај-
сит ни ја ствар је бле сак, и нај сит ни ја ствар зна чи је дан ма ли цвет и јед но ве ли ко ка-
шње ње јед но ве ли ко ка шње ње због ко га има ви ше бол ни чар ки не го ма лих же на 
ствар но ма лих же на. То ли ко ја сна је све тлост да го то во у пот пу но сти по ка зу је би се ре 
и пу ти ће. Ве ли ки ше шир је ви сок и ја и сав крем цео.
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ПЕ РО.

Пе ро се до те ру је, до те ру је га све тлост и бу ба и по за, до те ру је га ма ли на гиб и сва-
ко ја ке на го ми ла не ре зер ве и дре ча ви то но ви. За си гур но је ко хе зив но. 

НЕ ШТО СМЕ ЂЕ.20

Не што сме ђе што ни је теч но не ни је ви ше та ко је опу ште но а ипак до ла зи до про-
ме не, не ке но во сти су нео д ло жне.

МА ЛЕ НА ЗВА НА ПО ЛИН.21

Ма ле на зва на ма ка ко тре се се са свим та ко.
При ђи и ка жи шта штам па тра жи. Је дан са свим по стан бо стан. Не ма па пе.
Бес па ри ца и ха љи ни ца и узми ђо но ве са ши ри ном и га ма ши це са ми ли ном и за-

чи на са свим ма ло.
Чип ки ца пра ви жу ље ве. То ни је исти на.
Дра жест над дра же сти ма и знак и јед на пла ва зе ле на бе ла ма шна јед на пла ва зе-

ле на та на на, та на на на вр ху.
Ако је ап сурд но та да је за во дљи ка во и ско ро да је умет ну то та мо где је те сна гла ва.
Спо ко јан жи вот да се она по диг не, под не и ме сец и ме сец. Јед но пи смо је дан хлад-

ни ру кав јед но ће бе јед на бер бер ни ца и го то во нај бо љи и нај пра ви ли ни ји про зор.
По бли же у ви лин ско ме мо ру, по бли же и по да ље, по глед це ли ви ди са мо креч њак 

бе ли, ви ди шав од де сет. Бро ји, бро ји да ље та ко да све де бља и де бља је та на ност. 
На дам се да је до би ла сво ју кра ву. На руџ бу за свад бу, ши ре ње за до би је но ши ве ње, 

по слић ни шта не го во ри.
Ис ка шљи ис ка шљи у ко жу и ствар но за пер је ни је.
Мо же ли, мо же ли, без гу ра ња са ви ше се де ња уну тра ка да.

ЗВУК.22

Слон из мла ћен слат ки ши ма и со ки ћи ма и жва ка ма сви на хру пи ше и рас пу ште ни 
рас пу ште ни па цо ви, то је то.

СТО.

Сто зна чи зар не дра га мо ја сто зна чи јед ну сто по стот ну по сто ја ност. Хо ће ли про-
ме на. 

Сто зна чи ви ше од ста кла чак и огле дал но ста кло је ви со ко. Сто зна чи ну жна ме ста 
и ре ви зи ју ре ви зи ју ма ле ства ри зна чи за и ста зна чи да је по сто ја ло ста ја ли ште, ста ја-
ли ште где се за и ста по љу љао. 
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ЦИ ПЕ ЛЕ.23

Би ти зид са бра ни ком низ ба то ва на пу ту и го то во до вољ но из бо ра увек до стиг не 
по ноћ. То је гној.

Плит ка ру па пу па на цр ве ном, плит ка ру па уну тра и уну тра што пра ви ма ла ли ста 
пи ва. Ви ди се гланц.

ПАС.

Ма ли брав хо ди као мрав што ће ре ћи што ће ре ћи ко ви ше уз ди ше зад њи се упи-
ше. По ђи с њим. Ма ли брав хо ди као мрав.

БЕ ЛИ ЛО ВАЦ.24

Бе ли ло вац је ско ро по лу део.

ОД ЛА ЗАК.

У сре ди шту јед ног ма ју шног ме ста и ско ро ого ље ног ле по је ре ћи да руч ни зглоб 
во ди. Руч ни зглоб во ди.

ПРЕТ ПО СТА ВИ СА ТИ.25

Прет по ста ви ли се да се на ла зе уну тар ка пи је што отва ра се отва ра у ча су кад се 
ле то за вр ша ва што ће ре ћи то је та ко.

Сва се ди шта тре ба за цр ни ти. Бе ла ха љи на је у зна ку. Вој ник пра ви вој ник има из-
но ше ну пер тлу из но ше ну пер тлу раз ли чи тих ве ли чи на што ће ре ћи ако зна да чи та, 
ако зна да чи та ве лик је да по ка же за тва ра ње два де сет и че ти ри. 

За цр ве ни за цр ве ни, осме хом за бе ли.
Прет по ста ви ли се ко лапс у ма зно пре де ње, у ма зно пре де ње до би је.
Ма ле про да ва чи це ма ле про да ва чи це ма ле ов чи је хр ба ти.
Ма ла рас про да ја ко же и та ко ле пе пре ле пе, ле пе пре ле пе.

ШАЛ.26

Шал је ше шир и бол и цр ве ни ба лон и пр слук ис под ка пу та и ме рач ме рач раз го во ра.
Шал је вен ча ње, ко мад во ска и ма ла град ња. Шал. 
Би рај кар ту, би рај је у стра ним сто па ма и са ру па ма. Ту је ру пи ча сти ру пи ча сти ка иш, 

ка иш је шал.
Је дан та њир са бо би цом, сви, би ло ко ји.
Мо ли се кар та по врат на јед на та.
Гре шка је би ла на ве сти да осмех и усна и по ста вљен успон и спре ми ште и кул ти-

ва тор и ма ли ода бир име на но ва ни су.
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КЊИ ГА.27

Књи га је ту би ла, ту је би ла. Књи га је ту би ла. Пре ста ни, пре ста ни, би ла је спре ма-
чи ца, спре ма чи ца што пе ре и ни је би ла где је мо кро, ни је би ла на ви си ни, од мах је 
вра ће на на зад, и ни је вра ће на на зад, на зад је вра ће на, би ла је не по треб на, ста вље на 
у бан ку, у бан ку ка да, у бан ку на бри гу. 

Прет по ста ви да му шка рац је дан пра ви из раз пот пу не по у зда но сти ука зу је на при-
јат ност по се би бе ло све бе ло и без пе не да ли то зна чи са пун. Не зна чи. Зна чи не жне 
ти тра је и ма ло при ли ке за по ло жи ти са стра не са стра не. Рав ни на. 

Прет по ста ви на у шни це, то је је дан на чин спа ри ва ња, спа ри ва ња је то. О, при ли ка 
да се ка же, о ка ко леп ко лац. Нај бо ља мо гу ћа за ме на и нај ви ше на лик сту бу. Шкри ња 
ни је вред на, са кри ти је.

Пре криј пре криј те две са ма ло врп це та на не и на де ру ме не и зе ле не, зе ле не.
По ста ви пло чу, по сло жи шав на шав и ствар но он да ствар но он да, ствар но он да 

то је на по ме на ко ја по ве зу је мно ге мно ге олов не игре. То је се стра и се стра и цвет и 
цвет и пас и обо је но не бо не бо обо је но си во и ско ро да је ско ро да је ис пу сти ло. 

ОГУ ЉЕ НА ОЛОВ КА, ПИ ТА.

Има ли од гу ме на ки та. 

БЕ ШЕ ТО ЦР НИ, ЦР НИ ПОП.28

Цр на тин та нај бо ља ко ли ца ба ла бра он. 
Из вр сно не ма тро шне ку ће, не ма чор би це од гра шка, не ма ра чу на не ма бри ге, 

не ма пре ци зне не ма про шло сти љу би част на пут. 

НО ВЕ ШО ЉЕ ЗА СОС, СА ДА.29

Са да, за што са да за што ка ко, ка ко ста ни до дир ни, са да ка ко, са да за у ста ви је да ча, 
је да ча је дачâ.

Жан дар у ку ћи уби ство ње но, жан дар у ку ћи, зна чи краљ на ли ва ди, зна чи то а 
ле та.

ХРА НА
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РЕ ПО ВИ; РУ ЧАК; ШО ЉЕ; РА БАР БА РА; СА МА; РИ БА; ТОР ТА; КА СТАРД КРЕМ; КРОМ ПИ РИ; 
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ПЕ ЧЕ НА ЈУ НЕ ТИ НА.30

Уну тра сни ва ње, на по љу ру ме ње ње, ују тро зна че ње, уве че осе ћа ње. Уве че осе ћа-
ње. Сва ко осе ћа ње од ма ра ње, сва ко осе ћа ње на ра ста ње, у осе ћа њу пре да ва ње, у 
осе ћа њу пре по зна ва ње, у осе ћа њу по на вља ње и пот пу но по гре шно ту је пр сто хват. 
Сви стан дар ди има ју па ро бро де и све за ве се по сте љи ну и це ла жу та дис кри ми на ци ју 
и це ли круг кру же ње. То ства ра пе сак.

До бро. Ду жи на је сва ка ко та ња а оста так, окру гли оста так ду же ле ту је. Да си ја, за-
што да не си ја, да си ја, да на ме сти, да уве ћа, да убр за ме ре ње све то ни шта не зна чи 
ако не ма пе сме, ако има пе сме би ће и на став ка.

Пре вр ну ти зе мљу, не пре вр ну ти зе мљу зна чи да не ће би ти биф те ка а и без то га 
не ма пре пре ке, та ко је ла ко за ме ни ти зна че ње, та ко је ла ко уо чи ти раз ли ку. Раз ли ка 
је у то ме што про ста си ро ви на ни је за мр ше на де бљи ном а то не зна чи да де бљи на по-
ка зу је зна ке та квог се че ња, оно што зна чи је сте да је ли ва да ко ри сна а кра ва ап сурд-
на. Не зна чи да се ја вља ју су зе, не зна чи да је из лу чи ва ње бес ко ри сно, не зна чи ви ше 
од се ћа ња, из бо ра и по нов ног ус по ста вља ња, зна чи ви ше од ика квог бек ства од окол-
не пре ко мер но сти. Увек кад има ко ри сти има ко ри сти и кад год по сто ји по вр ши на 
по сто ји по вр ши на и сва ки пут кад има из у зет ка има из у зет ка и сва ки пут кад по сто ји 
по де ла по сто ји де ље ње. Кад год по сто ји по вр ши на по сто ји по вр ши на и сва ки пут кад 
по сто ји пред лог по сто ји пред лог и сва ки пут кад је ти ши на ти ши на је и сва ки пут кад 
се ја ви тро мост ја ви се ту тад и не че шће, не увек, не по себ но, ме ка но и про ме њи во 
и спо ља шње и сре ди шње и окру же но и је дин стве но и јед но став но и јед на ко и по вр-
ши на и круг и сјај и спас и бе ло и јед на ко и бо ље и цр ве но и јед на ко и сре ди ште и жу то 
и ме ка но и бо ље, и све за јед но.

С об зи ром на окол но сти не ма раз ло га за сво ђе ње, с об зи ром на то да не ма зво ња ве 
не ма раз ло га за оба ве зи ва ње, с об зи ром на то да не ма вре ђа ња не ма по тре бе за ика-
квим из ви ња ва њем, с об зи ром на то да не ма ни јед не на то пље не пар ти ку ле не ма раз-
ло га за раз ма тра ње. С об зи ром на све и на то у ком прав цу скре ће скре та ње, с об зи ром 
на све за што не ма огра ни че ња, с об зи ром на све због че га се ме сто сме сти а на та њи ру 
се раз ли ку је не ко ли ко спе ци ја ли те та. Це лу ту ствар ни је мо гу ће раз у ме ти а то не чу ди 
с об зи ром на то да не по сто ји обра зо ва ње, то не чу ди јер ње го во по сто ја ње сва ка ко 
ства ра раз ли ку у се че њу, ви ди се да кад по сто ји окре та ње не по сто ји не во ља.

По вр сти, по кон тро ли, по пе ри о ду, по пре у ре ђе ној на пра си то сти, по раз вр ста ним 
од ре сци ма и де бе лим и тан ким про сто ри ма, по вр сти мле ве но и ра зних бо ја, уз дуж 
при сло ње на кру та ствар са спољ ње стра не не да би ства ра ла звук не го да би на го ве-
сти ла ко ри цу, вр хун ски укус на ста је кад по сто ји чи та ва при ли ка да се бу де ра зу ман, 
то не зна чи да по сто ји пре у зи ма ње, то не зна чи ни шта дра го це но, то са свим ја сно зна чи 
да при ли ка за ве жба ње је сте успех у дру штву. Па та да звук ни је на ме тљив. Шта ако 
је сте на ме тљив шта ако је сте. 

Оно што је са свим си гур но де зер ти ра ње ни ка ко ни је сма ње но по пи си ва ње, по пи-
си ва ње ни је ро ђен дан. 

Љуп ки гњу рац и ме ка ма зни на, фи на па ра и не ка ду га слад, што све тр ње са тих 
гра на, што сва отров на мрач на ома ма, што сва ра дост сит не до би ти, што сва ра дост 
ме ке не жно сти, што сва ки део и чај сад, то пот пу ни ји сав је склад.
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Око ло ве ли чи не ко ја је ма ла, уну тар кр ме ко ја је сре ди на, по ред оста та ка ко ји се 
мо ле, уну тар из ме ђи шта ко је се кре ће, чи та во под руч је је пре ме ре но а ота па ње је 
не у ме ре но.

Пра во у га о ни по вез не зна чи да не ма еруп ци је он зна чи да ако не ма ме ста за за др-
жа ва ње не ма ме ста ни за ши ре ње. Пле ме ни тост ни је искре на, ни је ис трај на ни је по-
што ва на.

Про стор да се че шља ју пи ли ћи и пер је и зре ло љу би ча сто, про стор да се за кри ве 
по је ди нач ни та њи ри и ве ли ки сер ви си и дру га сре бр ни на, про стор да се све по ша ље 
у ње га, про стор да се са чу ва то пло та и рас по ло же ње, про стор да се по тра жи све тлост 
ко ја је јед но став ни ја, чи тав про стор не ма сен ке.

Не ма ко ри сти, не ма ни ка кве ко ри сти од ми ри са, од уку са, од зу ба, од то ста, ни од 
че га, не ма ни ка кве ко ри сти и по што ва ње је уза јам но.

За што оно што је не јед на ко, оно што је на ста вље но, оно што је под но шљи во за што 
би све то тре ба ло да ли чи на ми рис, не што се ту на ла зи, зви жду ће, ни је уже, за што 
ни је оба ве зно оста ти по стра ни а опет хра брост, хра брост је по сву да и нај бо ље је ипак 
оста ти. 

Ако би се оно што је уз др жа но мо гло на ћи у оном што се осе ћа та да би би ла сто-
ли ца та мо где су сто ли це и не би ви ше би ло по ри ца ња га ла ме. Га ла ма ни је ми рис. Све 
је до бро.

Су бо та уве че што је не де ља је сва ки рад ни дан. Ка квог из бо ра има кад има раз ли-
ке. Про пис ни је ак ти ван. Жеђ ни је по де ла на јед на ке де ло ве.

У сва ком слу ча ју, би ти ста ри ји и оста ре ли ји ни је за си ће ност и сук ци ја, ни је пре ва-
зи ђе но ни опре зно, ни је пр ља во. И нај сит ни ја ствар чи ца је чи ста, тр ља ње је цр но. 
За што пра ста ра јаг њад тре ба да бу ду ко зе и ма ла ждре бад и ни кад го ве ди на, за што, 
за то што је ве ли ка раз ли ка у го ди на ма. 

Звук, чист звук ни је ра ста вља ње, чист звук је у ре ду. 
А шта ако је пат ка, шта ако је сте.
Ла ба вост, за што је сје на у ку хи њи, сје на је у ку хи њи за то што је и нај сит ни ја ствар-

чи ца ве ћа.
У вре ме кад по сто је че ти ри из бо ра а по сто је че ти ри из бо ра у ра зли ци, у вре ме кад 

по сто је че ти ри из бо ра по сто ји вр ста и вр ста по сто ји. По сто ји вр ста. Вр ста по сто ји. 
Прет по ста ви ли се да по сто ји кост, кост по сто ји. Прет по ста ви ли се да по сто је ко сти. 
Ко сти по сто је. Кад ко сти по сто је не ма прет по став ке да по сто је ко сти. Ко сти по сто је а 
по сто ји и то кон зу ми ра ње. Пле ме нит на чин да се осе ти ра ста ва је сте да се оста ви 
про стор из ме ђу. Ту се ви ди на ли ко ва ње. 

С на дом у ула зи ма, с на дом у ка ши ка ма, с на дом у вра ти ма, с на дом у сто ло ви ма, 
без на де у гра ци ји и де тер ми на ци ји. С на дом у да ту ми ма.

Ка лај ни је ли мен ка а шпо рет те шко да је. Ка лај ни је нео п хо дан а ни су ни но си ла. 
Ка лај ни кад ни је узан и де бео.

Бо ја је у угљу. Угаљ над жи ви пе че ње и пу ну ка ши ку, це лу ка ши ку ко ја је пу на и не 
пре си па се. Угаљ сва ки угаљ је ба крен. 

Не из но си ти ни шта, не из но си ти ни ма ло, не ма ни ка квог из но ше ња, са ку пља ти 
из но си ти, све то ства ра хар мо ни ју, све то ства ра чак и сук це си ју. 
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Ода но умил на ују тро уста ла, ода но умил но ус треп та ла, ода но у ми ли ни с љу бље-
ном по бе гла, све то чи ни оџак и ће бе. Све то по ка зу је кван ти тет. 

Као око, не мно го ви ше, без ика квог тра же ња, без ком пли ме на та.
Удо во љи мо лим бу ди ју не ти на, удо во љи мо лим за ју ни, ужи так ни је ја у ка ње. Ју не-

ти ну мо ли ћу, мо ли ћу чи сто исе че но, мо ли ћу об зир но.
По тра жи за бо рав. Рас про да ја, сва ка ве ли чи на је те зга и не ма се ћа ња, не ма ја сне 

ко лек ци је.
Сце на у са те ну, ка кав је то трик, ни ка кав трик ни је го ро ста сан ни ти те бо је, сва на-

ва ла је у кр ви.
По га ђа ње за сит ни цу, по год ба за до дир, сло бо ду, оту ђе ње, са мо свој ну ћур ку.
Мо ли ћу за чин, мо ли ћу без име на, мо ли ћу це лу те жи ну, по то ни у ди за ње стан дар-

да, диг ни круг, иза бе ри упра во укруг, по бри ни се да од јек по ло жи ра чу не и са ку пи 
зе ле ну свих фе ла. 

По ко па ти вит ку ко ку, по ди ћи ста ро пе ро, оп ко ли ти ве нац и ис пе ћи од прит ке ивер-
ке, пред ло жи ти пре дах и про сто по чи ну ти, пре пу сти ти ме ђу соб но, ус пе ти при ште де ти 
про сти је, под ми ри ти јед ни ну и не би ти сле пљи, не сла ди ти ни шта мрач ни је и чи та ти 
цр ве ни је, при ба ви ти бо љу бо ју, при пра ви ти је ло, по тра ја ти уце ло, не из не на ди ти гре шне, 
не за о бли ти ни шта сла сни је, на ста ви ти мр ша ви је, по спе ши ти опру же ну ре кре а ци ју 
кре а ци ју на ни за ну не при гу ше ни ју.

На о бла ка, шта је на о бла ка, је ли по ста ва, је ли ва ља ње, је ли рас та ка ње.
Чим пре на сту пи гр че ње, тим пре све жи на је ме ка, чим пре обло ни је обло тим пре 

се по вла чи при ра се ца њу, чим пре ме ра озна чи услу гу, тим пре на сту па звец ка ње, чим 
пре по ста не оту жни је од са ла те, тим пре ни шта не оста не сре ди је, чим пре не ста не 
из бор, тим пре та ме о сло бо ди је, исто што пре и ви ше што пре, ово ни је гре шка у 
жур би ни ти под при ти ском ни ти без раз ми шља ња.

Ре ци тал, шта је ре ци тал, то је ор ган и упо тре ба не сна жи сме лост, бла го твор но 
ле чи.

Пре нос, пу но пре но са, ма ло пре но са, не што пре но са, обла ци и пу те ви за и ста пре-
но се, пре нос ни је за по ста вљен. 

По нос, кад је пре тва ра ње пот пу но, не ма га ви ше но ју че и обич но.
Пре су да не ка кве нео д ре ђе но сти ко ја је на си ље је сте ау то ри тет и ми си ја и по ср-

ну ће а са свим си гур но та ко ђе и за твор. Спо кој, мир је по ред та њи ра и уну тра ду бо ко 
уну тра. Не ма окре та ња у стра ху. Не ма ја чи не у зву ку. 

До ко а гу ла ци је до ла зи на хлад но ћи али не и у раз бо ри то сти. Не што је са чу ва но и 
ду го је ве че а хлад ни је про ле ће ба ца не на да не сен ке на сун цу. Све фле ка во је ме ка но 
а јор го ва ни за и ста јор го ва ни су ис пре ту ра ни. За што се прак ти ку је и це ни пот пу но 
ус по ста вља ње прет ход ног ре да, за што је та ко уре ђе но. Ре зул тат чист ре зул тат је сок 
и ве ли чи на и пе че ње и из ло жба и нон ша лант ност и жр тва и ја чи на и део у по де ли и 
окол но ува жа ва ње и хор ти кул ту ра и од су ство гун ђа ња. То је ре зул тат. Не ма по кла па-
ња ни ти сти ца ја окол но сти, има те го бе и раз ло га и оста лог и остат ка. Не ма ужит ка а 
ни ма те ма ти ке.
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ОВ ЧЕ ТИ НА.31

Пи смо ко је мо же да из бле ди, сти ца ње зна ња ко је мо же да ис па шта и пре кр шај у 
исто вре ме во ди ка глав ном.

Уче ник, уче ни ци су са ми ло сни и при зна ти они не што пре жва ка ва ју. 
Мр жња по чи ва што по пу ње на је и про ре ђе на и сва уоб ли че на углав ном у ве ли кој 

ме ри. Умет ну тих ли сто ва и уза стоп на и узо рак ми ри са све ово чи ни из ве сност се ном.
Про зрач ни увој ци ве о ма про зрач ни увој ци ни су уви је ни ји од су пе. То ни је школ ски 

пред мет.
Про ме ни те је дан ток уду бље ња и про ме ни те га ужур ба но, шта то из ра жа ва, из ра-

жа ва муч ни ну. Слич но вр ло нео бич ној слич но сти и ру жи ча стој, слич но и не слич ни је 
од исте слич но сти и не слич ни је од ика квог сре ди шњег про сто ра у се че њу.

Оч но ста кло, шта је оч но ста кло, то је во ди ца. Сја јан при ме рак, шта је то кад је ма ло 
и ме ка но та ко да има де ло ве. Цен тар мо же да по ста ви и ни су ви ше че ти ри а два и два 
ни су сре ди на.

Рас та па не и не ма ре ње, си гур ност и прах, по себ но се ћа ње и искре на са мо ћа све то 
чи ни из бе га ва ње та ко те мељ ним и та ко не по но вљи вим и си гур но ако је ишта оста ло 
то је кост. Ни је уса мље на.

Ни је дан про стор ни је тих та ко је ве ро ват но да ће би ти сја јан. Тми на ве о ма там на 
тми на је из де ље на. По сто ји на чин да се ви ди шта је у лу ку и си гур но са свим си гур но 
у ра бар ба ри и у па ра дај зу, си гур но са свим си гур но та мо се на ла зи се ме. Не што си ћу-
шно уну тра је не што си ћу шно.

Не бе ше бла та ни во де и не бе ше ни јед ног ви ше. Не бе ше сви ле ни ча ра па и не 
бе ше ни јед ног ви ше. По су де и сим бо ла и ни јед ног чу до ви шта не бе ше и не ма ви ше. 
За то се ука за ло де ло и да ли то бе ше пле ме ни тост, мо же се упи та ти да ли то бе ше 
пле ме ни тост што је то пли је, бе ше ли то пле ме ни тост и да ли кли же ње зна чи ви ше. 
Да ли. 

Да ли за пр ља пла фон. Не. Да ли је сла сно, је сте ако су це не слат ке. Да ли је жа ло сно, 
ни је ако не ма по греб ни ка. Да ли је чуд но, ни је кад има мла до сти. Све то чи ни низ, не 
чи ни чак ни шта ви ше. Све то чи ни тре шње. Раз лог за што у та шти ни има на го ве шта ја 
на ла зи се у то ме што на ста је екс пло зи ја по ме ша не му зи ке. 

Ис ку ше ње сва ко ис ку ше ње је уз бу ђе ње уко ли ко по сто је не де ла и ко шчи це. Ни ма-
ло не чу ди што се ко сти ме ша ју јер оне ва ри ра ју ни ма ло а у сва ком слу ча ју за што је 
кост ис так ну та, за то што је при ли ку ко ја не пра ви тор ту и ка рак тер ве о ма ла ко уз бур-
ка ти и не го ва ти.

Миш и го ра и то бо лац, ста рин ска ста туа и бол са спољ не стра не и ти ши на још ви ше 
гла сни је ти ши не по ка зу је ло со са сму тљив ца. Тор та, пра ви ме лем од ов че ти не и опој ног 
пи ћа, спе ци јал но су здр жа но спи ра ње и ре но ми ра ни пам пур и пла мен, то што ре зиг-
на ци јом ути че и спу та ва, са свим спу та ва. Знак је ис ка за ни при ме рак.

Оброк од ов че ти не, ов че ти на, за што је јаг ње ти на јеф ти ни ја, јеф ти ни ја је јер са свим 
ма ло је ви ше. Др жи те пре да ва ња, др жи те пре да ва ња и по но ви те упут ства.
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ЗА ЈУ ТРАК.32

Про ме на, по след ња про ме на ти че се кром пи ра. То не да је до зво лу за зло у по тре бу 
си ра. На ком је зи ку се сва ко ме мо гу да ва ти упут ства. 

За ју трак у пу ном сја ју, пу ним сја јем си ја за ју трак, не ма спо ра, не ма прак се, ни чег 
не ма, ама баш ни чег не ма. 

Из не над на кри шка ме ња це ли та њир, чи ни то из не над но.
Ими та ци ја, још ви ше ими та ци је, ими та ци је сме њу ју ими та ци је. 
Све што је при стој но, све што је при сут но, ми ро ва ње и ку ва ње и што је по себ ни је још 

скри ва ње, све то ука зу је да је по треб но лар ма ње. Ка кав је оби чај, оби чај је у цен тру.
Шта је љу бав ни је зик и би бер и ви ше ри бе не го што је има кад је по треб но де ра ња 

мно го ви ше де ра ња. Је зик и ло сос, ло со са не ма кад је бо ја бра он, ло со са има кад нема 
сми сла у то ме што је ра но ју тро при јат ни је. Не ма ло со са, не ма шо ља за чај, има исте 
оне пу ре ко ја се ко ри сти као сто ма кли ја у иш че ки ва њу обро ка то чи ни ја ја уку сним. 
Пи ће ће ве ро ват но ули ти не ку до зу по што ва ња пре ма шо љи ци за ја је и ви ше лу бе ни-
це не го што је ика да по је де но ју че. Пи во се за по ста ви ло а ко кос се про сла вио. Ка фа 
сва ка фа и ку шај су пе све су пе оне су из бор пе ка ра. Бе ла шо ља зна чи вен ча ње. Мо кра 
шо ља зна чи пра зно ва ње. Чвр ста шо ља зна чи спе ци јал но ре гу ли са ње. Јед на са ма шо ља 
зна чи из ван ре дан рас по ред из ме ђу умет ни ка и ме ста ко је је отво ре но.

Це на це на ни је у је зи ку, ни је у оби ча ју, ни је у хва ли. 
Гу би так у бо ји, за што не ма ни ка кве ра зо но де. Ако је про го ње ње та ко не чу ве но да 

ни шта ни је све ча но има ли при ли ке за при до би ја ње. 
Си ви окрет ка вр ху и дну, џеп пре пун ти хе вре ли не, сва та са ви тљи ва сме на пре-

пу шта ња ства ра до ви тљи ву ра дост.
Ла хор у те гли па чак и тад ти ши на, по себ но иш че ки ва ње у окви ру, жу бор цео жу бор 

и ви ше си ра не го ско ро ичег дру гог, је ли то за пре па шће ње, да ли то на ги ње ви ше од 
пр во бит не по де ле из ме ђу по слу жав ни ка и уго во ре ног раз го во ра па чак и тад не жно 
по зи ва ње у дру гу со бу са не што пи ле ти не на би ло ко ји на чин.

Уви јен на чин то је на чин да се ка же да је нај бо ље за јед но, уви јен на чин не да је ре-
зул тат, да је ма лу су здр жа ност, да је по тре бу за по вла че њем. 

Сум њај те на је дан ма сла цем на ма зан цвет, сум њај те си гур но, сум њај те а он да скли-
зни те, зар то не ме ња ра чу ни цу.

По вре ђен ис це љен штап, по вре ђе на ис це ље на шо ља, по вре ђен ис це љен пред мет 
из у зет не ре лак са ци је и ири та ци је, по вре да ис це ље на, по вре ђе ност и ис це ље ност су 
то ли ко по треб ни да не ма хте ња за гре шка ма.

Шта је ве ро ват ни је од пе че ња, за пра во ни шта а ипак се ни кад по себ но не раз о ча ра.
Ста бил на тор та, сва ка ста бил на тор та је са вр ше на и ни је обич на, сва ка ста бил на 

тор та има ста сао раз лог и ви ше од то га има по себ не ко ре. Бо ље до ба је до ба ко је је 
уме сто. До бро до ба ни је бо ље до ба од нај бо љег.

Не узи мај те ни је дан лек ола ко, не узи мај те ни је дан на го вор озбиљ но, не узи мај те 
ни је дан ра ста нак тр пљи во, чу вај те се без је зе ра и без оста ве.

Те шко оп те ре ти те шу пљи ка ву мо кру на ква ше ну ке си цу, оп те ре ти те је та ко да бу де 
ин сти ту ци ја стра хо ви та и кли мат ска и нај бли ста ви је мо гу ће ис пла ни ра на. 
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Обич на бо ја, бо ја ко ју та чуд на ме ша ви на пра ви, ко ја не пра ви ко ја не пра ви зрео 
сок, ко ја не пра ви ко ку.

Де лат ност ко ја је на мо та ва ње ва ља но на мо та ва ње по кри ва ча опу шта ју ћег осло-
ба ђа ња. То што је та ко хлад но не ма пра ши не, не ма пр љав шти не у ми ри су, мо же упо-
тре би ти бе лу во ду, мо же из ван ред ни је упо тре би ти и не у са мо ћи ску па. Ово ко је ни је 
дра же сно и ни је отво ре но и ствар но ни је та ко умо че но ко ли ко је слат ко и ствар но 
слат ко, ве о ма слат ко, обич но, слат ко, по сла сти ца, не у тој слат ко ћи и сла сти. Ако се 
од ре ди вре ме, ако се од ре ди и до ђе до ује ди ње ња тад ује ди њу је се с тим обри сом, 
до ђе тад до ре ског за тва ра ња, свег ре ског по ви ка ња, свег тог вре ме на, свог вре ме-
шног екс те ри је ра, све то у нај же шћем ли ко ва њу. 

Из го вор ни је до са да, са мо је дан та њир ни је ма слац, са мо јед на ме ра ни је уз бу ђе ње, 
са мот но оси па ње ни је са мо уда ра ње.

По ме ша на за шти та, до бро по ме ша на са истом ствар ном на мер ном не чуд но шћу и 
пи та њем, са мо јед на ну ждом иза зва на опе ра ци ја ни је ви ше знак не го ми ни стар.

По сед ни те нож по ред ка ве за и ве о ма бли зу за ре за и још бли же мач ки што пра во-
вре ме но ра ди и ма ка за ма. Ура ди те то при вре ме но и не учи ни те ви ше гре шке сто је ћи. 
Све то ра ши ри те и уре ди те бе ли про стор, по ка зу је ли се то у ку ћи, не по ка зу је ли се 
у зе ле ној ко ја ни је по треб на за ту бо ју, не по ка зу је ли се чак и у об ја шње њу и је дин стве-
но ни ма ло не по крет но. 

ШЕ ЋЕР.33

Јед на же шћа сре ћа и це ла пар це ла а чак и тад ти ха. 
Во да се це ди, во да се го то во це ди на маст. Во да, во да је пла ни на а та ко се би ра и 

та ко је све прак тич но да се не ко ри сти но вац. Над зо ром је зах тев и за то је по треб но 
има ти уста и на о ча ре. 

Пи та ње на глог ра ста и ви ше вре ме на не го ужа са је та ко ла ко и сум њи во. 
Пар чен це ко ма дић ко ји ни је под при ват ним над зо ром, ни ка ко ни је кри шки ца, ни-

ка ко не ма по ку ње но сти ни отво ре но сти, ни ка ко не ма на ра ста ња ни ти улан ча ва ња 
ни ти рав но мер ног на ди ла же ња, сав свет до ла зи на чај.

Раз два ја ње ни је чвр сто у пре ђи и со су, та ко се чу ва до бро и оде ли то. 
По со ли га, по сра ми га. Ма ла не знат на сен ка и со лид на фи на фу ру на. 
Зна чај но за чи ка ва ње је не жно и на пор но и про ми шље но. 
Ме то да ко ја по ста вља по си па ње као лек по ред је нај бо ље пре хла де.
За го нет ка, чу до ви шна за го нет ка, те шко гу ше ње, за по ста вље ни уто рак.
Вла жан пре лаз и сли ка, би ло ко ја сли ка, сли ка има ме ху ри ће, има и зу бе, има то 

сле по те ту ра ње и не што ма ло зе ле не, ма ло зе ле не је ре дов но.
Је дан, два и је дан, два, де вет, дру ги и пет и то.
Бук ти ња, из ме ђу то га по тра га, кра ва, са мо сва ко вла жно ме сто, са мо ова ме ло ди ја.
Пре се ци млаз га са гад ни је а он да бу ши бу ши из ме ђу сле де ће и за по ста вље не. Иза-

бе ри по ко јој та ри фи и ма зи ма зи ја ко мно го. Збир ка са свих стра на, сиг нал отро ва, 
ма њак тро мо сти и лак ше по ве ћа ње бо ли. 

Бе ла пти ца, обо је ни мај дан, про ме ша на по мо ран џа, пас.
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Ми ло ва ње до ла зи с на став ком про ме не.
Ко мад за себ не из ван ред не жур бе је та ко за сле пљен отво ре ном по сла сти цом.
Ка ну је уре ђен. Пе ри од је све чан. Кра ва је при хва ће на.
Фи ни ста ри ла нац се ши ри, ни је ту, оста вљен је за ка сни је. 

БРУ СНИ ЦЕ.34

Зар не мо га ше би ти из не над ног да ту ма, зар не мо га ше би ти у са да шњем на се љу 
из ми ре ње ста ро сних пен зи ја, зар не мо га ше би ти уз све до ка, мо га ше ли.

Ла нац број те, тра ву се ци те, под не сти шај те и му ве са три те. По гле дај те пре лив из-
мо чи те ма пу, по гле дај те ку да да раз вр ста те нај бо ље од остат ка, од то га и не чи сто га. 

Исе ци те чи тав про стор на два де сет и че ти ри пре гра де а он да а та да има ли жу те 
бо је, има али је уз ми ри са на, он да се ста вља та мо где ста де и ни шта се не укра де.

Из у зе тан сте пен цр ве не зна чи, из вр ше на је из у зет на раз ме на. 
Уну тра скроз на у знак кад по сто ји ве ли ка шан са да се не упр ља ни шта до пр ља ве 

ства ри чак, бо ју све му по сто ја но да је умак.
Упра во као што па ти, упра во као што пра ти, упра во као што је соч но исто та ко се 

не про ти ви. 

МЛЕ КО.35

Бе ло ја је и шер па у бо ји и ку пус по ка зу ју зна ке сле га ња, стал ни по раст.
На зеб у но су, је дан на зе бао нос и на ста је ис при ка. Два су по треб ни ја.
Сва ро ба је укра де на, сви ме ху ри ћи су у шо љи.
Ку ва ње, ку ва ње је ра за зна ва ње из не над них од го то во из не над них и ве о ма ма лих 

од свих ве ли ких ру па.
Ствар на пин та, она ко ја је отво ре на и за тво ре на и у сре ди ни је баш ло ша.
Не го ва ни на зе би, ви до ви очи њих др жа ча, са мо рад, нај бо ља про ме на, зна че ње, 

там но цр ве на, све то и про мр зло, ствар но про мр зло. 
Опет се игра по га ђа ња и опет се игра голф и нај бо љи љу ди, нај бо љи од нај бо љих 

љу ди.

МЛЕ КО.36

Успон у ви си ну ула зак у ду би ну сви ме у ис каз игле и је сен пу на је сен ко ја ви си. 
Ви си ви се ћи. 

ЈА ЈА.37

Ми ли на од ви си не, ми ли на у вр ли ни сто ма ка са не на да ним млин чи ћем.
Ве шти на од ша ла, ве шти на од ша ла по сто ја на.
У бе лом у бе лим ма ра ми ца ма са тач ки ца ма у бе лом по ја су све сен ке су по себ не 

по себ не су и на ба вље не и из ба вље не.
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Не ту за кра ву не ма сра ма ни пре ку ва ног зву ка, има угри за.
Ис пре се цан сам ута бан пут не да ће. Не да ћа је ста ри брод и ве ро ват ни пљу сак.

ЈА БУ КА.38

Ја бу ка са шљи вом, од ре зак са тор бом, шкољ ка са се ме ном, ви но са цр ве ном, ко-
раљ ка са бла гом, ле де но са шла гом, нај бо љи ко вач, па ра дајз, па ра дајз и без без злат-
но ве за с ми љем, оку зе ле на ка же се пе че на и про ме на слат ка ста је сте хле ба ста, мо же 
ли ма ло ма ло мо же ли.

Мо же ли ма ло. Тр ска пр ска по по ста вље ном и при прав ном др ве ту еу ка лип ту са, 
по број те ше ри и зре ле та њи ре и не ку шун ку ма ло са ћо шко ва. То је при ме на. 

РЕ ПО ВИ.

Хлад ни ча бро ви, хлад ни од ра до сти без ра до сти.
Си ћу шно се да ло што пред ста вља про план ке и за тиш је за гр ља ја са си ром и за ма ло 

по се ло, све то је пре ста ло. Па ли цу по ста ви буч но муч но уга ну ће. Од мор ни је ни шта 
бо ље. Још је бо ље. Све вре ме.

РУ ЧАК.39

Успех муч ног гип са чи ни све ту ме ру и ско ро то, ско ро ви ше ста ња, ви ше ста ња 
сти же у град све тли на зма ји на, га ри на не бе ли на.

Ру чак ма ли пре кид пра ви у кли за њу ру чак та ко кли зав, за пад ни крај бор ду ре је 
онај ко ји про ви ру је мал чи це та ко да ну жност по ста је сви ле но до ње ру бље. Оно је 
нај бо ље кад је вла жно. Та ко је при род но, и от куд ту љу спи ца, љу спи ца је ту да ис ка же 
ис тро ше ност.

Пра ва хлад на ко ка је не р во зна нер во зна је са пе шки ром са ка ле мом са пра вим 
би се ри ма. То је ли стом до дат но зду шно ско ро све то са стру га но, са стру га но ста рим 
бре гом, ви ше од то га пче ле ви ше од то га ве че ре и го ми ла слич но га што ће ре ћи ср ца 
у сре ди шту лу ка стре ле ма ње.

Хлад на ка фа и ку ку руз ку ку ру зно жу та и зе ле на ма са то је дра гуљ. 

ШО ЉЕ.40

Је дан при мер при ме ре но сти је ме сни. Кри ви штап на гло на ра ста и сна га сва сна га 
је ум на. Ве ли чан стве на оде жда у по тра зи је за све ћом не та ко жит но не та ко уз ви ше 
но со ву и пут. Шун ка се по но си ко ко сом.

Шо ља је за не ма ре на за то што сва је у тор би. Она је др шка и про план ци и ше ћер 
ико ји ше ћер.

Шо ља је за не ма ре на за то што пот пу но је у тор би. Не по ка зу је сен ку, уну тар ула зе 
ма ли ду бо ре зи и бла го слов и го то во да не баш та ко не са сле пом ве ром, уоп ште не 
та ко љу ба зни, уоп ште не за о ста ју. 
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Шо ље кри ве ши је. Тре ба им дра га остри га, тре ба им та ко се да и го то во па из бор. 
Нај бо ље је сви ме. Го то во да бу де зи ме. 

За што је шо ља јед но ме ша ње и јед но ко ме ша ње. За што је та ко ви де.
Шо љу ола ко за се не, из ме ђу ње не ма сми сла што ће ре ћи му зи ке, се ћа ња, му зич ких 

се ћа ња. 
Ду до ви кри ве, по ла зр на пе ска је све то и го то во. 

РА БАР БА РА.41

Ра бар ба ра је су за на ни је су за на ни је се ди ште струк сит ни ца ни је ди вља и сме шна 
ни је ме ста шце ни је не мар и по вр ће ни је овој око ла жи ни је мо ли ћу.

СА МА РИ БА.42

Са ма ри ба са мом ри бом са мој ри би ја ја ри ци са му ри бу сад.
Слат ки успех и не ма ње бу чан од се дла и ви ше ора ња и ско ро до бро осли кан сит-

ни ца ма та ко.
Сен чи је игром мо ли ћу. По треб на је а по ред ве ли ке вр сте је на ду ва ча.
Сва ко ако до бар за чин, окре ши је бли же мо ли ћу. Та ко сто ји.
Ни је иста. 

ТОР ТА.

Тор та у ка луп ушла је да бу де и игли це за ви но игли це су та кве. 
То је да нас. По кус са ли мен ком је онај ко ји учи ни град, учи ни град пр ља вим, то је 

ма ло мо ли ћу. Вра ти смо се. Да бу ши мо, шта да бу ши мо, бр ка ни пе пео, пе пео та мо где 
је пе кач. То озна чи тор ту. То бе ше знак.

Дру ги пут бе ше још јед на игла за ше шир ду го тра же на и ис по љи се по там не ла. 
Ре зул тат бе ше жут. Опрез, ни је опрез убу ду ће.

Не ма ко ри сти иза зи ва ти су луд број. Ће бен це про стр то облак, срам, сво то пе ци во 
мо же да иза зи ва, све је то по че так а ју че ју че ис пу ни смо. Зна чи не ку про ме ну. Не не ки дан.

Ли стак је дан на об зо ру оке ан би ло ку да сву да, благ и леп у то ку се ћа ња зе мља зе-
ле на. За што бе ла. 

КА СТАРД КРЕМ.43

Ка стард је ово. Има бо ло ве, бо ли кад. Не ће би ти. Не ће би ти за ма ло. Ства ра це ло 
јед но бр да шце.

Бо љи је но ствар чи ца што се му ти баш му ти. Бо љи је но је зе ра це ла је зе ра, бо љи 
је од се ја ња. 

КРОМ ПИ РИ.44

Су шти кром пи ри ра се че ни по сре ди ни.
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КРОМ ПИ РИ.

У при пре ми си ра, у при пре ми кре ке ра, у при пре ми ма сла ца, у то ме.

ПЕ ЧЕ НИ КРОМ ПИ РИ.

Пе че ни кром пи ри за.

ШПАР ГЛА.45

Шпар гла вит ка ка шпар гли вит кој на шпар глу вре лу. То ства ра умет ност и вла жно 
вла жно је вре ме вла жно вре ме вла жно сти.

МА СЛАЦ.46

Мла ти мла ти, ма слац. Оста ви гру ди цу и по ка жи је, по ка жи је. Гле дам.
Тре ба стра шно тре ба да цвет да вла сти ти цвет. Тре ба да вла сти та ела сти ка. Тре ба 

стра шно да вла сти та ела сти ка бу де сла сна и уме сно ме сто и на бре кла раз вла ка. Тре ба. 
Тре ба јој вла сти та ела сти ка.

Је ли за ли хе. Чи сто ма ло скло ни ште по стра ни, од стра њен на ње му. 
На пра ви ма лу бе ли ну, не и не мој са је згром, за је згром по ђи уђи за ђи.

КРАЈ ЛЕ ТА.

Ма ле уши це крај шти ле та и ка ро на пру ге ме ђу при ма ћом со бом, оштрог ума, опу-
ште ни у раз во ју.

КО БА СИ ЦЕ.47

Ко ба си це ме ђу ста клом.
Ту је ма сла ца ру мен-од ло мак. Век на не ма оста так. Тра гом пи та ња. Је лу ин стант, 

од го во ра.
Раз лог за жар-по чи нак је то, што де кли на ци ја је, сва ка де кли на ци ја је отров, отров 

је пал ца, пал ца ва ди лац, то озна ча ва уз ви ше ну про ме ну. Ве ша ње.
Рђа во ни је про стра но, ви шак сва ки у ли сту ја ко чу ди и јед не цр вен-гру ди. 

ЦЕ ЛЕР.48

Це лер има укус укус му је где у уви је ним би че ви ма и ма лим за ло га ји ма и углав ном 
у оста ци ма.

Озе ле не ло ју тро је та ко се бич но и та ко чи сто и та ко ожи вље но.
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ТЕ ЛЕ ТИ НА.

До бро де до бро де, пра ње је ста рин ско, пра ње је пра ње.
Хлад на су па, хлад на су па би стра и по себ на и глав но глав но пи та ње да се по ста ви.

ПО ВР ЋЕ.49

Шта се се че. Шта се се че ти ме. У шта се се че ти ме.
Бе ше кре ша кре сент крст и не јед нак крик, успе се уко со, сјај но и су ви сло са ма лим 

усе ци ма и цр ве не бо је.
Ве сти. Ве сти што мо гу ће су ра до сти, се че не од да бра не, по пу ту под но пум пе од 

ши ро ке кре де, све то че шља ње. 

ПО ВР ЋЕ У ЗА СЕ ДИ.50

За бо ра ви у тра ви и ко си кром пи ре, по ско чи, дај по хи тај ус тре пе ри.
За ми сли да је то пре кри жен ко мад за ми сли да је то но ви бла го слов и за бо ра ви 

шар ло ту и узру ја не сва ђе у кре ве ту. За ми сли да је то оброк. За ми сли да је то сем.

КУ ВА ЊЕ.51

Али са да, али са да по ву ци али са да зво но, али са да ко чи ју од пор це ла на, али са да 
ма ли уба ци ли стић, али са да свад бу ма слац ме со, али са да по су ду, али са да стра жњи 
об лик даг ње, даг ње и со ду. 

ПИ ЛЕ ТИ НА.52

Фа зан и ко ка, ко ка је по себ на три ца.

ПИ ЛЕ ТИ НА.53

Али са да ре чи ца не ва ља ли ца, али са да три ца не ва ља ли ца али са да три ца не ва ља-
ли ца, али са да пти ца не ва ља ли ца.

ПИ ЛЕ ТИ НА.54

Али са да сум ње ако бу де још иди ре ци че га кре ше. Че га. Са ме. Кром пи ра. Век ни.

ПИ ЛЕ ТИ НА.55

Пи ју пи ју при зо ви, пи ју пи ју про бо ди, пи ле ти ну на бо ди. На бо ди уго ди у пи ле ти ну 
уго ди још је дан след, уго ди.
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ЛАН ЧА НИ ТЕ ГЉА ЧИ.56

Лан ча ни те гља чи су ве се ли, су ве се ли сплав, сплав авет ни, те пих.

ПЕ ЦИ ВО.57

Оштра хла до ви на, де бе ле шпа ту ле и крај њи кре ве ти ћи, чи не ви о ле, ви о ле не чи је.

ПА ВЛА КА.58

У плад њу, у пле су лист, у за гре ја но цр ве но оста вље но др во за тво ре но са со љу на-
о чи то пре сно. Та ко на ста је вир. Ну жно.

ПА ВЛА КА.59

Па вла ка пре се че на. По сву да мр ва. По скок уле во из ко мо ре.

КРА СТА ВАЦ.

Ни жи ле та ма ње, ни жи ле та, сме шног же ла ти на, цр ве на и же ља фи на, опру же на у 
вит ком по те зу про би ра на, опру же на, опру же на у бе лом про ши ре њу.

ВЕ ЧЕ РА.60

Не за ма ло, не за ма ло сун це у за хо ду ста ло ум но ум ни је.
Хај де да за шту је мо, хај де да за шту је мо зна чај, хај де да за шту је мо зи му шах, хај де 

да за шту је мо за што ка ко.
Са мо ме сец њен су пат ник, са мо у про да ји да ни кад ни кад не ма ви шак ли ца ле по, 

по ло мље но по ла жу. 
Ушне шкољ ки це ора сни це, раз глед ни це. Ра ме ни це. Не ка те за чу ди, про да та са 

зво ном још јед на го ми ла. 
Бе ше то вре ме ка да на по љи ма ка сни је бе ше је дан ко тур ко ји про стре ли на бу ја лу 

зе мљу и цр ње су не по треб не и при мер ци оглед ни при мер ци ста рих ка ши ка ма по је-
де них леп ти ра, сви је су су по бе гли и по ме ри пра вље ни, пра вље ни, а све јед но у то ме 
ви ди мо где не ће то при ста ја ти са ле вом не иде ви ше, да до да је се кад ду же не бу де 
нај бо ље она ко ка ко кад су сви ту кад не је де ка ко за још јед ном нај ја че кад ће и нај ја че 
кад ће и је де је де нај ја че кад ће и је де из ра жа ва ју ј д, све да ле по бу де све да та ко не 
бу де. Све да не бу де та ко не бу де та ко. Све да не бу де ста рац бе лац бле бе та вац. Да не 
бу де без ијед ног при ме ра је сти ве ја бу ке ту.

ВЕ ЧЕ РА ЊЕ.

Ве че ра ње је за пад.
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ЈЕ ДЕ ЊЕ.61

Је де ње ва ља, је де ње ве ли ког стар ца ре че ног сво да и ни ка ко ни ка ко гра ну ћа зра-
ка сте со лу ци је, не за ма ло да ља, не збу ње ни врат, ствар но не ни ка квог та квог ло во ра.

Да ли звук та кав је дан што је је ли де лић остао је, је ли та ко стар као што ка жу, је 
ли во де ћи био би ће. Је ли та ко, је ли та ко, је ли та ко, је ли та ко је ли та ко је ли та ко.

Оје гу љи нас оје гу љи нас без без за чи на без за чи на хлад ног, без за чи на хлад ног 
хла ђе ног, без за чи на хла ђе ног са штам пом штам пом де ком по дом, са штам пом де ком 
по дом опру же ном. 

Је де ње је је де је де ње је је де га је де ње, је је де га је де је де ње. Је је де је де ње.
Пар чен це пла те пла те за со ве со ве као што су пи те, ваљ ка сти ја сту ци.
Бат ти на ти би ти, ба ти на би ће све. Мир ми ру ју во ло ви при ли ку при ли ку да под 

бо ду под бо ду ка ко.
Бе ше сар ма бе ше ва љак ле по ис пао бе ше ва љак ле по остао, ва љак остао ни је то 

па ке тић, ни је то па ке тић та кав је сти сак, сти сак да по спе ло во ров ли стак, ло во ра то-
ва ра, ло во ра гу тљај ја бу ко ва че ис та че, ја бу ко ва че ис та че и сли сти. Ри ста се ума сти.

ЈЕ ДЕ ЊЕ.

Бе ше сра ма бе ше сра ма због бу ље ња бу ље ња и удво стру че ња и олак ша ња олак-
ша ња да се исе че по ка же као на уз ви ше њу и на по љу још на по љу по сто ја но где се до 
и се до ла зи и то све и трем и та ко. 

Бе ше ба шта и ду ва про ду ва рав но. Бе ше пар, бе ше пар пи ри ве тар и не ма ше му 
сле да, не ма јед но став но сти, не ма се елек ци је, елек ци је са. 

СА ЛА ТА.

Са ла та је до бит нич ка тор та.

СОС.62

Шта се у ра жи пре де шта се це ло на дво је де ли, че га ни је мно го. Сос лос сос.

ЛО СОС.63

По крај бе ше кан та кан та за чу ђе ње.

ПО МО РАН ЏА.64

За што осе ћај остри ге да је ме ша но ја је. За што на ран џаст је цен тар.
Из ло жба об ло же на да се ола ба ви ола ба ви та ко ре ћи се де ћи.
Бе ше јед на сок што ли је са ка ши ком ви да, бе ше јед на сок што ли же са ка ши ком 

ви да.
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ПО МО РАН ЏА.65

Вид о о но ви но ви не ни ни ти кле ча ло кле ча ло ста рог при зо ра биф те ка, ни јед но 
ни дру го ни јед но ни дру го.

ПО МО РАН ЏЕ.

Гра ђа је у ре ду.

ПО МО РАН ЏЕ СТА ЊЕ.66

Не ма ње не ма ње од ко ри сти јој је.
Ка као и би стру су пу и по мо ран џе и ов се ну ка шу.
Ућу ти по за ди, ућу ти бли зу, ућу ти блу зу, у из о би љу. 
Ка као и би стра су па и по мо ран џе и ов се на ка ша.
Су па бо ла, под прет по став ком да је пи та ње, под прет по став ком да је ма слац, ствар-

но је, ствар но је тек, тек из ме та ње, тек из ме та ње не су ви слог.
Не су ви, не су ви слог, не су ви слог од тог, не су ви слог од тог слог, не су ви слог од 

тог слог не су ви слог од тог слог, не су ви слог, не су ви слог од тог слог, не су ви слог, 
не су ви, не су ви слог не су ви слог, не су ви слог, не су ви слог.

ПРЕ ЛИВ ЗА СА ЛА ТУ И АР ТИ ЧО КА.

Мо лим да за до во љим бле до вре ло, мо лим да за до во љим по кри ве но ру жи ча сто, 
мо лим да је за бо лим у цр ве но не зна но, мо лим да се биф тек по ма сти ре дов ним до дир-
ли ци ма.

ПРЕ ЛИВ ЗА СА ЛА ТУ И АР ТИ ЧО КА.

Бе ше мо лим бе ше мо лим за по не ти од сла до ле да ку па, сла до ле да бе ше су ви ше 
по ви је на по ви је на ма ка за ма и све ово вре ме. Це ли на је уну тар де ла, део за и ста од ла-
зи, шу пљи на је цр ве ни лист. Ни је би ло из бо ра та мо где је би ло и дру гог и дру гог. 

ЦЕН ТАР СТО ЛА.67

Је дан дан је дан оби чај, та кав крој да де је дан зброј. Узме ли се је тра ба ка ла ра је тра 
ба ка ла ра је уље, узме ли се да је уље је тре ба ка ла ра ту на, узме ли се да је уље је тре 
ба ка ла ра ту не це ђе но узме ли се да је це ђе но уље је тре ба ка ла ра ту не пор це лан и 
тај на упри ли че на чи та во или ма ње, чи та во чи та ње, чи та ње би ва ње, у чи та њу би ва ње.

По крај ме не по крај све ске, по крај све ске стран ко но бар, по крај све стра ног ко но-
ба ра и пре сло ви и чи та те ка. Чи та те ка чи та с њом од ње за ма ње чи та ње.



79

СО БЕ68

Де лај та ко да од цен тра не ма ко ри сти. Ши ро ко де ло ва ње не чи ни ши ри ну. При-
пре ма ње при па да они ма ко ји при пре ма ју. Они што по ми њу сре бро и слат ко не је ду 
та ко. Бе ше ста но ва ња.

Цео цен тар и гра ни ца чи не од ве ша ња на чин обла че ња. Оно што ни је раз лог што 
по сто ји глас пред ста вља остат ке по ну де. Не бе ше ки ри је.

Па ме ло ди ја што се чу ти да ма лог је ко ма да из вед ба, а ве жба чи ни све што тре ба 
да се по стиг не бр зи на. Што је ме ко и вер но не ма ши ри ну да се рас це пи вре ме ли је 
да се по ста ви пи та ње.

Да се за поч не по ста вља ње не ма ва го на. Не ма ни про ме не на лак ше. Би учи ње но. 
А за тим ши ре ње, ни је по сти за ње што му тре ба ше ста ја ње а ипак не бе ху та ко те шка 
вре ме на јер ни су сви би ли на свом ме сту. Не бе ху про ме ње ни. Не бе ху по што ва ни. 
Бе ху то што су, мно го учи ни ше по том пи та њу што по ка за да на се ље не бе ше зби је но. 
Про сти ра ло се та мо. Сва ка про ме на бе ше на иви ца ма цен тра. Го ми ла бе ше те шка. Не 
бе ше ни ка кве про ме не. 

Спа ље но и пре о ста ло и по ди за ње при вре ме ног ка ме на и по ди за ње пре но ла ди ца. 
При мер где има још не че га је при мер још не че га. Сен ка не си ја та ко да има цр не 

ли ни је. Сти же исти на. На ста не мир. По ве ре ње пе ка ре вом ше гр ту зна чи ло је да ће 
би ти пу но раз ме њи ва ња а у сва ком слу ча ју ка ква је ко рист од за сто ра на вра ти ма. 
Има ко ри сти, дво стру ке. 

Ако цен тар има сво је ме сто он да по сто ји ди стри бу ци ја. Та ко је при род но. Ту по сто-
ји кон тра дик ци ја и при род но по вра так обра зу је ка ко стра не та ко и цен тар. То се ви ди 
из опи са.

Ау тор све га што је та мо иза вра та и што ће ући ују тро. Об ја шње ње по мра че ња и 
оче ки ва ње по ве зи ва ња сви су од истог ко ма да. Шпо рет је ве ћи. Бе ше та квог об ли ка 
да не да де ау ди то ри јум ве ћи ако се узме отвор за што да не бу де кле ча ња. Сва ка си ла 
при ме ње на на под про из во ди тре ње. То је та ко ле по и слат ко а ипак до ђе до про ме не, 
до ђе вре ме кад се ви ше при ти ска ва здух. То ни је исто што и не ста нак. 

Ла вић лен га ри и сто лац ки не ски, сав сил ни уку сни сир што сте на је, све то ску па и 
се лек ци ја, се лек ци ја упи ја ча. Ако је до не чег те шко до ћи јед ним пу тем он да се на том 
ме сту не мо же ја ви ти сли чан про блем. Ни ка ко. По стиг нут је до го вор. На кра ју ко га је 
пред лог, пред лог да се бе ли на зи да мо же раз ли ко ва ти. Та ко се сма тра ло. 

Кад на углу има стра на не зна чи да има ви ше сра ма кад је сто ду жи. Ча ша је сва ко-
ја ке ви си не, ви ша је, јед но став ни ја је а ако би се по ста ви ла ви ше не би би ло сум ње. 

Оно што је ерек тил но је сте оно што се ус пра вља и хра ни и је ња ва на бре кла ли мен-
ка. То не од вра ћа па жњу што ће ре ћи шта мо же да пру жи ужи так за но са, оно што се ку ва. 

Сјај је оно што кад се по кри је про ме ни до пу ште ње. Огра ђен про стор ме ша се са 
истим што ће ре ћи до ла зи до ме ша ња. Ме ша ви на је оно што не са др жи ми ше ве а то 
ни је због по да то ни је ни због че га, то ни је у пред ста ви.

Чи ње ни ца је да кад је ме сто из ме ште но све је са чу ва но што је чу ва но и све је оста ло 
што не би за до во љи ло ви ше од не ког дру гог. Пи та ње је сад, да ли је мо гу ће пред ло жи ти 
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не што ви ше да се на до ме сти та ствар. Због тог пи та ња и тог са вр ше ног по ри ца ња све 
вре ме се ме ња вре ме. 

Се стра те шко да бе ше му шко. Бе ше ли то из не на ђе ње. Бе ше. До за кључ ни це до ђе 
кад не до ђе до до го во ра. Све док бе ше пи та ња бе ше од лу ке. На до ме шта ње по вр шне 
по зна ни це обич ном ћер ком не чи ни си на.

Де си ло се та ко да је би ло у пра во вре ме и до шло је до по ве ћа ња це лог вре ме на 
де ље ња та ко да где прет ход но ни је би ло гре шке са да ни је би ло гре шке. На при мер 
ра ни је кад је до шло до раз два ја ња би ло је че ка ња, са да кад до ђе до раз два ја ња по-
сто ји по де ла из ме ђу на ме ра ва ња и од ла же ња. То ни је про из ве ло ви ше ме ша ви не 
не го што би би ло да ни је би ло про ме не. 

Ма ли знак ула за је сте тај ко ји га је из јед на чио. Да је ма ње не би би ло јед на ко а бе ше 
мно го ма ње та ко да сто бе ше ве ћи. Сто бе ше мно го ве ћи, ја ко мно го ве ћи. Про ме ном 
то га ни шта не по ста де ве ће, не по ста де ве ће ни шта ма ње, не спре чи др во да се не 
упо тре би као ко жа. И то бе ше та ко љуп ко. Склад је су штин ски би тан. Има ли ужит ка 
кад има про ла за, има кад је сва ка со ба отво ре на. Сва ка со ба је отво ре на кад их не ма 
че ти ри, би ло их је и са свим си гур но их је би ло че ти ри, две су би ле ску па. Не ма слич-
но сти. 

Јед на бр зи на, при јем стол ња ка, див но чу до од шест ка ши чи ца, не ма ве жба ња.
До ђе дан кад бе ше ро ђен дан. Сва ки дан бе ше без уз бу ђе ња па до да ше ро ђен дан, 

до да ше га у по не де љак, то учи ни се ћа ње ја сним, оно што бе ше го вор при ка за сто ли-
цу на сре ди ни где бе ше ба кар.

И сто и пуж, то ука зу је на Ки не зе, ука зу је не ма сум ње у то да пра ви је ви ше не го 
са вр шен не ма сум ње и ста кло уно си збр ку бр ка суп стан цу ко ја бе ше обо је на. Тад дође 
вре ме дис кри ми на ци је, до ђе тад и ни кад не бе ше по ме на бе ше ве ли ког три јум фа, 
при ка за се из да шан би сер ко ји бе ше бу шан и ко ји је тре ба ло да бу де бу шан при ка за 
се слич ност ме ђу сре бром.

Пре ну ти пре глад не лог му жа ни је не при лич но. Раз лог за што ни шта не оста је тај но 
је сте тај што не ма ни на го ве шта ја шут ње. Ни јед на пе сма ни је ту жна. Лек ци ја је ва жна. 

Сле пе и сла бе и ор га ни зо ва не и за бри ну те и за ру че не и на ста вље не а та ко ђе и 
за мо ље не да се уз др же од је ла и увек за мо ље не да раз мо тре и ни кад пре ну те и ни-
ма ло на ду те, ово што ни је ре ђе не го че шће ни је то ли ко за па њу ју ће кад се до да чет-
ка ње ко се. За вла да ла је ти ши на, ите ка ко је сте.

Ни јед не на о ча ре ни су не у по тре бљи ве, ни је дан про зор ни је бес ко ри стан па ипак 
ако ва здух не ула зи по сто ји при пре мљен го вор, увек по сто ји а не по сто ји за ма гље ност, 
ни нај ма ња.

И да ље не по сто ји до пу ште ње за ту скло ност да се уз ди ше што не ма ви ше. То он да 
зна чи да са са го ре ва њем до ла зи и оно при јат но ста ње ома ме. Тад по сто ји на чин да се 
за ра ђу је за жи вот. Ко је му шка рац.

Шут њу не озна ча ва ни јед на крет ња, ма ње озна ча ва јед на крет ња, ви ше ни је озна-
че но већ оча ра но. То ли ко на мр го ђе но сти и то ли ко не рас по ло же ња, то ли ко мно го 
ре зиг ни ра но сти, то ли ко мно го од би ја ња и то ли ко мно го ме ста да се рас по ла же са 
ви ше и са ма ње, то ли ко мно го а ипак још ви ше шут ње, за што спа ва ње ни је под виг 
за што ни је и кад до ла зи не ко пра жње ње кад. Ни кад га не ма.
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Ако се по ре ди ко мад ве ли чи не ко ја се при хва та не као ве ли чи на већ као ко мад, 
ако се по ре ди не са оним што се при хва та већ са оним што се ко ри сти она ко ка ко се 
др жи др жа њем, по ре ђе ње те две ства ри се по на вља. Прет по ста ви мо да се са ста ве, 
прет по ста ви мо да до ђе до пре ки да, прет по ста ви мо да при по нов ном по чет ку не про-
ме не по зи ци је, прет по ста ви мо све то и прет по ста ви мо да би ло ко јих пет од ко јих се 
дво је не одва ја прет по ста ви мо да тих пет ни је кон зу ми ра но. По сто ји ли за ме на, по сто-
ји ли слич ност са не бом ко је по сто ји по оп штем ми шље њу и са зве зда ма ко је се мо гу 
ви де ти. По сто ји ли. То је би ло пи та ње. Ни је би ло си гур но сти. От кла ња ње сла бо сти 
зна чи ло је да је сва ки пар рав но ду шан па ипак то их је по ве зи ва ло, то раз ми шља ње 
их је по ве зи ва ло. Ни је од ре ди ло да се по но во при по ји сло во. Ни је сма њи ло сло ва. 
Сма њи ло је сло ва.

Жиг ко ји ни је са мо по ки дан већ и при кла дан ни је ни ка кав сим бол. Ни шта не су ге-
ри ше. Вре ћа ко ја не ма отвор су ге ри ше ви ше и гу би так ни је сра зме ран. Се зо на ко ја 
про ми че и дра пе ри је по ки да не за кр пље не све то пред ста вља при мер, пред ста вља 
моћ жр тво ва ња и на ли ко ва ња и не по го де и ре зо на.

Вре ме кад не ма ис пи ти ва ња ви ђа се са мо кад је пљу сак. Сва ка сит ни ца је во да.
При ку пље на је це ла збир ка. Мо кра кр па, остри га, јед но огле да ло, лут ка, сту дент, 

ти ха зве зда, јед на искра, не што ма ло крет ње и кре вет је на ме штен. То ука зу је на не ред, 
да, ука зу је на слич ност ви ше не го на ишта дру го, ука зу је на је дан је ди ни ум ко ји упра вља 
ја бу ком. Сва ки огр тач дру га чи јег је об ли ка, то не зна чи да се дру ги пар не раз ли ку је 
по бо ји, то зна чи је дин ство упо тре бе и ве жба ња и ру ка ва.

Оби чан бре жу љак, ни је та кав онај ко ји ни је бео и цр вен и зе лен, оби чан бре жу љак 
ни је осун чан, та кав је кад не ма уз не ми ра ва ча. Па об лик је ту и бо ја и обрис и бед ни 
цен тар, ма ло је ве ро ват но да по сто ји цен тар, бре жу љак је бре жу љак а ни је дан бре-
жу љак се не за др жа ва у ис пу сту ру жи ча стом ме ка ном. 

За ве са за тво ре на у кон зер ву за у век слу жи сен ти мен тал ној свр си. Про блем на оба 
ока не иза зи ва исти си ме трич ни те пих, иза зи ва га то што не ма уз не ми ра ва ња ви ше 
но на ма ло па пи ра. То за и ста по ка зу је зу бе, по ка зу је бо ју.

Ме ри ло је оно по ста вље но та ко да по ка же да има че лич ну кон струк ци ју ду жи на. 
Уред ност ни је де ли кат ност, не уни шта ва чи тав ко мад, са свим си гур но да не из ме ре но 
је и ни шта ни је од се че но а чак и ако се из гу би ло има име, ни јед но име се не пот пи су-
је и не оста вља, ни је дан про стор се не опре ма та ко да има кре та ња у из о би љу. За што 
у па ке ту има то ли ко мно го ре зиг ни ра но сти, за што па да ки ша, све јед но при ли ка се 
ука за ла, не ма зво на да за зво ни.

Па кет и фил тер па чак и ле вак, све то ску па чи ни сце ну и прет по ста ви мо да се по-
ста ви пи та ње да ли је ко са ко вр џа ва, да ли је там на и про се да, прет по ста ви мо да се 
по ста ви пи та ње, да ли је чет ка ње нео п ход но, да ли је, тад по чи ње сва та по себ на из-
не над ност, не ма за блу де. 

Огр тач је по кри вач, огр тач ни је по кри вач ле ти, огр тач је по кри вач а пра ви ло је да 
не ма та квог вре ме на. Огр тач ни је увек по кри вач, огр тач ни је по кри вач кад по сто ји 
не ки дру ги, увек има не што у то ме у утвр ђи ва њу рас по ре да ко јим се ква ше ње сме шта 
та мо где не ће на не ти ве ћу ште ту. Та ква скло ност је увек при сут на и на не ки на чин има 
ко ри сти од не по ми ња ња ме ња ња и од утвр ђи ва ња тем пе ра ту ре, има не ке ко ри сти 



82

од то га за то што до ка зу је да је жи вот оп скур ни ји сло бод ни ји и ни усред че га не ма 
ве че ре. Та кво не што не по сто ји. 

За што бле до бе ла ни је бле ђа од пла ве, за што ве зу ус по ста вља пећ, за што се не по-
ка же да је по ме ну ти при мер исти, за што не ма при ла го ђа ва ња из ме ђу ме ста и по себ не 
па жње. За што код по ска ки ва ња по сто ји из бор. За што до сад на ста бил ност ни је не из бе-
жна, за што је ко мад би ло ко је бо је, че му тај му дри мук. За што има опи ра ња код ме ша ња, 
за што не ма пла ка та, за што је то та мо на про зо ру, за што не ма пред ла га ча, за што не ма 
про зо ра, за што не ма бли же остри ге. За што има кру жног ума њи ва ча, за што има ку па ча, 
за што не ма стру га ча, за што има ве че ра, за што има зво на ра, за што има пра ши не бри-
са ча, за што по сто ји део слич не слич но сти, за што су та мо оне ма ка зе.

Југ, југ ко ји је ве тар ни је ки ша, да ли мук гу ши го вор или не. 
Ле жа ње у за го нет ки, та кво ле жа ње уз не ми ра ва опру ге, та кво ле жа ње је сма ње ње, 

дру га чи је ле жа ње је из во дљи во. 
Осло ба ђа ње нај ста ри је ли ци та ци је при јат но осе ћа ње уз то и об но ве.
Раз де ли ти или не раз де ли ти, има ли раз ли ке. Раз де ли ти. Не раз де ли ти.
Ско ро вр ло ве ро ват но не ма за во ђе ња, ско ро вр ло ве ро ват но не ма то ка, си гур но 

вр ло ве ро ват но ви си на се про би ла, си гур но си гур но ме та се по чи сти ла. До ђе да се 
сед не, до ђе да се од би је, до ђе да се оп ко ли, до ђе спо ро а го ди не се не сма њу ју. Вре ме 
кад се то ви де ло је кад не бе ше по мра че ња. Све вре ме бе ше не го до ва ња због пре сеље-
ња за све то вре ме бе ше ши ри не. Ни је дан дах не ба ца сен ку, ни је дан дах не зах те ва 
труд а ипак на рав но ка ква је ко рист од па пи ра, па пир не по ка зу је зна ке ре ме ће ња, не 
по ка зу је зна ке на пу ште но сти.

За што по сто ји раз ли ка из ме ђу јед ног и дру гог про зо ра, за што по сто ји раз ли ка, 
за то што је кра ћа за ве са. Не ма не сви ђа ња код биф те ка ни ти код шљи ва ни ти код га ло-
на мле ка во де, не ма пр ко са код пр во бит ног на го ми ла ва ња пре ко кро ва, уве че не ма 
днев не све тло сти, не ма ни ко га пра зно.

Три би на, три би на не зна чи но ви не, не зна чи ни шта ви ше од тор те, зна чи ви ше ше-
ће ра, при ка зу је ка ко се но се ви из ду жу ју. По след њи за чин у све му то ме је онај ко ји 
по ка зу је да је це ло ве че про ве де но у том сну, по ка зу је та ко да хо да ње пред ста вља 
олак ша ње, а ипак сви су ти ме за па ње ни раз да љи на је та ко раз дра га на. Укуп но вре ме 
из но си три да на, ни су не ис ко ри шће на. Сва ка сит ни ца је про ме на то јест ако ни шта 
ни је про тра ће но у том по дру му. Све оста ле сто ли це су по ста вље не. 

Успех, успех је до бар кад по сто је со бе а не ма упра жње них ме ста, успех је до бар 
кад по сто ји па кет, успех је до бар у сва ком слу ча ју и сва ка за ве са се про да је на ве ли ко. 
За ве са се ску пља а до ста ме ста по ка зу је зна ко ве ла ки ра ња.

Јед на про ба је дан курс, јед на про ба јед на бо ца, јед на про ба јед на ри ба, јед на про-
ба је дан ба ро ме тар. Не ма зна ко ва рас по зна ва ња кад се ра ди о про дав ни ци. 

Сва ки осмех је ушто гљен и сва ки ка пут је за при мер. Има ли ко ри сти од то га да се 
про ме ни ви ше вра та не го што је ко ми си ја. То се пи та ње по ста вља то ли ко че сто да конзер-
ва тив ци по ка зу ју да су упи ја чи. Та ко је при јат но чу ти глас и ви де ти све зна ке тог из ра за.

Ка ден це, пра ве ка ден це, пра ве ка ден це и при гу ше на бо ја. Опре зно и уви је но, чвр-
сто и тре зве но, са свим ра чу ни ма и ме ша ви ном, на га ђа ње би ло о че му мо рал но је 
ис прав но, ако бу де по зи ва би ће гла са. 
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Ли ни ја у жи во ту, за цр та на ли ни ја и сте пе ни ште, не при ла го дљив ку вар, без ку ва ра 
и без еква то ра, све јед но по сто ји и ви ше од тог дру го из бе га ва ње. Да ли је то зна чи ло 
сра мо ту, зна чи ло је се ћа ње. По гле да ти шта се на ла зи уну тар ме ста ко је се над ви ја ло 
и би ло ви дљи во по гле да ти шта се на ла зи уну тар тог ме ста и ви де ти сто ли цу да ли је 
то зна чи ло олак ша ње, је сте, си гур но ни је иза зва ло за твор а ипак ту је пе сма чи ја је 
ме ло ди ја бе ла кад се ја ви бо ја зре лог жи та. Ти ме се не по ка зу је ли це.

Зве зда на све тлост, шта је зве зда на све тлост, зве зда на све тлост је ма ла све тлост 
ко ја се не по ми ње увек са сун цем, по ми ње се са ме се цом и сун цем, у сва ком дру гом 
слу ча ју се по ме ша. 

За што се име про ме ни ло. Име се про ме ни ло за то што на том ма лом ме сту има 
јед но ста бло, на не ком ме сту не ма ни јед но ста бло, на сва ком ме сту по сто ји на зна ка 
не чег ви ше, на осно ву све га то га до но си се од лу ка. 

За што по сто ји обра зо ва ње, обра зо ва ње по сто ји за то што два сто ла на рас кла па ње 
ни су уве за на тра ком, упо тре бљен је ка нап а ка нап је упо тре бљен јер је био по тре бан 
још је дан а још је дан ко ји ни је на вик нут да слу ша не ис по ља ва уо би ча је ну упо тре бу 
би ло ко је ве че ри а ипак ни је сра мо та гле да ти, ни је ни ма ло. На осно ву то га је вр ше но 
из два ја ње кад је до шло до про стог ода би ра це лог за ни ма ња. 

За ве са, за ве са ко ја је спу ште на ода је жа лост, то не зна чи да има вра ба ца ни ти бе сед-
ни штва чак ни чи та ве при пре ме, зна чи да има уши ју а вр ло че сто их је укуп но још ви ше. 

Кли ма, кли ма ни је ју жна, ма ла ча ша, ве дра зи ма, чуд на ве че ра гип ки пре вр тач, све 
то ука зу је на то да је стра жњи део опре мљен и да је цр ве но ко је је цр ве но там не бо је. 
При мер то га пред ста вља ју пет на ест го ди на и ту жни ра ста нак. 

Пор це лан се не ски да кад има та њи ра, ла га ни ни су те шки и не бро је ни.
Стру ја ња, стру ја ња ни су пр во у ва зду ху ни ти на по ду ни ти на вра ти ма ни ти иза 

њих. Стру ја ња не ука зу ју не по сред ни је на то. Ово што је са вла да но има та ко узан про-
стор да се на ње му све из гра ди та ко да оста не до ста про сто ра па ипак има ли сва ђе. 
Не ма и упа дљи ва је упор ност. До шло је до про ме не стру ја ња и не ма упра жња ва ња 
ста но ва ња. 

Ре ли ги ја, ско ро па ре ли ги ја, сва ка ре ли ги ја, квин тал ре ли ги је, осла ња ње и по вр-
ши на и слу жба нео д луч но сти и ство ре ње и пи та ње и слог од го во ра и још ра чу на ња 
и без сва ђа ња и јед на на уч на из ја ва и без та ме и без пи та ња и за слу же но пру жа ње и 
јед на гру па се ста ра и обрис и без пли ко ва и је дан део по жу тео и цен тар са пра во пи сом 
и без са мо ће без ста рин ског шар ма али со лид но са свим со лид но и јед на по вр ши на 
цен три ра на и пи та ње на пла ка ту и по је ди нач ност, по сто ји ли по је ди нач ност, и по је-
ди нач ност, че му пи та ње и по је ди нач ност за што је по вр ши на не чу ве на, за што је ле па 
за што кад не ма сум ње, за што је ишта ис пра жње но, за што по вре да цен тра ни је вр ли на, 
за што ни је кад је сте и за што ни је кад је сте и не ма сум ње, не ма сум ње у то да се по је-
ди нач ност ви ди. 

Кли ма, јед на кли ма, све вре ме је јед на кли ма, кад год има сум ње, кад год има му-
зи ке то је за то да се све ви ше и ви ше ис пи ту је и не ма љу ба зно сти, је два да уоп ште има 
му че ња а са свим си гур но не ма стол ња ка. 

Ово је шум а пред у сре тљи вост ви ше пред у сре тљи во сти до во ди до хар мо ни је у 
окле ва њу. 
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Је зе ро јед но је зе ро ко је је риб њак и ма ло во де би ло ка кве во де ко ја је мрав али 
без ва тре, ни ма ло ва тре, све је из не на да.

Ли ме на ку ти ја од но сно пре о ста ли на ме штај и огле да ло и спа ва ћа со ба и ве ћа ве-
ли чи на, чи та ва те зга је про зва на а оно што је ста рин ско је прак тич но. Ако слич ност 
тре ба да бу де та ква да и нај ма њи по кри вач бу де исто ве тан, ако тре ба из ме ри ти сва ки 
јард, ако је та ко и згре ши се, ако је та ко он да је со ба си гур но до вољ но про стра на кад 
је та ко пра зна и сви угло ви оку пље ни. 

Про ме на је пла ће нич ка кад пла ћа за бе ље ње бо је и по су ђе за по слу жи ва ње та мо 
где има ме та ла и кад жу ту би ло ко ју жу ту пре тво ри у сва ку бо ју у ни јан си ко ја је из-
ра же на на тац ни. То је чу до ви ште и не спрет но баш не спрет но и ма ли де зен ко ји је 
цвет ни ко ји ни је чу дан а ипак има не што ви дљи во на пи са но, то се не ви ди све вре ме 
већ са мо јед ном, на кон то га ми ру је где је сте и где му је ме сто. Ни јед на про ме на ни је 
не по треб на. Ту се за и ста очи ту је на ме ра.

Од лич но, од лич ни је је по су ђи ва ње а ис кри вље на ве о ма ис кри вље на је све тлост 
и тај на и ре ци та ци ја и еми гра ци ја. Пли ћа ци су при род но плит ки а глу пост над глу по-
шћу на мр го ђе на. Тек ма ло ко ла ча мо же да те че, тек ма ло ко ла ча мо же да утек не.

Ше ћер ше ће ру, љут ња љут њи, љу бав пре ма про по ве ди, без оме та ча у цен тру, сав 
ред је у ме ри. 

Оста вље но за рад све тиљ ке, оста вље но за рад по бе де, оста вље но за рад спа са, све 
ово и за по ста вља ње и по ви је но др во и ви ше чак и мно го ви ше од то га ни је то ли ко 
пре ци зно ко ли ко олов ка и кор ња ча а чак, сва ка ко, чак и де лић истог ис ку ства ко ли ко 
ви ше од то га.

Да се про ми сли пре да ва ње, да се ва ља но про ми сли пре да ва ње то ли ко је бри ге и 
то ли ко мно го до бро чин ства и ствар но ако прет по ста ви мо да у то ме има зр но и ако 
је стр ни ште сва ко стр ни ште нео д ло жно, зар не ће би ти мо гућ но сти за ле га ли за ци ју. 
Здра во је обо ле ло и це на је пла ће на а злат но је шта је злат но, све ште ник, је дан по рез, 
ва лу та и уну тра шња ода ја. 

Кон тро ла еми гра ци је, кон тро ла осме хом и сва ка ко истим за до вољ ним ис пру жа-
њем ру ку ко је од то га има ју ви ше ко ри сти не го иче га дру гог, и бла га не та ко бла га 
ис прав ка, не та ко благ чак ни услов ни слат ко ћа ни спо кој. Прах, ко ји је без бо јан, кад 
би био обо јен да ли би био бео.

На вој ни ку на би ло ком вој ни ку не ма ви ше де та ља не го на би ло ком слу ча ју оспи ца. 
Мост ма ле ни мо стић на ло ка ци ји и гр мља ви на, би ло ка ква гр мља ви на, то је сли ка 

ре вер зи бил не ве ли чи не и ви ше се за и ста се ви ше мо же би ти па жљив. Због то га што 
се мо но то ни ја чи ни не па жњом ве ро ват но ће до ћи до про ме не прин ци па и ви ше од 
то га, про ме не ор га ни за ци је. 

Овај се облак за и ста ме ња са кре та њем ме се ца и уском при лич но уском на зна ком 
згра де. Ме ња се а он да кад се скра си и ни је дан звук ни је раз ли чит тад на сту па тре ну-
так кад се ве се љу га ран ту је да ће се ука за ти при ли ка.

Обич на ту ра, сва ка обич на ту ра по ка зу је те зна ке, зна ке да не ма то ли ко про ду жет-
ка ко ли ко би би ло кад би у све му по сто ја ло ви ше из бо ра. А за што се жа ли ти на то што 
има ви ше, за што се жа ли ти на то што има мно го ви ше. За што се уоп ште жа ли ти кад је 
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све уре ђе но та ко да по што не ма ви ше мо гућ но сти ни ти ви ше мол би чак ни ви ше ре-
ше ња та ко да је са да сва ка ко на сту пи ло вре ме за не што.

Про зор се мо же на пи са ти и дру га чи је, кад се „у“ дру жи, тад му не не до ста је ни јед-
но ви ше а ево и ки ше, мо же чак би ти и не што дру го, у сва ком слу ча ју у сја ју не ма по-
све ће но сти. Има пре обра ћа ња не по зна том.

Ка то лик да се пре о бра ти тре ба омла ди на да се осме ли и део рас пра ве, зна чи чак 
и то да ни је дан раз ред у ко ме су сви ре дов но пре ко пе де сет ни је та ко по сто јан да се 
де ле по зив ни це.

При мер за кри вље ња чи не узор ни нок ти. То је је ди ни циљ за та ји ва ња и го во ре ња. 
Че ти ри су та кве јед на ке и не ма их ви ше што су ви ше. Оста ли су до би ли ве ли ку 

сто ли цу и над зи ра ње хлад но на ку пља ње муч ни не, а на да све, до би ли су раз о ча ра ње. 
Не про цве та све што же ли, ако цве то ва има у из о би љу он да су бо је јор го ва на, ако 

ни су он да су бе ли у сре ди ни.
За пле ши те ја сним сном и рас ко шном по ја вом, при ба ви те чвр ста пра ва и пре во ди-

те пре ко пре во ђе ња ау то ри те та, по ка жи те из бор и не по чи ни те ви ше по гре ша ка но 
прет ход ни дан.

То зна чи ја сно ћу, зна чи ре до ван по јам ве жбе, зна чи и ви ше од то га, зна чи љу бав 
ка ра чу ну, зна чи ви ше од то га, не зна чи за ме ну ли ни је.

За што је же ље ви ше не го у пла ни ни. Не чи ни се чуд ним ни ко ме, не чи ни се чуд ним 
од је ку и још си гур ни је у то ме не ма на ви ке. За што је то ли ко не по треб не пат ње. За што.

Сва ко вла жно вре ме зна чи отво рен про зор, шта спа ја је ло, све што је же сто ко и 
што се ку ва и што ис по ља ва вре мен ске при ли ке је на кра ју исто и за што је не што дру-
го ко ри сни је од то га. 

По ли це су по ста вље не а књи ге, скрај ну те књи ге се ко ри сте да учвр сте рас це пе и 
цр кву. Ко ри сте се чак и уме сто цр них па пу ча. Не мо гу се по пра ви ти во ском. Не тре ба 
им та ква при ли ка.

Јед на вр ба и ни је дан про зор, про стран ство не зна но, про стран ство чи ни ак ти ван 
цен тар. 

Ни јед на мач ка се не раз ли ку је то ли ко да зо на ду ва на бу де бе ла и крем.
Јор го ван, све се ујор го ва ни ло а не по ми ње се ма слац, чак ни хлеб и ма слац, не ма 

ма сла ца и не ма при ли ке, чак ни пре ћут не слич но сти, бри жно сти је два ко ли ко је по-
треб но уо бра же но.

Што је без бед не те жи не пру жа за до вољ ство кад се над ви ја. Што је без бед ни је те-
жи не чи ни не ста шни ји при зор. Нај бо ље се игра оним што си ја и што стру же. Удо во љи 
по во љи по со ли и кре ке ру и про па лом ле ту. 

Из не на ђе ње, јед но је ди но из не на ђе ње не ма при ли ке. Оно је са став ни део а оде љак 
це ли оде љак пред ста вља јед ну се зо ну.

Цмо ки ћи што су пи ли ћи и не вре де ма ње но исти пли ћи че сто ни су је ди ни пут ко-
јим се мо же ићи.

Све тлост ме се ца све тлост је ди на је не де љом. Ко ја је би ла ра зум на од лу ка. Ра зум на 
од лу ка је би ла та да и по ред број них из ја ва и још ви ше му зи ке, чак ни по ред из бо ра 
и све тиљ ке и збир ке, по ред сла вље нич ког ше ши ра и од мо ра чак и ве ће бу ке од се че-
ња, и по ред Евро пе и Ази је и опре си је, чак ни по ред сло на и стро ге при ли ке, чак ни 
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по ред ве ће кул ти ва ци је и не што са зре ва ња, чак ни са ута па њем и окол ним оке а ном, 
чак ни са ви ше слич но сти и ма ко јим обла ком, чак ни са стра шном жр твом про за ич-
но сти и по себ ном од лу ком, ни је чак ни ве ро ват но да ће би ти леп ше. Бри жност с ко јом 
ки ша је по гре шна и зе ле на је по гре шна и бе ла је по гре шна, бри жност с ко јом ту је 
сто ли ца и пу но ди са ња. Бри жност с ко јом ту је не ве ро ват на прав да и слич ност, све то 
чи ни ве ли чан стве ну шпар глу, а та ко ђе и фон та ну.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)

Преводилачке напомене:

1 Пре ма ме та фо рич ном ту ма че њу пе сме ка ра фа пред ста вља је зик. Је зик је ин стру мент по мо ћу 
ко га гле да мо свет (гле да ло) и ука зу је нам се про зир ним по пут ста кла, као ста клен ка ко ја се ста па 
са око ли ном. Бо ја бо ла се мо же од но си ти на цр ве ну, што би мо гло ука зи ва ти на крв али и на ви но 
у ка ра фи, али та се бо ја на ста вља и у на ред ној пе сми. Је зик је рас по ред и си стем, те сто га раз вр ста-
ва и рас по ре ђу је, па за то је зик ни је не што обич но, сва ко днев но, при род но (’ре дов но’, при че му 
је на гла ска на ко ре ну „ред“, као у „ре да ти“, „по ре да ти“, „сре ђи ва ти“ итд.). Је зик ни је не у ре ђен већ 
је уре ђен, ве штач ки ство рен си стем, ко ји не на ли ку је ствар но сти (иа ко ми сли мо да је је зик про ви дан 
и да од ра жа ва ствар ност). Је зи ком гле да мо ства ри, али их не ви ди мо. Отуд је кар фа „не вид на“, од-
но сно кроз њу се не мо же ви де ти, али је исто та ко и не(про)вид на. Осим то га, ра зно вр сне по су де 
и су до ви у овој збир ци сим бо ли зу ју же не, али ука зу ју и на тен ден ци ју па три јар хал ног си сте ма да 
же не спу та ва и огра ни ча ва. 
2 У овој се пе сми ни кло ва ње мо же про ту ма чи ти као ме та фо ра за је зик. Је зик пре ма зу је ствар ност 
ла ком (ја по ни ра ње), ко ји, иа ко не ви дљив, од ре ђу је ка ко ви ди мо ства ри. „Nic kel“ је и аме рич ка 
ко ва ни ца од 5 цен ти, па отуд чи шће ње, пљуц ка ње, пра ње и по ли ра ње. Цр ве но би мо гла да бу де 
знак ок си да ци је. Осим овог ту ма че ња, мо же мо на ве сти и ерот ско, ко је го во ри о исто пол ном љу-
бав ном од но су, ре ли гиј ско, пре ма ко ме се ла жни сјај од но си на ла жног бо га, као и ау то би о граф ско 
ту ма че ње, ко је го во ри о од у ста ја њу Гер тру де Стајн од ка ри је ре у ме ди ци ни.
Тре ба на по ме ну ти и то да у ис пра вље ном из да њу по во дом сто го ди шњи це об ја вљи ва ња збир ке 
The Cor rec ted Cen ten nial edi tion of Ten der But tons сто ји „su rely any s is un wel co me“ (би ло ка кво „с“ 
сва ка ко је не по жељ но), а у сту ди ји Pro se Po e try as a Gen re in French and Ame ri can Li te ra tu re на во ди се 
чак и „any’s is un wel co me“ (ни чи је [објашњење] ни је по жељ но).
3 Реч, од но сно име но ва ње ства ри чи ни ја сту че, то јест на вла ку, а зна че ње је суп стан ца, то јест 
су шти на. Пе сма се мо же ту ма чи ти и као љу бав на, о ша пу та њу на ја сту ку. Нај за го нет ни ји стих је „A 
seal and matches and a swan and ivy and a su it“ јер осим „ла бу да“ и „бр шља на“, зна че ње оста лих 
ре чи не мо гу ће је утвр ди ти без кон тек ста, што је од ли ка и це ле зби р ке. Срп ски пре вод ов де де-
ли мич но од сту па од до слов ног зна че ње ре чи у на ме ри да очу ва по ли се ми ју, али и зна че ња, то 
јест ин тер пре та ци је. На при мер, Гер тру да Стајн же ли „одо бре ње“ („seal of ap pro val“) за сво ју ве зу 
(„match“) са Алис То клас; Алис је ла буд, а Гер тру да „su it/or “ („оде ло/удва рач“). На срп ском „лист“ 
мо же да се од но си на фло ру и фа у ну, али и на „лист па пи ра“, од но сно „вен ча ни лист“ (зва нич но 
одо бре ње). „Бр шљан“ је пре ве ден као „ло за“ јер се не гу би мно го на зна че њу, а до би ја се али те-
ра ци ја и по ли се ми ја на срп ском. Слич ни пре во ди лач ки по ступ ци ко ри шће ни су у це лој збир ци, 
али се не ће сва ки пут об ја шња ва ти и на во ди ти у на по ме на ма.
4 Пе сма мо же го во ри ти о двој но сти, ко ја се кон тра сти ра са јед ним ме стом и јед ном сли ком, као 
и о упа ри ва њу и спа ја њу Алис и Гер тру де. Син гу лар ност про ма шу је, не да је ефе кат. Стих „Пра во вре-
ме да се по ка же по ру ка је кад пре ка сно“ илу стра ци ја је на ру ша ва ња син так се ко је Гер тру да Стајн 
че сто ко ри сти у збир ци. По сле „кад“ има за ми шље ни упит ник, а осим то га „кад“ има дво стру ку 
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уло гу, у пи та њу и у од го во ру: „Пра во вре ме да се по ка же по ру ка је кад? Кад је пре ка сно.“ Стро фа 
ко ја го во ри о ру жи ном др ве ту мо же би ти о рас ки ду од но са, раз ла зу. Кад је пе сма на пи са на Гер-
тру да Стајн се раз и шла бра том ко ји се од се лио па су де ли ли на ме штај. Отуд шкри ња и ру жи но 
др во у сти хо ви ма. По след ња стро фа као да се од но си на про цес пи са ња. Гер тру да Стајн је уве че 
пи са ла ру ком, а ују тро је Алис пре ку ца ва ла. Кон цен трич не ша ре мо гу би ти мр ље од шо ља (ка фе?) 
ко је тре ба очи сти ти.
5 Пе сма мо же из ра жа ва ти не по ве ре ње и сум њу у са мо у је дан сим бол љу ба ви. Го во ри и о искре ној 
љу ба ви кад до зво лу за ула зак у наш свет да мо не чи јој уну тра шњо сти, а не спо ља шњо сти.
6 Ки шо бран у збир ци ма хом пред ста вља фа лу сни сим бол, а мо гу ће је да пе сма го во ри о бор би за 
пра во на ле га ли за ци ју абор ту са. 
7 Пе сма оби лу је гла сом „а“, што се ту ма чи као алу зи ја на Алис, а кул ми ни ра „сре бром“, чи ји је сим-
бол Аг, Алис и Гер тру да.
8 Пе сма мо же да упу ћу је на бе лег или обе леж је (жен ско сти) – на мен стру а ци ји; има ин тер пре та-
ци ја ко је ка жу да је у пи та њу и сло во сра ма, „scar let let ter“, због хо мо сек су ал ног од но са Гер тру де 
и Алис. 
Кад се ис тро ши бу ка оста је ти ши на, кад се ис тро ши да љи на бу де се за јед но, кад се ис тро ши пра-
ши на он да оста не бе ли на. 
9 Ку ти ја мо же да упу ћу је на ку ти ју ци га ре та, на ков чег, на те ло, на ма те ри цу, на кар ли цу (из ле да 
као кри ла та ку ти ја у ко јој је сме ште на ма те ри ца). Ку ти је из гле да ју исто па их је по треб но обе ле-
жи ти са стра не да би се раз ли ко ва ле (и ков че зи исто та ко). „Сре брн са мо стан“ мо же да упу ти на 
то да Алис и Гер тру да(Аг) же ле оса му и при ват ност.
10 По ет ски рад се по ста вља на по ре до са се че њем ка ме на, пра вље њем тор те, ре зба ре њем.
11 По ли ца јац у уни фор ми спро во ди у уза ну ће ли ју.
12 Сви ра ње кла ви ра се у пе сми за ми шља као во ђе ње љу ба ви две же не, ко је је „на ме сту“.
13 Дру га стро фа би мо гла да асо ци ра на бол ни цу, док би тре ћа го во ри ла о не из бе жно сти смр ти, о 
из не над ној али при род ној смр ти за ко ју не мо же мо ни ко га кри ви ти. 
14 Рез и спа ја ње (ов де и у прет ход ним пе сма ма) мо гу да се од но се на ба што ван ство или ка ле мље-
ње ко јим се ба ви ла Алис. Тро је мо гу би ти Гер тру да Стајн, Алис То клас и Лео, брат Гер тру де Стајн с 
ко јим је жи ве ла пре но што се код њих до се ли ла или „на ка ле ми ла“ Алис. Њих две су је дан дру гој 
цен тар и на јед ној су стра ни, а Лео је на дру гој. Ка лем има об лик В или Y, од но сно под се ћа на ла кат, 
а нај бо ље да је це ло вит.
15 При пре во ђе њу ре чи „mi ni ste ring“ од сту пи ло се од до слов ног зна че ња да би се очу вао ко рен 
„mi ni ster“ у зна че њу „све ште но ли це“ јер на то упу ћу је кон текст у ко ме се ја вља ју „ан ђе ли“ и „ре до ви“.
16 При пре во ђе њу ове пе сме од сту пи ло се од до слов ног зна че ња ка ко би се ство рио ви зу ел ни 
ефе кат по ве зан са игром ре чи. Сло ва „dd“ у ен гле ској ре чи „sud den“ и „оо“ у „spoon“ из гле да ју као 
ка ши ка и очи („is the sa me in“), а и са ма ка ши ка под се ћа на око, па дру ги део „no si ze“ кад се из го-
во ри зву чи као „no se eyes – нос и очи“, што је пре не се но као „вид но сро чи“. У дру гом де лу „wo und 
in the de ci sion“ упу ћу је на „in ci sion“ у „de ci sion“ па је пре не се но као „ра на у од бра ни“.
Не што до слов ни ји пре вод гла сио би: „Жли чи ца у жур би иста по ве ли чи ни се раз ли ку је. Жли чи ца 
у жур би је сте ра на у од лу ци.“ Ту би смо мо гли за ми сли ти же ну у ку хи њи ко ја у бр зи ни ода бе ре 
по гре шну ка ши ку, ка ши чи цу за ме ре ње ко је су све укло пље не је дан у дру гу, ка ши ке су исте, са мо 
се раз ли ку ју по ве ли чи ни.
17 У ис пра вље ном из да њу у че твр том сти ху сто ји „wo o den“ уме сто „wo o len“ и чи ни се да је при род-
ни је да бу де „др ве ни пред мет са по зла том“. Ме ђу тим, сце на би тре ба ло да опи су је Алис и Гер тру ду 
у шет њи по бр ди ма То ска не, где је Алис по ски да ла не што оде ће, па би „ву не ни пред мет са по зла том“ 
мо гао би ти одев ни пред мет са злат ним ни ти ма, што се сла же са кон тек стом кри но ли не и стру ка. 
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18 Пе сма би мо гла да го во ри о љу бав ном тро у глу.
19 И ова пе сма мо же да се ту ма чи на ви ше на чи на. Мо же да опи су је сек су ал ни чин из ме ђу Алис и 
Гер тру де или њи хов од ла зак у по зо ри ште. Као што то чи ни на мно го ме ста у збир ци, Гер тру да Стајн 
се по и гра ва хо мо фо ни ма у ен гле ском је зи ку, па је та ко „ma de“ („на пра вљен“) хо мо фон од „maid“ 
(„де ви ца“, „де вој ка“). Реч „на де ва“ упо тре бље на је у пре во ду у сми слу „на де ва ти име“ и ти ме од 
не ко га на пра ви ти не што, али и у сми слу „пу ни ти“.
20 У овој се пе сми на ни воу син так се ви ди не ја сна гра ни ца из ме ђу ре че ни ца ко ја на ста је услед 
не до стат ка ин тер пунк ци је. „Ни је ви ше та ко“ или „та ко је опу ште но“. Ре че ни це се пре ли ва ју јед на 
у дру гу. „Не што сме ђе... је опу ште но... не што сме ђе... та ко је опу ште но.“
21 Мо гло би да се ра ди о По лин Ло рен сен, мај ци Гер тру ди не и Али си не до бре при ја те љи це, сли-
кар ке Ма ри Ло рен сен. По лин је се бе и ћер ку из др жа ва ла ши ве њем бу ду ћи да је де те до би ла у 
ван брач ној ве зи. 
У ис пра вље ном из да њу уме сто „The re is no po pe“ („Не ма па пе“) сто ји „The re is no ho pe“ („Не ма на де“).
22 Мо же би ти опис зву ка игре зва не piñata.
23 Пр ви стих би мо гао би ти опис рад нич ких ци пе ла, а дру ги ци пе ла у ко ји ма Алис са ди ру же у 
ба шти. Гер тру да Стајн че сто ко ри сти хо мо фо ни ју, па та ко „ale less“ зву чи као Алис, на што се у 
пре во ду упу ћу је са „ма ла ли ста пи ва“.
24 Кон вен ци о нал ни чи та лац је већ из лу део од је зи ка ко ји не зна чи оно што оче ку је мо, ко ји не ма 
сми сла, од пса ко ји је брав ко ји је мрав итд.
25 На слов пе сме на ен гле ском „Sup po se an eyes“ хо мо фон је нео ло ги зма, то јест гла го ла „sup po se-
ni ze“ ко јим Гер тру да Стајн име ну је оно што че сто ра ди – ко ри сти „sup po se“ („прет по ста ви ти“, „ако“). 
Бу ду ћи да је гра ма тич ки не пра вил на па де жна кон струк ци ја, „ПРЕТ ПО СТА ВИ СА ТИ“ на ру ша ва гра-
ма ти ку срп ског је зи ка као што члан за јед ни ну на ру ша ва гра ма ти ку у ен гле ском јер сто ји ис пред 
име ни це у мно жи ни. 
26 И у овој пе сми од чи та о ца се тра жи да обра ти па жњу на звук, па та ко, на при мер, збу њу ју ће „a 
po int it“ по ста је „ap po in ted“, од но сно „име на но ва ни су“, то јест „име но ва ни су“. Ово је ве о ма че ста 
стра те ги ја у збир ци. Ви де ти, на при мер, и пе сму „Огу ље на олов ка пи та“.
27 Пе сма го во ри о вред но сти књи га, о пра вље њу књи га, са сим бо ли ком ма ску ли ни те та.
28 Уз хо мо фо ни ју, у овој пе сми се Гер тру да Стајн по и гра ва и ми ни мал ним па ро ви ма, па та ко „to ok“ 
(про шло вре ме гла го ла „ta ke“, то јест „узе ти“) из на сло ва по ста је „ro ok“ ша хов ска фи гу ра топ, пре-
ве де но ми ни мал ним па ром „поп“. Топ је кра ље ва ку ћа, од но сно дво рац, што зна чи да ку ћа ни је 
тро шна, хра на ни је си ро тињ ска, краљ не пла ћа ра чу не, без бри ге је, а љу би ча ста је кра љев ска бо ја). 
Слич ном стра те ги јом се и „pe arl pe arl go at“ (до слов но: „би сер на би сер на ко за“) мо же про чи та ти 
као „pur ple co at“, то јест „љу би част ка пут“, што је на срп ски пре не се но као „љу би част на пут“. 
На слов би се не што до слов ни је мо гао пре не ти као „БЕ ШЕ ТО ЦР НИ, ЦР НИ ЗГРА БИ ТАК“ и про ту ма-
чи ти се и као да је Гер тру да Стајн згра би ла при ли ку да об ја ви књи гу у соп стве ном из да њу; при мер-
ци су од штам па ни ква ли тет ном цр ном тин том, уве за ни (као ба ла сла ме) у бра он по вез и пре ве-
зе ни (ко ли ци ма) где тре ба. 
29 До слов ни пре вод на сло ва пе сме гла сио би „ОВО ЈЕ ТА ХА ЉИ НА, АЈ ДА.“ Ме ђу тим, у скла ду са је-
зич ким стра те ги ја ма Гер тру де Стајн „this dress“ („ова ха љи на“) по ста је „dis tress“ („не во ља“), а „ai der“ 
по ста је „aid her“ („по мо зи те јој“), али и „Ада“, од но сно Алис. На срп ском би се на слов мо гао про-
чи та ти као „не во ље с.о.с, ада“. „Ха љи на“ из ори ги на ла је у пре во ду за ме ње на „шо љом“, али се 
оста је при објек ту из ау тор ки ног ре пер то а ра ко ји или по кри ва и спу та ва (као што је ха љи на из 
ори ги на ла) или је по су да ко ја огра ни ча ва (као „ка ра фа“ и „си фон за со ду“).
30 Пе сма као да по чи ње опи сом пу то ва ња па ро бро дом низ ре ку, уз ерот ске при ме се, док се у на-
став ку нај ве ро ват ни је опи су је си ро во ме со, али и „си ро ве“ ми сли. Уз то сти хо ви да ју упут ство 
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ка ко тре ба чи та ти по е зи ју у овој збир ци: тре ба пре вр та ти ре чи, за ме њи ва ти зна че ња и уо ча ва ти 
раз ли ке. Та ко, на при мер, „пре у ре ђе на на пра си тост“ да је „пра се и си тост“, што је у ори ги на лу „al-
te ra tion of pi ge ons“ – до слов но „из ме на го лу бо ва“, при че му реч „pi geon“ у се би са др жи реч „pig“ 
(„сви ња“); „пре у зи ма ње“ упу ћу је на „пре ви ше узи ма ња“; „ме ка ма зни на“ и „не ка ду га слад“ асо ци-
ра ју на на слов збир ке „ме ка дуг мад“, док стро фа у ко јој се ја вља ју има од је ке ри ме и ме три ке 
„Ти гра“ Ви ли ја ма Блеј ка, при че му се алу зи ја на Блеј ка под вла чи реч ју „symme try“, од но сно „склад“ 
у по сто је ћем пре во ду на срп ски; „sni pe“ („шљу ка“) је на ен гле ском ана грам од „pe nis“ па је пре не-
се но као „гњу рац“; реч „kind ness“ („до бро та“, „до бро на мер ност“, „љу ба зност“) у се би са др жи реч 
„kind“ као озна ча ва „род“ или „вр сту“ на ко је се упу ћу је већ у пр вој пе сми збир ке и ко ри сти кроз 
це лу збир ку, па је реч пре ве де на као „пле ме ни тост“; пред ло зи се пре тва ра ју у име ни це („из ме ђу“ 
по ста је „из ме ђи ште“); ре чи су ви ше знач не, па та ко „че шља ње“ упу ћу је на че шља ње ко се али и на 
пе тло ву „че шљу“ ко ја се при пре ма и као је ло, а „из но ше ње“ упу ћу је на „из но ше ње тврд њи“ али и 
„из но ше ње ства ри“ кад се не ко исе ља ва (брат Гер тру де Стајн се на кон њи хо вих сва ђа исе лио); 
„ко лек ци ја“ је ујед но и „ре ко лек ци ја“; „од јек“ у сми слу љу ди ко ји има ју ве ли ки ути цај и зна чај; 
„на о бла ка“ је и облач но вре ме, али и оде ћа итд.
Стро фа о про сто ру ко ји се опи су је као „за кри вљен“, „зрео љу би част“, „то пао“ „без сен ке“ мо же се 
про ту ма чи ти као ма те ри ца, уто чи ште од сен ке ко ју ба ца па три јар хат; осим то га, мо же има ти и 
ау то би о граф ско зна че ње: кад се Лео исе лио, има ла је про стор (и у до слов ном и у пре не се ном 
зна че њу) да ра ди све на ве де но.
Осим алу зи ја на Блеј ко ву пе сму „Ти гар“, упо тре ба је зи ка у овој збир ци по ве зу је се и са Шек спи ро-
вом ко ме ди јом „Ка ко вам дра го“, а на ро чи то са чу ве ним од лом ком „цео свет је по зор ни ца“ у ко ме 
се ка же да љу бав ник уз ди ше као „оџак“, у ори ги на лу „fur ni ce“, па је реч та ко пре ве де на и ов де.
Сти хо ви о ју не ти ни би мо гли го во ри ти о то ме ка ко да ме со бу де ко шер, да се жи во ти ња уби је та ко 
да не осе ти бол и не при јат ност. По дру гим ту ма че њи ма сти хо ви го во ре и о бра ту и ње го вим при-
ту жба ма (на ен гле ском „be ef“). На срп ском „за ју ни ти се“ зна чи и по ста ти ју не, али и јо гу ни ти се.
31 Пр вих шест стро фа мо гле би да го во ре о вре ме ну кад је Гер тру да Стајн би ла на сту ди ја ма: „во ди 
ка глав ном“ алу зи ја је на „глав ног“ у шко ли, од но сно ди рек то ра шко ле. Стај но ва се ту по и гра ва 
хо мо фо ни ма „prin ci pal“ и „prin ci ple“. 
Гер тру да Стајн че сто ко ри сти то што јед на те иста реч на ен гле ском исто вре ме но мо же би ти при-
дев и име ни ца или гла гол и име ни ца, па та ко „light curls“ мо же да упу ћу је на све тло ко је се уви ја, 
од но сно пре ла ма, али и на бла го та ла са сте или све тле увој ке. Због то га „про зрач ни увој ци“ мо гу 
да упу те и на све тле увој ке, али у „про зрач ни“ мо же мо пре по зна ти и „зра ке“ све тло сти ко ји се 
уви ја ју, од но сно пре ла ма ју.
Стро фа о ме ња њу то ка ту ма чи се као на пу шта ње сту ди ја, а на ста вак о „слич но сти“ и „ру жи ча стој“ 
као жен ска исто пол на љу бав.
У стро фи о оку мо же мо за ми сли ти Гер тру ду Стајн за ми кро ско пом ка ко по сма тра ме ка не ства ри 
и де ло ве. Че ти ри го ди не је про ве ла на сту ди ја ма ме ди ци не, али је ни су по ста ви ле у си гур ну „сре-
ди ну“ из ме ђу екс тре ма.
32 „За ју трак“ као оброк за но во ју тро и но ви по че так. На то се ука зу је и пр вом реч ју у пе сми, ко ја 
гла си „про ме на“ и упу ћу је на ме ња ње ста рих на ви ка и оби ча ја (о че му се го во ри ка сни је у пе сми). 
Мо же да упу ћу је и на но ве прав це у умет но сти, као што је, на при мер, ку би зам, ко ји ни је ими та-
ци ја ствар но сти.
Реч „sto mac hers“ озна ча ва жен ски одев ни пред мет на пред њи ци ха љи не, ко ји по кри ва пр са и 
сто мак и ко ји се пре стао но си ти још кра јем 17. ве ка. Но, „sto ma“ је ме ди цин ски тер мин за отвор 
или уста, што би Гер тру да Стајн као сту дент ме ди ци не зна ла, а „mac hers“ у ком би на ци ји са прет-
ход ним „mush“ зву чи као „mun chers“ – они ко ји је ду. Реч сто га не мо ра би ти упо тре бље на у зна-
че њу одев ног пред ме та, не го се ау тор ка, као што то че сто ра ди у збир ци, по и гра ва са ње ним 
зву ком и да је ста рој ре чи но во зна че ње. У срп ском се „сто ма кли ја“ од но си на вр сту ра ки је ко јом 
се „об ла же“ сто мак у иш че ки ва њу је ла, а по ма же и ва ре њу (што је на ен гле ском опет „sto mach“). 
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Реч „пра зно ва ње“ мо же се схва ти ти као „пра зник/од мор“, али и као „пра зно/ис пра зни ти“. Шо ља 
је мо кра јер је из ње не што по пи је но. 
У ре чи „умет ник“ мо же мо пре по зна ти и гла гол „(у)ме та ти“ јер сти хо ви мо гу би ти алу зи ја на тренд 
у сли кар ству, на при мер, Се за но ва „Мр тва при ро да са отво ре ном ла ди цом“ или Пи ка со ва „Мр тва 
при ро да са лон че том за чај.“ 
Део пе сме као да опи су је и при пре ма ње ча ја за до ру чак: „те шко оп те ре ти ти“ мо же се од но си ти 
на на та па ње во дом или на то да је чај по стао ин сти ту ци ја или део ин сти ту ци је до руч ка; га ји се у 
од ре ђе ним кли мат ским по ја се ви ма (а мо жда и ства ра од ре ђе ну кли му). У ре чи „нај бли ста ви је“ мо-
же мо ви де ти и „нај“ ква ли тет ни је „ли сто ве“ од ко јих се пра ви чај по нај бо љем „пла ну“ или ре цеп ту. 
Реч „ко ка“, у ори ги на лу „мат“, „про стир ка“, „оти рач“, „под ме тач“, алу зи ја је на „ma te de co ca“ то јест 
чај од ли сто ва ко ке. 
Реч „ва ља но“ мо же да зна чи „пра во, ис прав но“, али и не што што се ва ља, ва љак као део фо то а па-
ра та. Пе сни ки ња се опет по и гра ва хо мо фо ни ма на ен гле ском: „real“ у зна че њу „ствар но, пра во“ 
што је хо мо фон од „reel“ у зна че њу „ва љак, рол на фил ма“; исто вре ме но мо же би ти и це ђе ње ча ја 
– на мо та ва ње и це ђе ње омо та ча/по кри ва ча/вре ћи це да пу сти или осло бо ди аро му, и опу сти и 
осло бо ди умо ра. Ако се ра ди о фо то а па ра ту он да је на мо та ва ње, за те за ње, по кри ва ње фо то гра фа 
пре ко гла ве, от пу шта ње итд.
Реч „слат ко“ је упо тре бље на у сми слу уку са и у сми слу из гле да.
За вр шни део као да је о фо то гра фи са њу; од ре ђе но вре ме екс по зи ци је, оки да ње за тва ра ча, по вик 
(код нас „пти чи ца“, у ен гле ском „сир“); „ли ко ва ње“ је упо тре бље но у сми слу „ства ра ња ли ка“, „на-
ли ко ва ње“, „слич но сти“. Гер тру да Стајн ко ри сти реч „li kely“, што до слов но зна чи „ве ро ват но“, али 
асо ци ра на „li ke ness“ у зна че њу „сли ка“, „на ли ко ва ње“, „слич ност“.
Реч „уда ра ње“ тре ба да асо ци ра на „уда ва ње“, „брак“ (у ори ги на лу „mar tial“ у зна че њу „бо ри лач ки“, 
„ра то бо ран“, „бор бен“, али ако се сло ва по ме ша ју (ка ко ука зу је сле де ћи стих), до би је се „ma ri tal“ 
што зна чи „брач ни“, „су пру жнич ки“. 
Син таг ма „по ме ша на за шти та“ упу ћу је на ши фро ва ње ко је и пе сни ки ња ко ри сти кад из ме ша ред 
ре чи у ре че ни ци као, на при мер, „ви ше знак“ = „знак ви ше“, то јест „+“, а реч „mi ni star“ по ти че од 
ла тин ског ко ре на „mi nus“. Ши фро ва ње се вр ши и ме ша њем или пре ме шта њем де ло ва ре чи, јер 
при род ни је би би ло „не на мер на чуд ност“. „Опе ра ци ја“ је ма те ма тич ка опе ра ци ја. Реч „пи та ње“ у 
ис тој стро фи, осим што је ви ше знач на у срп ском је зи ку, ми ни мал ни је пар ре чи „пи са ње“, као што 
је реч „ri ding“, у из го во ру /ра и динг/, ми ни мал ни пар ре чи „wri ting“ /ра и тинг/. И ов де пе сни ки ња 
ши фри ра текст ко ји пи ше. 
У ре чи „за рез“ мо же се уо чи ти „рез“, на што се упу ћу је но жем и ма ка за ма. У ори ги на лу је реч „de-
ci sion“ („од лу ка“), ко ја асо ци ра на „in ci sion“ („рез“). 
33 Пр ви део пе сме мо же при ка зи ва ти екс пло а та ци ју ра да ро бо ва на план та жа ма ше ћер не тр ске. 
Це ђе ње, упо тре ба огром не ко ли чи не во де; би ра ју се сна жни ро бо ви, а рад се не пла ћа. „A mind 
un der is exact“, до слов но „ум ко ји се на ла зи ис под је пре ци зан“, у из го во ру по ста је „A min der (who 
is) exac ting“, то јест стро ги, зах тев ни над зор ник ... ко ји ви че на ро бо ве и пом но по сма тра. За тим, 
лак ше је ба ви ти се сум њи вим пи та њем ра ста це на и при но са, као и вре ме ном про из вод ње не го 
ужа си ма ро бо вла сни штва.
Сти хо ви у дру гом де лу би тре ба ло да су углав ном ерот ски. „Кра ва“ би тре ба ло да је или Алис или 
секс или ор га зам, док би „ка ну“ тре ба ло да је Гер тру да Стајн. 
34 Пе сма би тре ба ло да је о на се ља ва њу пр вих ко ло ни ста и о пра зно ва њу Да на за хвал но сти па се 
у истом сти ху сме њу ју алу зи је на пло вид бу бро дом и на спре ма ње је ла. За по чи ње од ре ђи ва њем 
да ту ма (уво ђе њем) пра зни ка. Бру сни ца је јед на од рет ких ау тох то них воћ ки Се вер не Аме ри ке и 
има зна чај ну уло гу као сос/џем/умак за ве че ру на Дан за хвал но сти.
У по след њој стро фи у ре чи ма „упра во као што па ти“ пре по зна је мо да оно што је пра во и пра вед но 
па ти. У ори ги на лу „just as it is suf e ring“ = баш као што па ти, у из го во ру по ста је „ju sti ce it is suf e ring“ 
= прав да, она па ти. 
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35 Кроз це лу пе сму про те же се „окру гло бе ло“, што мо же би ти „ја је“ или, „око“, ко ји ве ро ват но 
ука зу ју и на лоп ти це за голф (ко ји се по ми ње на кра ју). Ту су и ру пе, а шо ља и др жач су и ста лак/
др жач/шо ља за ја је и др жач лоп ти це за голф.
Реч „ис при ка“ мо же да под се ти на „а-пћи ха“: на зе бао нос и на ста је „а-пћи ха“.
36 У овој пе сми се за пра во не ра ди то ли ко о име ни ци „мле ко“ ко ли ко о гла го лу „му сти“, што је на 
ен гле ском јед на те иста реч. Пре ве де но је као „мле ко“ да се не би по ре ме тио са др жај на по чет ку 
„Хра не“. Пе сма ши фро ва но го во ри о исто пол ној љу ба ви две же не: „ула зак у ду би ну“ је сте „ула зак 
у уду би ну“, од но сно „ру пу“ (на ен гле ском су „who le“ и „ho le“ хо мо фо ни); „ut ter“ зна чи „ис каз“, „ре ћи“, 
„ка за ти“, „ис ка за ти“ – пе сма је и о пи са њу – не ко се пе ње у „ис каз“, али „ut ter“ је и ми ни мал ни пар 
од „ud der“ у зна че њу „ви ме“. У пре во ду су се „who le“ („це ли на“, „пу но ћа“) и „ud der“ („ви ме“) сли ле 
у „сви ме“, те „пу но ви ме“ мо же да се схва ти и као ин спи ра ци ја, али и у сек су ал ном сми слу. Мо жда 
да се схва ти и као пу но ма сно мле ко („who le milk“). 
Ре чи ма „у ви ди ну“ упу ћу је се и на не што што се по ма ља на ви ди ку и на увид ко ји се сти че („in sight“ 
и „in sight“). 
Ори ги нал но „gu ess“ мо же да бу де по и гра ва ње не мач ком реч ју „ges sen“. Кад се из о ста ви „g“ из те 
ре чи до би је се „es sen“ = хра на. Хра на ко ја ви си = ви ме/дој ке, па у пре во ду „је сен ко ја ви си“ чу ва 
асо ци ја ци ју на не мач ки и на оби ље хра не (пло до ва ко ји ви се у је сен). 
37 Пе сма као да опи су је бе лан це ко је оба ви ја жу ман це, но си га у сто ма ку, што је алу зи ја на мај чин-
ство и плод ност, што је код Гер тру де Стајн обич но ши фра за пи са ње, те ра ђа ње бе бе пред ста вља 
на ста нак књи ге. 
Дру га стро фа као да је о то ме да ја је не мо же да сто ји по сто ја но. У ори ги на лу је „шал“ („shawl“), 
што зву чи као „пред ста ва“ („show“).
Реч „пре ку ван“ је у ори ги на лу „pre co ci o us“, али ети мо ло ги ја ре чи има зна че ње „прет ход но ску ван“, 
те се на срп ском мо же по и гра ти пре фик сом „пре“ у зна че њу „прет ход но“, а уз то „пре ку ван“ у 
кон тек сту ја ја има очи глед но зна че ње. 
По след ња стро фа као да је о раз би ја њу ја је та, од но сно љу ске, али ту ма чи се и као алу зи ја на ро ман 
Хер ма на Мел ви ла Мо би Дик, јер су брод и сви на ње му на стра да ли од удар ца. Мо же се за ми сли ти 
кит ка ко пљу ска ре пом. А убр зо на кон ове пе сме сле ди и пе сма о ре по ви ма.
38 У пре во ду су из ме ње не три ства ри ка ко би се очу ва ло по и гра ва ње зву ком, ре чи ма и зна че њи-
ма из ори ги на ла: 1) „calm seen“ као да је ту са мо да би би ло од раз „seed calm“. „Seed clam“ („шко ља 
са се ме ном“) има не ко зна че ње у кон тек сту хра не, па је то са чу ва но у пре во ду, а дру га фра за је 
из ме ње на; 2) „ко вач“ је сте ми ни мал ни пар са „ко лач“ (од ја бу ке); 3) кром пир из ори ги на ла је пре-
ве ден као „па ра дајз“ због то га што реч „кром пир“ у срп ском до ла зи из не мач ког и зна чи „кру шка 
из зе мље“ за раз ли ку од ен гле ског „po ta to“ што је алу зи ја на фран цу ску ети мо ло ги ју „ја бу ка из 
зе мље“. У на шем је зи ку „па ра дајз“ је „ја бу ка“ из ра ја, што је и ле па асо ци ја ци ја на при чу о ја бу ци 
и отва ра но ва ту ма че ња.
39 Ри ту ал руч ка пред ста вља се као не што све то и дра го це но, с тим што је тај ру чак и љу бав ни чин, 
те у ре чи „лук“ (у ори ги на лу „onion“ од ла тин ског „unio“ у зна че њу „би сер“) тре ба ви де ти „цр ни 
лук“ ко ји кад се пре се че има ср цо ли ко сре ди ште, а „стре ле“, од но сно Ку пи до но ве „стре ли це“ 
(„стре ле ма ње“) ука зу ју на љу бав, јер у ори ги на лу реч „aim“ под се ћа на фран цу ско „ai mer“ у зна-
че њу „во ле ти“, а „less“ де ли исти ко рен са „lo o se“ „не спу та но“.
40 „Шо ља“ је опет ме та фо ра за по су ду, од но сно же ну/ма те ри цу. 
Реч „ме сни“ озна ча ва и ме сто и ме со, од но сно хра ну као по вод за оку пља ње. За ни мљи ва је ин-
тер пре та ци ја па три јар хал не хи је рар хи је у ко јој му шка рац (фа лус тј. ме сни штап) пред ста вља 
сна гу ума на су прот же ни, за не ма ре ној по су да, ко ја је „у тор би“, од но сно „у утро би“ (у ори ги на лу 
„in si ze“ што зву ком асо ци ра на „in si de“, то јест „уну тра“). 
У ре чи „сви ме“ опет тре ба ви де ти „ви ме“ јер се кри ти ча ри ма хом сла жу да се реч „ut ter“ у збир ци 
ко ри сти као за ме на за „ud der“ = „ви ме“. 
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Реч „ду до ви“ у се би са др жи реч „удо ви“ јер у ори ги на лу „pe a nuts“ („ки ки ри ки“) за пра во зву чи као 
„pe nis“.
41 Фра за „овој око ла жи“ ука зу је на „ко лаж“, што је тех ни ка ко јом се под јед на ко слу жи Гер тру да 
Стајн и ку би зам. 
42 Део „ја ја ри ци... сад“ упу ћу је на оплод њу (по са ди ти/уса ди ти ја је/се ме). У ори ги на лу се ко ри сти 
реч „egg-plant“, што је на зив за пла ви па тли џан, до слов но „ја ја ста биљ ка“, при че му се у тој ре чи 
пре по зна ју „plant“ „по са ди ти“ и „egg“ „ја је“. 
Због ри ме „успех“ мо же да нас асо ци ра и на „грех“, као што у ори ги на лу „swe et win“ асо ци ра на 
„swe et sin“.
Услед игре зву ком „сва ко ако до бар за чин“ мо же по ста ти „сва ко ја ко до бар на чин“, као што „every 
way oakly“ на ен гле ском би ва „every way okay“. 
43 „Ка стард“ упу ћу је на „ка стра ци ју“, док је „му ти“ ми ни мал ни пар са „жу ти“, што је бо ја ка стард кре ма.
44 „Су шти“ као ми ни мал ни пар са „љу шти“ (о ори ги на лу „real“ и „peel“).
45 Шпар гла пред ста вља Алис.
46 Сли ке ме ше ња („уме сно ме сто“; „стра шно“, од но сно „бра шно“), „на бре кле“ љу бав не „ела сти ке“, од-
но сно гим на сти ке ја сне су ерот ске ко но та ци је. У фра зи „вла сти ти цвет“ тре ба ви де ти „власт“, а фра за 
се мо же од но си ти на Гер тру ду Стајн, јер је она „упра вља ла“ и би ла до ми нант на у од но су. „Је згро“ 
се од но си ка ко на „ко шти цу од во ћа“ та ко и на „бит/су шти ну/ср ж“, од но сно „тра га ње за су шти ном“.
47 „Ко ба си це ме ђу ста клом“ мо же да се од но си ка ко на „нос и на о ча ре“ та ко и на „све ће на сто лу“ 
чи ме се до би ја ме та фо ра чи та ња као обе до ва ња.
Имeничка фра за „read but ter“ зна чи „(про)чи тан ма слац“, али „read“ са из го во ром /ред/ зна чи и 
„цр вен ма слац“, што се ри му је са „bed“ у зна че њу „кре вет“ и кул ми ни ра са „red bre ast“ у зна че њу 
„цр ве не гру ди“ или цр вен даћ. Да би се са чу ва ла ве за из ме ђу ова три пој ма, у пре во ду се ко ри сте 
сло же ни це. Пе сма мо же да го во ри о то ме ка ко је цр вен даћ до био цр ве не гру ди, али мо же и да се 
ту ма чи ерот ски, од но сно као од би ја ње да се иде сам у кре вет. 
Реч „де кли на ци ја“ је и на срп ском по ли се мич на (про ме на, пад, од ри ца ње), што у срп ском оста вља 
мо гућ ност за про ме ну ре чи по па де жи ма у прет ход ној стро фи. 
„Па лац“ упу ћу је на „жа лац“, „трн“, као што у ори ги на лу „toe“ асо ци ра на „thorn“.
48 Име нич ка фра за „озе ле не ло ју тро“ упу ћу је на ју тро зе мље ко је се зе ле ни од биљ ка (као што је, 
на при мер, це лер), при че му зе ле на бо ја мо же да упу ти и на ре ге не ра ци ју, пре по род и по вра так 
жи во та, (ожи вље ни „(по смрт ни) оста ци“, на ен гле ском „re ma ins“).
49 Реч „cre scent“ упу ћу је на по лу ме сец, а ме сец се у збир ци ве зу је за же ну (те ло ко је ра сте, из ме ђу 
оста лог). За јед но са „кр стом“ у на став ку пе сме асо ци ра на ре ли ги је, од но сно об ред но жр тво ва ње. 
Вер ски при звук по сто ји и због „до брих ве сти“. По вр ће се у не ку ру ју уби ја/жр тву је кад се спре ма 
хра на. Мо же се ту ма чи ти и та ко да ме сец тј. жен ски прин цип у овом сти ху би ва над ја чан, те крст тј. 
му шки прин цип (ка сни је по ве зан са сун цем – сјај, ра зум vs. же на/те ло) пре вла да до кра ја овог сти ха.
Ре чи ма „се че не од да бра не“ упу ћу је се на „се че ње ода бир(ање )“, у ори ги на лу „cut in sho es“ зву-
ков на је алу зи ја на „cut and cho o se“ = „се ци и би рај“, што се ра ди код спре ма ња је ла, али и пи са ња, 
па је та ко раз ре за на на ред на реч „по пу ту“ = „по пут“.
50 У ори ги на лу се пе сни ки ња по и гра ва име ни цом у мно жи ни „’le a ves’ in grass“ = ли сто ви у тра ви, 
што на рав но асо ци ра на Вит ма но ве Вла ти тра ве (Le a ves of Grass) и хо мо фо ним гла го лом „le a ve 
char lot te“ = на пу сти, од ба ци, оста ви шар ло ту. На срп ском по сто ји хо мо фо ни ја име ни це у мно жи-
ти „за бо ра ви“ и гла го ла у им пе ра ти ву „за бо ра ви“.
Из вор но „ex“, ко је се обич но пре во ди као „бив ши-а-е“, пре не се но је као „пре кри жен“ за то што се 
на ен гле ском исто та ко из го ва ра и сло во „x“, што је сим бол за Хри ста. На срп ском „пре кри жен“ 
об у хва та не што што је бив ше, што смо пре кри жи ли, а у се би има и „криж“ (тј. крст), ко је се сла же 
са „бла го сло вом“. 
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Реч „ко мад“ је у ори ги на лу је „ca ke“, што је сленг за при влач ну же ну. Осим то га, укла па се и у тума-
че ње са еле мен ти ма ре ли ги је, јер је то он да „ко мад“ („ca ke“) ко ји се узи ма на при че шћу.
51 Ку ва ње се тра ди ци о нал но ве зу је за же ну, па пе сма пред ста вља низ на ред би из да тих же ни, док 
се пе сми под на сло вом „ЈЕ ДЕ ЊЕ“, чин је де ња/кон зу ми ра ња ве зу је за му шкар ца.
Реч „alas“ из ори ги на ла је хо мо фон од „алис“ па то мо же би ти и Гер тру да Стајн ко ја тра жи од Алис 
да ура ди го ре на ве де но, то јест да по зво ни по слу зи, да јој до да ку ти ју за чај („ко чи ју од пор це ла на“), 
да уба ци лист (или ча ја у шо љу, или ло во ров лист у ку ва ње итд.). Та ин тер пре та ци ја је и раз лог за што 
је у пре во ду упо тре бљен аку за тив. „Али са да“ у се би са др жи „алис“ и оста вља ути сак осо бе ко ја 
зах те ва да се на ред бе из вр ше „са да“.
У из ра зу „back sha pe of mus sle“, „mus sle“ („даг ња“) је хо мо фон „mu scle“ („ми шић“) та ко да „стра жњи 
об лик“ мо же да бу де стра жњи ца. 
52 Ова пе сма као да го во ри о до ма ћој пе ра ди, ко ко ши у ге не рич ком сми слу. Реч „три ца“ упо тре-
бље на је у зна че њу „три“, „трој ка“ (у ори ги на лу „тре ћи на“ или не што што је „тре ће“ по ре ду). Ту ма чи 
се и као алу зи ја на Све то Трој ство, али и као три вр сте ме са: ри ба, цр ве но ме со и жи вин ско ме со.
53 Ова пе сма као да је о жар гон ској („dirty word“) ре чи за де вој ку – „ко ка“ („bird“) и то не ва ља ла 
ко ка („dirty bird“). Кључ не ре чи ве за не су ри мом: „ре чи ца“ („word“), три ца („third“) и „пти ца“ („bird“). 
Осим то га, пти ца пред ста вља тре ћи ну Све тог трој ства, па мо же да се ту ма чи и као алу зи ја на па-
три јар хат. Ме ђу тим, код Гер тру де Стајн та је пти ца жен ског ро да. И у овој пе сми се по ја вљу је „alas“, 
што је овај пут „a lass“ у зна че њу „де вој ка“, али и „Алис“, што је у пре во ду до след но пре но ше но 
као „али са да“.
54 Ова пе сма је о пи ле ћем ме су, ве ро ват но при пре мље ном као је ло јер је ту и по вр ће (кре ша). 
Пе сни ки ња се ве ро ват но по и гра ва и син так сом („ако бу де сум ње“ је ујед но и „ако бу де још“, од-
но сно „у слу ча ју да до ђе још го сти ју“ па тре ба још хра не, а на пи та ње че га тре ба још, од го вор је 
ме са, кром пи ра и век ни хле ба. У ре чи „са ме“ на срп ском тре ба пре по зна ти „ме са“, као што на 
ен гле ском у ре чи „mean“, ко ја од у да ра од кон тек ста па те ра чи та о ца да се за ми сли, тре ба пре по-
зна ти „lean me at“.
55 Пе сма мо же го во ри ти о пу ње њу пи ле ти не. А ту је, на рав но, и ерот ски ни во ту ма че ња.
56 У име нич кој фра зи „сплав авет ни“ пре по зна је се реч „пла вет ни“ (у ори ги на лу „blew west“ у из-
го во ру /блу ест/ у зна че њу нај пла вљи). 
57 Реч „ви о ла“ упо тре бље на је у зна че њу „љу би чи ца“, а уз то асо ци ра на љу би ча сту бо ју, као и из-
вор но „vi o let“ (љу би чи ца, љу би ча ста бо ја). Фра за „ви о ле не чи је“ упу ћу је на реч „ви о лен ци је“, јер 
у ре чи „vi o let“ у овој збир ци увек има при ме се зна че ња „vi o lent“ („на сил но“, „же сто ко“), а у кри-
тич ким тек сто ви ма ко ји се ба ве штам пар ским гре шка ма ка же се да су „vi o let / vi o lent“ по не кад и 
штам пар ске гре шке. 
58 Гер тру да Стајн стал но ко ри сти пред лог „у“ и кад при ста је и кад не при ста је, па за то „у плад њу“. 
Уз то, реч „пре сно“ упу ћу је на „опре зно“, мо жда за то јер је је ло вру ће (у ори ги на лу „be whe re“, 
ко је је хо мо ним од „be wa re“ = чу вај се, опре зно, па зи итд.). Фра за „на о чи то пре сно“ упу ћу је на 
„на ро чи то опре зно“. Осим то га, реч „на о чи то“ мо же се про ту ма чи ти та ко што се реч ра ста ви 
„на+очи+то“, то што се ста вља на очи, од но сно на о ча ре. То је још јед на тех ни ка ко јом се пе сни ки ња 
слу жи и ко ја се са сто ји у то ме да по сто је ћим ре чи ма при пи су ју но ва зна че ња, да се ре чи ра ста ве 
и ана ли зи ра ју на дру га чи ји на чин. 
У пе сми је спре мље но је ло од ри бе и ста вље но у рер ну, но ра ди се и о пи са њу/ства ра њу. „Вир“ 
или „вр тлог“ је стру ја ко ја иде у су прот ном прав цу од глав ног то ка, па та ко „по скок уле во“ у на-
ред ној пе сми упу ћу је на ње но пи са ње и на чин раз ми шља ња ко ји су у су прот но сти са глав ним 
то ком.
59 Го то во је ло из ла зи из рер не. А ње но пи са ње је скре та ње уле во од нор ми/про пи са (отуд „ко мо ра“).
60 Сун це „у за хо ду“ упу ћу је на сун це на за ла ску, ве че. 
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Ре че ни ца „хај де да за шту је мо“ пре но си нео бич ну кон струк ци ју ори ги на ла где се од упит не ре чи 
пра ви не по сто је ћи гла гол „let us why“. Тре ба ло би да зна чи „хај де да пи та мо за што“.
У реч „су пат ник“ укљу че на је „су па“ из из вор нка, а ме сец опет су ге ри ше жен ски прин цип ко ји се 
кон тра сти ра са сун цем, му шким прин ци пом. 
Пе сни ки ња пре и спи ту је и ука зу је на не по ду да ра ње на чи на пи са ња и из го ва ра ња ре чи на ен гле-
ском, те та ко уме сто ре чи „coc kups“ („гре шке“, „бр љо ти не“) пи ше „co cups“ (реч ко ја не по сто ји, али 
ко ја сад у се би има „cups“, од но сно „шо ље“), али се ти ме реч осло ба ђа сло ва „к“ ко је се не из го ва-
ра. Због Ву ко вог пра ви ла да се пи ше ка ко се из го ва ра, у срп ском го то во да не по сто ји мо гућ ност 
слич ног по и гра ва ња. Због то га „ви шак ли ца“ пред ста вља дру га чи је по и гра ва ње је зи ком: ви+ли ца, 
ша+ли ца, к+ли ца (што су тер ми ни ве зан за хра ну), а и укла па се са на став ком (пр вом по ло ви ном 
по след ње стро фе) где се чи ни да пе сни ки ња кри ти ку је исто ри ју ро бо вла сни штва на ју гу.
Сти хо ви „Ушне шкољ ки це... раз глед ни(це). Ра мен(иц е).“ са ве туј да се ослу шку је, раз гле да око се бе, 
гле да пре ко ра ме на и да се при ме ћу ју ства ри.
У ре чи ма „нај ја че кад ће“ мо же се при ме ти ти при мер не стан дард ног из го во ра на срп ском, ка да 
го вор ни ци не из го ва ра ју удво је мо „ј“ у су пер ла ти ву или сло во „д“ у фра зи „кад ће“. У ори ги на лу 
Гер тру да Стајн ко ри сти реч „ex cel lent“ (ко ја има зна че ње су пер ла ти ва) у ко јој се „е“ /и:/ и „c“ /си:/ 
не из го ва ра ју, те од њих пра ви реч „easy“ и ко нач но то зна че ње „из ра жа ва ју е ц“. У при ме ру на 
срп ском, из ба че на сло ва „ј“ и „д“ тво ре реч „је де“. 
У по след њем сти ху се му шка рац (ста рац бе лац бле бе та вац) кон тра сти ра са же ном (Ева, је сти ва ја бу ка).
61 У пр вој стро фи Гер тру да Стајн ра ста вља реч „ea ting“ (је де ње/обе до ва ње) на „eat“ и „ting“; обе 
ре чи на ен гле ском за себ но има ју зна че ње, што ни је слу чај кад се реч „је де ње“ ра ста ви на „јед“ и 
„де ње“. Сто га се пре вод ру ко во ди тра гом ту ма че ња да ре чи „ting“ и ка сни је „ring“ тво ре ри му са 
реч ју „king“, од но сно „краљ“, то јест „grand old man“ у зна че њу „ве ли ки ста рац“ ко ји пред ста вља 
па три јар хал ни си стем и ау то ри тет; му шка рац чи ји је сим бол сун це („гра ну ће зра ка сте со лу ци је“). 
Отуд ре чи „ва ља“ и „да ља“ у срп ском.
Је гу ља у тре ћој стро фи је зми ја ста, па мо же да има зна че ње у сми слу „дај нам му дрост зми је“, но 
стро фа је и о је де њу мор ске хра не. У сти ху „дај нам је гу љу... са шкам пи ма“, „шкам пи“ су у ори ги-
на лу „land cost in“, до слов но „це на зе мље (у)“, то јест „lan go u sti ne“ = шкамп. У пре во ду је упо тре-
бљен ми ни мал ни пар „штам па“ уз до да так ре чи „де ка под“ („штам пом де ком по дом“) бу ду ћи да су 
шкам пи ра ко ви са де сет но гу. Што се ти че „за чи на хла ђе ног“, тре ба ло би да асо ци ра на „за чу ђе ног“. 
У ори ги на лу сти хо ви гла се „no pea / no pea cool / no pea cool co o ler / no pea co o ler“ што у из го во ру 
тво ри „no pe cu li ar“, од но сно „ни шта чуд но“.
Пе та стро фа се по и гра ва ре чи ма „pau“ и „pie“, од но сно „пла та“ и „пи та“. 
Ше ста стро фа се игра зву ком, али и ре чи ма „will le ap“ = „wil lie“, што је сленг за му шки пол ни ор ган, 
док је „so pur red“ за пра во „spur red“. 
У по след њој стро фи „ham“ („шун ка“) је пре не то као „сар ма“ (ко јом се за др жа ва цр ве но ме со и 
ма сно ћа) за то што се сле де ћа стро фа на до ве зу је зву ком и игром ре чи. Та кво улан ча ва ње је че сто 
у збир ци јер ау тор ка че сто по но ви реч или на пра ви алу зи ју на не ку реч из по след ње стро фе 
прет ход не пе сме, па та ко „ham“ по ста је „sha me“ („срам/стид“) у на ред ној пе сми, а у пре во ду на 
срп ски „сар ма“ по ста је „срам(а)“ у на ред ној пе сми. Осим то га, Гер тру да Стајн се игра са „Ge or ge /
џо:џ/“. Пр ви пут асо ци ра на „gor ge /го:џ/“ (у зна че њу „та ма ни ти“, „жде ра ти“, „ха ла пљи во је сти“), а 
он да по ста је име Џорџ. На срп ски је игра пре не та са „Ри ста“ и „сли сти ти“.
62 У пи та њу „шта се у ра жи пре де“ пре по зна је мо „о че му се рас пре да“. У из вор ном тек сту је пи та ње 
ши фро ва но у ви ду ре чи „bau la bo red“, што упу ћу је на „be la bo red“ у зна че њу „при ча ти о не че му 
уне до глед“. Осим то га, на срп ском „рас пре да ње“ мо же да озна чи и раз два ја ње упре де них ни ти, 
где се јед но раз два ја на дво је и ви ше, а ти ме се пре но си и до дат но зна че ње ен гле ске ре чи „la bor“ 
у зна че њу по ро ђај, где до ла зи до раз два ја ња и де ље ња. 
63 У овој пе сми се пре ру ше но „pea co o ler“ („за чи на хла ђе ног“) из јед не од прет ход них пе са ма екс-
пли цит но на во ди као „pe cu li ar“ („чуд но“, „нео бич но“), од но сно „кан та за чу ђе ње“.
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64 Пр ви стих мо же да го во ри о тек сту ри на ран џе ко ја под се ћа на тек сту ру остри ге и ја је та. А кад 
се огу ли на ран џа, цен тар је на ран џаст, као и цен тар ја је та. 
У дру гом сти ху оно што је уну тра, об ло же но је ко ром ко ја тре ба да се ола ба ви и из ло жи оно што 
је уну тра.
У тре ћем сти ху „ка ши ка ви да“ упу ћу је на то да нас Гер тру да Стајн хра ни ка ши ком ко ја нам омо гу-
ћа ва да ви ди мо суп стан цу, а не са мо спо ља шност. Об је ди ње ње чу ла ви да и уку са.
65 „Вид“ у сми слу „вр ста“, „тип“, али бу ду ћи да је на срп ском дво сми сле но, мо же да пред ста вља и 
но ви на чин по сма тра ња све та. 
66 На слов у ори ги на лу гла си „oran ge in“, до слов но „по мо ран џа у“, али због из го во ра асо ци ра на 
„ori gin“ („по ре кло“), па сам у срп ском пре во ду мо же уо чи ти „по...ста ње“. Уз то, с об зи ром на ка сни ју 
игру са „ex cre a te“ (што је ње на ко ва ни ца, не што као „раш чи ни ти“) и „ex cre te“ („из лу чи ти“, „из ба-
ци ти кроз из мет“) – што и при ли чи на кра ју при че о хра ни – „ста ње“ код нас асо ци ра и на „сра ње“. 
Ре чи „не ма ње“ упу ћу ју на „не ма ње“, „не до ста так“; ре чи су у пре во ду на мер но ра ста вље не јер 
пе сни ки ња че сто на дру гим ме сти ма ра ста вља ен гле ске ре чи ко је се ина че пи шу ста вље но што 
мо же да ре зул ти ра дво сми сле но шћу.
Реч „из ме та ње“ упу ћу је на „из мет“, али и на „из ме шта ње“ и на „раш чи ња ва ње“. 
Реч „ућу ти“ је ми ни мал ни пар са „уму ти“ као што је из вор но „whist“ (знак да се за ћу ти „пст“) ми-
ни мал ни пар са „whisk“ („уму ти ти“, „улу па ти“).
Ре чи „не су ви слог“ упу ћу ју на „не су ви ло“, „бе сми сле но“. У ори ги на лу је „a no sin ce“ ко је мо же да 
бу де „non sen se“ („бе сми сли ца“) или „nu i san ce“ („не ла го да“, не што што нам до са ђу је и нер ви ра 
нас). С об зи ром на кон текст при че о је зи ку и озна ча ва њу, у пре во ду је за др жа но зна че ње ко је 
упу ћу је на од су ство сми сла.
Реч „wo o dling’“ не по сто ји, али асо ци ра на „oo dles“ што озна ча ва да не че га има „у из о би љу“ или 
„на пре тек“, док се су бје кат, то јест оно че га има у из о би љу на во ди у на ред ном сти ху.
67 У ре чи ма „упри ли че на чи та во или ма ње“ мо же мо пре по зна ти реч „упри че на“ (кад се „упри ли-
че на“ ума њи за „или“), што зна чи да се све пре тва ра у при чу. Све се пу тем пи са ња пре но си у при чу, 
а за тим до ла зи чи та ње.
Ре чи „пре сло ви“ зна че „пре сло ви ти“, „пре у ре ди ти сло ва“, чи ме се чи та о цу да је упут ство ка ко да 
чи та пе сме.
Ре чи „чи та те ка“ тре ба чи та ти као „чи та тељ ка“, док се ре чи ма „за ма ње чи та ње“ са ве ту је чи та о цу 
да не учи та ва већ да про на ла зи ма ње зна че ња.
68 Што се ти че овог де ла збир ке (СО БЕ), осим ре чи ко ји ма је без кон тек ста ве о ма те шко од ре ди ти 
зна че ње, ак це нат је на дво сми сле ној син так си. Нпр. „по ве ре ње пе ка ре вом ше гр ту зна чи ло је“ 
мо же да зна чи „пре ма ми шље њу пе ка ре вог ше гр та, по ве ре ње је зна чи ло“, али и „по ве ре ње ’ука-
за но’ пе ка ре вом ше гр ту зна чи ло је“; „да де ау ди то ри јум ве ћи ако се узме отвор“ мо же да зна чи 
„да де ау ди то ри јум ве ћи“ или „ве ћи ако се узме отвор“, то јест „ако се узме ве ћи отвор“.
„Ла вић лен га ри и сто лац ки не ски...“ – Ла вић ко ји „лен га ри“, то јест „оте же“, „лен ча ри“ и ни ка ко да 
„ура ди не што“ мо же би ти Лео (Лав), брат Гер тру де Стајн, ко ји је не ко ли ко го ди на жи вео са Гер тру-
дом Стајн и Алис То клас пре но што се ко нач но исе лио. Тре ба при ме ти ти и струк ту ру ре че ни це 
јер пру жа при мер мор фо ло шке и син так сич ке игре у овом де лу збир ке. На и ме, Стај но ва че сто 
ко ри сти об ли ке ко ји из гле да ју исто, али се раз ли ку ју по функ ци ји; но те шко их је увек пре не ти на 
срп ски је зик. У овом слу ча ју, иа ко се у ори ги на лу ра ди о па ра лел ним струк ту ра ма, срп ски је зик 
до зво ља ва је зич ку игру ко ја се укла па у оп шти ме тод збир ке. 
„И сто и пуж...“ – Стро фа мо же би ти о вр сти мор ског пу жа ко ја се код зо ве „мор ско уво“ (по знат и 
као аба лон, аба ло на); ку ћи ца има ру пи це, а мо же да са др жи и би се ре. У ис пра вље ном из да њу 
уме сто „a who le head that had a ho le“ сто ји „a who le bead that had a who le“, што је упо тре бље но 
у пре во ду. Осим то га, са ста вља ње и раз два ја ње ре чи мо же да ти но ва зна че ња, као на при мер, 
и+сто = исто. 
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„Сле пе и сла бе...“ – Бу ду ћи да при де ви на ен гле ском не но се ин фор ма ци је о ро ду и бро ју, те шко 
је зна ти о ко ме се ра ди. Ме ђу тим, за раз ли ку од прет ход не стро фе ко ја опи су је жи вот са му шкар-
цем (му жем), ова стро фа ве ро ват но опи су је жи вот са же ном, па је сто га у пре во ду упо тре бљен 
плу рал жен ског ро да.
„Сва ки огр тач дру га чи јег је об ли ка...“ – До сло ван пре вод ре че ни це гла сио би „Сва ки огр тач дру-
га чи јег је об ли ка, то не зна чи да се раз ли ку ју по бо ји, то зна чи је дин ство упо тре бе и ве жба ња и 
ко ња.“ Ме ђу тим, у тој се ре че ни ци пе сни ки ња по и гра ва иди о мат ским из ра зом „a hor se of a dif e rent 
co lo ur“ (коњ дру га чи је бо је) у зна че њу „то је не што дру го / то је дру ги пар ру ка ва / дру ги пар опа-
на ка / дру ги па деж / дру га при ча“. Пре вод на сто ји да у ком би на ци ји са срп ским иди о мом за др жи 
реч „огр тач“ јер се укла па у при чу ко ју це ла збир ка ка зу је о „по кри ва њу“, али и да по ме не „бо ју“ 
ко ја се пре но си у на ред ну стро фу. 
„Оби чан бре жу љак...“ – Ова стро фа мо гла би да опи су је бе бу у сто ма ку: до ње не до пи ре сун це 
кад ни ко не уз не ми ра ва, а то уз не ми ра ва ње је ве ро ват но по ро ђај; бе ба се не за др жа ва у „ис пу сту“, 
то јест по ро ђај ном ка на лу већ из ла зи на по ље. До но ше ње де те та на свет да ка ко је и ства ра лач ка 
ме та фо ра.
„Огр тач је по кри вач... да је жи вот оп скур ни ји сло бод ни ји“, то јест „жи вот да ле ко од ра до зна лих 
по гле да је сло бод ни ји“, али син так са је нео бич на као и у из вор ном тек сту ка ко би се два ком па-
ра ти ва на шла је дан до дру гог. 
„Ле жа ње у за го нет ки...“ – Реч „lu ing“ у из вор ном тек сту мо же да зна чи и ле жа ње и ла га ње, али је 
због „опру га“ ко је се по ми њу у на став ку сти ха иза бра но „ле жа ње“. Збир ка оби лу је дво сми сле но-
шћу, ко је се пре но се на срп ски кад је то мо гу ће или се ком пен зу ју на дру гим ме сти ма кад се ука же 
при ли ка, као, на при мер, у сти ху „Раз де ли ти или не раз де ли ти...“ у ко ме се „раз де ли ти“ ко ри сти у 
сми слу „раз да ва ти“ имо ви ну (што се на ста вља на „ли ци та ци ју“ и по ма же чи та о цу да се опре де ли 
за зна че ње). 
„Ско ро вр ло ве ро ват но... До ђе да се сед не, до ђе да се од би је, до ђе да се оп ко ли, до ђе спо ро а 
го ди не се не сма њу ју. Вре ме...“ – Као да је из о ста вље на име ни ца „вре ме“ ко јом по чи ње на ред на 
ре че ни ца. 
„Од лич но, од лич ни је је по су ђи ва ње...“ – Ре че ни ца би мо гла да зна чи „да би се би ло бо ље од од-
лич ног мо ра се по су ђи ва ти“ то јест „узи ма ти оно што не ко ме не при па да“. Мо гло би се фор му ли-
са ти и као „за ве ћу од лич ност / за ви ше од лич но сти тре ба по су ђи ва ти“ „ве ћа од лич ност / из вр сност 
зна чи по су ђи ва ње“ итд.
„Про зор се мо же на пи са ти и дру га чи је, кад се „у“ дру жи...“ – У зна че њу „у+дру жи = удру жи“.
„Че ти ри су та кве јед на ке и не ма их ви ше што су ви ше“ – „не ма их ви ше“ = ви ше од че ти ри; „што су 
ви ше“ = што су ве ће ви си не.
„Цмо ки ћи што су пи ли ћи и не вре де ма ње но исти пли ћи че сто ни су је ди ни пут ко јим се мо же 
ићи.“ – Ау тор ка се у из вор ном тек сту по и гра ва ра зним зна че њи ма и функ ци ја ма на став ка –ing, 
ко ји мо же да упу ти на мла дун че или не што ма ло, за тим на трај ни гла гол ски вид, то јест на рад њу 
ко ја тра је (што је ње го ва нај че шћа функ ци ја), а мо же да бу де и део име ни це а не на ста вак. Пре вод 
се по и гра ва на став ком –ићи, ко је мо же да се упо тре би за пра вље ње де ми ну ти ва, за прављењa 
мно жи не, а мо же да бу де и гла гол. До сло ван пре вод ко јим се гу би је зич ка игра гла сио би: „Љу бље-
ње што је ма же ње и не вре ди ма ње од исто га ју тра че сто ни је је ди ни на чин да се тра је“. 


