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ЉУ ЉАЧ КЕ

Мје сто рад ње: угао Го спо дар Јо ва но ве и Кра ља Пе тра, Бе о град

Дис тор зи ра не љу љач ке. Сје да ли це им на кри вље не, јед на бли же по ду, ку том ви ри 
у ду би ну про сто ра. Дру га се на ла зи ви ше, тек не знат но уко си ла се пре ма фа са ди. Оче-
вид но је за што Мон дри јан ни је усво јио ди ја го нал не ли ни је.

Под љу љач ка ма го лу бо ви до ла зе на крух, на ше пот ко ље ни це ди ри ген ти њи хо вих 
кри ла док их тје ра мо увис.

На вра ћа дје вој чи ца, збу њу ју је иш ча ше не љу љач ке. Не си гур но иде од јед не до 
дру ге, па се вра ћа, па ма ло про ма тра сва ку за себ но. У не ком тре нут ку при ми је ти голу-
бо ве па поч не тр ча ти укруг за њи хо вим би је гом. По том се по нов но вра ти љу љач ка ма, 
иза бе ре ону ви шу. Гла со ви мај ке и ба ке у да љи ни без у спје шно је до зи ва ју. 

Дје вој чи ца љу ља љу љач ку. Вра ћа за нос сло мље ни ма.

СТЕ ПЕ НИ ЦА

мје сто рад ње: Ули ца Ву ка Ка ра џи ћа и ка фе „Ан ти квар ни ца“, Бе о град

У сре ди ни ули це ви со ка кћер ка и тан ка ста ри ца. По ку ша ва ју ући у ка фе „Ан ти квар-
ни цу“. Про ла зе ла га ни љу ди, опу ште них ви ли ца, ву ку их пси. Ста ри ца осје ћа, из ме ђу 
про сто ра ка фи ћа и ули це на ла зи се гра ни ца. Тек не знат но по ви ше на сте пе ни ца ко ју 
го спо дин ма сне ко се што је ушао с пу дли цом ни је ни при ми је тио. Ста ри ца ћу ти при-
је лаз из вањ ског у уну тра шњи про стор, пе даљ по пе даљ гле жњем гре бе хра па ви зрак. 
На пу шта ули цу раз гра на тог др ве ћа, по пло ча ну хлад ним пло ча ма.

Пред очи ма сад злат не та пе те од је ку ју огле да ли ма, ко но ба ри ца по ми че сто ло ве 
од пу ног др ве та. Кћер и мај ка сје да ју за ма ле ни стол, ле ђи ма окре ну те ули ци по сто је 
у ти ши ни. Иза њих, два по два, про ла зи гла сна бу лу мен та шко ла ра ца.

На кон што су ис пи ле ка ву, по ла га но уста ју. Сте пе ни ца, овај пут у су прот ном прав-
цу. Ста ри ца не ко ври је ме сто ји, као на пи је де ста лу. Кћер јој по ма же да пре ба ци но гу. 
Кад оста ри мо, пре ко ства ри не пре ла зи мо. Ста ри ца ви ди ти је лом.

Сто па ло се по ла ко по ми че пре ма до ље, ти је ло пре ла зи у про стор ули це што го-
спо дин ма сне ко се ни је до жи вио док је из ла зио. Као ни ње го ва пу дли ца.

По же лим ре ћи јед ној пле са чи ци – тек у ста ро сти истин ски ћеш пле са ти.

ГЛАСОВИ

Не ва Лу кић
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СА МО У БОЈ СТВО

мје сто рад ње: Ка ле мег дан, Бе о град

Пас сто ји на ру бу зи ди на. По ку ша ва по чи ни ти са мо у бој ство. Ла је. На од сја је на 
ри је ци. На бље ско ве ка ро се ри ја ау то мо би ла на мо сту.

Ша пе му из ве зле ру бо ве твр ђа ве. Дах ће. Ва мо-та мо. Го ре-до ље. Из не мо гао. Тра жи 
свој но ка ут. 

ДО СТО ЈАН СТВЕ НОСТ

Мје сто рад ње: Сту дент ски трг 21, Бе о град

Про ла зни ци су до сто јан стве ни под не дјељ ним зим ским сун цем. Сват ко је врат и 
гла ву ма ло по ди гао увис. Па жљи во ко ра ча ју кроз ру пе сун ца у сје на ма др ве ћа, као да 
их је страх да ће свје тлост не ста ти ако пот пе ти цом не до так ну оба сја но тло. Са сми је-
шком на ли цу ко ји из би ја кроз сун ча не на о ча ле на трен ста ну, опу сте обра зе сун цу. 
Ми сли се кре ћу у хар мо ни ји са бр зи ном зра ка свје тло сти. Гра дом се рас пли њу је ко-
лек тив на сви јест о сун цу. Пре шут ни до го вор. Пе ра чи про зо ра ла ште ста кла у по за ди-
ни ка ко би ис кри ста ли зи ра ли жив жи ка ње вра ба ца. Ста ри ји го спо дин до ба ци им у 
про ла зу: „За то ће ки ша ве че рас, ви дјет ће те, због вас дво ји це.“ Оде, ли шен са зна ња 
да је је дан од дво ји це у ства ри жен ско.

ЧИ ЗМЕ

Мје сто рад ње: Ви шњи ће ва ули ца /Кне за Ми ло ша

Си ла зим ули цом, од јед ном осје тим но ге ми те шке, од би ја ју се о плоч ник. 
По пр ви пут чвр ста и по сто ја на, скло на по врат ку као да сам лоп та, па сто га и ступ. 

Осло ни се о ме не, док сту пам, ја свет сам ступ.
Де ве де се тих си дје вој чи ца. Жи виш у ср жи гра да, на кри жа њи ма буч них аве ни ја и 

бу ле ва ра. Тво је игра ли ште је Ули ца кне за Ми ло ша. Тво ја пе ња ли ца згра да Скуп шти не, 
по њој пе њеш се ру ка ма де мон стра на та на пу ту у шко лу. Тво ја мај ка про би ја се кроз 
ље пљи ву ма су, сли је диш ње ну ру ку.

На кон шко ле с при ја те љи ма сје даш на ас фалт и че каш су мрак у Кне за Ми ло ша. 
Ка ко свје тлост за ла зи, ули ца сви је тли ма из ла зи. Ми го љи се смо гом лам пи ца ма и фа-
ро ви ма, цр ве ним, жу тим, зе ле ним жа ру ља ма; на ли ку ју ћи не да ле кој ули ци ко ја ша ре-
ним гла ва ма де мон стра на та цу ри уне до глед. „Бе о град је свет“, сло ви тран спа рент.

Не ки мла дић сва ке ве че ри спу шта се скејт бор дом низ Кне за Ми ло ша. Енер гич но 
до ти че тло ђо но ви ма, ти је ло му из ло же но фа ро ви ма, цр ве ним свје тли ма се ма фо ра. 
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Сви уз ви ку ју, ка кав лу дак, а ти га во лиш про ма тра ти ка ко не ста је у ду би ну, оста вља-
ју ћи ра свјет не сту по ве за со бом. Сва ког на ред ног да на уви диш да је то вар ка. Мла дић 
ни ка мо ни је оти шао и ко та чи ћи кре ћу по нов но, ди вље, ор ган ски кроз ме тал не ко та че 
ау то мо би ла. Бри жно оче ку јеш су мрак кад се на по кон не ће по ја ви ти, а те бе ће за пљу-
сну ти ули ца, очи шће на од ми ри са зно ја и кр ви. Чи зме вој ни ка спре мит ће у ор ма ре, 
а ти, по пр ви пут све та и увјер љи ва, сту па ју ћи, од је ки ват ћеш гра дом као цр кве на 
зво на.

РАВ НИ ЦА

Мје сто рад ње: стан, За греб

Сто јим у ку хи њи и гле дам кроз про зор. По глед ми тра жи пла ни ну. Да бих ви дје ла 
обли ну, по сљед њу у ни зу, крај све га. Иза ње ви ше не ма.

По да мном по ла ко се про сти ру кро шње и рав ни кро во ви згра да, сти ћи ћу до пла-
ни не са да, не том што ни сам. 

На из не на ђе ње ви дим да пла ни не да нас не ма. Тек би је ло, ло бо то ми зи ра но не бо. 
Ни шта дру го ни је не ста ло осим го ре. По ку ша вам ви дје ти, но не ви дим. Она мо жда 
по сто ји не гдје је ди но кроз зној. Да нас се рав ни ца пе ње у не бо. 


