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ГЛАСОВИ

Амар Ли чи на

БЕР БЕР НИ ЦА НА БР ДУ
Тво ја бер бер ни ца је од др ве та, ту му ште ри ја у огле да лу ви ди не бо. До но сиш уље 

из На пу ља, чи тав ло кал ти оди ше ми ри сом ли му на. Док ши шаш мла ди ће пла чеш. Са 
стар ци ма пе ваш. Це ло јед но гро бље чи та вог жи во та си сре ђи вао. Ши шаш пла ме ном, 
ба цаш ва тру на гла ве од ко јих жи виш. Ви дим те и да нас. Мир ним по те зи ма скра ћу јеш 
бра ду јед ног стар ца. Дла ку по дла ку. Ма жеш је уљи ма. Не пу шташ му зи ку. Не пла чеш. 
Са мо уре ђу јеш бра ду. Ње му, стар цу ко ме по ро ди ца упра во ле жи угље ни са на.

МА ВРО, ПО СЛЕД ЊИ ПО КЛИ САР

Већ ду го ми, ни у сно ве, не до ла зи мој лич ни по кли сар. Пр ви ве сник про па сти. По-
слао сам га на кра так пут да одр жи дуг го вор. Мо жда га је ус пут, за не се ног, са вла да ла 
рас ка ла шна при ро да. Па сад ли же врат не кој не срећ ни ци ко ју је до био на коц ки. Њи-
хо ва љу бав има ме сто ро ђе ња, име и ма тич ни број, од ра ста ла је на скро ви том, ис под 
ру је ви не, и по ста ла му та ва. Још ма ло ће је он, тај апо те кар ски еклек тик, за ло жи ти на 
том бо ли, на гу, с оле ан дри ма у ко си. 

За бо ра вио је на ко ји је пут по шао. Док др жа ва про па да, он на ска ли на ма бро ји 
бро до ве, у чи ју фло ту га ни кад не ће при ми ти. Ви ше га ни ко не тра жи. Не же ле ње го ву 
гла ву. О по кли са ру ви ше ни је по треб но го во ри ти.

ГРАД КО ЈИ СЕ ПО ДИ ЖЕ

Ово ме сто је мр тва ја на до мак оке а на – ре че Ф. док че ка мо ау то бус. Гле да мо у за-
тво ре ну елек тра ну. Пе ва мо пе сму о мла дим рад ни ци ма. Ни ко нам се не сме ши, ни са 
бил бор да. Он ми при ча о коц кар ском ду гу, по ки слом ма тур ском оде лу, ра ду у ер ге ли. 
Вра ћа мо се у де тињ ство, где тра у ме др же ми тинг. Ша ти ра ни бу гар ски чи ки ца, Ф. и ја 
ула зи мо у ау то бус. Кроз утро бу гра да про ла зи ре ка рад ни ка, гу жва се и ули ва у но ве 
фа бри ке. Ју тро, њи хо ва хип но за по чи ње.

Овај град се по ди же. Овај град ис па ра ва. Ви ше не ма мо где да пли ва мо.

* * *

Увек је мо ра ла би ти у цен тру де ша ва ња. За то смо се че сто се ли ли. Сву да се пред-
ста вља ла као сли кар ка, не из љу ба ви пре ма умет но сти или из хи ра, већ ра ди би зни са. 
Пре ко да на је чи та ла, као бук мар кер ко ри сти ла ис тро ше ну та блу ри во три ла. Но ћу 
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смо ше та ли. Спре ма ла се да за ра ди свој пр ви ми ли он из ра ђу ју ћи пор тре те љу ди ко је 
је ноћ пре ви де ла на ули ци. На ме ни је би ло да на ла зим те љу де и убе дим их да ку пе 
пор тре те на ко ји ма су на сли ка ни. Са ња ла је о то ме да, чим се обо га ти, по ста не ин струк-
тор ка пле са. Та бла ри во три ла за у ста ви ла ју је на по ло ви ни игре.

COPYWRI TER

Остао је бу дан це ле но ћи,
ују тру је ипак пре дао ре кла му на вре ме:

Рад ња се де ша ва у ста ну.
Фо кус иде од јед ног до дру гог уку ћа ни на.
Отац – не ма за ко ла
Мај ка – не ма за но ву ку хи њу
Син – не ма за ле то ва ње
Ћер ка – не ма за шко ла ри ну 
Ре ше ње – кре дит, хи по те кар ни
Са нај ма њом сто пом ка ма те!
У стан ула зи бан кар и до но си ра дост.

Из вр ши те љи су, у овом де лу, још увек пред вра ти ма.

По пио је ча шу во де, по јео ки флу. Се тио се да је стан у ко ме жи ви ку пио пра ве ћи 
ре кла ме за хи по те кар не кре ди те. Се тио се и то га да је не ка да пи сао сти хо ве и сма трао 
да је по е зи ја го ри во за ма ши ну про све тље ња.

Ле гао је за до во љан.


