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ДОКОЛИЦА

У по след њој клу пи се дим сам, по ка зни. Не ра -
за зна јем ре чи на став ни ка, чу јем са мо мр мља ње,
ма да се и не тру дим – ужа са ва ме та при ну ђе -
ност на не по кре те, на со ци јал ни чин на ста ве у
оде ље њу, на по слет ку бол у же лу цу ин тен зи ви -
ра не у год ност и муч ни ну, осе ћа ња ко ја из не -
по зна тог раз ло га не гу јем. По ме рам се да ле ко
од ово га: у не ко ли шће кроз ко је про гре ва сун -
це, у не ко мла ко под не у ко ме не ма до га ђа ја,
ничег осим сен за ци ја. Би ло ка кав по крет скре -
ну ће па жњу, и то ме пла ши. Не умем да цр там.
Пи шем, та ко то из гле да с ка те дре, али не бе ле -
шке са пре да ва ња већ не што по пут сти хо ва.
Не кад су то ри ме, ве се ле, због за ба ве, због ра до -
сти у овој ча мо tи њи. Та до ко ли ца да ју ћи вре -
ме учи ме да се ра ду јем чи ну пи са ња. Да нас је
то оно што па нич но не до ста је. Ква ли тет на до -
ко ли ца мора да траје 4-5 са ти, без ко јих не вре -
ди при ћи тек сту. 

ЦИ гА ре Те

Пр ву ци га ре ту сам за па лио у два на е стој го ди -
ни. По след њу у три де сет пр вој. Из ме ђу то га је
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не пре кид ни пе ри од чи ја је кул ми на ци ја би ла на
три па кли це. Де сет го ди на пре то га је смрт оца,
који је умро од кар ци но ма плу ћа. Ка жу да је пу -
шио две ку ти је дневно. У тој го ди ни по чет ка
же лео сам да умрем на исти на чин. У три де сет
пр вој, та квом смр ћу био сам ужа снут. По след ње
три го ди не пу шач ког ста жа бу дио сам се и на
иви ци кре ве та па лио ци га ре ту, па би тек он да
усле ди ло све по ре ду: то а лет, бри ја ње, ка фа...  Те
го ди не протицале су у лу дом бу ни лу стра ха од
смр ти. Не же лим tа кву смрt, са мо не tа кву,
би ло шtа dру gо... А то су би ли, за пра во, са мо пе -
ри о ди иден ти фи ка ци је са оцем и ко нач ног
одва ја ња од ро ди те ља. Са мо то (sic!). А и да нас
са њам ка ко се бе со муч но пре да јем том ужит ку,
и бу дим се умор них плу ћа. Не ка да осе ћам ми -
рис ду ва на и ни сам си гу ран ко је су ствар но сти
ствар не.

ре СТрИК ЦИ је

Имам се дам на ест го ди на, зи ма је и бе жим из
шко ле, у „голф”. То је ка фе са ви со ким се па ре -
и ма, скрајнут у од но су на про мет не ули це и до -
бро је ме сто за при кри ва ње. На по љу про ми чу
па ху ље. Ко но ба ри ца до но си чај и све ћу јер су
на сна зи ре стрик ци је. По сто ји плин ска пећ, али
не до вољ но ја ка да за гре је. Отва рам све ску и
чвр љам. А во лим да за ми шљам се бе као озбиљ -
ног пи сца ко ји за тр пан па пи ри ма се ди по вас -
це ли дан за сто лом и у ме ха нич ком зву ку тип ки
ослу шку је ре чи ко је тек на ста ју на па пи ру.
Углав ном, бу ље ћи у бе ли ну, што све ске, што
осне женог да на, уто пља вам се јак ном и по ма ло
ма зо хи стич ки пре да јем по зи оdбе gлоg сtи хо -
клеpца, због ко је у том тре нут ку во лим се бе. 

Ин тим ност и то пли ну ко је та ко па ра док сал но
осе ћам же лим да пре не сем у ре до ве што на ста ју;
ни ка ко ат мос фе ру у ко јој за пра во жи ви мо:
санк ци је, су сед ство ра та, ре пре си је. Ка да бих
за пи сао не што што би тре ба ло да бу де tо pло,
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осе тим за до вољ ство, осе тим здра вље. То су
сва ка ко се бич ни раз ло зи за пи са ње, не осе ћам
кри ви цу, са мо хе до ни стич ки ужи вам. Осим то -
га, не мам ни шта дру го.

рА ЦИ је

ра ци је су сва ког ви кен да. Ми ли ци о не ри кру же
гра дом у ма ри ци. Из во де нас све, из ка феа Bull,
јер ни ко не ма лич ну кар ту, ни ко ни је пу но ле тан,
и по стро ја ва ју у вр сту. Дво ји ца су већ до би ла ба -
ти не јер ни су до вољ но бр зо из и шли на по ље. Ви -
ше их не мла те, али и да ље чу јем ка ко ку ка ју.
По ли ца јац, са данас за бо ра вље ним ју го сло вен -
ским гр бом са пе то кра ком на уни фор ми, ре пе -
ти ра пи штољ и ка же: Ко pо ку ша dа бе жи,
pу ца ћу! Ми дрх ти мо. Мар ко, друг, на иви ци је
су за и ка же упла ше но: Јао, ма tо ри ће ми на лу -
pа tи ша ма ре, ми сли ће dа смо сtвар но не шtо
ура dи ли! Не спу шта ју ћи пи штољ, са мо за до -
вољ но и пре те ћи полицајац ка же ко ле ги: За pи -
ши их, све!

СУ Пер МАр КеТ

ра но се смра чу је, лам пи о ни бле ште по ту ље но.
Све тлост на из ло зи ма је ја ча и би стри ја, уну тра
су куп ци – у ко ли ци ма су де ца и ро ба. ра фо ви,
ра фо ви, ра фо ви... Те ра бај ти ар ти ка ла... Звук
точ ки ћа на огром ним ко ли ци ма рад ним да ном
у 20.43 h. Мушкост, то је самоћа без оса мље но -
сти; без де пре си је; ин тер га лак тич ка пра зни на
без стра ха. Про да ва чи ца не све сно на ме шта ко -
су, оти ре ру ке о ке це љу, кон зер ве пре ба цу јеш у
це гер, по гле ди у ли не ар не ко ра ке не ста ју у хи -
персве ми ру ход ни ка, брит ка све тлост оста је да
ре зо ни ра.
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Де Пре СИ је, ЛИ Те рА ТУ рА (I)

Из ла зим из аута, бле сак све тло сне гру пе и pлиp! –
елек тро за кљу ча ва ње, tај сиgнал!, за ле ђи ма
оста је не бо, пр ља ве из ма гли це, се ни ца што је
из гу би ла го ди шња до ба, низ ко си ну вра та
скли зну ла је кап љи ца и ја је бри шем о краг ну
нео п ход ним а о ка ко сме шним pо кре tи ма, по -
ми слим док то ра дим. Цр ни облак, зби јам зна -
ко ве у pра шу ми... Не све сно пе ву шим у се би,
знам да тај чин по не кад раз о ру жа де пре си ју:
она је оно жу то, ба кре но ли шће ко је се у вла зи
сле пи ло за ас фалт, па се од јед ном раз ве дри,
ису ши и бива разнесено ветром: оста не сув
плоч ник, и ни шта се не ле пи за ње га, пра ши на
се ла ко по ди же, не ка ко не ствар но бле шти, ка о
ма ло сун це, као рас те ре ће ње.

Де Пре СИ је, ЛИ Те рА ТУ рА (II)

Лево ми раме благо спуштено под те ре том ак тов -
ке: уго во ри, пред ра чу ни и фак ту ре, до ку мен ти...
Се ћам се Пру ста, ре че ни ца ко је спа јам са при зо -
ри ма као ка дро ве у ко ји ма по сто ји са мо ат мос -
фе ра, не и до га ђај, не ка при та је на суб вер зив ност
ста тич но сти што се скри ва у емо ци ја ма, у све му
оно ме што то про бу ди, не ко ло мље ње све тло сти,
њен пре лаз пре ко згра де, па оста ја ње у сен ци,
не што... Та ли те ра ту ра ми је нео п ход на иако
оста је скри ве на док ко му ни ци рам са ко ле га ма,
кли јен ти ма, би ло ка кво ра сло ја ва ње те ма до но -
си збу њу ју ће по гле де и, увек нео бја шњи во, не -
по ве ре ње. Оста је ту скри ве на, не при мет на, као
иле га лац, као тај на, као ле па не го ва на па три циј -
ска же на ко ју ће упро па сти ти вар ва ри кад иза -
ђе на све тлост да на.


