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ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ

Ува же но Уред ни штво Ле то пи са,

За хва лан што сте ме ви де ли као део ва ше ан ке те, тач ни је ва
шег „екс пе ри мен та”, као глас ко ји би тре ба ло не што да ка же о „Пое
зи ји бу дућ но сти”, учи ни ли сте не што дру го: вра ти ли ме се би. А 
ту, у том ни шта се бе, из но ва на ла зим оног ко ји још ни је, ко ји ће 
тек до ћи, оног пе сни ка ко ји упор но по на вља: „Ка да бих био пе сник.” 
Ка да бих, да кле, био пе сник, ка да бих уоп ште био, ве ро ват но бих 
дао „за до во ља ва ју ће” од го во ре на ва ша да леко се жна пи та ња. Ова
ко, оста је да, за мор че ва шег екс пе ри мен та, по на вљам да не знам, 
не умем, не мам, ни сам. Овом не га ци јом са мо отва ра ју ћи про стор 
за све оно што не ће би ти у овим од го во ри ма за пи са но, не за то да 
би се ми сти фи ко ва ло пе сни штво и ја са њим, ко ли ко да бих ре као 
да сам де те ре во лу ци ја, као и да мо ја „пе снич ка ре во лу ци ја” је сте 
ре во лу ци ја оног ни шта по е зи је, ни шта ме не, ни шта пи сма... 

Уред ни штво Ле то пи са: Чи ни се да са раз во јем ин тер не та и 
ње го вим ши ре њем по ста је уоч љи во да се књи жев ност по ла ко се ли 
на сај бер про сто ре. Ка да је у пи та њу про за, та се лид ба је до ве ла 
је до на стан ка но вих жан ро ва (тви тер про за), но вих на чи на пи са-
ња (ин тер ак тив на про за) и чи та ња (хи пер текст), као и до но вих 
ком би на ци ја чи та ња и пи са ња (фан-про за). Да ли ће у том пре ла зу/
се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре по е зи ја оста ти иста, или ће 
се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Дра ган Бо шко вић: Да кле, да би би ла и оста ла оно што је сте, 
по е зи ја не мо ра да од го во ри ни на шта. Она са мо го во ри, а ко ће је 
и ка да чу ти, то ни је у ње ном по се ду. Кул ту ро ло шки, ин фор ма тич ки 
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и сај бер зах те ви вре ме на је су, као и сви до са да шњи зах те ви „спо ља”, 
и оба ве зу ју ћи и ни су. Од го во ри ти на њих, по е зи ји је лак ше не го 
про зи. За про зу је по треб но вре ме, а да нас жи ви мо фрак та ле вре
ме на, тек мо мен те у ко ји ма се не ки књи жев ни знак по ја вљу је и 
не ста је. И он, за то, мо ра би ти брз и ефек тан. 

Од го во ри ти на он лајн кул ту ру за по е зи ју зна чи да са мо из
но ва ак ти ви ра соп стве ни вир ту ел ни об лик, ко ји је у њој, од ње не 
ге не зе, по хра њен. Иа ко сам че до мо дер ни зма, штам па них и опи
пљи вих ства ри, ми слим да је бу дућ ност по е зи је по вра так ње ној 
основ ној фор ми: гла су. Он лајн по е зи ју не ви дим као про стор тек
ста и чи та ња, ко ли ко као про стор слу ша ња. Да, уз све мо гу ће 
ро кен рол хи то ве, на ју тју бу мо гу да ви дим и пе снич ке „хи то ве”. 
Мо жда ће то зна чи ти да, упр кос на по ри ма сај бер по е зи је, до ђе мо 
до не ке ста рено ве, ау диопо е зи је, где ће му зи ка и глас, ко је про за 
има ду бо ко скло ње не у се би, и ско ро не чуј не, омо гу ћи ти по е зи ји 
да се бе из но ва пре по зна у пе ва њу. Са или без ин стру ме на та, са или 
без ви део ефе ка та, ау диопо е зи ја је сте, мо жда, за лог бу ду ће по е зи је. 
И не са мо у од но су на он лајн кул ту ру, ко ли ко на њен об лик об ја
вљи ва ња уоп ште (про мо ци је, на кла па ња о пе сни штву итд). Од на
ред не је се ни овај „екс пери мент” ћу по ку ша ти да из ве дем са сво јом 
но вом књи гом, The Clash. 

Мо гли би смо ре ћи да је мо дер на про за – по тра га за не мо гу ћом 
про зом. Сли чан пут је има ла и мо дер на по е зи ја. Она је на сто ја ла 
да упо тре би пе снич ки ма те ри јал ко ји до та да ни је по сто јао или 
ко га по е зи ја прет ход них вре ме на ни је мо гла да са вла да и пот чи ни 
се би. Да ли са вре ме на по е зи ја има шан се да пе снич ки са вла да гра ђу 
ко ју јој пру жа са вре ме ни свет (про из во де кул тур не ин ду стри је, 
до ми на ци ју фи нан сиј ског сек то ра и Си ли ци јум ске до ли не, пост-
ху ма ни зам и пост де мо кра ти ју), или ће се скон цен три са ти на то 
да опе ва оно што тра је? 

Да на шња по е зи ја је сте по е зи ја с оне стра не кра ја све та, с оне 
стра не је зи ка. Као од го вор на крај чо ве ка и све та, по след ње две 
де це ни је она се по вла чи ла у се бе и соп стве ни сим бо ли стич ковир
ту ел ни об лик, и до шла до сво га кра ја. По вра так су бјек ту, оном ра
су том, из гу бље ном, ко ји све ту да је глас чо ве ка, да кле – по е зи ја ко ја 
се по на вља као ре френ, по е зи ја ко ја пе ва о по ста по ка лип тич ном 
бо лу, и ко ја се ви ше не на да до ла ску не ке уда ље не уте хе ко ја ни је 
с овог све та (Бо гу, љу ба ви и сл.), ко ја је пре ва зи шла и се бе и све 
кул ту ро ло шке и по сти сто риј ске об ли ке ци ви ли за ци је и чо ве ка. 
Из ло жи ти се бе до кра ја, рас кри ти до крај њих гра ни ца рас то че ни 
су бјект, не скри ва ти се иза по е зи је, из го во ри ти оно ни шта се бе и 
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пе сни штва – ето за ло га пи са ња по е зи је да нас. За гле да на у свој нар
ци со ид ни (је зич копе снич ки) лик, са вре ме на по е зи ја је ис пи ти ва ла 
гра ни це је зи ка и зна ко ва, по е ти ке и сти ха, скри ва ју ћи оно дру го 
се бе, пе сни ка. Ого ли ти се бе зна чи ого ли ти сво ју пе сму, по е зи ју 
са му, а то је, ка ко је од у век и би ло, та ко ла ко и та ко бол но. Ко ме је 
ова ис по вест упу ће на, не знам. Знам са мо да не мо же дру га чи је, и 
да, ка да пе ва свет, она пе ва оно, већ од на стан ка, из гу бље но све та, 
та ко да је у свом по чет ку она већ одр жа ла опе ло на шем ху ма ни стич
ком и ци ви ли за циј ском по рет ку до кра ја вре ме на. 

По е зи ја – опет мо дер ни стич ки ми слим – мoжe дoтaћи oнo нaj
дубљe, нeиздржљивo и нeсхвaтљивo људ ске пaтњe. Уко ли ко то не 
чи ни, пе сни штво је тек је зич копо е тич ка јед на чи на са ре ше њем. 
По е зи ју ви дим као нajхумaниjу oд свих хумaних дeлaтнoсти; срп
ску по е зи ју као нajделикатнији изрaз на шег истoриjскoг тра ги зма. 
У пе сни штву се људскo пoстojaњe oт крива кao по сто ја ње жр тве: 
психoлoшк е жр тве же ље, oнтoлoш ке жр тве свeтa и друш твeнo
истoриjске жр тве идeнтитeтa. Суoчaвajући нaс сa питaњeм нaшeг 
мeстa у свeту, по е зи ја оста је нajпoзвaниja дa oбeлeжи ду би ну нa
шег трaгизма и рaскриje нoвe oбликe лич ног и свет ско и сто риј ског 
бе сми сла. Oмoгућaвajући нaм дa чуjeмo тај је дин стве ни глaс људ
ског про ма ша ја, и дa, oдaзвaвши сe пoзиву, уче ству је мо у ис ку ству 
нeмoгућeг и истoриjи пaтњe кao jeдиној ху ма ној постистoриjи, она 
ви ше ни је уте ха, али је по е зи ја. Ова ко: „Вре ме је, да кле, за по е зи ју 
ко је смо се од ре кли, / а ко ја нам је већ опро сти ла (...) // Ево је, про
бу ђе на усред но ћи, у кр хо ти на ма, / јер ни је че ка ла нас, дру га чи ја 
и нео че ки ва на. / Ево је, увек на по гре шном ме сту, / на по гре шном 
је зи ку, мо жда пре ка сно, ису ви ше ка сно, по е зи ја свих оних ко је 
смо сво јом љу ба вљу уби ли.” Ево је!

Пи шу ћи свој по ле мич ки текст о пе снич кој ли ни ји од Поа до 
Ва ле ри ја, Т. С. Ели от је пред ска зао да ли ни ја по е зи је ко ју од ли ку је 
ра ди кал на по е тич ка са мо свест, оли че на у чи стој/ап со лут ној пое-
зи ји, на кон Ва ле ри ја ,,ви ше не мо же да бу де од ка кве ко ри сти бу-
ду ћим пе сни ци ма”. У слич ном кљу чу мо гу ће је по ста ви ти пи та ње 
о ко ри сти од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји. Да ли по е тич ка са мо-
свест и тра ди ци ја у ели о тов ском сми слу те ре чи, је су, још увек, 
од ко ри сти пост-пост мо дер ним пе сни ци ма? 

У пи та њу је, па ра док сал но, већ по хра њен од го вор. Ели от је 
дру го име за пост мо дер ни зам. Шта је по сле, и да ли смо ми то по
сле; же лео бих да је смо, али не бих ус пео да опи шем ка ко смо ми то 
по сле пост мо дер ни зма. Ако по на вља мо ме та фо ру да смо све до ци 
кра ја, ми смо он да са мо пост мо де р ни. Да ли мо же мо да са гле да мо 
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све по сле ди це то ли ко пу та об ја вље ног кра ја, и да ли мо же мо да 
ви ди мо не ки но ви по че так од оног ко ји зна мо. Или оно га ко ји ни
ка да ни смо зна ли, јер, Сло тер дајк до ба цу је, ми ни смо би ли све до ци 
тог по чет ка, а та ко не ће мо би ти ни кра ја. Ми сти фи ка ци је кра ја су 
нам та ко бли ске, али ка да бу де до шао крај ми ће мо би ти с оне стра
не се бе и ње га, за хва ће ни би ћем, име ну ју ћи не ки но ви свет, би ће мо 
ства ра о ци не ког но вог мо дер ни зма. У књи жев но пе ри о ди за циј ском 
сли слу, ка ко год овај по јам пе ри о ди за ци је де ло вао ба нал но, са мо 
из но ва пре по зна јем јед ну игру и је дан обра зац ко ји ма нас је про
шлост усло ви ла, а ми та ко успе шно ме ња мо се ми о ло шке про сто ре, 
и то увек по ре цеп ту пост мо дер ни зма. Крај, да кле, ни ко ни је ви део. 
На ово пи та ње, на мо ме нат тик пред крај, од го во ри ће не ки бу ду ћи 
пе сник, ко ји ће за ме не би ти „же на, / без су да, иде је, ста ва, / а ње на 
по е ти ка афа зи ја: / сти хо ве ће пи са ти ње ни бе ли зу би / на не при род
но иди лич ној ре кла ми за уло шке”, али и њу ће, као и ме не, „ре ци
то ва ти ли те рар ни ге ни”. За не ки но ви по че так би ће по треб но ипак 
не што дру го, не ке но ве очи, но во пи смо, што нас уве ли ко пре ва
зи ла зи.

Је дан од лајт мо ти ва раз ми шља ња о по е зи ји је сте сма њи ва ње 
бро ја чи та ла ца, или бар чи та ла ца штам па них збир ки по е зи је. 
Шта је раз лог овом трен ду и да ли он и на ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је? 

По е зи ја је увек пи са на по це ну да је ни ко не чи та. Ни шта она 
не до би ја од ве ћег или ма њег број чи та ла ца. То је са мо бит но за по
ли ти ку из да ва ча, ли те рар ну еко но ми ју, јеф ти ну по пу ла ри за ци ју 
кул ту ре. Зaр се днев на штам па чи та, ро ма ни се чи та ју? Зар се ишта 
да нас чи та? Скло ни смо да бе сми сао књи жев но сти и кул ту ре ис ку
пљу је мо пре ко ста ти стич ких по да та ка. Ка ко је то уоп ште мо гу ће 
ка да да нас, ако и има тзв. чи та ла ца, рет ко ко уме да чи та. Ви ше 
чи та ла ца не го икад, а ни ка да ма ње чи та ња. 

Искре но, озбиљ но бих се за бри нуо ка да би по е зи ја има ла ве
ли ки број чи та ла ца. То је као да по ми сли те да има те ве ли ки број 
при ја те ља. Не во ље ка да на и ђу, а по е зи ја је „не во ља”, ви ди те да 
их има те јед ног, два... Све пре ко је пре ви ше. 

Ка ко не ка да, та ко и са да, по е зи ја има сми сла је ди но ако се 
пи ше по це ну лич ног та лен та, Бо жи јег да ра, оног пре суд ног и не
по но вљи вог жи во та. Док има љу ди, би ће и по е зи је, а ка да не бу де 
ви ше би ло чи та ла ца, чи та ће је ан ђе ли. Мо жда ово ни је исти на, 
уто пи ја је сте, али у сва ком слу ча ју ле по зву чи. А ми, „Нај ма ње 
што мо же мо / је сте да се ис пи ше мо у оном бо љем, / у бо љем сти ху, 
/ и да се не на да мо да ће га ико про чи та ти...” И не ка та ко и бу де.
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Јед на од нај ја чих ме та фо ра књи жев но сти је од ло мак из Књи-
ге о Јо ву у ко јој Јов ка же: ,,О кад би се на пи са ле ри је чи мо је! кад 
би се ста ви ле у књи гу! Пи саљ ком гво зде ном и оло вом на ка ме ну 
за вјеч ни спо мен кад би се уре за ле!” Да ли са вре ме ни пе сник још 
увек те жи да ис пи су је ре чи уре за не у ка мен, или се ми ри са суд би-
ном да је оно што за пи су је бли же пи са њу гран чи цом по пе ску? 

Бу ди мо пре ци зни: ни Јо во ва реч ни је би ла упи са на у ка ме ну. 
То је са мо јед на од ме та фо ра же ље за он то ло шким по рет ком је зи ка, 
ре чи, и са мим тим за вет ним зна ком ко ји од је ку је и на оном све ту. 
А реч, ма кар упи са на у ка ме ну, са мо је крх ка, вир ту ел на, као и тај 
ка мен, са мо јед на че жња за ове ко ве че њем или пе три фи ка цо јим. 
Пе сник, као ни ста ро за вет ни Јов, ни ка да ни је ис пи си вао ре чи у 
ка ме ну, не го их је пи сао у по рет ку тек ста, у по рет ку зна ко ва, си
му ли ра ју ћи ње ну он то ло шку иден ти фи ка ци ју. Ако се осло ни мо 
на хри шћан ски сми сао ства ри, са мо је Бо жи ја реч ис пи са на у при
ро ди. Кул ту ра је пре при ро де, на у чи ли смо одав но, а та Бо жи ја реч 
је до би ла те ло и ли це Хри ста, и то је ре ли гиј ски за лог хри шћан ства 
кул ту ри. По е зи ја се тра жи у том окри љу, у не ис пи са ној ре чи у ка
ме ну, у не по сто је ћем ка ме ну, или у за у век из гу бље ној ре чи ор феј
ске пе сме, и у за у век из гу бље ној ре чи би блиј ског тек ста, у оном 
за у век из гу бље ном у би ло ко јој ре чи. Да, оста јем на кло њен пи са
њу по пе ску (ка мен се са сто ји од зр на пе шча них кри ста ла), али по 
пе ску зна ко ва, кул тур них обе леж ја, игри пе шча них зр на ца, та ко 
осе тљи вој и ду бо кој, и за у век отво ре ном про ма ша ју и кр хо сти пи
сма, за ве та и чо ве ка, као дру гом име ну за по е зи ју. И кад све бу де 
од ле те ло бес тра га, ве ру јем да ће се ре чи из спа ље них па пи ра и ра
чу на ра, као пе шча на олу ја, или са мо као њен звук, уз ди за ти не
бе си ма. И у тој олу ји ће би ти по хра ње ни тра го ви ху ма ни те та. Али 
мој пре ћут ни по раз гла си: ка да би смо усво ји ли и ова кву, уто пиј ску 
ми сао, па ни са да шњост не би би ла иста. 

Реч је, да кле, пре пу ко ти на у ка ме ну, „пукoтинa у Бoгу”, кaкo 
je Божи ју љу бав опи сао Григoриje Ни ски, а ка мен пу ко ти на у истом 
Бо гу. Ma кoликo тo пaтeтичнo звучaлo: тeк мaлo пе ска, сузa зa свeт. 
To je би блиј ска и ху ма ни стич ка истинa, а мо ја пoeзиja стojи уз њу 
што бли же мо же: без дан у ре чи ма је сте без дан у на ма је сте бeздaн 
Бoгa. У мом oмиљeнoм псaлму пишe: „Бeздaн дoзивa бeздaн букoм 
свojих слaпoвa.” Хва та ју ћи пра ши ну зна че ња у ње ном измицaњу, 
зр но другoг чо ве ка у про ла зу, знaкoве дoк сe гaсe нa пoвршини пa
пирa, оно ма то пе је и зву ко ве (гр ррр, бр рррм, куцкуц, кваква) а не 
ре чи, све то ви дим, као и љу бав, као „је зи ву не по врат ност, / оно 
што се не при ма, не да је / (љу бав је као ТВ ре кла ма: бр за, за но сна и 
пра зна).” За до би ја ју ћи и гу бе ћи свет, мо ја по е зи ја ве ру је у тај из ми
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чу ћи трен, звук, у већ из мак ну тог дру гог, чи је име је и име Бо га. 
Пе сме та ко оку пља ју и омо гу ћа ва ју да овај ве ли чан стве ни про ма
шај сво је пат ње, про ла зно сти, ве ре и љу ба ви учи ни мо рит мом пое
зи је. Кao ре ге: пaтња, вeра, ритaм. За то сeбe ви дим кao пeсникa 
кojи трaгa зa пeсништ вoм кao за oним штo je oдсутнo, aли и сaму 
истoриjу пeсништ вa ми слим кao истoриjу тoг трaгaњa, кao jeдaн 
за у век од ло же ни и већ из вр ше ни прoмaшaj, али та ко и пoгoдaк пи
сaњa и писмa. У тра ди ци ји пeвaњa, у кojoj су про те кле епо хе има ле 
чак и ап со лут но пoвeрeње у jeзик, свeт и бићe свeтa, са да тра га мо 
за истим овим фе но ме ни ма али ви ше не мoжeмo ни дa их сe сeти
мo, a они нам не да ју дa их зaбoрaвимo. Мо ји сти хо ви жи ве oву 
ло ги ку рaзумeвaњa пo цeну нeрaзумeвaњa, писaњa пo цeну нeнa
писaнoг, пeсништ вa кoje тo нeћe би ти, не мо гућ но сти да иш тa са 
сигурнoшћу твр дим. Ре кох, мо ја пе снич ка по зи ци ја је: „Ка да бих 
био пе сник”, и она под вла чи раз ли ку у од но су на пе сни штво као 
„опи пљив”, „из ве сни” кул тур ни по ре дак. Све је у оном ни шта кон
ди ци о на ла, у јед ном до ла ску, јед ној мо гућ но сти, у оном са да зна
ка и го во ра и оном до ла зе ћем у том та ко ма лом, не знат ном, је зи во 
бол ном све. Ханс Кинг је, с об зи ром на ло ги ку хе бреј ског је зи ка 
ко ји не по зна је раз ли ку из ме ђу са да шњег и бу ду ћег вре ме на, би
блиј ско „ја сам онај ко ји је сам” про ту ма чио као „ја ћу би ти ту као 
онај ко ји ће би ти ту”. Та ко ви дим по е зи ју. „Ја имам Бо го ро ди цу” 
‒ „Ју тро мо је Бо го ро ди це тек до ла зи”. И све то „ка да бих био...” 
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ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ

ЈУ ТРО МО ЈЕ БО ГО РО ДИ ЦЕ ТЕК ДО ЛА ЗИ

Ја имам Бо го ро ди цу и Clash и овај град, 
ја имам Бла же ну Де ви цу, 
ја имам Clash и имам град, 
ја имам ју тро сва ко га ју тра, 
ја мо лим за ју тро, лу та ли це, Хам бург, Бе о град, 
ја чу јем Clash, rhythm и blu es, 
ја сва ким сти хом имам риф, имам ју тро и глас, 
и сва ко ју тро Ja nis пе ва Len non-у Happy birt hday, 
и имам њен за ра зни смех, ње не скло пље не очи и ју тро, 
али ју тро мо је Бо го ро ди це тек до ла зи. 

Не ју тро Бо го ро ди це не го ју тро гра да, 
не ју тро ко је до ла зи, ни ко је тра је ве о ма ду го, 
тек ре френ ју тра, кон тра ри там пе сме, 
тек Po li ce and Thi e ves и Guns of Brix ton, 
али не Clash ко ји до ла зи, ко ји да је звук, сва ком мом ју тру лик, 
не го лик ве ли ке Бо го ро ди це, до ла зак мо га гра да, пе сме, 
ја имам сво ју Бо го ро ди цу сва ког ју тра. 

Ја ви дим ве ли ку лу ку не бе са, 
та лас ми ри сне ма гле, Ел бу, по слу шну во ду, без по са де брод, 
ја ви дим лу ку, из Лон до на, са ово га бро да, 
са овог стра ха, са та ла са мог ока, 
Де ви чан ску лу ку у ко ју ће мо сти ћи са ми, лич но, 
са мо то ви ше и не ће мо би ти ми, лу та ли це, а ни зве зде, 
ни же не, ни по мор ци, тек су зе ба че не у прах, 
не ка пе на ће мо би ти, тре ну ци, ша пат гра да, Се ве ра, 
што ша пу ће, као аор та, све хлад ни је и ти ше, 
по пр ви пут ја, у ко ме ви ше не ма људ ске ту ге, 
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и опет ја, у мо дром ча су ка да ће ср це ко нач но да се сти ша, 
јер ово је кри ло мај ке, лу ка, ов де ма гла ми ри ше, 
ни је ово брод са ко га ће па да ти де цем бар ска ки ша. 
Чу јем љу ља ње ста кле них обла ко де ра, 
тр го ве, зво на, до ла зак отво ре них вра та Пи сма, 
и чу јем, прах, пе пео, смрт је то, 
и ни шта, шпан ско на да и ни че во, 
и имам Ja nis на вра ти ма, док, из про шло сти, слу шам, њен ко рак, 

та ко лак, так-так, 
чу јем и њен ври сак, крик цве ћа на тр го ви ма, 
су срет хе ли коп те ра на спра то ви ма обла ка, 
чу јем зво но до ла ска, Оду мо јим ро ди те љи ма, 
Зо ра ну, За ха ри ја и Та де ју, га ле ба и ме сец на пу чи ни, 
и Та де ју чу јем: Мо је си ке, мо је си ке, мо је си кеси ки це! 
и лу там, хла дан, ћу тим, бдим и уми рем, 
и чу јем кроз су зе људ ски смех, шкри пу, отво ре на вра та, 
чу јем ку ца ње на вра та со бе, куц-куц, knock-knock, на вра та, 
ку ца ње на вра та кроз ко ја ни ко ни ка да ући не ће. 

Јер ја имам Clash за овај град, 
и имам град за овај град, 
јер има ли су Бо го ро ди цу за овај до ла зак 
и оне лу та ли це пре нас и сун це из над нас, 
за овај град, за овај грч, брејк, ре френ и риф, 
за овај гр рр рр, глад вре ме на и да мар буб ње ва, ту-дум, 
за бр рр рр ррм до ла ска мо га Mit su bis hi-ја, 
за облак но вог ли ка, за обр ну то е, о Бо же, за reg gae, 
за име мо га гра да, дра га, ко гром из ве дра не ба, 
за име мо је, име мо је дра ге, на ран џа сти ша пат мој. 

Јер ја имам Бо го ро ди цу, Бла же ну Де ви цу, 
и то не са мо за кон вул зи је вре ме на, за смрт, ри там ју тра и 

де ти њи плач, 
не са мо за ста кле не спра то ве обла ка, пла мен и лов це бом бар де ре,
не са мо за сјај до ла ска и го спел ве ли ке на де, Але лу ја, 
за та лас сви та ња и лу ку на ших име на, 
не са мо за ме тро по ле не го и за отво ре на вра та со бе, 
за отво ре на вра та, А-мол, за не по сто је ћу со бу, куц-куц, 
за вра та, со бу, отва ра ње све хлад ни је и ти ше, у ве ке ве ко ва, Амен, 
за глад отва ра ња, за глад, 
за Clash, 
за овај град, 
за ју тро мо је Бо го ро ди це ко је тек до ла зи.




