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ГО РАН КО РУ НО ВИЋ 

* * * 

пи шем ти јер си ре као да мо гу да ти 
се обра тим ка да бу де те шко. али са да је 
бо ље не го икад. ипак ти пи шем јер је ово 
ме сто ко је мо раш да по се тиш. ку да год 
да кре нем, ре бра ми упло ве у ду хо ве не бе-
ских те ла. ва ку ум се ши ри по ле ном из 
уси са них ла ти ца. ка на пи га лак си је кла те 
ал ке са вр хо ва. али но ћу со ве про ле те 
кроз ту нел и про би ју ре флек то ре на да-
ле ком ула зу. оче ку јем те, ако мо жеш да 
под не сеш да ни ко по сле те бе не ће до ћи. 
сва ка удо ли на ов де опо на ша по ља ну, не 
би ли екс пло зи ја упа ла у зам ку. на се ља су 
гре шком гра ђе на на пу ко ти на ма. ко га год 
срет неш у овом про стран ству, хо да ће 
ти хо, јер ће ве ро ва ти да спа ваш. по не кад 
одем на ста ри све ти о ник и под се тим се 
ко ли ко сам да ле ко сâм. мо жда ме са да 
опа жаш иза ле ђа ви ди ка. сан та ко ја се 
ус пра вља иза ме не ни је мој ожи ве ли са-
пут ник, већ вра та ко ја се за тва ра ју за 
по се ти о це. бо ље је да не до ла зиш. и не 
ша љи ми ни ког. 

(Из књи ге Цр ве на пла не та, 2014)




