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ПЕТАР МАТОВИЋ

КАПИТАЛИЗАМ

ГОВОРИ ОТАЦ АЛЕКСАНДАР ШМЕМАН

Дође вријеме, приспје дан; ко купује 
нека се радује, и ко продаје нека не жали, 

јер ће доћи гњев на све људство њихово. 

(Језекиљ, 7:12) 

Лакше прихватам брезе које шуште 
иза олтара, у јесен, кроз полупани 
прозор цркве него речи које извиру 

тако проповеднички, по природи 
посла. Пусти да будем храпава 
бела кора, полен овог стабла. 

Ноћ се воли због диодне плавети, 
умекшалих граница ствари, алузија 
на дубине космоса. Свет се 

дешава стакленим солитерима,
обучен у светлост као у хаљине,
у блесцима широким као булевари. 

Знак рибе постоји још само на 
конзервама. Растури те тишина
у хипермаркету да би освестио
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крв и месо, хлеб и вино. Радост 
стиже од шалтера кад на одложена 
плаћање пристане: нека тако 

буде! То је оно још једино 
од евхаристије. Амин. 
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ПОЉСКА

Знам ја шта је Пољска, предео мочвара и блата

(Ч. Милош)

Има нешто у том сивилу, 
стратусима што се данима не 
повлаче, усамљености чије речи 
ћуте као досадна киша; вранама 
непрегледним по црним крововима 
Галиције. Само су овде торњеви 
готике црвени и зраче топло у 
вриштућем вртлогу ластавица. 

Стамбена насеља извиру уз 
ограде концентрационих логора, 
роба широке потрошње на рафовима 
у синагогама; меноре пламте у 
кафеима, на чипканим миљеима. 
Само овде Јевреји умеју да 
трају док их нема. 

Смирење долази из зидова, 
подлупљених, плинских инсталација, 
дотрајалих, концизне унутрашњости, 
чамовне; лица без мимике, упорне. 
Само се Марије Дјеве осмехују 
са кипова на раскрсницама, 
блажено.
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Као прегршт зрневља одјекују 
консонанти, нагомилани. И сада 
прати те тај ветар што се попут чешља, 
густог, у поља ражи, зреле, завукао до 
ниских бришућих облака Балтика, 
непрегледно. Само у Пољској 
сивило има топлину. И бол, 
који се да заволети. 
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КРОЗ МРЕЖЕ

За М. 

Мреже памте њене 
трејсове прати fake 
poet блог поезију чита 
пред сан коса јој се 
проспе по постељи као 
инспиративна ноћ гледам 
мале минђуше у ресици 
лепо је сложила као 
златна зрнца мудрости 
прислоним ухо на њено 
слушамо једно мало 
море како хучи за нас 
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ПЕШЧАНА ОЛУЈА

Немој заборавити како се крећу цесте. 
Поља сунчаних колектора и тишина 
у којој чујеш само пренос струје кроз 
каблове. Али кожа привлачи зрнца песка 
као неважне мудрости. Честице затварају 

поре, то видиш под капцима док осматраш 
надолазећу олују, муње крај црних панела. 
Памтићеш само одразе на њима, одблеске 
чисте енергије, небеса у ниском налету; 
да је судбину могуће изменити. Бришу се 

трагови отровница и асфалта. Више не осећаш 
импулсе, напајања заћутала су. Ово је 
ветар који ти предаје чекања и растројства. 
Пустиња належе на аутомобилска стакла, 
брисачи носе тежину дина и бега. Немој 

заборавити како се ван технологија крећу 
субјекти. Пажљиво користи систем огледала. 
Иза тебе некад у врелини настајаће језера 
кварца: рефлексије, криве, стално ће те пратити, 
као живот из ретровизора заслепљивати. 
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О ФРЕЈМУ

Искључиће се напајања 
призори разлистаће се у фрејмове 
у запрепашћене паузе у речи 
које се заустављају спори фрејм 
рејт сведочиће покрете нестварне 
за људско тело прекиди говоре 
о могућностима о неверици 

За почетак памтићемо у HD 
резолуцији живећемо у страху 
од пикселизације метео најаве 
прогнозираће шумове у преносу 
сигнала како одржати слику из 
невидљивих тачака у пасивним 
крајевима молићемо за 
фреквенцу у којој се неће 
размазати лица фудбалера 
бројеви на дресовима у трку 

Неће нас болети овај свет тога неће 
бити само стрепња налик на вечност 
сумња у квалитет и несигурност 
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ДОБРО ЛЕТО

Растао сам се с пријатељима 
у смеху и радости у летњој ноћи. 
Лак ветар покренуо је шум липа, 
који ме лојално прати у матици 
мирних светиљки. Нема инсеката и 
луталачких лавежа. Видим тај дах 
свежине као пријатност стамбених 
зграда, нарушене фасаде опажам 
да су природне и драге. То су она 
струјања која донесу мирисе суве 
вегетације и мах учине летом. 

Растали смо се у расположењу и 
зато не носим ниједну тешку мисао, 
ништа што ме изопштава из тока улице; 
та лакоћа помало смотано ме весели. 
Никад више живота када овде и сада 
јеси, потпуно. А то је вештина коју 
не поседујем, тек инцидент. Као 
ветар у овим крошњама, то осећање 
слаби, неприметан престанак кретања, 
смирај који врати устајалост, тежину. 
Склон навикама, нећеш их приметити. 
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КАДА СЕ КАРДЕНАЛ ОВДЕ ПРОБУДИ

Јутро, дизање магле, боје драже 
луминисцентно, тишина зуји у 
погашеној електрици, а лето је и брескве 
пуцају као људски живци као 
ратници предуго у рововима 
та претерана зрелост чист је PTTS, 
помисли: дани балкански су само 
крвави, сада чујеш породичне 
фотографије горе у ватри, и кров, и 
полице са књигама, повремено 
експлодирају дезодоранси, шта 
говоре шминке, те маскаре пре 
но што се истопе, предмети 
прогањају горе него месо, 
данас ти стихови требају да би 
разазнао шта је иза речи, иза 
свега, поезија не значи као хлеб 
или новац већ морфијум, али зашто 
у ово лето када прска све од 
пуноће, зрелости, када је сунцу 
педаљ до врхунца, у теби стерилна 
расула – насиља, само насиља, 
бесови, отуђени: других поређења 
никаквих, никаквих, никаквих... 




