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ПЕ ТАР МИ ЛО РА ДО ВИЋ

ЉУ ДИ

ЉУ ДИ

Ти хи љу ди у ве ли ким со ба ма ћу те.

Ци пе ле глан ца ју.

Чет ке им на по ли ца ма сто је,
под ши ша не ри ђе гри ве по спа них ко ња.

Не при мет ни има ју јед ну леп тир ма шну
и пру га сто оде ло.

Kапу са ки ћан ком са Олим пи ја де
за нај хлад ни ји зим ски дан.

Од ви ја ју се не ми фил мо ви
и жи во ти ван њи хо вог зна ња;
пе ва чи отва ра ју уста,
пе сму и они пе ва ју у се би.

Њи хо ви су сви да ни.

Гер шлу и дру ге ре чи по та па ју
за до ру чак си ро ма шних.

Днев нич ке књи ге пу не жи во том,
хра не ру ко пи сом,
не чит ким сло ви ма на па пи ру.
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Про ве тра ва ју ки шне ман ти ле
но се но ве ше ши ре.

У нов ча ни ку про те жу им се ра чу ни,
као ме хо ви хар мо ни ке
ис пре са ви ја ни;
ди ги тал но ути сну то вре ме,
ули ца, град,
је ди на су ве за са овим све том,
по твр да
да су, за и ста, по сто ја ли.

Исеч ци из но ви на:
груп на фо то гра фи ја са хи по дро ма;
ан ке та – од го вор о ноћ ном жи во ту.

И је дан је већ ис кро је на, не по сто је ћа сли ка,
ква драт на ру па,
не кад укло пље на у текст.
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ГЛУ МАЦ

Сва ког ју тра у ста ну глум ца
пе ва ју ка на рин ци.
Ње го ва уло га
и ње гов глас 
не што ка сни је по ја ве се 
и по ја ча ва ју. 

Та ко се јед ном и ми рис га са осе тио у згра ди,
по сте пе но и за стра шу ју ће.

Све тле ле су у мра ку 
цр ве не и зе ле не лам пи це осе тљи вог ин ди ка то ра,
као очи при та је не зве ри.

Про шао је та ко цео дан. 

Мир но је го во рио ду бо ким гла сом,
ни је па лио ци га ре те.
Kанаринци су од го не та ли уз не ми ре ност 
и ћу та ли. 

За ми шљам да је мо гао ре ћи:
,,Он При ка зу је срео и ње но име ка за.”1

то би му при ста ја ло, као му зи ка зво на,
алар ма.

Kасније смо са зна ли: 
не ко се на ша лио и у вен ти ла ци о ну цев
ис пра знио цео де зо до ранс
са озна ком ,,лет ња љу бав”, ,,со фи сти ци ра но”, 
а мо гао је и на пр ска ти
,,Сан лет ње но ћи”. 

1 He met the Night ma re and her na me he told. – Из: Урот ни ци – Атлас, Х. Л. 
Бор хес. 
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УМА ЊЕ НО

По ме ра ла му се пла стич на ви ли ца
док је го во рио:

,,Мо ја ком ши ни це...”

Де ми ну ти ви су се мно жи ли:
кач ке тић; ча ши це на сто лу;
из бле де ла му ше ма са вр том 
љи ља на и ру жа 
кли зи ла. 

Биљ чи цу ра ста вић ру ком је мр вио.

Из ме ђу зи до ва про те зао му се штрик;
шкри пао је ча ђа ви на ме штај. 

Фо то гра фи је си на ви си ле.

За ма гље не си ја ли це, оде ћа.

Дим се осе ћао у све му што се око ње га ви де ло.

Плин ски го ри о ник ли зуц као је до ко но.

Kоцке ше ће ра то пи ле се, 
си ру пи се те шко рас тва ра ли 
па да ју ћи на дно де бе лих ча ша.

Мед се ше ће рио.

Kристал је до ди ри вао кри стал,
пре за си ћен жи вот тог чо ве ка,
не пра ви лан дра ги ка мен
из гу бљен ме ђу на ма.
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ИЗ ВОД ИЗ МА ТИЧ НЕ KЊИГЕ ПО БЕ ЂЕ НОГ

Бле ди па пир,
тан ке ли ни је укра са штам пе.

За ста ре ли фонт за ко тр љан 
ме ђу ак цен ти ма у ру ко пи су. 

Ли пе се ре ђа ју у др во ре ди ма,
зе мља не ста зе.

Улич не си ја ли це са шеширaстим обо дом;
јеф ти но пи во у кри стал ној кри гли.

Kафана.
У ко тлу се ку ва 
го ве ђе шкем бе. 

Су ве ни ри: мор ске зве зде.

Та ман не бе ски свод 
са ви дљи вим те ли ма.

Та ба ке ре из бра зда не шу ма ма;
на по клоп цу џеп ног са та ути снут ве ли ки лос.

Штап
ла ко ван, на пет, кри ву дав.

Су ва но га,
ар ма ту ра тог спо ме ни ка ко ји је те ло
да ле ко ки ло ме тар од те бе.

Зво на на пи са ћим ма ши на ма, 
ћи ри лич них сло ва,
од зво ни ла су.

Уре ди са ла ти нич ним пе ча ти ма и
думдум пре ци ма.

Мо ре зна ко ва;
Би бли о те ке.
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Шах у ду бо ре зу 
(чак од ре ђен пол ко ња ме ђу фи гу ра ма за ша хов ску игру – 
ко њи, ко би ле). 

Kаталози.
Љу би ча сто ма сти ло.

На по ме не:
ни је на у чио да во зи би цикл
и да пли ва.
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ОСТРВ ЦЕ

Да ли је то би ла са мо игра, 
у ко јој је јед на од ак тив но сти би ла
да сва ко се би упу ти по ру ку и ис пи ше је на раз глед ни ци. 

Био си про фе сор ма те ма ти ке, 
ни ског ра ста,
са сла бим ослу шки ва њем све та, 
ма ло шу ме ћим слу хом.

Об у чен у сме ђе пру га сто оде ло
но сио си и ве ли ку тор бу за да та ка.

Не же ња.

Тај но си се дру жио је ди но са бро је ви ма,
ки ло ме тра жом,
ква драт ним ко ре ном,
исеч ци ма кру го ва. 

Дах тао си док си про ла зио убр за ним ко ра ком, 
уз та кав звук по здра ве си слао,
ка да смо се ми мо и ла зи ли.

Али вра ти мо се тој пси хо ло шкој игри.

На раз глед ни ци са сли ком и
,,По здра ви ма са Ро до са” 
пи са ло је: ,,Хеј чо ве че ус пео си у жи во ту!”

Тре ба ло је да баш та кву раз глед ни цу, 
са слич ним за пи сом,
ти и сва ко од уче сни ка, 
на кон што сте их ме ђу соб но раз ме ни ли,
из не над но до би је те
не зна но ка да и ода кле.

Ме ђу тим.

Док смо би ра ли тре ну так
сле де ћег ме се ца,
те и на ред них го ди на,
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сео си у ка ду у ку па ти лу 
и цр ве на мо ра су се из ли ла из те бе, 
оп ко ли ла те.

Ми то мо же мо да за ми сли мо,
јер зна мо да си ве не ре зао,
и на тој ши ри ни не по мич но острв це по стао.
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БАП ТИ СТИ

У днев ној бол ни ци не у роп си хи ја три је
про не ли су чо ве ка ду ге бра де 
и ко се до по ја са.

До ве зли су га ту хит ном,
јер су га на шли ка ко ле жи на пу ту;
усну лог на цр ти, не по вре ђе ног.
 
Имао је ши ља те нок те
пла ви ча сте, про зир не.

Но си ли су га до ку па ти ла
као де те го лог, 
омо та ног чар ша вом, 
мла ди ал ко хо ли ча ри или нар ко ма ни тре нут но за па ли у кри зу,
и ле че ни на дан, два, ,,да се сми ре”
у тој за јед ни ци.

Она мо је тре ба ло да оба ве 
по нов но кр ште ње ку па њем,
ти бап ти сти,
оп чи ње ни сво јим про ро ком,
про на ђе ним тог да на,
апо сто ли, дру га ри.




