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ВЛА ДА НА ПЕР ЛИЋ

ЧЕТ БЕЈ КЕР, ВЕ ЧЕ РАС, СА МО ЗА МО ЈЕ УШИ

док пи јуц кам ма те
гле дам кроз умр ља ни про зор
овај јад ни и ти хи крај по ко јем се игра ју
ве чер ње сјен ке умје сто дје це
гдје су дје ца?
по ла их за ра ђу је хљеб у ту ђи ни
по ла их се пре о бра зи ло у
ау то ме ха ни ча ре чи ста чи це про да ва чи це ло кал не кав га џи је пи ја ни це
и ко зна ка ква још фан та стич на ство ре ња

шта ја ра дим ов дје са сво јим ар ген тин ским ча јем
фран цу ским књи га ма и на да ре но шћу за нај бе ско ри сни је ства ри?
са мо не по но во у ту ђи ну не по но во у ту ђи ну
за ви дим ли сто ви ма што су се отр гли од ста бла
па пло ве по вје тру не спу та ни
е да сам мор нар ко ји има по јед ну дра гу у сва кој лу ци
а за љу бљен са мо у мо ре
да сам онај ко ме кад гле да за ла ске сун ца та мо не гдје
код Цеј ло на или Су ма тре
не не до ста је ни ко и ни шта
онај ко ји са мо скло пи очи и кроз за пљу ски ва ње та ла са
клик та ње га ле бо ва и по ла га но љу љу шка ње бро да
осје ћа бес ко нач ност
не ми сли на жи вот на коп ну ко ји иде сво јим то ком
на дје цу што од ра ста ју без оца
на сво је луч ке дра га не што при ма ју тек при сти гле мор на ре
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ни је ва жно би ти ни пр ви ни по сљед њи
па чак ни је ди ни
мор на ри то нај бо ље зна ју
јер по зна ју мо ре и ње го ву вар љи вост
зар се у мо ру по ред шкољ ки и ро га тих ри ба ко је сви је тле у мра ку
не мо гу про на ћи и све мо гу ће ме та фо ре за жи вот?

али ја ни сам тај тип мор на ра
па на ста вљам да пи јуц кам свој ма те и ми слим нај не о бич ни је ми сли
ево кад би сад са мо за мо је очи ци је ње ни свјет ски ли де ри
на пра ви ли пре кра сан спек такл
у об ли ку екс пло зи је атом ске бом бе
ја не бих ни треп ну ла
не за то што сам без о сје ћај на
већ за то што рев но сно вје ру јем у об на вља ње
ма кар се вра ти ли као тро но ги ки кло пи
по ред свих ужа са у сви је ту
ка ко не би ти оп ти ми ста?

де ли ри јум ко ји у ме ни иза зи ва ма те ин до сти гао је свој вр ху нац
баш кад је у по за ди ни тру ба Че та Беј ке ра за цви ље ла нај ту жни ји 

со ло
и под сје ти ла ме на не ка стра сна пред ве чер ја с јед ном бив шом 

љу ба ви
због ко је и да ље мно го па тим
иа ко је уоп ште не во лим
што ме не спре ча ва да бу дем за љу бље на
она ко сред њо школ ски за не се но и глу по
јер у овом гра ду не ма ни шта дру го да се ра ди
осим да се ски да ју зви је зде с не ба не за хвал ни ци ма
и пи је жер ба ма те

ве че рас на не бу не ма зви је зда
све сам их одав но ски ну ла
та ко да ћу бје со муч но да ср чем ма те у по тра зи за ука за њем
док не по тро шим обје ове ку ти је што сам до ни је ла из Фран цу ске
као по клон од мог при ја те ља Си риј ца
а кад и ма те не ста не
и оста не са мо без вје зда на та ма
е он да ћу да се ухва тим за гла ву и от пла чем
и Фран цу ску и Бо сну и сво ју глу пост за љу бље не же не
кад сам тра жи ла дје те ту да ме во ли
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иа ко сам вр ло до бро зна ла
да дје ца не зна ју ни шта
баш ни шта
осим да се игра ју 




