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АЛЕК САН ДРА ЈО ВИ ЧИЋ

КР ХО ТИ НЕ ЖИ ВО ТА

АПА ТРИД

Чо век без до мо ви не кре нуо је на пут. 
У рук са ку но си не ко ли ко књи га 
у бро ши ра ном по ве зу, 
пар злат них дран гу ли ја, 
фо то гра фи је и бе ле жни цу. 
На пр вој стра ни бе ле жни це 
кур зи вом пи ше Di ary
и она је је ди ни до каз да је жи вео жи вот до сто јан људ ског ство ра.

Чо век без до мо ви не ко ра ча по ту ђин ском ка ме њу.
Ка ме ње га од ба цу је
као и љу ди на ко је на и ла зи. 
И нај ма њи ка мен чић га ди се са ме по ми сли 
да уско чи у стран че ву ци пе лу 
и на пра ви му жуљ. 
Ка ме ње пре зи ре ту ђи на ко ји по ње му га зи.

Др ве ће скла ња сво је кро шње 
и не пру жа му хлад.
Ина че не жни из дан ци тра ва 
оштре сво је зе ле не вла ти
и оста вља ју кр ва ве тра го ве на но га ма.
Реч ни пе сак ди же се са дна 
у знак бун та пре ма жед ном стран цу
и му ти до та да би стру зе ле ну во ду.
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Са мо је не бо исто за све 
и ово сун це не ште ди ми це гре је, 
не пи та ју ћи за име и ве ру, 
али чо век без до мо ви не ни је пти ца
 и не мо же се ви ну ти у зрак.
Он је осу ђен на по до зри ве љу де, 
се бич не кро шње,
злу ра де трав ке,
ка ме ње око ва но пре зи ром 
и мут ну реч ну во ду.
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ДЕ ЧАК СА СТА КЛЕ НИМ ОКОМ

На пу ту ка бр ду ко је смо зва ли Крш
ста но вао је де чак са ста кле ним оком
и ду шом од па му ка.
У ње го вој ули ци све је из гле да ло друк чи је.
Де ца ни су но си ла уштир ка ну оде ћу
и мо гла су да се пр ља ју до ми ле во ље.

Ку ће су би ле ма ње, по кри ве не ли мом,
дво ри шта ску че на и пре тр па на
свим мо гу ћим и не мо гу ћим ства ри ма.
Да их је ви де ла, ба ба би ре кла:
Још мр твих љу ди не ма.
Да је ме не ви де ла у том дво ри шту,
за не ме ла би за у век.

Де ца у шко ли су га за дир ки ва ла,
на став ни ци углав ном иг но ри са ли,
по не кад сла ли по бу рек или во ду,
и то је то.
Мно го ка сни је схва ти ла сам да би ис кљу чи во они
„из ба ра ка” по на вља ла раз ред,
та ко је и до шао ме ђу нас.

Де да је ре као: 
Не смеш у Ци ган-ма лу
и ја сам оти шла
сва ус треп та ла од уз бу ђе ња
што чи ним за бра ње ну ствар 
и што ће мо ја уштир ка на ха љи ни ца
до би ти тра го ве бла та.

Де чак са ста кле ним оком
био је мој пр ви пр кос
пр ва по бу на про тив чу ве ног:
Шта ће ре ћи свет?

Ни је нас се ти цао свет 
док смо се игра ли
рав но прав ни и на сме ја ни
у том ску че ном дво ри шту
пре тр па ном свим и сва чим.
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И мо жда га се за то ра до се тим,
свог при ја те ља из де тињ ства,
та ко дру га чи јег од свих оста лих
са ду шом ме ком по пут па му ка.
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ПИ СМО

ох, тај ми рис мо шу са што се за ле пио за но здр ве 
и не про ла зи

та ко си див но ми ри са ла
уно се ћи у учи о ни цу дах не ког на ма не по зна тог све та
тво је сви ле не ха љи не 
укра ше не жи во тињ ским прин том 
иза зи ва ле су за вист код про стих же на

пи са ла си по е зи ју за ко ју си нам го во ри ла да мо же би ти опа сна
(тек сам мно го ка сни је схва ти ла шта то зна чи)
би ла си та ко друк чи ја
про тив ра та про тив вла да ју ће пар ти је про тив ко лек тив ног лу ди ла
на сав глас
ма ло гра ђа ни су твр ди ли да с то бом не ма раз го во ра
да си за стра ни ла
чу ди ли се твом су пру гу што тр пи све те хи ро ве

не ка ко у то вре ме ка да су ти се под сме ва ли
го во ре ћи да ни си при се би
у наш град су сти гле пр ве из бе гли це
сви ти ис прав ни љу ди ко ји не гу ју оп ште при хва ће не ста во ве
окре та ли су гла ве ма ло у стра ну

ис пра зни ли су сво је по дру ме и та ва не
да ју ћи бес ко ри сне ства ри као то бо жњу ху ма ни тар ну по моћ
и осе ћа ли су се бо ље

ти си све ра ди ла са ви ше сти ла
по ве ла си нас са ча са 
у ко лек тив ни цен тар
(прет ход но нас за мо лив ши да од ку ће по не се мо
зим ни цу ај вар џем во ће шта ко има)

зна ла си слу ти ла си 
да ће ко лек тив ни цен три ве о ма бр зо по ста ти
сва ко дне ви ца мно гих од нас
ро ди те љи су се мр шти ли ко ле ге су сик та ле
ни је те би ло бри га
ти си има ла свој на чин
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тво ји пр сти од сло но ва че и бри жљи во на ла ки ра ни нок ти
кри ти ко ва ла си мој ру ко пис
учи ла ме да бу дем уред на не са мо па мет на
шам пи те у по сла сти чар ни ци крај Ша др ва на 
ста ви ла си на ра чун шко ле
сма тра ла сам да је то та ко шик
та ко хра бро

по пра ви ла сам ру ко пис и оти шла да сту ди рам књи жев ност
схва ти ла сам да је по гре шно што је де да др жао сли ку дик та то ра
у тр пе за ри ји из над сто ла за ру ча ва ње
сте кла сам пр ва по ли тич ка уве ре ња
од ба ци ла пр ва вер ска
и чи ни ла сам све што мо гу да ис пу ним сво ју гра ђан ску ду жност
је ди но ни ка да ни сам на у чи ла да бу дем хра бра као ти




