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НА ТА ША САР ЏО СКА

БЕЗ ДОМ НИ ВЕ ТАР

БЕЗ ДОМ НИ ВЕ ТАР

estoy de snu do. 
dueño de na da, dueño de na die, 

ni si qu i e ra dueño de mis cer te zas, soy mi ca ra en el vi en to,
a con tra vi en to, y soy el vi en to que me gol pea en la ca ra.

edu ar do ga le a no

ја сам пут ник ко га на ае ро дро ми ма
не ко ли ко пу та пре тре са ју
ran dom check ка жу ми
а ја не пу ту јем
ниг де
ка жем им
не од ла зим
не вра ћам се
ја ни сам мре на у из у ми ра њу
ни ме на да вам од ре дим прав це

они пре тра жу ју мо је тор бе
а ја не мам
ни шта што би за се ни ло њи хо ве стра хо ве
пи та ју ме ку да идем
а ја не знам ни са ма
ко ја је адре са хо те ла
шта пи ше у пи сму до ма ћи на
да ли имам по врат ну ави он ску кар ту
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ри ба сам на су вом
ка жем им да же лим по бе ћи
али бо јим се
зар не ви ди те
не мам ни се вер ни југ
пи ста је ис ко па на на ва шој кра љев ској зе мљи
а ипак ја сам од су ство коп на
ва шег вре ме на
пе шча ни сам сат
ко ји не до спе ва да ис цу ри
а ви и да ље тра жи те вре ме не ја сно
на ва шем цар ском по чет ку
да вас вра тим
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КАР ТО ГРА ФИ ЈА ВА ТРЕ

ни смо ни за ку да
не иде мо ни ку да
ни от ку да не до ла зи мо
цр те жи смо на плат фор ма ма
из ди ше мо на из ла зи ма из ае ро дро ма
чу је мо глу ве раз го во ре на ау топу те ви ма
зу ри мо у про зо ре ме троа
во зо ви ти ши не ка сне
ле то ви су от ка за ни
да ни од ло же ни
за ни кад ви ше

ви но кљу ча на усна ма
дуж иви ца на шег ума
на ше очи за ле ђе ни су обла ци
на ша гр ла су раз ду ва не ди не у пу сти њи
сте пе ври ште над на шим је зи ком
џун гла у по ло ви ма
по но ри ти ху ју у гру ди ма
вру ће сто пе смо под ки шом
под кри стал ним не бом ко је не по кри ва ни јед ну зе мљу
то не мо иза на ших сен ки у жи ви пе сак
љу би ча ста оде ћа рас тр га на од из бе гли це без тра га
скип три од ба че ни из сва ког кра љев ства
нок ти и зу би и очи ис ко па ни из исто ри је
из гу бље ни у не ви дљи вим гре бе ни ма на шег ме са
рас тр га не ма пе на ко ле ни ма
зе мља ко ја ује да сво је гре бе не и мор ске оба ле
дуж иви ца на ше ће лиј ске че жње
уз оба ле мр твих на ро да
из га ра мо са мо за тај тре ну так
кад знаш
кад знам
ти си по ра же ни Ле вент
окре ћеш ле ђа ис точ ном ве тру
хо даш гра ни ца ма сло бо де
и од ла зиш
али ти ви ше ни си хи ме ра
ни про гон
не ћеш ни би ти
за ме не
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НЕ МИ ГРАД

не же лим вам бол
ко ји то не ис под крв не жи ле
не по зна тог
бо ље ја то не мих ор ло ва
да вас от ки не од пре ва ре
и да из го ри те уси ја ни у 
вр тло гу пи та ња
не го да дрх ти те по пут ку ка ви це
ис под ва ших пре ћут них ве на

јер са мо та да ће те зна ти:

до би ли сте не што
и тре ба ло је да из гу би те

Па риз, 2012
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РИМ СКИ ПА ЛИМП СЕСТ

до де ка тво е то кри ло над нив мор но се вие
(...) не мир но во нив мо е то ср це бие

ацо шо пов

чу јем глас мог оца
у је вреј ском ге ту по ред си на го ге
љу шти се кроз окерна ран џа сте фа са де
и за вла чи се кроз кал др му

ни је за ро бљен
ни огор чен
уса мљен је
бес ку ћан и нем
по пут та ла са цу на ми ја
као нео че ки ва ни по бед ник
ко ји је с љу ба вљу ушао у исто риј ску прав ду

но ћу га ле бо ви сле ћу на кал др му
тај но кљу ца ју зр но ме ђу ка ме њем
и вра ћа ју у не бо ње гов глас
пра ши ну из зрач не све тло сти:

на овом је све ту пре ви ше ле по те
не из бе жна је
нео д ло жна је
али је глас мо га оца
не мо же ви ше
ша пу та ти

*

свет те је на пу стио
про ле ће не ћу ти ви ше ча роб но
и ти га ви ше не ћеш оку си ти
тво је ба ште са ру зма ри ном пи та ју што те не ма
април ско сун це си ја на тво јим ис пу ца лим др ве ним ра мо ви ма
и ви ше се не ћеш ра до ва ти је згро ви тим сун ци ма
иза ме се ца ко ји за ла зи
а и ви ше не ће би ти ни ка квог ме се ца
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осим ове игле са мо ће
овај кри стал за лу тао над глу хом го ром
ово огле да ло за ви ја ју ће про шло сти
по пут чо по ра глад них ву ко ва у по ноћ
ло ми се ту жно и бле до
по пут сун ца отрг ну тог 
из сво је ор би те
гу ра ју ћи нит
у срж мо јих аго ни ја

Рим, 4. апри ла 2019
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МОЈ ДВОЈ НИК

ста ви ла сам кре му на ли це
од по ба че них фе ту са
мо ја де ца за мном не ту гу ју

мо ја сло бо да
до би ја па сош
у хо тел ским со ба ма

кад тра жим не ко га
увек се ја вља ју 
са мо са ре цеп ци је
а ја је ди но окре ћем ну лу

огле да ло на зи ду
мој је по да ник
ве жем га у ор ма ри ће
да ћу ти
јер оно зна мо је ре чи
ван кон тек ста
гле да ме ка ко би ме упла ши ло
он је мој са у че сник
али не убе ђу је ме
чак и кад сам од свих
по гре шно схва ће на
по гре шно пре не та
ни сам за ње га
оно ме по зна је
при ме ћу је ме ка же
чак и кад се кри јем од со ба ри це
и са раз ма за ним вру ћим во ском на усна ма
и са ве на ма мо дрим на бре клим око сле по оч ни це
и са бо ра ма од по ста по сто ја ња
па чак и та ква
ро ви та и рас тре се на

са 150 гра ма це лу ли та
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РУ СКИ РУ ЛЕТ

ја сам твој по след њи оброк
је лов ник го збе ша фра на
и уста раш че ре че на од гр че ва
змај сам пре из у ми ра ња
бик пре ко ри де
и крв ник и по да ник
уси ја но те ло
за гла вље но у ве на ма
ја сам до бош
и гла ва

не мам пра зних шу пљи на
али ти имаш из бор:

за то
пу цаш на ме не

Пре ве ли с ма ке дон ског
На та ша Сар џо ска и Дра ган Јо ва но вић Да ни лов




