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Прођох кроз гору
Не знам кроз коју

Дођох на воду
Не знам чија је

Народна

Ту сам
Али не знам где
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Био једном
Један
Који било
И
Један
Било ко

Звали су се
Нико
И Ико

Нико је рођен
Некад
Негде
А Ико

5



6

Никад
Нигде

2.

Скитали су
Свукуд
Али нису срели
Негде неког
Нити је њих срео
Нико нигде

Још их нема
Али их је било
Некуд су отишли
А нигде нису дошли

3.

Нико се борио
Да буде
Неко
А како би
Нико
Био икад Ико

А како би
Неко
Постао
Ико
Да није био
Неко

И да није
Ико
Не би никад
Нико

4.

Толико су се размотали
Да нису могли
Ни да се замотају
Ни да буду један без другога



7

Да је питао
Ико икад икога
Да ли је видео
Некад Некога
Чуо би
Никад Никога

Тамо су
А не знају где су

Живи су
И тугују због тога

6.

Један је певао
А други плакао
Оном што је певао
Више се плакало

7.

Излегли се из ништа
Нико не зна у шта
Журили су негде
Нису знали где

То је било за причу
А кад се прича
Нека је и било

8

Нисам знао
Него је неко причао
Не знам ко
А неко јесте

И није неко
Неко је ко било
Него неко ко зна
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Или је чуо од некога
Ко је знао
Да смо нешто били

Не знам шта
Али били смо некад
Нешто

А да смо сад ништа
То и ми знамо

9.

Били смо негде
Памтили да смо однекуд

Веровали да смо Неко
Умишљали да смо Нечији
Надали се у Нешто

10.

Нисмо знали ко смо
Али смо веровали
Да смо Нешто

Нисмо знали где смо
Али смо били сигурни
Да смо Негде
И да је Нигде

Постало Негде

11.

Одакле смо да смо
Однекле јесмо
Однекуд морамо бити
Не можемо бити ниоткуд

Да знамо одакле смо
Знали бисмо ко смо
И куд смо се запутили
И зашто смо овде
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12.

Не знамо шта смо
А нешто јесмо
Нешто морамо бити

Чим смо живи
Морамо живети

Ако не знамо ми
Неко зна
Али неће да нам каже
Или говори
Али нема коме

13.

Нисмо оно што смо

И кад бисмо хтели
Да будемо што смо били
Не би нам дали

Пошло је време
Кад смо по туђим очима
Видели да смо Неко

14.

Не знам што то причам
Кад у то не верујем
Што не бих очима видео

Не верујем ни очима
А још мање себи

А то што бих причао
Не умем испричати

Али причам причану
Имаћу кад ћутати



10

15.

Овамо смо залутали
Да нисмо залутали
Не бисмо никад стигли

Ништа не чинимо
Прво што не знамо
Друго што не умемо
Треће што не можемо
А што можемо
И умемо
Е то нећемо

16.

Били смо ту
Али не знам где

Јесмо ли овамо дошли
Или одавде отишли

Не знамо куд смо кренули
А журимо да не закаснимо

17.

Не зна се
Је ли овде неко живео
Пре нас

Али се зна
Да после нас
Неће нико

18.

Ко има себе
Имао би с ким разговарати
Да га има ко чути

С ким се не разговара очима
Ту нема разговора
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19.

Причао је
Негде неко
Не знам ко
Да је некад неко
Рекао нешто
Не знам шта

Звао га да дође
Не знам кад
Кад га је срео
Не знам где

Било је то
Не знам ни ја

Од тога није било ништа
Не знам зашто

Добро је
Ако је било тако

20.

Један ми рече
Да му је речено
Или је чуо од некога
Нешто о нечему

Не знам о чему
А о нечему јесте
То није могао измислити

Да је било ко
И о нечему малом
Да је просто

Него неко важан
О нечему важном
Коме је то бастало рећи
Још у оно време
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21.

То је било његово
А којег њега
Бог зна

Није било давно
А можда и јесте

22.

Не знам ко је био
Али сам био ја
Тако ми је у глави остало

Знам да ми је нешто казао
Али не знам шта
Проклет дан
Када га сретнох
И што ми то каза

Нити могу да се сетим
Нити нешто друго да мислим
Док се тога не сетим

Плачем што не могу
Да се сетим
А кад бих се сетио
Плакао бих још више
Што сам се сетио
И како сам могао
Да тако нешто заборавим

23.

Један је сањао
Да некуд оде
Где га неко чека
Да му нешто да
Што нико нема



13

Ишао је некуд
И нашао некога
И дао му је нешто
Нико не зна шта

Тај му је рекао
Да се врати кући
И не иде никуд

Али га он није послушао
И отишао је некуд
Нико не зна куд

24.

Куне се
Ако је истина
Да је то причао
Истинит чоек
Ако не лаже

Чоек коме се верује
Ако му је веровати
Да је то истина
Ако га није ко слагао
Па преноси
А он сам не лаже

Остаје двоје
Или од тога нешто има
Или ништа нема
Бар тако кажу

25.

Марко
Знаћеш га ти
И Јован
Ко ли
Неки дан
Кад ли
Тамо некуд
Куд ли
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Отишли
Ко зна куд
И стигли
Ко зна како
И срели
Ко зна кога
И тај им рекао
Ко зна шта
Да иду
Ко зна куда
Па продужили
Ко зна где
И ишли
Ко зна докле
И дошли
Нису могли не доћ
И доспели
Ко зна камо
Да опосле
Ко зна шта

И сад ти знадни

26.

Да нас Бог није нагрдио
Као што јесте
Него шта је него нагрдио

Како би нагрдио све остале
А само нас да не нагрди

27.

Кад је теже
Онда је лакше
Боље је
Кад је горе

Свак се надао
Да се неће завршити
На овоме
И да ће Бог дати
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И горих дана
И да ћемо још неко зло дочекати

28

Говорили су
А нису говорили
Говорио сам ја
Ево који сам говорник

Јуначили се
А није било јунака
Јунак сам био ја
Ево који сам јунак

Надали су се
А нису се надали
Али ја нисам губио наду
Које није било

И све је испало добро
Осим што је страшно
Само да не буде горе
А најгоре је овако

Али биће горе него сад
Иако не може бити горе
Али биће горе
Колико толико
Биће него шта ће

29.

Док није било пута
Све је било ближе

Дође пут
Пут не зна куд ће

Сем да одемо што даље

Овуда пролази
Али нема где доћи
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30.

Не иди
Кад си дошао

31.

Чекали смо да дође
Али нисмо знали ко

И да коначно почне
Али нисмо знали шта

И да се врати
Онај који није ни одлазио

И једном буде
Оно што је одавно било

Трудили се да заборавимо
Оно што нисмо знали

32.

Никад нисам био нигде
Али ме овај крај
Подсећа на онај
Који никад нисам видео

33.

Цео век чекали смо
Да сване

И надали се
Да ће сванути

И мислили
Кад ће сванути

Свака ноћ година
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А кад сване
Питали се шта је свануло
Где је дан
Где је година

34.

Видим а не гледам
Гледам а не видим
Слушам а не чујем
Чујем а не слушам

Мислим да мислим
Или ми се чини да мислим
Осећам што осећам
Или ми се чини да осећам

Не сећам се или се сећам
Сећам се да сам се сећао
Сећам се сећања
Ако се добро сећам

35.

Истина је и да није истина
Све јесте и све није
Све разумем
А не знам како разумем

Немој ово причати
Могу те за ово убити
А могу и без овога

36.

Неко је крив
Неко мора бити крив
Немогуће да нико није крив

Мора да је неко
Није важно ко
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Обесите неког
Кога било

Само да се зна
Да је неко крив
Нек неко плати
Овога пута

После ћемо видети
Ако није тај
Обесимо другог

Ако није нико
Нек будем ја
Ако неће нико
Ево ја ћу

37.

Неко је рекао
Да би било најбоље
Да нас нема

Тај нам је већи добротвор
Него ми самима себи

Бог га је научио
Како да нас спаси

Од нас самих

38.

Да је било друкчије
Не би било овако

Од Безвођа до Безвиђа
Од Беспућа до Безљуђа

39.

Само да Бог помогне
А Бог ће помоћи
Ако буде имао коме
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А имаће
Ако нас буде

А нас ће бити
Ако он хоће

Досад је хтео
А боље да није

40.

Нек нема Ништа
Али ако је то Ништа
Оно што нас одржава

Ако људи верују
Да их то спасава
Није то ништа
Него Нешто

41.

Све боје су незреле
Осим црне
Она је коначна
Ако је довољно црна

Све су рече сувишне
Осим једне
Којом је све речено
Ако знаш која је

42.

У кући
Која није моја
Рече ми мајка
Коју немам
На језику
Који не знам
Да ће се опет родити
И доћи онај
Који је давно нестао
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43.

Причао ми је Отац
Не било ко
Него рођени Отац

А Отац прича
Као да се куне

И не прича све
Него оно што зна

И не прича свакоме
Него само мени

Да је причао све
И свакоме
Не би му веровао
Нико ништа

44.

Ово причај свакоме
Само не кажи
Ко ти је казао

Ако питају од кога си то чуо
Реци
Рече ми један чоек

Доћи ће дан
Да ти кажем који

Али моје име
Не узимај у уста
Ни кад причаш
Са собом

45.

Рекао бих ти још нешто
Али ти нећеш никоме
Па што да ти причам
И губим време




