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ПЕТАР МИЛОРАДОВИЋ

ЕКРАНИ

МОСТ

Били су pејзажи као у неком раtном,
pарtизанском филму који смо давно gледали.

Преко високих pланина,
кроз борове {уме
pосpано сам pролазио.

Снеg на врховима у мају.

Камена села.
Резервоари за воду
оtворено су сtајали.

Планинске краве
слободно су {еtале.

Дрвосече су одмеравале сtабла.

Ниже како сам се сpу{tао,
видело се
pро{лоgоди{ње ли{ће.

Мосt великих лукова
pреко реке Таре деловао је
својим размерама tако да се осеtим безначајно,
невидљиво у tом pределу.



57

Паркирали су црне моtоцикле
pедесеtоgоди{њаци са млађим женама,
исpијали чај исpред усpуtноg pреноћи{tа.

На једном жуtом знаку
нацрtан у ромбу сtајао је лос,
окачен са сtране моtоцикла.

Ко зна докле су сtиgли tи Немци,
одјурили pреко
суpроtно од мене,
pреко реке
са својим језиком
и јакнама pро{tеpаним и ојачаним ниtнама.

СЕРВИС

Издувала нам се gума на tочку
pо tрећи pуt tоg дана.

Сервис који смо tражили налазио се усамљен
усред њива.

Траве су биле суве и сpржене од врућине,
док су лубенице биле наpаковане
около у куpе и pирамиде;
неке pресечене и обележене словима.

Млади мајсtор је pу{ио,
када смо gа срели 
исpред каде наpуњене водом.
Качкеt је носио морнарски 
са злаtасtим обележјима каpеtана.

Поtоpљена gума је исpу{tала ваздух
и мехурићи су се gасили на pовр{ини.

Радио је драмаtично емиtовао pесму
Roads Portishead-a.

Пас је {еtао pоред.
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У сервису на pолици
о{tећених корица,
масна и раскуpусана сtајала је књиgа
ca. blues,
pоред каtалоgа о уљима
и свећицама са искрама које су леtеле
на све сtране.

Девојка која је рекламирала gуме
смејала се са pосtера на зиду
pоказујући ноgе
gоворећи да је на{ ослонац
заувек само на њима,
да смо, ваљда, сиgурни 
колико и сtабилни на земљи.

КРСТАРИЦА

Забрујало је велико peterbilt возило
у pричи сtолара који је кренуо у кањон реке Колорадо.

Слао је разgледнице црвене као црвени камен pе{чар
и pреносио доживљаје,
о{tре pодједнако.

Расpрављао је pонекад о еgзисtенцији духа
о tоме {tо није pлоt
и усамљеносt tумачио...

Куgлични лежајеви,
коtрљајући, нови 
pокреtани су невидљиво.

Пе{чана pра{ина
pрекривала је околину,
изо{tравала човека и tело.

У кабини камиона који је возио
кафа се у ауtомаtу pодизала,
pреливала pреко,
као tамна, неpрозирна pена дана.
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Усијане, хромиране цеви ма{ине
pосtајале су челично pлаве
pраћене не{tо pромењеним звуком.
Дим је осtајао иза крсtарице,
и несtајао као невидљив tраg.

Тако је живео данима,
pролазећи кроз савезне државе
слао је pоруке, pисао pисма
pреме{tао се,
сваки pуt gоворећи мање исtиниtо
gде се налази и gде одавно, већ
није био.

ДНЕВНИК

У мом њујор{ком дневнику из 2004. сиво,
црно-беле фоtоgрафије;
сpирале увучене у сваку сtрану,
армаtуре и дани.
 
Чиtам о јунацима из tоg доба.
Сви су самоуверени, живи,
и сви рачунају на мене који pосмаtрам.

Уpуtио сам се камионом,
за pревоз сtабала.
Олуpином осtалом јо{ из раtа,
pромичемо кроз месtа.

Иверје сиpи 
и pо њему се може следиtи
мој tраg.

Тајансtвена укр{tања 
само наgове{tавам.
Брује ма{ине.
Куgле на меtалним жицама,
као анtене инсекаtа,
pодрхtавају на блаtобранима.
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Оном који вози 
pоказују gранице pуtа.

Примичемо се циљу.
Планине су исpред нас,
бележим. 

Живот није (нечитљиво);

још мало, само мало;

испод последње слике је зид.

У tај даtум ви{е није моgло да сtане.

ЕКРАНИ

Око Тајмс сквера pролазе tереtњаци.
Чујем буку коју pроизводе
и gледам како рекламе 
уpућују на не{tо ново
{tо, наизgлед, има значаја.

Кажу ми, чак: ,,Добро јуtро!”
,,уживо”.
Мада овде није јуtро,
и није исtо време.

Гледам у крисtале, 
можда бих онамо моgао да tе видим,
иза, и у tој pлазми
црноg мониtора.

Неко {еtа;
pљеска рукама,
накривио је каpу.

У 4 саtа ујуtру
tаксисtа засtаје и жена излази
pолако.
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Докле ће све tрајаtи,
како ће, једном, изgледаtи слике у tом чвори{tу,
кад екран-монолиtи буду уgа{ени.
Чуће се само звук,
или ће ћуtање биtи јасно разумљиво,
неpосредно као музика,
бука.

Пиtам се, најзад, јеси ли tи слика,
можда, ова адреса
http://www.earthcam.com/usa/newyork/timessquare/
и да ли ће{ се суtра pојавиtи...

Онда засtаје
велики камион
оtвара му се сpоро
pозади рамpа
и као оgромна рука сpу{tа се
на pлочиник.
Оtкрива се tамна унуtра{њосt,
невидљиво среди{tе,
не{tо би о разлозима заусtављања tребало да 
gовори.
Чекам,
ни{tа се, изgледа, не pојављује,
и tако сtоји tамно, црно.


