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noć je • igram se žmurke sa decom koja su mi 

kao malom bila drugovi • uvek neko drugi žmuri • 

mi ostali se šunjamo oko zgrade vrtića na ivici 

proplanka • iza njega kao da nema ničeg • sa leve 

strane nam je živa ograda • ko nas traži mora 

je zaobići • a i mi moramo da bi se zapljunuli 

• onaj koji žmuri dolazi pred nas ali nas ne vidi u 

mračnim skrovištima • neki tada pojure pa se trkaju 

preko livade • ponekad ih onaj koji žmuri pusti jer 

nas ima još koji oklevamo • ja od straha uvek čekam kraj • 

dignem se naglo i pojurim iz sve snage duž žive 

ograde • ne vidim onoga što žmuri ali znam 

da mi je za petama • vidim svoje zapljunute drugove 

kako sede na ogradi • gledaju me odozgo • lica 

bezizražajnih na mesečini • kako jurim bez duše • svaki 

put sve nestane pre nego što uspem da se zapljunem

 



da li bi ciklus mogao da se zove samo rešetke pa da nina uradi ilustraciju. malo mi je nezgrapna ova kongruencija iako je pravilna

ovde bih možda promenila pridev nekako mi je opšteg karaktera pa mi je razvodnjio ovu jaku sliku

ovo je ono što ne kontam režeš stih na svaki pa onda ide put sve nestane. 
ali ovo svaki se ne vezuje za ništa pre a ne odvaja put.
kada bi bilo bez duše svaki ili
svaki put pa tačka pa sve nestane. inače ovoga nema u pesmi.
samo mi je ovde diskonektovano.



• ako savladanom neprijatelju produžiš život 

svojim monologom trijumfa siguno ćeš izgubiti • 

rekao mu je da njih dvojica zapravo nisu toliko različiti. 

naivčina se na to i ovaj put uzvrpoljila • smrt od nestašice

lekova, smrt od samoće, smrt od male penzije, smrt od sramote, 

smrt u izlizanoj fotelji pred načetim pivom i hladnom pastom • 

sva sreća da nije to u pitanju, takve smrti se odbijaju • 

nije kasno, pridruži mi se • do vraga s tobom • (briše pljuvačku

 s lica, polako, pa sve energičnije) • šta li je u ovoj mračnoj

prostoriji ono pravo oružje ili oruđe? vreme nepovratno curi, 

a tenzija raste kao plik • onaj uvodni seks je došao prerano. 

ono medno dupe, one zrele butine, one ukrućene bradavice • 

burence je silovito škljocnulo na svom tranzitu i metak je sad 

u kući smrti • ali neko uvek uđe, neko se pojavi, ili nešto • 

svetlo i novo, jer te se stvari neminovno iskoprcaju • BANG! • 

zadnja misao mu je bila dokle će više umirati 

trijumfalnim monologom?

evo ga super primer kako se (nado)vezalo ovo lepo što nije slučaj sa gorenapomenutim svakim.

ja bih ovde samo izostavila uzvičnik jer je ovo BANG caps lockom dovoljno indikativno.



na partijskom kongresu je bilo baš baš zabavno • odlična 

hrana i piće + extra muzika • celo veče smo pevali i šalili 

se • ja sam čak malo i plesao sa Jasnom • rekao sam joj da 

izgleda kao žena koja se ničega ne plaši • odgovorila je da 

se ona plaši samo volje naroda • podpredsednik nas je na 

kraju sve pozdravio i upozorio da budemo obazrivi • Jasna 

mi je dozvolila da je otpratim kući • videćemo se na poslu, 

značajno mi je rekla • ja sam potom odlučio da se prošetam 

do svog stana po svežem noćnom vazduhu • grade se 

ulice i napokon su mirne • sve vreme sam maštao • najpre 

kako nas šalju službeno na bitan kongres • sve plaćeno • a 

zatim kako sam vezao Jasnu za krevet u hotelskoj sobi • 

u usta sam joj nabio ogromnu crvenu kuglu po kojoj se sliva 

njena pljuvačka • stavio sam joj diode na bradavice i puštam 

struju kroz njih • po međunožju je udaram kožnom palicom 

 • jednostavno, razumeš • da mogu kad god to poželim 

možda jedan pridev mesto dva



• vozdigni se moj robote • tornjevi su okovali 

senkama zemlju • plaši me šuma u centru metropolisa • 

(enable voice commands_) • moji susedi grozno kašlju 

i sline • može se umreti od osvrtanja po pločnicima • (all

 systems: status update_) • moj robote tove nam nerve 

čudima • u idejama naziru se armature i skele • petoparac 

maši prosjakov dlan • (import new missions, objectives

 and targets_) • po trgovima halabuka pravednika • ne zna 

se šta će biti s buržujima moj robote • (reload primary 

and secondary weapons_) • devojčica pilji u mene 

kataraktom • rekli su trgovci da nam ne trebaju zubi 

• rashlađena krv • (bypass ethical protocols: from K3 to 

N Zero_) • njište i skiče obodi okeana • u crnom smo 

zadnji put • gde ne boli patnju kad je pipneš • (combat 

mode: full frontal attack_) • moj robote razmiču mi se 

pršljenovi kao kontinenti • ko zna šta diše pod slobodom • 

                    (engage_)

ovo je jedina pesma koja mi se ne dopada al ne kao uredniku nego kao čitaocu a nešto slutim da se tebi najviše ova dopada pošto s ije čitao.
sve u svemu ne slaže mi se sa poetikom knjige, moj robote mi zvuči dobro kada čitam na glas
kada čitam u sebi zvuči mi kao stih magazina što bi bilo strava
ali nije dovoljno ironično
ovo u zagradama me ometa i podseća na 
bojanovu knjigu što nije poetika ove knjige ali znam znam ne diramo ovu pesmu ovo je samo impresija 



ahmatowitchu • ne mogu i dalje da te povežem 

sa ovim digitalnim svetom •a sa kojim moramo 

da se kako znamo i umemo svikavamo • možda 

si previše dugo postojao kao ime i prezime 

na koricama drage i bliske knjige • a sada kada se 

stvorio kanal komunikacije gde na drugom kraju 

treba da bude neki čovek to neće tako lako da se

 uhvati za svest • čudno mi je svaki put kad 

se setim ili pomislim da zapravo mogu da ti pišem i da 

pričam sa tobom • dugo si kažem bio stih i slova • čak 

i onda jednom kada si nam bio gost u onoj kući • nije 

te zapravo bilo na horizontu mojih živih bića • ostao si 

izgleda ahmatowitchu nekakva avet teksta •čovek-pesma 

• neljudsko biće što se uvek obraća bez glasa • zato mi ne 

zameri što mi evo treba uvek neko vreme da se setim da 

postojiš • da mogu od tebe da dobijem a i da ti pošaljem reč

bez a?

i ovde? ove tačke su mi nekako baš snažne pa mi ovo a smeta.

zar ne treba tačka ovde negde sad ne znam gde
recimo kod dobijem.da ti pošaljem?



ponekad dođu dani prosuti i suvi • sve se ukoči kao mrak 

 • ne vrebaju me zveri niti ja sam • nemam šta da kažem 

pod kapom nebeskom • lepo mi bude samo kad jedem i kad 

se češkam • čudno je kako tek u tišini sve stvari dolaze k tebi 

 • zapravo je najlepše na svetu čuti kako si živ • istovremen 

sa smehom deteta i kliktanjem poklopca zippo upaljača • 

takav mogu biti i bezbrižno mrtav • sa osmehom od maslinovog 

ulja • nacrtaš savršen krug grančicom u pesku • talas ga obriše • 

nacrtaš opet savršen krug grančicom u pesku • što da ne • 

a i zašto bih morao da artikulišem kad mogu da gledam 

neku ženu kako plete • sloboda ne znači moći i smeti 

nego ne morati • ja sam samo statista ispražnjenosti 

zadovoljan svojom platom • šta ako je tamo gore u dubini 

zapravo prazno • ko će tada poslednji da se smeje • 

kao lud na brašno • sunze zalazi i ja se smeškam 

 • ovaj dan se pretvorio u ogroman želudac

lep je jezik ove pesme kakav sad statista ispražnjenosti

sunCe



pod mojim gospodarskim usnama njeno se podnožje 

otvori kao smokva • guram ruku po prahu staklene 

plaže • vrele kože • crni momci • među nogama ko 

slonovi • zamolio sam je jednom i rekla je Da, biću 

uvek tu da te povredim • otvorim na glavi potoke za 

njen jarki bikini • sanjam je s njuškom lasice i zahvaćenu 

plamenom • a kao da negde u njoj tiho cveta rak • 

kad joj među crvenim usnama nestaje meka kobasica 

obmotana belom kiflom to je ljubomora • naša tela nas 

svrbe koliko su lepa • unaokolo bogati Rusi venčavaju se 

po restoranima • gledaju nas izlizane oči umornog trabakula 

• more jede dòk • navlači se noć • prolama se urlik zabavljača • 

opija došljake trijumf rivijere • samo ja znam kako su joj sise 

i guzovi sačuvali belinu • devojčice sluđene i popularno obučene 

traže nekoga da ih defloriše • roditelji im se munjevito odmaraju 

 • tmurno šljapkaju talasići po dnu zelenih stepenica

ako smem da zamolim da defloracija nestane iz ove lepe slike, hvala



• unaokolo sve sada počiva • otac dok sprema 

kuvano jelo i cepka sočne listove salate • knjige i olovke 

i fotoaparati i džemper na stolici pun dima • mačka koja 

zeva počiva pod sijalicom na stolu • karta sveta šarena na 

zidu sa vremenskim zonama i svim prestonicama na kugli 

zemaljskoj • počivaju dlake u slivniku i fleke na ogledalu i 

veš za pranje • ispod tapeta popucali zidovi • prašina u 

vitrini sa porculanom i kristalnim čašama i starim čokoladnim 

zecom • kičerajske minijature na zidu počivaju • fotografije 

devojaka koje sam video gole • anarhija u sudoperi od 

poslednjeg ručka i ostaci hrane a preko njih soc od kafe 

• hrpa starih novina punih senzacionalnih vesti, umrlica 

i reklama • zavesa lelujava na poslednjem jutarnjem dašku 

vetra u trenucima pred omorinom počiva • počivaju kao mislioci 

u grubim mislima duboke dostojanstvene senke koje prave svi 

ovi ukućani • koje teško dišu • i ja sam među njima počivam

evo i ovaj prelaz je super

a možda da počne i knjige i olovke?

divna.



• otac je od mene bio bolji pesnik • njegov otac bio je od 

mene bolji pripovedač • zašto su se okomili na mene • u 

tekstu zaplet od kompozicionih elemenata • taman pomislim 

da znam šta je strah • kad mi bude jasno da nisam shvatio 

i da ne znam šta je • šta može biti u srži spisateljskog 

osamljivanja • licemerno podvižništvo • samo da ne moraš 

biti omasovljen • da držiš nečija leđa u svojim dlanovima • 

da priznaš da ti štošta ne pripada • da kupiš najlepše čarape • 

šta ako moji redovi prestanu da me zadovoljavaju • baš 

tu gde se ti držiš za moj mlohavi početak • zamisli sad 

da je to aura • pred migrenu • sva ta tamno smeđa 

sumnja od koje bih zaurlao • i nije to tragično • 

niti treba strahovito tugovati • propiti se • prokurvati • 

upropastiti se • fatalistički sliniti zbog ukletog rođenja 

 • ne ništa od toga • samo • jednostavno • 

to što radiš • je loše brate • jebi ga • [sic]

pa jezik ti nije ovakav ovo je nekako šturo ovo spisateljsko osamljivanje, da ne kažem nadobudno

triput mene, ova dva prva puta okej ali ovo treće mene možda da promeniš

kakvih more?

e ovo super

sto si ovde počeo da pretrpavaš zamenice moji moj

kapiram da je ovo ironično ja bih samo ovog ukleto napolje zato što nije šira slika da bi se ta ironija izvela do kraja tj. da bi se istakla još nekim stilskim sredstvom

vidiš ovo je jezik knjige i onda zaškripi ono spisateljsko osamljivanje



pružila je iznemogla i nepokretna ruke prema meni • 

prihvatio sam zagrljaj da osetila na mom vratu kako kulja 

krv • i kako u mom znoju nema smrada od lekova • tako 

se na umoru nasmejala i rekla „Dobro je, srećo, dobro“ 

• sreća mi je kad samrtnicu nahranim • i prepovijem • jer 

sam samo tada živ • samo tad sam čovek • znam i ja da 

će me jednom odavde iseliti i više me nikad neće vratiti 

• sećam se „gde si bila kad je u smrti/neko rodio majku“ • 

zato što se o njoj piše • a ona ne usložnjava već samo 

umnožava • nisu u noćima strašni jauci što ih oparaju • već 

one nesnosne tišine što posle njih eksplodiraju • tad se više 

ne zna šta dalje i kako • ruke su slomljene • oči su bušne 

u dubokoj noći • kroz ulazna vrata stiže nevidljiva svita 

• razmešta se duž zidova sobe • osmesima kao da mučenici 

čestita • gospodarica ceremonije stiže poslednja • elegantno 

će preseći žicu • tada se jaucima najavljuje početak slavlja

ovde fali nešto?



jezero se dole na dnu oko nas napokon smirilo •

iako oluje urlaju tamo gde se završava ovaj i 

počinje svet tuđinaca • oduvek sam bio stran 

svemu što duplja puna palacanja porodi • a teško 

je ne spoznavati sopstveno djete • moguće je 

da ovde ležim lenj i nem kao nepokrenut pesnički 

softver •u kojem istovremeno postoje sve pesme 

na svetu i nijedna • možda je prvi put govor bio 

kada je govor video da je policajčeva brada polu 

konstruisana • a onda opet tako je teško sa nemuštom 

decom i robotima • dođe mi da se prekrstim sa 

dve ruke • proteze prvog govora tvore se od 

roditeljskih gugutanja • njima nas ti zlikovci 

osakaćuju sekući nam rečenične tetivice•pa 

se posle pitamo kada na ulici vidimo čoveka lica 

obraslog u krljušt da li on to na glavi nosi šešir ili šireš •

možda jezero se napokon smirilo dole na dnu…

?

pesnički softever mi nikako ali nikako ikako ne ide u glavu



moj jezik više neće volju • ne želi da bude šaka pa da opipa 

i dovuče objekte moje želje • da me označi • da bude moja 

Alma • moć smisla mu bandažirana • počeo je da se otima 

 • zajedno sa svojom novom inteligencijom • od sveta da zahteva 

potčinjavanje njegovoj hegemoniji • kao mladi mustang 

uhvaćen ali ne i ukroćen • i odjednom vrata štale otvorena • 

bezumno kuljanje konteksta • modre erupcije lingvističkih 

metastaza • što se više migoljiš sve čvršće krote tvoje koprcanje 

bicepsima punim diskursa • menjam redovno sisteme 

kodiranja ali poruke ostaju nedešifrovane • nepoznata 

koja nam u toj jednačini izmiče je antropološka • sukus 

nam opstaje kao adeskriptivan • afokusiran i apoetičan

majka koja podvodi maloletnu ćerku ljubavniku pedofilu 

 • kataklizma morfologije i mutavost boga • jer sam je rešio 

da u početak svoje kljaste inauguracije stavi reč 

• i sam je odlučio da ta reč bude smrt

objekti moje želje su malko opšte mesto koje ovde ne umem sebi da opravdam

eto ga sad opet lingvističke metastaze

razmisli o ovome: ovo je ironično tebi, meni i još poenkome ko se bavi književnošću



• kao neki razuđeni polovi • helderlinova lestvica 

po kojoj se pesnik pentra • šesnaest rezova sam sebi dao 

kao šesnaest šansi • nekad sam znao da zaskočim reči 

 • da ih nekoliko odjednom pokoljem na ispaši • 

a odnekuda ta magla na kapcima i po kotlinama 

sivih mekih brazgotina • čujem mehanizam trbuha 

kako radi na biogorivo • bešumna nano-hidraulika 

kontrakuje moje prste nad tastaturom • erekcija 

kontrolisana skrivenim dugmetom na butini • 

zenice zamenjene kvalitetnim siliko-hidrogelom • 

višenamenska reciklaža fekalija je bogata održivošću 

 • pravopis me svojevremno nije činio nesigurnim • 

zasmejava me kad dodajem h na kraju reči • „gramatikah“ 

 • zašto privatnost niko neće da kupi, pa moram da je poklanjam 

 • evo recimo • devojci počupam nekoliko vlasi ramom naočara 

ali posle ih dugo ne sklanjam odatle • da je ne izgubim iz vida

((((:


