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danas mi se ide na more

Danas mi se ide na more. 

Verovatno će mi se i sutra ići.

U subotu ću shvatiti 

da mi se išlo iz 

sopstvene kože

ali

ima još do subote.

Do subote te možda 

zagrlim još iednom 

pa shvatim da

si

ti 

moje more.
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miris lipe na Vračaru

Ovaj vikend je trajao minut. 

Petak je trajao minut.

Subota, nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak 

pa onda opet subota pa opet minut možda bude i dva minuta 

pa opet idemo nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak pe-

tak pa subota onda nedelja možda bude tri minuta.

Minut po minut.

Onda će biti minut po minut do jednog sata.

Pa minut po minut do jednog sata, pa sat po sat do možda 

pola dana.

Pa minut po minut do jednog sata pa sat po sat do pola dana 

pa pola dana po pola dana do možda jednog celog dana ali za 

početak prvo da prođe minut.

Pa onda...

Ti imaš prave reči, ja do pola verujem u te prave reči i tako 

ti možeš da pričaš i obećavaš, ja da slušam i klimam glavom.

Onda će možda biti toliko pravih reči da će reči postati samo 

reči i ja možda poverujem u sve što kažeš.

Priče valjda tako nastaju.



8 

Zamišljeni raZgoVori

Ti ne postojiš

i ovo su zamišljeni razgovori

Kažeš kako nisi tu

ali se nadaš da neću sanjati gluposti. 

Kažeš kako zapravo nikad nisi tu. 

To je istina.

Pitaš kako ću drugačije znati 

da li sam te stvarno volela 

ako jednom ne počnem da te mrzim.

Kako ću shvatiti jednom, 

omiljene stvari mi više neće biti omiljene.

Zaključuješ kako ja volim fotografiju

ali sad nemam potreban filter 

da bih je obojila,

ali da ja i tako ne volim boje. 
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igra

Igram se sama sa sobom  neke nove igre.

Kad ne mogu da se setim 

odem negde gde nikog ne poznajem 

i onda tako posmatram ljude 

Kako žure,

Kako se raduju,

Kako se oslanjaju na stubove dok čekaju,

Kako uleću i izleću iz trola na Terazijama, 

Kako čitaju novine u izlozima kafića u Njegoševoj,

Kako ćute,

Kako biraju cveće na Kaleniću, Kako kako kako kako kako

I onda se setim pa se nasmejem. Nasmejem se i tim ljudima 

koje vidim jer oni ni u prolazu nisu ti.
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jun

Bio je jun.

Pa ponovo jun.

Onda je opet došao jun. Godinama je tako.

Ljudi su drugi, ali je jun isti. 

U junu Beograd postane mali.

U junu Beograd počne da guši. 

U junu se zatvaraju krugovi.

U junu poludim pa odlučim da bežim kad dođe jul.

U junu nema opuštanja. 

U junu dođu lude priče.

Jun je kao komarac koji ti pokupi malo krvi i živaca i ne 

dozvoli ti da zaspiš celu noć.

Onda malo poludiš 

pa u tom ludilu i okružen drugim ljudima počneš da se 

smeješ sam sa sobom.
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prođu odmori, gradoVi, šetnje

Prođu odmori, gradovi, šetnje, priče, obećanja, smeh, zagr-

ljaji, ljudi, avioni, vožnje, viski, 

neka pesma koju smo slušali u kolima dok su prozori bili 

širom otvoreni, a nama se urlalo jer iz inata nismo hteli da 

kažemo ono što stvarno mislimo.

Posle toliko godina ne znam kome smo terali inat.

Ljudi su novi, ali se datumi preklapaju. 

Neki datumi će mi doći glave.

Nije kao da ih biram, sami se dogode. 

I ljudi i datumi.
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od komada smo došli do mrVice

Pre par dana, dok sam čekala na semaforu, čovek je sedeo 

na klupi kod Kalenića i završavao svoje pecivo. Uzeo je kesu 

i prosuo sve mrvice golubovima. 

Delovao je srećno.

Ne jedem peciva, ali mi se ide do neke pekare da kupim neko 

obično koje se mrvi.
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jesi li i kožu skinula?

Nisam mogla da zaspim 

Vrtela sam se celu noć 

Zaspala sam oko pet 

Probudila sam se oko sedam 

skinula majicu jer se toliko osećala na tvoj parfem

A kožu

Jesi li i kožu skinula?
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neka fotografija

Evo da imaš fotku sa mnom Jeste da nisi ti na slici

Ali tu si negde, bliže nego obično
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raZglednica

E

Ovde je kiša I nema nikog

Svi su pobegli

Svi pobegnu iz mora kad počne kiša
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pogled na grad

Zamisli koliko ljudi sad u ovom gradu otvara vrata onima 

koje su čekali. Zamisli koliko njih uveče ne spava, i svako 

ima svoj razlog. Razlozi su grozna stvar. Ne znaš da li je bo-

lje kad ih imaš ili kad ih nemaš. Imam neko svoje mesto na 

Dorćulu odakle imam pogled na ceo grad.

Dešavalo mi se da ostajem do kasno samo da bih pustila mu-

ziku i gledala ovaj grad i prozore i jedina scena koju od prvog 

pogleda na grad imam je kako neko otvara vrata nekom koga 

čeka.

Ne znam zašto.

I eto, tako već godinama. 

Znam da je ludo ali godinama imam samo tu scenu u glavi. 

Rekli mi da sam zreliji pisac nego čovek.

Šta to uopšte znači?





21

Marina Bugarčić

kad se umorim od seBe

Kad se umorim od sebe onda bežim kod drugih, 

a kad se umorim  od  drugih  onda  bežim  sebi.  

Kako  god  da okreneš, stalno neko bežanje. 

Jedino ne bežim kad se umorim od tebe, jer onda nemam 

gde da pobegnem.
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trema

Ako dovoljno dugo slušaš nekog čoveka dok priča ili peva, 

moći ćeš da ga uhvatiš u toj sekundi koja ga lomi,

a ništa gore od fotografa koji te sluša i gleda dok pričaš.

Ako dugo sedite preko puta čoveka koji ima pored sebe apa-

rat i može da vas oseti, bežite glavom bez obzira, jer će vas 

kad tad slomiti i uzeti vam tu vasu nedodirljivu sekundu. 

Isto je i sa piscima. Daće vam reči, a onda će vas zarobiti u 

njima.


