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*  *  *
Freedom is a State of Mind

... Ionako je sve ovo jedan niskobudžetni film, koji nema 
neki naročit rasplet, ni radnju, jebem li ga, a glumci baš i nisu 
neki. 

Ako statiram, bar ću doživeti nešto, no, ako ga gledam, 
samo ću pojesti kestenje koje sam sama vadila iz pepela. 

Kako god. 
Znaću. 

*  *  *
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Traženje

Ja neću da govorim o svom ćutanju 
Ja hoću da pevam o lutanju 

Da skitam i pitam 
Da šaram po oknu 

Da plivam po kopnu 
Da ništa ne kažem 
Da stranca slažem 

Da se zabludi smejem 
Oštre poglede sejem 
Da kockara varam 

Slikaru platno šaram 
Da put drugi nađem 
Iz kruga ovog izađem 

Pogodim pravo u metu 
Narugam se čitavom svetu 
Spotaknem se o samu sebe 
I možda zaljubim u tebe. 
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Severnjača 

Vidi ovako, pile moje, život je u stvari jedna velika činija 
pirinča. U njoj ima pokoje kvarno zrno. Ono crno, tamno, ono 
što bude gorko ako ga okusiš. No, dobro je to. Znaš, onda se 
više raduješ onom belom, zdravom, ukusnom zrnevlju koje te 
hrani. Tvoj je izbor kakav ćeš pilav skuvati. On može biti sladak 
i posut cimetom, može biti slan i vruć, može biti i bljutav ako 
ga ne začiniš. Shvati, pile, ti kuvaš taj pirinač. Ti trebiš zrnev-
lje. Ti odvajaš loše od dobrog. Moraš da paziš, dušo, jer ako ti 
zapadne koje kvarno, pokvariće ukus i stvoriće gorčinu. Onda 
ćeš odbiti da probaš pilav. Onda te ni miris neće privući. 

Izbor je tvoj. Način pripreme je tvoj. Pažljivo biraj. Odvajaj 
loša zrna na stranu. Uživaj u onome što spremiš. 

Život je kao velika činija pirinča... 
Dušo, lako je meni da danas odložim kašiku. Odavno sam 

prosula sve začine po tanjiru, sada je tvoj red. 
Ja ti ne mogu dati recept. Ukradi mi ga. 
Ili me prosto gledaj kako bacam zrnevlje iza ramena. 
Lako je to.
Samo odvoj loše od dobrog. Samo baci crno i gorko. 
Samo prati svoju zvezdu. 
Ona ti osvetljava tvoju činiju pirinča i šapuće ti šta da 

radiš. 
Samo je oslušni. 
Samo je poslušaj. 
I sve će mirisati na cimet. 
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Nešto kao svakodnevnica 

Svakog jutra ustanem na levu nogu, nasmejem se glasno i 
tako počne dan. Ubrzo, negde na pola tuširanja, zazvoni tele-
fon, shvatim da opet kasnim, jurim sa četkicom za zube u jed-
noj i telefonom u drugoj ruci, brzinski uklapam haljinu i cipele 
i lažem taksistu da silazim za minut. Izjurim kao zec, tiho, da 
nikoga ne probudim, i stavljam karmin u liftu. Jurim ka prvoj 
kafi i uživam u tom svom ritualu koji niko ne sme da pokvari. 

Dan počne ustajanjem na levu nogu, smehom i kašnje-
njem. 

I svaki je čaroban, i svaki je lep. 
Razbila sam namerno tu predrasudu. 
Ja sam jedna od najsrećnijih žena na svetu. Život je jedno 

divno, lepo, veliko čudo! 
Divno kao... bajadera na primer. 
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Čekanje 

Ne daj mi da čekam jer čekati neću 
pošalji mi znak da li nade treba 

Ne daj mi da čekam jer slagaću san 
da se strpi glupo dok ti ne odlučiš 

Vredi li čekanje i vredi li noć
Nađe se trenutak ako ti je stalo 
Sve ostalo to su izgovori samo 

Ne daj mi da čekam od čekanja ludim 
I nemam strpljenja da razgrćem maglu 

i misao jadnu da premeštam svuda 
Da tumačim znake nejasne i sitne 

Ne daj mi da čekam ne umem i neću 
Zaplesaću sama odgurnuću prošlost 

i sve one spone što za tebe vežu 

Ne daj mi da čekam odleteću tamo 
gde me nećeš naći dok tumaraš svetom 

Ne daj mi da čekam mislila sam samo 
da ti osmeh vratim tamo gde je bio
da otpevam pesmu veselu do suza 
zagrejem ti dušu poljubim ti čelo 

Ne daj mi da čekam jer ću ti otići 
daleko negde i mnogo pre snega 

Ne daj mi da čekam jer svako jednom 
prestane nekoga da čeka 
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Vreme je za priču 

Vreme je za još jednu novu izmišljotinu, vreme je za još 
jednu brljotinu prošlih dana, pogrešnih pogleda, ljudi i reči, 
pogrešne ili grešne misli, svejedno, nije ni važno, ko da računa 
i ko još da broji. 

Kažem samo, pričama umem da šaljem poruke, kao mu-
zikom, više nego osmehom, manje nego pogledom, teže nego 
govorom. 

Hajde da ne verujemo više u slučajan kikot, moje glasno 
odavanje sebe, zaviri malo u moju tišinu. 

Umeš li to? 
Ne verujem. 
Ljudi kao ti navikli su na iste stvari. Ravnu putanju. Ka-

men preskoče. 
Ja sam drugačija. 
Radujem se kamenu. Oblikovaću ga šakama i stvoriti nešto 

novo samo da dan dobije drugačiji oblik. 
Vreme je za priču, ali nije to ona koja se šapuće pred spa-

vanje... Takve me samo razbude. 
Vreme je za priču koja je zapalila veliki oganj, u koji sam 

strpala sve reči za tebe. 
Tu su. 
Zato se ne čudi što ti više ne govorim o sebi. 
U priči sam ostavila malo mesta za tišinu. 
Ako je budeš razumeo, biće vremena za priču. 
Vreme je. 
Kao da će kiša. 
Kao da će put. 
Kao da ću ja... 
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Feeling good 

Evo da ti javim da sam dobro. Čuj – dobro, odlično sam, 
bre. Nijednog trenutka ne mislim na tebe. Ni dok se češljam, ni 
dok stavljam lažno lice, ni dok uvežbavam smeh pred ogleda-
lom. Ni dok biram haljinu za novi dan. Ni dok stavljam tvoju 
orhideju na vrat, ni dok mi se smenjuju boje pod tušem. Ni 
onda kada zapalim dve cigarete uz kafu, ni onda kada slušam 
svu onu muziku koju si mi dao. Dobro sam. Ne sećam se tebe 
ujutro kada se probudim, ni uveče pred san. Mada sna nešto i 
nema u poslednje vreme. Valjda je to tako. Prosto. 

Kao onda kada si herojski zbog mene otišao u noć da se 
obračunaš sa siledžijama, kao onda kada si sat vremena stajao 
ispred mojih zaključanih vrata pokušavajući da me oslobodiš. 
Kao onda kada smo varali ceo svet. Kao onda kada si me naučio 
da ućutim i sklonim se. Kao onda kada si me grlio, tešio, pevao, 
pričao, grdio, učio, čuvao, brinuo, inatio se, voleo, voleo, voleo. 
Da. Dobro sam. Ne mislim na tebe. Ničega se ne sećam. Zabo-
ravila sam sve one naše ludorije, zaboravila sam i uništila sve 
tragove, da im se ne bih vratila, da im se ne bi vratio. Sada sam 
neko novi. Sada te čujem u sebi. Sada govorim tvoje reči. Sada 
radim ono što radiš ti. Sada sam ja ti. A ti – ko si sada? Do-
bro sam. Ne sećam te se. Sve sam zaboravila. Način na koji se 
smeješ kada pogrešim kao dete. Zaboravila sam i ono kada se 
sakriješ i čekaš da te nađem da bi me zagrlio i pred svima no-
sio kao trofej. Zaboravila sam vlažnost tvojih poljubaca, jačinu 
tvog zagrljaja, toplinu tvog pogleda, ali nikada neću zaboraviti 
koliko si me voleo. 

Volšebno, kao iz ruskih bajki. Jako i strasno, kako se samo 
jednom u životu desi – ako imaš sreće. O, ja sam je imala. I te 
kako sam je imala. A ti imaš tu nesreću da će se po tebi meriti 
svi budući, ako ih ikada bude bilo... 

Ti, čudo moje. 
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Da. Dobro sam. Uopšte ne mislim na tebe. Ja to tek onako, 
dok druga cigara gori sama u piksli... 

It’s a new dawn 
It’s a new day 
It’s a new life 
For me. 
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Nije ljubavna 

Popeću se na stolicu da mogu da ti dohvatim lice i sklonim 
kosu sa čela. Da mogu da zaronim u tamnu dubinu tvog pogle-
da i osetim oštricu kojom sečeš svaki moj pokret. Da probam 
da razumem tvoju igru skrivalice, da shvatim pesmu rugalice 
i da rešim zagonetku. Spustiću ti ruke na ramena, da osetim 
tvoju jučerašnju bol, da je upijem u sebe i izbacim kroz vrisak. 

Oslobodiću te tada po prvi put i dozvoliti da me obujmiš 
oko struka, i u najlepšoj haljini povedeš do mesta gde ćeš mi 
reći sve vekovima čuvane priče o strahu. Slušaću te bez trep-
tanja, kao dete kojem treba priča pred san, ćutaću strpljivo dok 
ne čujem kraj. Onda ću te pitati, ali samo jednom i nikada više, 
ko sam i šta sam u tom trenutku. Kako me vidiš i koliko znaš. 

Ti nemoj da paziš i biraš reči. Pusti da teku, da se oslo-
bode kao mirisi, pusti da se osete takve kakve jesu, prave i 
obične, tvoje i sebične. Ja ću biti taj trenutak. Neko ko je postao 
tada. Ismejaću tvoju trapavost, koju ćeš iz straha probuditi, 
možda – a možda i nećeš. Smejaću se i svom stidu, koji se krije 
iza sigurnog hoda i širokog osmeha. I kada taj prvi ples reči 
prođe i kada se konačno istinski pogledamo u oči, grohotom 
ćemo se nasmejati, možda, dečijim glupostima odraslih ljudi 
koji se igraju žmurke. I prestaću da glumim onu koja ostavlja, 
pustiću da sve teče bez mog upravljanja, bez inata i prkosa, bez 
skrivanja. Ipak, ako ponekad izbacim gornju usnu i malko, ali 
samo malko budem dete, hoćeš li me tada poljubiti snažno i 
naterati da se nasmejem? 

Hoćeš li ti mene zgrabiti čvrsto oko struka, podići visoko i 
vrteti u krug dok ne osetim da tonem? Da li ćeš tada prepoznati 
osmeh koji sam vekovima možda čuvala samo za tebe? Nebo 
će dobiti novu boju, obući ću ga umesto satena koji je pao pod 
noge, a ti me ogrni onim zvezdama koje su odavno izgubile 
svoj pravac i sklonile se u tvom oku. 

Ako sve to uradiš, videćeš pravu mene i onda ćeš biti sigu-
ran u to – ko sam ja. 
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Ljubičasto drvo 

Gledaj, pričala sam ti već kako je mali dečak zalutao u 
šumi tražeći ljubičasto drvo. Neću da ideš tom stazom. Toliko 
je čudna da liči na nekoga koga sam jednom srela i ko mi je 
preko ramena dobacio osmeh. Stidljiv, mali, lep. I u tom os-
mehu videla sam ljubičasto drvo. I tako je počela moja žudnja. 
Svuda ga tražih. Razgrtala brda, dozivala reke, pitala ptice. Da li 
neko zna gde je? Mučila me želja da ga nađem. Lepo, ljubičasto 
drvo. 

Moje oči su postale tužne. Onda je došao mali dečak i 
stavio mi mrvu soli na rame. Rekao je: Ja ću naći tvoje drvo. 
Tvoje oči će se ponovo smejati. Poneo je svu kuraž ovoga sveta 
i krenuo stazom koju tebi ne dam. 

Nikada se nije vratio. A čekala sam ga. 
Jedne noći čula sam ga kako peva labudovu pesmu. Naj-

lepšu. Našao je moje ljubičasto drvo. To sam znala. Potrčala 
sam u noć, ali pesma je nestala. I on. Zauvek. 

Zato ti kažem, ne idi tom stazom. Tu se izgubio mali 
dečak. 

Ostani ovde a ja neću više 
pričati ovakve priče. 

Obećavam da ću biti obična 
samo da bih tebe spasila. 

Dajem reč. Idemo na drugu 
stranu. Iznova. Što dalje od seća-
nja na ljubičasto drvo. 

Poslušaj, neću da ga pomi-
njem više. Samo ne idi tamo. 

A ja ću biti drugačija i nova. 
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A ipak sami 

Hajdemo noćas 
Za moju dušu 
Nešto žestoko 

I nešto jako 
I neku pesmu 

Na violini 
Da čašu lupim 

Jako o pod 
Pusti me noćas 
Samo da ćutim 
Da misli bacim 
Dalje od noći 
U kojoj pijem 
Sa tobom reči 

Koje sam znala 
I koje neću 

Hajdemo noćas 
Polako samo 

Dalje od svega 
Što nam se brani 
Hajdemo noćas 
Jedno uz drugo 

Zajedno kao 
A ipak sami
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Njen ples 

Ona je od onih što okreću leđa kada vide da je uzalud. 
Njeni koraci su brzi, senka neuhvatljiva. 

Džabe je posmatraš kroz durbin od snova, ona ne veruje u 
te koještarije. Osmehnuće ti se usiljeno, veštački, kao što uvek 
čini kada je učtiva prema strancima. Možda ti dopusti da joj 
se na tren primakneš, da osetiš njen pogled i budeš sekund 
predmet njenih misli. Možda. Ali bolje je za tebe da ne prilaziš. 
Povrediće te udaljavanjem, nestaće kada ti bude najpotreb-
nija, otperjaće za svojim snovima koji su odavno čekali njen 
povratak, koji vekovima odlaže. 

Takva ti je ona. Ni ja je ne znam i često me čudi. Kada je 
vidim kako se češlja i kako nosi sve one tuge u rukama koje 
je sačuvala od prošlosti, pitam se šta bi ona mogla da ti da? 
Ako otvori zgrčene šake, oslobodiće tugu i gađaće te njome 
iz straha da je i ti ne povrediš. Beži od nje. Kao ranjena je 
zver, podmukla, mala lisica, lizaće ti noge i uješće kada se ne 
nadaš. I zaboleće te. Jako. I naljutićeš se i možda uzeti ružu 
da je prevariš. Samo, pripitomiti je nećeš. Nisi ti Mali Princ iz 
knjige koju svi citiraju, bajka je to. Glupo je verovati u bajke. 
Reći će ti možda da ju je stid da ti se osmehne, a dok to izgo-
vara njen osmeh te je već osvojio. 

Ne veruj joj. 
Ona ne daje prilike. Ako je samo jednim pogledom 

izneveriš, nestaće. Zato joj ne prilazi previše blizu. Iz hoda joj 
seva vatra koja prži sve senke. Sagorećeš i ti tu pod njenim 
nogama moleći je za bar jedan dodir. 

Odgurnuće te, neće se okrenuti. 
I dok otresaš prašinu sa odela, ustajući sa zemlje na koju 

te je navela da klekneš, nećeš videti ništa, samo ćeš osećati njen 
miris koji te zove. Trčaćeš i padaćeš i videćeš je na drugom
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kraju obale prošlosti kako pleše i kako te osmehom poziva da 
joj se približiš. I taman kada misliš da si joj blizu, prevariće te. 
Skrenuće ti pogled i nestaće. 

Tvoja jurnjava za njom izmoriće te. 
Ne pitaj me ništa o njoj. Malo ja o tome znam. 
Znam joj ime, ako je i ono pravo, znam joj oči, mene ne 

mogu varati, znam joj reč, jer mi je u srcu, znam joj suzu, jer 
me je njome okupala. 

Znam i to da ćeš je povrediti ako joj priđeš previše blizu, 
a ne budeš imao snage plesati sa njom. 

Zato je pusti. Nisi ti za njen let. Mali si i slab. Tek sitna 
varalica koja bi da uživa u njenoj pažnji. 

Njen korak je njen let, njen let je savršen ples. A noćas 
ona bira. 

Nekoga ko će je voditi u toj igri. 




