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СТОЈАН СРДИЋ

УЛИЦА

РАД

УЛИЧНИ АЗБУЧНИК

А

улица је агава
атлас, асирија, акапулко
ацтечка амајлија, авантура, арабеска
антика, арапкиња, арнаутлук
алка, апсана, акреп, апетит
ајдучија, авлија, асвалт
артерија, апотека, аутист
аркада, аула, атеље, асиметрија
ауто, амфибија, афера, атентат
армада, аристократкиња, антитело
ашиклук, аплауз, алхемија
атом, андромеда, антена, аутоматика
астма, аритмија, анализа, аорта
аспида, анаконда, ајазма
атила, археолог, ашов, ат
апостол, анђео, апсида, архиђакон
ала, алигатор, азија, африка
аутор, астал, алгебра
аристотел, арија атеизма
арена
на чијем дну гладијатори
мртви падају
на чијем врху цезари
празник вина дочекују

9

Б

улица је бор
боровница, буква, бобица, бабушка балван, башта,
ботаника
блештавило, бистрина, бура
бледило, бешика, беба
белег, беда, братство
барјак, бојша, бизант
брат, братучедо, братић
беса, беседа, бајка, бисер
бременита богомољка, бесна бедевија бистри
брзак, белоушка, биљчица
бедна блудница, блудна бедница
будала, будак, буздован, беснуља
бомба, булица, беч, бич божији
бусен, бачија, бик, боа
барикада, берлин, бенковац, бес
брњица, белај, бочица
богиња, биљур, бедро богородице бунар, брадва,
бестијалност
библија, бразда, благо, бог
буљина, белешка, буда
булдог, букагија, брава
бина, бизгов, броз, брига
баук
који своју сахрану одлаже до дана данашњег

10

в

улица је врба
висибаба, вријесак, врт, врбак
вода, вртлог, весло
вино, виноград, винарија
водичица, врело, воденица
вид, видовдан, вапај, виолина
весеље, вагина, ваздух, вакуум
влас, вампир, власуља, вампируша
вакат, вест, викторија,
војна, војник, војска, вајска
витлејем, василица, врисак
вук, вучица, вранац, вукодлак
властелин, верник, верница
вереница, варница, вучица
весник вила, власт, водиља, видра, вајарка
возарка, ветропир, врдалама, воља
вајат, варићак, ваљушка, вилица
висуљак, витло, волина, волованица
вејавица
вртача, вапненац, восак век,
венчаница, воштаница
васељена
саздана од белих и црних звездица
од прашине и искри
највише од Оног
који је први скинут са крста
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г

улица је глог
грожђе, глогињак, глоговац
гора, гнездо, гето
глодар, голубица, грлица
голубњача, гиљотина, главњача
гавран, гуја, гмаз, гнојиво
главобоља, гас, голет, големина
гром, грмуша, геџа, граница
госпођа, грозота, говнарка, грудњак
гаравуша, глас, глиб, гњилеж
грч, гозба, гајба
гркљан, гравидна госпођица, грдна грдоба
гроб гробова, грумен, горчина
граматика, гноза, геометрија, грофовија
гесло, говече, гуша, галиција
гујана, гљива, голема глиста
глумица, гондола, гитара
глина, гној, гуштер, гуштерача, гњака
гњида, гуска
гундељ, горостас
гуслар, гаталица
гојна госпа
коју ниједна хаљина
не може обући

12

д

улица је дуња
дуд, дуб, диња
дрво, дубрава, дивит
дописница, домовина, држава, дужник
дебела дугачка дангуба
дажд, дабог, друид
дужд, дизгин, добошар, дуел
демократија, давитељ, дружбеница
даница, дивља, добра, далека
дијана, дивна, дојка, девојчурак
двизница, дипла, дужица
девијантни дубровник, дијадема
дах, дух, дан, душа
дете, дивни далеки дођош
дрндош, дебелгуза
дубока двогрла
делиријум
дисање
даждевњак који се премеће у црнило кад год га
погледамо
кад год искорачимо

13

Ђ

улица је ђурђевак
ђул, ђулистан, ђурђевдан
ђон, ђуле, ђем
ђак, ђакон
ђаво, ђаволак, ђавлић
ђевојка, ђетић
ђаволица, ђоја
ћетиња, ђаконија, ђерам, ђумрук ђурђица
ђубре ђубревито, ђубретарско ђувеч, ђеврек
ђаково, ђаковица ђевђир
ђубретарка која нараста
која стиска
својим разноврсним укусом

14

Е

улица је еукалиптус
евењка, ебановина
епоха, египат, ехо
европа, еол, евнух, екцем
еј; ето, ево, ено егзотике
ера, емигрант, епизода, етикета
емулзија, еквивалент, едиција
есхил, еп, етика, експлозивна
енергија, еволуција, емболија
епилепсија, ендем, егоизам, екстаза егзалтирана,
естетика, епигон
екавица, ерцовка, егзактна
евангелиста, епископ, емисар
ешарпа, емир, екватор, етапа
егзекуција, ексер, енциклика, еуфемизам ергела,
ескадрила, ефектна
елдорадо, етар, ерекција
ерозија
еротика
која је настала
кад су: она са оном
он са оним
започели оно

15

Ж

улица је жалфија
жито, жилавка
жабокречина, жбун, жубор
жамор, жрвањ, жена, женче, женица
женетина, жандар, жбир, жестина
жица, жгадија, жалац, жаока
жељезо, жрец, жар, жезло, жеравица
жара, жиг, живот, жуљ
жилет, жестоки жан жене
житије, жудња, жидов, жртвеник
ждрал, жал живих
жаргон, жвака, жаба
жутица, жутило, жуна, ждребица
жила, живинарник, ждрака
жмара, жир, жртва
жага
жлица
жуч
која своју горку течност сама лучи
сама пије
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З

улица је здрављак
зова, зумбул, зимзелен
змија, змијац, зов
заборављена зелена земља
звер, зло, зулум, зоља
зунзара, звонце, заумље, забит
задах, завичај, задужбина, збег загрљај, зебња,
зверињак
змијарник, зев, зуб, залогај
загрижај, завист, заноктица, заход зврндов,
згубидан, златар, замисао зађевица, закон, завет,
замор
зевс, забуна, застава, звоно
звончић, звижд, здравље, залац
злица, загоркиња, зима
зид, змај, зоолог залазак, завој, зубља зализак,
згажена, згужвана
зоб, зобница, зловољница
зајутрак, који комадићем меса
нахрани све
што су на њу стали

17

И

улица је имела
иђирот, иверак, ирис
ивањдан, ивица, избочина, ископина
иловача, избљувак, испљувак
испичутура, изанђала играчка
илузија изгнаних, изгубљених и истераних
инвалид, име имена, индиго
играч, идеја, ирска, игра
издајник, исељеник, инат
интерес, индикатор, импресије
игроказ, исечак
илијада, илирика, икона
истина, исток, источница
изрод, историја, икар
итака, ибис, ифигенија, игла
исконска императорка, изабела ипер
ишчекивање
илија, исмаил, израел
идол, иго, интима
искон
источник, који је ко зна где
и ко зна кад
први пут прокључао

18

Ј

улица је јаблан
јасмин, јагорчевина, јабука, јела
јазбина, јаз, јавашлук
јама, јамица, јаметина, језа
јутро, јаук, јад јадни
јајник, јајашце, јаје, јој
јагње, јагњешце, јазавац, јеж
јато јејина, јека, јадовно
језик, јетра, једноока, једнорога
јарац, јаловица, јединица
јуришник, јунак, јуначић, јаничар
јупитер, јунац, јуница
јеврејка, јувелирница, јехова
јуда, јужњак, јужнословен, језуита
јелада, јефимија, јелица
јуха, јастог, јапан
јапајајац, јапија
јарослав јакубовски
јесен што се вуче и прикрада
мени под прозоре
драгој под пенџере

19

К

улица је коприва
каћун, кадуља, конопља
камилица, купина, кестен
крст, кушња, кардинал, камилавка
кланица, касапница, канибал, кап крви
кал, клозет, каца, казан, курва, калаштура
кућа, капија, касаба, кадиљо, кундак
крвава крвавица, комадић комедије
кукавица, кукута, кобац
кутија, кавез копилади, ковчег, кључ
куја, крпељ, крља, комарица
копрена, кадифа, кожа
калуђер, књаз, косово, кућарак
кадија, кадуна, кур'ан
каменити камен, кадило као кандило
кајас, курјак, козак, кан, коњ, курјачица
кос, кокот, карлица, камењарка, квочка
каменица, ковач, куцаљка
крвца, кољач, козбаша, косач
кобра, канџа, кара, каћиперка, корифеј
клаудије, кењац, кловн, киша
куљавица, коза, крдо
кабаница, кибла, катун, кајмак
кобила коју ће увек јахати
и они дивљи, погани
и они питоми, културни

20

л

улица је липа
лан, липица, лук, локвањ, лала
луковина, лоза, лане, луг
лујка, лукава лија, ловац
лабуд, лабудица, лавица
лавеж, лелек
луча, лампа, лојаница
лептир, лепило, лептирица
лудница, лечилиште, ланац, лопата
ладарица, лазарица, лајавица, лутка
лакрдијаш
локва, ледник, лила, лизаљка, лахор
ломача, линч, леш, лешинар, леденица
легло, лога, латица, ложа, литица
лаж, ластавица, лезбејка, лимфа
лапсус, лугар, лавина, лумбаго
лијеп, лој, лепра липањ, леђен, лупа, лутак
литрењак лозоваче, лакмус
линија
подвучена испод живота

21

љ

улица је љутић
љиљан, љубичица, љеља
љуба, љубимица, љупкост
љутња, људина
љигавац, људство, љага
људождер, љутомер
љускар, љуштура
љуљашка
љутац, љеса, љокач
љиљак љага, љубав
љубитељка љермонтова
љубостиња у несрећи
саздана за вечност

22

м

улица је маслина
маслачак, млечика, малина, мушмула
мрлина, маљ, метак, мртвац
маћеха, манијак, млин, мучилиште, менгеле
милост, мајка, милошта, мајчевина
метреса, миљеница, мачка, мачкица
мачкетина
мућак, маска, мравињак
марва, мал, млекуља, магарица, мазга
мамуза, муња, мисао, милиција
мирковица, мученица, мрчевина, млеко
машица, маша, мех, мешина
магла, мит, метла, мастика, македонија
мелескиња, мазохисткиња
мандрагора, мудрац, мамлаз, мутавац
мир, месец, марс, море
машет, минарет, мека, мадрац
мува, муха-мед, маст, млеч
мој мозак, мркање, мук
модрина, монах, мистик
мухамеданац
мојсије
мишјак и мачјак који се голим оком не
виде
али се
у хлебу, вину у
соли осећају
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н

улица је невен
нана, нар, незаборавак
ноћни напитак, наркоза, нишадор
надо, нада, нужност
недруг, незнабожац, наша несрећа
ништавна нула, нови некролог
навлака, навика, нанос
навала, најезда, накот
напаст, нараштај, неспокој
немогућа, неписмена, невесела невеста
незајажљива, нимфоманка
надувана, насмејана, нашминкана, народна
невоља
невољник, најамник
нимфа, невесиње, награда, надвојвода
нагон, наган, нога, нокат
нормална, нагост, недођија
нос, надимак
надрилекар, невинашце
нужник
нож који се у нојци црној
неком зарије у стомак
неком у бубрег, слабину, срце
неком у свануће

24

њ

улица је његњед**
њива, њивица, њујорк
њеиа, његова, њина, њихова
њак, њисак
њух
њушка
њушкало, њихање њихало њокалица његош,
његуши
њедарце
што сваки свој загрљај добро
дебело наилати

*

његњед - Populus nigra (црна топола)
25

о

улица је оморика
овас, орах, опијум, орхидеја
олтар, одаја, одар
оков, окупатор, оријаш
обљуба, оглас, ода, одива, отело
опсена, обмана, одумирање, осама, опатица
одгој, опрез, омама, осмех
обичај, ојкача, одјек, околина, овчар
огњило, олуја, озон, орао, осионост
обест, обзнана, опис, орвел
опал, одијум, облик, обелиск
обична оаза, огрев, олајница, опајдара
осињак, ос, осовина, оса
орасница, оријент, острига, опојност
одузетост, омиљеност
оно о ономе, оличење, око окато
одојак, офуцани официрчић, одстрел
ошљарење
отпад, обор, облога, омлет
оток, оштрица, одлазак, опасност
очњак, окце, омица, ован
образ, олово
оксидација, одмор, ох опосум
ој, обад, обадање, оркан
овца
чије руно црно
никог неће огрејати

26

п

улица је пелин
пасуљ, паприка, парадајз, папрат, першун
пузавица, пашњак, прашума, полен, прах, пчела
пустара, путић, пешчара, поток, перивој
пешчаник, прометеј, покојник, правда
покојница, покајница, подвижник, папа
песма, писак, православка, пријезда, причин
погром, паклена појава, понос, појац
помама, поноћ, пакао, псећа парада, пена
пивница
плач, пазухо, пасторче, пупак, повој, повод
политика, подводач, пандур, пушка, појас
патрљак
пиле, патка, петлић, перце, попац
прасица, помија, пацов, пилићарка, паразит
паук, појата, плева, постава, повезача
порезник
погача, плам, пламичак, прегача, пркно
палача, поглед, помпеја, пантеон, пушкин
плазма
писмо, просац, плес, помодарка
прело, потка, пегла
прасак, прут, пастув, положајник
помпа, пајташ, подрепаш, повраћање
пијаница

под, падавичарка, парализа, пегавац
падавица
подеранац, погорелац
пијавица
којој крви
никад није доста

28

Р

улица је ришак
рузмарин, рогач, репух, репица, раж
ружичњак, равница, роса, рибњак
ревац, ресава, распета, разрезана
раваница, распеће, рај, риза, редовница, раб
робија, ругло, рушевина, рупа, рупица
рупичица
рупетина, рам, руска револуција, раскол
робље
рој, руља, расуло, раскорак, ршум
рација, ратник, расипница, редарка
римљанка, ромео, рокање, рзање, руменило
реза, рука, рез, режањ
реп, руно, рутава, рис, ракун
рибица, разум, радост, растворена, редуша
разломак, ребус, реченица, речник
родитељка, ребро, реч, рало, рожданик
рогаљ, радар, развој, разгледница рима
ремарк, рак, рана, рђа
рода, ритмика, репатица
род рођени, русалка, равијојла
редов, радница, ривал, рондо
риђокоса, развигорац
рас, русија, растко
рубин
рика
коју ни бог драги
не може утишати

С

улица је смрча
сирак, соја, сена, селен, слез, сврбигуз
сабор, сеоба, смутња, спас, српкиња
студеница
сага, смрт, север, слутња, стрелац
стакленце
сан, словен, сојеница, снег, сибир
страст, србија, србљак, србуља, света, свећа
савест, со, соломон, слово, свети списи
србин, словце, сава, сâва
својта, стричевић, стрина, старица, сужањ
солдат, солдатуша, слепица, слеповођа, слика
скитница, сплачина, сурутка, смочница
свињарија
слуз, слезина, сврабеж, сапи, служинче
сперма
суза, смрз, слом, саблазан, спој, сушица
сифилис
сјај, свануће, свила, сребрењак, сабласт
сатир, сврдло, стрвинар, сврака, смех
скакутан, смук, стршљен, скичање
срдобоља
сажимање, суџук, сливник, скакавац
смола, скоруп, сива, сињава
соко, сомот, свитак, сомун, спасовдан
свирала, ситница, стари сват
синџир, судбина, спарина, саг

султан, султанија, спирала, сабља
село, соба, салон, свињац
сито које не зна
шта ће од просејаног изнићи
шта од одбаченог
у нечијим устима залећи
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т

улица је тиса
трска, тамјаника, трешња, тимијан
трњина, травуљина, тикветина
тамјан, туга, ткаља, талисман
тајна, тамна, тема, торбак, тмина
телал, тело, товар, терет, телевизија
тишина, тирада, тамница, тока
трагедија, туђинка, теута, талија
туркиња, татарка, тетива, турбан, топуз
тељиг, тат, тнт, тле, турпија, теснац
труба, топ, трпња, трпиња, телефон
тантал, трансмисија, трипер, тито, тутор, то
тетка, торокуша, туршија, текућина
тамнава
трица, трап, трун, таван, трина, трулеж
та, тука, тараба, тор, теле, товилиште
трабуњало, тупоглавка, тлапња, тмуша
тмаста
туча, терор, тутун, тетоважа, туберкулоза
тамбурица, токмак, тандркало, трлица
тркачица, тангента, тајфун, тепих
текст, тумач, тригон
тас, туткало, тефлон
трабант, трн, трнци
тицијан, титаник, топаз

туш
тама
чије се црнило
никаквим белилом не може обелити не може
појаснити
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Ћ

улица је ћилибар
ћетен, ћопица2, ћукавац;3 ћафурица4
ћивот, ћесар, ћилим
ћелија, ћошак, ћата
ћурак, ћорда, ћорча, ћушка
ћаћа, ћуба, ћиверица
ћакнута, ћелавица, ћопава, ћосавица
ћуталица, ћутило, ћутљива
ћурка, ћевап, ћевабџиница
ћаба, ћитаб, ћускија
ћемане, ћурлик, ћирилица
ћорак
ћук
ћар, ћуп, ћаса ћумур, ћумурџија
ћумез
ћуприја коју сви морамо прећи
морамо платити

2
3
4

ћопица = Artemisia vulgaris
ћукавац = Anchusa
ћафурица = Camphorosma

У

улица је урма
ухача, ушац, ушљивача
утвара, убица, урна, умрлица, укоп
утопљеница, удовица, успаљеница
ушкопљеница,
узор, усрећитељица, урлик, учитељица, ујед
успутна, усна, удавача, увојак, уд
утроба, уздах, урлање, усклик, убрус
узбуђење, учкур, угљен, угарак, уљаница
уметнута, ујдурма, укосница, уш, ускок
убеђење, утук, увреда, уцвељена уштва
улизица, ухо, уво, увце, улажа
ух, утока, угрушак, учмалост
умоболна, усташа, ушљивица, уже
ушорана, улар, удав
удворица, усмерење, укор, ученик, узимач
уј, ујед, ум, улица, увићавна
ујам, ушур, уна
ужар, ударање, умирање, уџерица, ушица
уштап, усев, усов, укус, увир
улегнуће, устанак, у
умор, удар, усек
ускрс, утва
уштипак испечен без квасца
без соли, без воде
испечен од зноја
од крви, свачије и ничије
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ф

улица је феферонка
фажал, флосфорес, фикус
флора, фауна, фазан, фока, фермент
фаза, фистула, фимоза
фрајла, фртаљ финоће, фатална
феноменална
фењер, фајронт, фуфа, фрка
фузија, феуд, фараон, фуџијама, фантом
футур, фар, флеш, фуснота, фокус
физија, фарисејска, фарса, феминисткиња
фифика, фалинка, фризер, фасада
фантазмагорија, фанфара, фрак, флор, фратр
франко, фијук, факир, фатализам
фора, федерација, фарбара, фенол
фрулица, флаша, флегма
филџан, фес, ферман, факин
филигран, филц, фарисеј, фамилија, фриз
фронт, фетиш, фашиста
фијаско, фракафуља, фанфуља, фаћкалица
фрегата, фазон
фереџа
фукара која ће своју мајку
своје дете
за један вињак, за пола цигарете
преварити
убити
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Х

улица је храст
хајдучица, хељда, хмељ, хризантема
хумус, хлорофил, хартија, храстовик, хлад
храм, хигија, хомер, хипокрит, хиландар
хелада
хумка, хатишериф, хаџилук, харач, храброст
хајдучија, харамбаша, харачлија, хорда
хајкач, хватач, харпун, хијена, хоџа
хвалисавка, хаљиница, хаљетак, химен
хоризонтала
хармонија, храна, хлеб, ход, хонорар
худа хомосексуалка, халапљивица
хоботница, хетера
хлаче, харфа, хина, хрватска хипербола
хладноћа, хитра, хипокризија, хистерија
хорор, хришћанка, хрома, хрватица
хушкач, хусарка, хуњанка, хохштаплер
хомосапиенс, хемофилија, хемороид
хибрид, харибда, херувим, хермелин
хусар, хрт, хоризонт, хрбат, хрид
хрпа, хризостом, хрисовуља, ходочасник
хипноза, хипофиза, хлор, хемија, хомоним
хексаграм
херкул, хектор
христ
хам, хам, ха, ха, ха какав
болестан омех
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ц

улица је цвеће
цер, церић, циклама, цвекла, целер
цвећара, цвећка, цвећарка
цвркут, цвокот, цмок, црна цеста, целулоза
цигара, цигаршпиц, цуг, црњак, цокула
царица, ципела, целов, циник
циркус, царић, царевић, царева цура, цик
царинарница, царска цензура, циганија
црвљак
церемонија, црква, црквењак, црквиште
црквина
цркотина, цемент, цапин, цепаница
цуцла, цедило, цећ, центрифуга
цев, цика-цака, цин-цин, црпка
циљ, центар, цигла, цреп
циглана, црепаја, црепуља, цокла
цена, цивил, циц, црногорка, цензус
црнојка, црвеноармејац, црвенкапа
црнокошуљаш, цијанид, цијанкалиј
цијук, црнкиња, црнаста, цврчак
црљен, црнило, цвоњак
цват, цвијета, цедуљица, црвенперка
цукер, цицвара, цигура, цикорија
циганка, цуњало, циганлук, црвуљак
цванцик што се окачио
гољи о језик
па не може да каже:
воде бих попио, хлеба бих купио

Ч

улица је чуваркућа
чичак, чемпрес, чешњак, чокот
чардак, чаршија, честар, чатрња
чобаница, чуварка, чарапа, чамотиња
чешаљ
чемер, черга, човек
чудо, чело, челик, чапајев, чаројице
чесница, черноризац, чувство, чемерница
чудесна, часна, чулна, чистилиште
чешагија, чиода, чизма, чавао, чекрк
човекомрзац, чељуст, чмар, чума
чађ, четник, чмавало, четовођа, чаруга
чакија, чачкалица, чир, чмичак, чирашица
чвор, чука, чакља, чворуга, чекић
чојство, чекање, чича, чутура
човекољубац, чудесница, чесма
чанак, чинија, чун, чамац
чамџија, чапља, чешљугар
чудило, часовник, чунак, чангризало
чађава, чавка, чегртаљка, чајџиница
чланак, читанка, чврсница, честобродица
чета, чворновата, чауш
чочек, чардаш, чезе, чуњ, чека
чивија, чуло, час
чувена чекалица
која ће дочекати и испратити
све смрти
својих градитеља
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Џ

улица је џанарика
џоџан5 џурџин6, џонкавица7
џунгла, џивџан
џеп, џепарош, џимрија
џигљаста, џида, џилит
џумбус, џамбас, џуџа
џандар, џефердар
џебана, џамија, џенет
џигерица, џигерњача, џигера
џезва, џем, џибра
џукела, џукац
џак, џелат
џокеј, џокер, џемпер џева, џојстик џабалук,
џандрљива џиновска џин, џентлмен
џомба
на којој свој пад сви обележе капљицом крви,
зубом комадићем коже са колена или лакта

5
6
7

џоџан = Origanum vulgaris
џурџин = Dahlia variabilis
џонкавица = Vitis silvestris

Ш

улица је шимшир
шаша, шебој, шампињонка, шафран, шипак
шеница
шљивик, шишарка, шумарак, шумица, шума
штала, шанац, шупа, штуцна, шеталиште
шимла, шкриња, шарка, штит
шок, шамар, шапат, штрик
шкрипац, шајкача, шајка, шубара
шеширџија, шатор, шав, шустер, шваља
шило, шиба, штака
шепава, шишљага, шатровачка, шибица
шкљоцара, шклопоција, шепртља, шљокара
шпиритус, шљам, шљака
шкембе, шиљеже, шунка, шенлук, штакор
шакал
шумар, шофер, штафета, штиво
шахиншах, шарац, шачица, шакетина, шупак
швалерка, шпијунка, шумадинка
широкогруда
шећер, шећерлема, шећеруша
штокавштина, шокац, шизма, шкрабало
шинтерка
шкработина, шарениш, шареница, шок
шкорпија
шолохов, шкољка, шала, шамлица
шут, шекспиријада, шик
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шкрта шкртица, шодер, шалитра, шина
шенула, штапин, шид, шишмиш
шуга од које нема лека шуга
од које ћемо сви умрети

...

УЛИЧАР О УЛИЦИ

ОБРАЋАЊЕ УЛИЦИ

мртва, никад мртвија земљо
нечисти, смрдљиви непровидни ваздуху
место дангуба
мирису, смраду; жена и свачега
раго што галопираш у непознато
хоћу да изађем на твоје потамнеле гривне
на поломљена огледала
на успоне, падове
на пропунте
хоћу да сретнем
твоје сивкасте, црне и беличасте људе хоћу
да осетим твоју прашину
твоју нит
твој мрак
твој дан
хоћу да видим
све што гмиже, окаче и лети
ове што боде, гризе и уједа

45

УПОЗНАВАЊЕ СА УЛИЦОМ,
СУКОБ

седим на њеном почетку, у грлу ми песмица
трепери
из шахтова излазе пацови
(синови њени)
весели
и шиљати као клинци
излазе
плешу ми око ногу
гризу ме до грудне кости
гризу оно најбоље, најкрвавије месо
гризу пригушеног гласа
оштрог глодарског зуба
гризу уз помоћ црне пљувачке, смоле
гризу, а не питају сме ли се
изгрижен
падам на леђа раширених руку, избушене
главе
питам је
зашто улицо зарони у моју утробу, у моје
месо
зашто црним језиком лижеш моје кости,
мој мозак
зашто ме понижаваш дозлабога
зашто пружаш руке у мој крвоток
марамица ми је под левом сисом

њом се можеш обрисати
и повратити свој некадашњи Сјај
који кад сине
из твоје утробе ће избацити
(да сви виде и чују)
заборављене речи
заборављене ликове
наде
скривене. смрти;
оне од данас
оне од јуче
и оне, којих се само старци сећају
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СТРАХ ОД УЛИЦЕ

узмичем
свуда око мене улица Силе и Насиља
светлошћу мрака
светлошћу дрвећа и зиме
- ..
чак и понеког листа
(који није отпао)
укрцава се у моје сиромахне
у моје
привремено шкрипаве и уснуле мисли;
дуги низ година
измећу почетка и краја
измећу рубова и осовине
измећу пакла и невиности
страхујам од улице
страхујем од ужасне злобе
да ће ме сатрти
и да нико неће сазнати
узрок маје смрти

ЈЕДНА ТРЕНУТНО ПОДСЕЋАЈНА
СЛИКА

улица личи на пут римљана;
пуна је подмуклих купатила
помешаних раса и тихе реке крви
неочекиване
људске
улица личи на пут римљана
у њој има неке благости и радости
размишљања и мудрости
лоших укуса и пијанства
има светлости и светости
туге неумољиве и уметничких дела
блесака укуса-неукуса
и крикова
закржљалих Цезара и Нерона
скривених Калигула
и још скривенијих бунара
чија вода
још није попијена

49

СРЕТАЊА

на улици се сретоше Човек и Младић
сретоше!
тишином вришти њихова прозрачна
лепота
пропунтавајући се мећу сопственим
нагонима
мећу ногама, у мозгу
застрашено, уморно, хаотично
на улици се сретоше Жена и Младић
коначно сретоше!
вриском вришти њена податност без
мудрости
примајући неукост као сласт
спремајући се за крикове порођајне
измећу Жеље и Сна
•

измећу Сна и Зла
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СЛИКА

гледам црнпурасте пераче
како перу улицу
како
препуштени прашини и води
повраћају
како на ту бљувотину
искачу мршави пацови
који се до крви кољу и
гризу
кољу и гризу
за слуз бљувотине
за комадић меса
за зрно пасуља у стомаку
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КАТАЛИЗАТОР

У доба Сунца
улица, понекад
заблешти црно
те неком сликару промени боје
испљувке мува и људи сједини
на излозима пуним поклона
за новорођене
у доба Месеца
или у доба тамне Таме
улица се напије
и пије, пије, пије
све до зоре беле
све до зоре ране
све до првог суноврата
до првог избљувка
који мирисом опчини
тек проходало дете
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СУСРЕТ ПОДЗЕМНОГ И
НАДЗЕМНОГ ПАЦОВА

у доба лета, у доба великих продаја и
лажи
када се парадајз, краставци
презервативи ... и остало низ
улицу ваљају и сливају
пацов надземни
уплашен
склони се код брата у подземљу
и исприповеда му
о безреду,
о анархији
који су горе завладали
овај философ као и сви доле
рече му:
код нас ти је мало необичније, слободније
црни свод
црни под
цеваста, мокра кућа
па ти види шта ћеш
и како ћеш
и коју ћеш смрт изабрати

53

КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ УЛИЦЕ

дошли ировинцијалци
да изводе градске сцене
са собом повели пратњу
да им провинцијски
за градски игроказ пљешћу
.4.

мара се рећи
улица се обрадовала;
опрала се
поставила је бине
и сав је олош у прикрајке скрила
представа почиње:
прашти прангија
цичи зурла
звечи са свих страна
а улица, онако умивена
и весела од сазнања
да на њој процветава култура
скупи се, згрчи
и пови
пави се у један путић
чији правац, нико
ама баш нико
неће моћи следити
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КАКО УЋИ У ИСТОРИЈУ

на почетку, о, улицо
(одмах на почетку)
треба ући у историју
ако се може, отићи даље, још даље
без успомена
без жаљења
тамо треба ући ујутро,
у раним, невиним часовима
али
треба ући гласно
рушилачки јасно
ако треба
употреби лаж, лепоту, било шта
ал' треба ући
а кад уђеш, о, улицо
покидај све нити за собом
остави острижене овце
јалове козе, безбраде јарце
остави све крикове и јауке
и оне товаре мириса и
наслаге камења
која су ти натоварили
кад су те створили
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НЕЗАХВАЛНИЦА

ето
ми обукли улицу у сиво са црним
прошарали је белим и жутим
пругама
оивичили гранитом
ми тако
а она се као курва понаша
даје се свакоме
даје се да је газе
да је музу
као будалу уочи одласка у паметне
као паметног уочи одласка у геније
као генија уочи одласка у будале
даје се!
ако, нек се даје
нек је музу
кад се не сећа
колико смо паметних
колико генијалних
уз њу
и под њом оставили
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НАРЦИС

улица мисли ако је улица
да је Богиња
и да је она све створила
она мисли!
ако, нека мисли
и њу ће као и остале, сличне
разнети, продужити, сузити
скратити на пола
оцрнити
оплакати
те ће постати још црња
још ругобнија
још јаднија
и неће се хвалити:
его, ја сам најмоћнија
најлепша
у мени и од мене
ове је створено
нико ми то неће моћи отети
а плакаће
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ЈЕДНА КОРИСНА
ДЕЛАТНОСТ УЛИЦЕ

пролази доба, страшно доба њене градње
а преко њеног гипког тела
киша и крв: Бога, Богородице, Анђела
Неба, Цезара, Царева, Краљева
Велможа
Утописта, Комуниста, Социјалиста
Фашиста
Усташа, Партизана, Црвеноармејаца
Четника
Боксера, Рагбиста, Тркача, Перача
Џокеја
Писаца, Мачака
Просјака
слива се у подземље
(кроз решетке)
због разврставања
и анализе црвенила
и плавети

58

НОСИВОДА

у доба киша
улица, полако
постаје носивода
полуиспушених цигарета
подераних новчаница
згужваних гаћица
вате
шаљивих играчака и балона
понеке ципеле без пете
и лажне иконе
лажне иконе
и њеног поклоника
у тек направљеном, правом
дрвеном
мртвачком ковчегу
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ВЕЧНО ПОДСЕЋАЊЕ

улица: људско трептање
и надахнуће
лоповска рука, стаза бегунца
корито у којем се таласају
сапуњаве воде
крви животињске и људске,
корито у којем
мекиње, црева и месо
окамењену погачу праве
улица: издужени језик
лајаваца и блебетуша
раскопчана блуза
из које избија срџба, тромост, убијање
силовање
жаљење
мртвац који своју сахрану одлаже
до дана садашњег,
то шкодљиво дисање издајника
та жена без скута, ливада без пашњака
без паса, цвећа
та свемогућа позорница стриптиза
била је невина
била је невина
кад су овуда тапкали
и урлали варвари
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ЉУДОВАНКА О УЛИЦИ

не треба се улице бојати
ако се бојите
немојте страховати
ако страхујете
пољубите је
и тај пољубац означите
на почетку, на крају
на средини
где хоћете
пољубите улицу свом снагом својих усана
пружите јој руке
погледајте је без страха у очима
јер ће оличење од разног камења
дати сву ноћ за чекање
сву ноћ за сретање
сву ноћ за убијање
сву ноћ за плакање
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УЛИЦА, ПОЉЕ ЛЕШЕВА

по улици лешеви разне боје
и свиње
около скакућу вране
и гаврани
по улици лешеви које ево већ
прекрива иње
иза капија блебећу ћурани и
гусани
по улици лешеви, баш се роје
из њих, већ је изникло биље
над свим овим надлећу крилати
пси и кајмани
по улици лешеви, више се и не броје
све су прекрили као море сиње
да и они потраже срећу
около заиграше људи, хајвани
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