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Наташа Жижовић је рођена 30. јула 1972. У Чачку. Дипломирала је Општу 

књижевност и теорију књижевности на Филолошком факултету у Београду. Објавила је 

две књиге поезије: ,,Кожа" (Матица српска,  1996; награда ,,БранкоРадичевић") и 

„Ћелија“ (Рад, Београд, 2000). Живи и ради у Чачку као школски библиотекар. Мајка је 

девојчице Александре Жижовић Петровић.  

 

SNAGA 

 

Mrzeli smo tapiserije 

na njihovim grudima. Neko bi 

rekao da je to znak izrazite 

muškosti. Bio je to tek komentar 

uz pivo koje nam nije prijalo. 

Majka je otputovala, otac spava. 

U mojoj sobi vlada ĉudna atmosfera. 

Neravnomerno ţut tapet sa iskidanim  

konĉićima koji vise, slika umorne 

povorke na zidu, slika drveta. 

Bleda svetiljka uz koju se nalazi 

moja fotografija kada sam imala 

tri godine. Sada mi je 24. 

Mi smo vršnjaci i drţimo se za ruke. 

Pokatkad se pogledamo, osmehnemo 

jedno drugom. Ćutimo, to traje. 
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Nikada nećemo imati dovoljno vremena 

da opazimo znake starosti. U tome je 

sva naša snaga. 

 

 

RATNICI 

 

Ne bi me iznenadilo da u tvojoj sobi 

pronaĊem pištolj – rekla je moja majka 

pre desetak godina. Nalik na nanizane 

trule trešnje – godine tlapnje, 

manevara, uĉenja. 

Moji poroci imaju svoju genezu – 

uĉitan genetski kod, zacrtana muška linija. 

 

Deda R. Je ratovao i robovao u nemaĉkom 

logoru. Muvajući se sa jednom Švabicom, 

savladao je brzo nemaĉki. Strast prema 

jezicima nije ga napuštala – pred smrt 

je uĉio španski i potajno cirkao. 

 

O. i ja prkosismo svim ratovima, sahranama 

kao i (ne)prirodnim nepogodama, Ovako: 

pišemo šaljive priĉe, gajimo povrće,  

u pauzama, igramo karte i pijemo pivo. 

Smešimo se našim lepim strogim ţenama. 

I priĉamo o kojecemu. Prirodno i viteški 

drţim se, deda, onako kako si me uĉio, 

onako kako bi voleo. 

 

27. sept. 1999. 
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NOVEMBAR, ŠETNJA 

 

Pada prvi sneg na 

moju ludaĉku košulju. 

Krugovi me omamljuju,  

dvorište kanda sputava. 

Za glavu ne brinem; 

već sam mokar, uzavreo. 

 

Tako meko, 

slivaju se 

kapi mleka 

iz sise nebeske. 

 

 

“TO THE RIVER“ 

 

Ribar se tromo kreće ka kući, 

zadovoljan je zbog dobrog ulova. 

Moja kuća je blizu reke. 

Kasno popodne obiĉno 

razmišljam o proticanju vode. 

Ponekad je ĉujem da šumi, 

iz polusna. Setim se Edgara A. Poa: 

 

          „For in his heart, as in thy stream, 

                 Her image deeply lies – 

           His heart which trembles at the beam 

                  Of her soul-searching eyes.“ 
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Odnekud dopiru glasovi. 

Slivaju se – jedan 

u drugi. Jednom sam u vodi 

sustigla svoju dušu. Bila je gola, 

skladno je plovila. 

Pisala sam o tome drugarici iz Skoplja. 

Ne znam da li me je razumela. 

Jedino me nosi ţelja da se tamo vratim, 

i prepustim se – 

u plaštu rogoza. 

 

 

CRTA 

 

Kada je pozvao tip  

koji joj se sviĊao 

Ana mu je rekla – Radim kao konj. 

Posle mi je kazala da se  

ponela kao šoferĉina, premda  

mislim da ni taj momak 

nije daleko od šoferĉine i da je 

izraz na svom mestu. 

I inaĉe. 

Ja radim kao konj i  samo 

kada radim kao konj  

meni je dobro. A poznato je 

da se i konj zamara, 

mašine vremenom pokvare. 

Ja sam kvarna uglavnom prema sebi, 

retko prema drugima. Meni se gadi 
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gomila uţurbanih, 11. maja 1996, 

i inaĉe... Nazirem njihove ĉiriće  

ispod znojavih majica. Prozirem 

izribane i prazne kace – glave 

najviše smrde! 

Ja znam da sa ovim veltanšaungom 

neću daleko dogurati. I baš zato. 

Moj veltšmerc je razigran „kao lane 

koje divlje sa radošću preko poljane, 

ili uz planinu skaĉe“ – navodim Vordsvorta koga 

sam nedavno prevodila – s tim što je Vordsvort 

lane uporedio sa nepoznatom Lusi. 

Ali ja nisam Vordsvort  

i ne daj boţe da ikad budem tunjavi Vordsvort 

koji uţiva u skladu prirode. 

Više bih volela da kao šoferĉina  

uţivam u ladu i ladnom pivu, 

sa burekom i psovkama. 

Kako bi bilo lepo da sam Bog, 

da pljujem odozgo i napravim 

poplavu, veću od one biblijske – 

pomilovala bih samo biljĉice i ţivotinjice. 

Zato u poslednje vreme ĉesto odlazim 

u zoo-vrt i milujem belog vuka Larija. 

Mislim da bi me Nen Ĉe dobro razumeo 

jer vuĉe crtu izmedju filma i ţivota. 

Jer je na crti. 
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„JESEN, I ŽIVOT BEZ SMISLA“ 

 

Life is life – ĉula sam u jednoj pesmi. 

Nen Ĉe voli da kaţe da je ţivot ţivot 

i da opet ima nekog smisla. 

Ne potresa me zemljotres u Japanu, 

a volela bih da me nešto prodrma. 

Ratujem, hoću da kaţem  

da odstupam. 

Danas je nedelja – 

mislim  na roditelje i na hranu, 

na nedelju koju sam oduvek mrzela 

zbog roditelja i hrane: 

zajedniĉki muĉan ruĉak. 

Zvuci sa radija: welcome in my mind. 

Lea, zašto si pojela Viteza Koju? 

Izvlaĉio je glavu iz oklopa na: 

„Losing  my religion“. Cveće lagano vene. 

Sve me više podseća na moja pluća. 

Varljivo sunce, prašina, ţuti zidovi. 

Uţivam. 

Oko mene je mulj, 

i tikve 

Zašto ne i duša? 
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ARSEN LUPEN, come back 

 

Svetlost velikog grada. 

Ĉudesni putevi, noćas, vode ĉudesne ljude. 

Dance iz susedstva, prozor otvoren, 

nervozan sam. Deĉak pred mojim vratima 

ponavlja: „Pusti me, pusti, molim te...“ 

Pre par meseci me je pokrao, ali sam 

nastavio da se vidjam sa njim – 

vodili smo ljubav, skakutali. 

Ĉitav dan – naš dan. 

Glasne rasprave o seksu. U kafani 

„Šaran“, ĉesto smo ostajali duţni. 

Pio je sok, ja pivo. 

Ljudi su ĉuljili uši, buljili, 

okretali se za nama... Tukao me je 

i tukao sam ga. Bilo gde i bilo kad. 

Tako smo se praznili, a bogme i uţivali. 

Dve magiĉne energije. 

Dve ogrezle spodobe. 

 

Nisam mu otvorio vrata. 

Nikada više nisam se susreo sa njim. 
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RITUALNI PLES 

 

I 

 

Ţeleo bih da te dodirnem – 

dugaĉko i jasno. Da uĊem kroz tebe 

I izaĊem ti na pupak. 

Da zatvorim vrata 

i više se nikad ne vratim. 

 

 

II 

 

Poslednja seansa razuma. 

Indijanac, mag. 

Poprište, orgazam. 

 

Intuicija – nećeš me prevariti. 

LuĊi sam od tebe, destruktivniji. 

Veruj mi, neću ti spaliti kuću... 

 

III 

 

Evo, ponovo te vidim, ĉini se 

da mi dosadjuješ, spletkariš, spletkariš. 

I orlova krila i slonove kosti, 

prihvatio sam mnoge materije i uĉenja, 

moţda postao mudriji. Zato beţi od mene, 

što pre. Predajmo se samoći uz video klipove, 

nastavimo poigravanje. Ti si lovac i plen. 
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Ja sam spomenik. Sve za Slavu i sve bez Slave. 

Mrestilo se ţivelo, svejedno, umiralo snevalo. 

Moje strele ostaju otrovne. Tvoje hrle vrlinama. 

Ne mogu da te dozovem. Upravo vodim ljubav 

preko interneta. 

 

IV 

 

Mesec je debeo, vreo i ćudljiv. 

Ne mogu da zaspim. Poludeću 

kao samac. Nepokretan, pod 

kockastim ćebetom umirem lagano. 

Zašto se već jednom ne javiš? 

Moja su htenja – 

San, hleb i so. TI. 


