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Јулијана Терек 

Воли – не воли 

ЈУЛИЈАНА ТЕРЕК се мултимедијално бави уметношћу: примењена 
костимографија, сценографија, песничко и прозно стваралаштво, сликарство, 
фотографија, уметничка кинематографија, позоришне представе, креативне 
радионице, анимације у разним културно – забавно – едукативним – 
хуманитарним– еколошким активностима. 

ЈЕДНО САДА ОД 11,25х ДО 11,35х 
Не знам из ког разлога се, 
одједном, дан претворио у ноћ.
Капетан Л. је нестао, 
оставио ми је причу о 
пауку који воли да једе поховани мозак. 
БИСТРИ БРЗАЦИ ЛУДИЛА ЈУРЕ У ПОНОР. 
Питам се где је Сунце? 
Где је СУНЦА СИН? 
и кајем се због нечега, 
и не волим промене које се дешавају– 
Синоћ је одједном нестао Месец 
тако пун и леп. 
Јутрос је нестало Сунце, 
Сваки дан нестаје струја и вода, 
зграде у пламену 
нестају, нестају и људи. 

Београд, 1. ВИ 1999. 

ТАКО ЈЕ ГОВОРИО ЗАМЈАТИН 
Могу да радим било шта, 
али тај осећај сам од себе не задовољава. 
Противприродно је живети 
у незакономерностима, 
неизвесностима, спотицањима, 
манијачно-експресивним 
епилептичним маштањима. 
Фантазија нагриза боре око очију, 
млаки, бесмислени, 
сањалачки осмех 
урезује бразде око усана, 
а оне шапућу 
да ту је негде крај филозофије шестара, 
да заокружи 
малодушне и безвредне 
људске животе нуди 
изнакажени комад меса 
да се још мало закопрца 
и дрхти у грозници 
која тера да се трчи даље, 

ВОЛИ НЕ ВОЛИ 
Воли некога и мржња ће доћи. 
Спријатељи се и непријатељ се рађа.
Када си срећан, 
негде у позадини, 
са споредних врата, 
несрећа ће ући. 
Уживај у радости тренутка, 
смеј се јер сузе чекају да потеку. 
Када су већ ту нека 
буде бујица Са знојем помешана, 
Узаврело дахтање, 
тела нам покреће 
без љубави и мржње. 
Унутар мене плешу све ћелије. 
Потпуно мирна, екстатична, 
твоје покрете посматрам. 

НАЈЉУБАВНИЈА 
У љубави бих летела, пливала, 
по води ходала, извијала и увијала. 
С тобом бих се испреплитала, 
дахтала и скичала, не бих ништа причала, 
само бих те гледала, 
у потпуности се предала. 
Целим бићем уживала, 
кроз Васељену пловила, 
милост Бога добила! 
Али тебе нема 

ДОБРО ДОШЛИ НА ПЛАКАЊЕ С 
есенцијом проживљеног живота 
до ивице депресије 
гомилају се сузе. 
Од првог гласа 
све до смрти, плачу сви. 
Ту се душа сажима или разређује. 
Под утицајем привиђења, 
збрка мисли доводи до лудила. 
Светлост се повлачи, 
стварају се боје 



макар то “даље” 
почиње тамо 
где се завршава 
срећа. 

ОСМЕХ ИСПОД ШЕШИРА 
Понекад ми се чини 
да више ништа не може да се учини. 
По мислима пребирам, 
смишљам и размишљам... 
Немоћна помислим 
да више ништа не могу да смислим. 
Нападне ме страх, 
престајем да дишем, 
покушавам да пишем по 
огромном пространству 
плове олупине епизоде живота.
 Сећања је захватила патина, 
затворена у самоћу. 

ВИБРАРЕ 
Опијена пахуљама, 
У, љубављу испуњеној, 
празничној ноћи, 
Питам сазвежђе – 
по ко зна који пут, 
На којој си сада делти? 
У савршеном миру твог сна, 
У меком углу твог битисања, 
Има ли ме, драги? 
Љубим ли те нежно, 
Дрхте ли ми прсти 
Пре него што почну да те мазе? 
Трепери ли тело док ти се похотно подаје? 
Има ли ме драги у твом сну? 
Шире ли ти се ноздрве док 
удишеш мирис жене 
Орошене отопљеним пахуљама 
У Божићној ноћи, 
Док ти мека и бела њише куковима? 
Постоји ли време тамо где сте сада 
У заносу страсти, 
Где милиони звезда мами 
нас на светлост 
Обећавајући нови настанак света? 

у таласу сенке 
се све покреће 
гомила се енергија, 
формира се идеја, 
сажима се историја света 
без престанка 
од настанка 
динамика личности 
јединствена душа Богу припада,
 а све оно што отпада, 
Сатана узима да рециклира. 
Са пуно права без колебања, 
живот нас тера, 
с времена на време, 
поручује свако сам одлучује, 
добро дошли на плакање, 
неће сузе да донесу олакшање. 

АДЕЛАНТЕ 
А, дела? А, дела, а дела, а делате ли 
радите ли нешто? 
Ништа, – за то! 
Само ви кажите, 
молите и кудите, 
причајте, причајте, 
нека, само причајте. 
Причајте док можете, 
јер речи ће и тако све да изгоре. 
Дела дела дела, пређите брзо са речи на 
дела. 
Ми сами никад, 
да ли знамонезнамо, 
зато нам увек неко други треба. 
Да докажете – кажете, причате и лажете, 
речи су саме већ почеле да горе, 
кад изгоре остаће, 
ваша дела и додела, 
недела и злодела. 

АделАнте! 
НекавамСвимаБогвашаДела – 
Шта (?) – Ништа (!) 
Адел и Анте то су браћа два 
– волели се, грлили се – па шта? 
Јашта – Ништа. 
Ћорак. Ништа. Мрак. 
Аделанте! Адела, а дела, где ће ти душа 
Адела? Стави, под камен сва твоја добра 
дела. 
Кад све изгори 
оне ће остати упутства 
за живот ће постати. 



Копај, копај, 
копај дубље, 
одвратна суша, 
гуши ме ова прашина. 
Па, шта? “а дато адденда аддио”, 
бионебио Ништакадтикажемтреба руке 
прати... 
Копај, копај све до глине 
да из ње покупимо преостале 
аминокиселине... 
(глина глини све снове окамени) 
Ааамеени?– 
добројекадтикажем– нек;
намБог дууушуу... да нам се не разглини “
Ашаи!” – здравбио, – храни се, не отимај 
– брани се. 
амен 


