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МИ ЛЕН АЛЕМ ПИ ЈЕ ВИЋ

ОЖЕ НИХ СЕ ТВО ЈИМ МИ РИ СОМ

НО СИ МО СА ТО ВЕ

но си мо са то ве

ме ђу рет ким 
др ве ћем
сре ће мо се

(је де мо
пи је мо
спа ва мо)

за ми шља мо
же не у хо тел ским
со ба ма

за ми шља мо
му шкар це ко ји
спа љу ју ли шће

(град је опет
пун бар ки:
пу ца ју во де ња ци)

бо ји мо
зи до ве со ба

са хра њу је мо ко ле ге

гле да мо те ле ви зи ју

но си мо име на ан ђе ла
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БЕС ПЛА ТАН СА ВЕТ

ба цај са мо
ва жне ства ри
са мо оно 
што ти тре ба

(ба ца ти ба ца ти
са мо ба ца ти)

за ди вљен ба ца њем: ба цај

ба цај ле вом
ба цај де сном
обе ма ба цај
ру ку ру ком ба ци
(ону дру гу ба ци оком)

ба цај сва ко днев но
ве шти ну одр жа вај

учи де цу ба ца њу:
од ба ца ња пре о ста ло
на ра ста

ми сли на су тра:
бу ди ба чен

СВУ ДА ЦВЕ ТО ВИ

тре пе ре кро шње
жбу ње ги ба се
не зна се ко је ко ме
муж или же на

(сву да
цве то ви
ле пе жр тве
све тло сти и
во де)
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али она
у ха љи ни
с пра пор ци ма
ви ше се ни ком
не мо же
при кра сти

МЛА ДИ ЛЕД

хо да чи на шту ла ма
ви ше не за ви ру ју у про зо ре
оних на пр вом спра ту или 
у ви со ком пар те ру

пти це су на пу сти ле
гне зда на гла ва ма
про ла зни ка
(мла ди лед ста са ва)

она де вој ка ви ше
не сто ји са сан да ла ма
у ру ка ма у мла кој
ба ри ци на тр гу

али у
там ном ха у сто ру
оро ну ле згра де
онај му шка рац
и да ље се ди
ску пље них ко ле на и 
је ца:

оже них се тво јим 
ми ри сом
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ПО РУЏ БИ НА

хо ћу да сли ка на ко јој бу дем
из гле да ста рин ски окру жи ме
цве ћем би ћу озби љан

хо ћу да бу дем об у чен у цр но
(не из бе га вај там не то но ве
али не до пу сти да ишта
пад не на мо ју сен ку
је ди ни кри вац сам ја)

не ка у на сло ву бу де 
мо је име као да сам не кад
не ко ме био ва жан:

ми лен алем пи је вић
као про да вац цве ћа

ме ким ки сто ви ма од дла ке
то пло крв них жи во ти њи ца
ура ди ово што ти тра жим




