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НИ КО ЛА ЧО БИЋ

НА СУ ПРОТ НИМ КРА ЈЕ ВИ МА ВЕ ТРА 

ЗУ БИ

И та ко 
на ни за смо ове да не 
као зу бе. 
И гри зли смо вре ме, 
пи ја ни од ствар но сти 
и сва ки да шњи це. 
Ми, на су прот ним кра је ви ма ве тра, 
на по ле ђи ни сре ће. 

Оста ју нам но ћи 
и кап ва тре у очи ма 
од ро ђе ним од сна. 
И оста је по не ки оти сак зу ба на ду ши 
да нас ују тру под се ти на ре чи 
не из го во ре не или не са слу ша не. 
И оста је на да 
да угриз по ста не за гр љај. 
Гри зе мо да ље. 
Опет та ки ша. 

A на уз бр ди ци да на, 
пред пр ви срк ка фе 
кад за ве се про пу сте оштри 
ју тар њи зрак, 
и пра ве ре чи 
про ма ше са њи ве усне, 
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осе ти се на трен 
јед но ма ло ни шта 
и ово ју тро 
бе сми сле ни је од смр ти. 
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МА КЕ ДОН СКА, 05:45

Кад се око 05:45 
бе о град ска зо ра пра ћак не и по бу ни што је бу де, 
пре ска чу ћи ба ре, стиг нем 
до зе ва ју ће так си ста ни це у Ма ке дон ској 
и про пад нем кроз зад ње се ди ште јед ног цр ве ног гол фа. 
Кроз ка пљи це на про зо ру по сма трам си ве ка пу те 
обе ше не о ма глу на ста ни ци код По ли ти ке. 
По сао их че ка. Или вру ћа ју тар ња ки фла. 
Јед на ке са ко ју ве тар учи тан го 
упор но ква ри си ме три ју ули це. 
Где ће мо – ка же по глед так си сте из ре тро ви зо ра. 
А ја ћу тим и раз ми шљам 
ка ко да у 05:47 уоп ште из го во рим: 
– До Ба њи це. Трам вај ска окрет ни ца код тр жног. 
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ЗЕ МЉА

Ме ста ко ја во ли мо 
Не мо же мо на пу сти ти 

Иван В. Ла лић 

Би ли смо ор ло ви 
Са да са мо ле ти мо на југ 

Не про хо да ним ули ца ма спа јам део гра да 
Где је ва здух пр ви пут 
За свр бео мо ја плу ћа 
Са оним у ко јем ћу гле да ти крв 
Не ком леп шом бо јом. 

Је зик ули це је зам ка 
У ко ју упа дам као у за блу ду. 
Згра де су зу би, на о штре ни из ра зи, 
Сли ка ри што се од ри чу свог ре мек-де ла. 
Че те дим ња ка стра жа ре из над 
Чу ва ју мрак да не на пу сти на се ље. 

Про тр ча вам пи ја цу 
Про дав ци ри бе не што до ви ку ју. 
Њи хо ва ме реч сти же озно је на, 
Са жва ка на као трав ка. 

Да ли ће ова зе мља 
Из ко је су из ра сле ру ке свих ју та ра 
Уме ти да нас за гр ли 
Као мај ка крај бо ле снич ке по сте ље. 

Ре чи су ће бе за по кри ва ње исти не 
Оне не ста ју на до дир; 
Мр тви од ла зе са цр но-бе лих фо то гра фи ја. 

Би ли смо ор ло ви 
Са да са мо ле ти мо на југ. 




