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ГО РИ ЦА РАД МИ ЛО ВИЋ

ПТИЧ ЈИ ЛЕТ

АН ТИ КВАН ТИ

По пи ла сам 
При чу
Да се не се ћа мо пре че твр те го ди не.
Ни је тач но, јер има ла сам цр ве не ци пе ле,
Пла ви шал и жу ту јак ну
И сви су ми се сме ја ли,
а ја сам ми сли ла да су срећ ни.
Па дао је снег, ја је сам би ла срећ на
и ни је ме бри га за њих ни да нас.
Та та је упра вљао па ро бро дом,
ко ји је кли зио по сне гу,
сне гу са зве зди ца ма
и сја јем у тра ви.
Мо ра ла је про ћи 
це ла јед на бо ра на че лу
сла ви ла сам што сам жи ва
има ла сам сим па ти ју
ко ја је би ла леп ша од ме не
при ја те љи су се сме ја ли
ја сам ми сли ла да су срећ ни.
Па дао је снег, ја је сам би ла срећ на
И ни је ме бри га за њих да нас.
Са пр вом пе гом на ру ка ма
оти шла ми је она ко ја је има ла 
ис ку ство под но га ма,
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а че ка ла ме да пре ђе мо пут за јед но.
Ни сам пла ка ла јер сам ду го, ду го
ње не пле те ни це но си ла.
Крв но срод ство ми се сме ја ло.
Па дао је снег, ја је сам би ла не што ма ње срећ на
а они ни то ли ко да нас.
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НЕ ВИ ДЉИ ВА МЕ СТА

По ку ша ла сам за ми сли ти
Дим у кри лу
И злат ну ко су ка ко го ри.

Ни шта.

Ре ко ше ми: Он ку ће не ма,
већ са мо јед но де те
ко је ли чи на не ког дру гог.

Лаж.

Он има и ку ћу, и де те,
Он има снег под нок ти ма
Он има зе ле не очи, и сво је, и чи је по же ли
Он има и злат ну ко су у пла ме ну
Но за дим у кри лу...
За дим у кри лу је по треб на свест.
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СЕ ДЕ ТИ

Де те је про су ло ше ћер, и се де ло је са мо.
На у чи да се диш сам.

Хо да ти си знао,
не ко нам је ре као ка ко је зик да по ме ра мо
ре чи спа ја мо, са чо ве ком да се спо ји мо!
Мо жеш на у чи ти се де ти.

Сам.

Се де ти уз диг ну те гла ве.
Не ко нас је на у чио да ули цом
Хо да мо без пле са, по гну те гла ве,
док у сто па ли ма игра са вест.
Ипак, све то до нас, на ма.
Би ра ње ле по те, би ра ње све та.
Умре ће тек јед на ре ка
Мо дра, кри ва и хлад на
Јер ни је зна ла уста ти,
хо да ти,
пле са ти
го во ри ти.

Ни је зна ла, хлад на, се де ти са ма.




