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ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ

НА ШЕ ОЧИ НИ СУ СА МО НА ШЕ

ЕПО ХЕ СУ СЕ СМЕЊИВАЛЕ СВА КОГ ДА НА

У де тињ ству да ни су тра ја ли ду го,
А епо хе су се сме њи ва ле сва ког да на.
При зо ри су се ре ђа ли
Као у би о ско пу на оба ли мо ра,
Где су пли ма и осе ка део филм ске при че.
Све се то до га ђа ло ме ни,
А као да са мном ни је има ло пре ви ше ве зе.
Трк за лоп том тра јао је
Као пут у уда ље ни град у про вин ци ји,
Као по вра так у де тињ ство
Ко је је ска ку та во из ми ца ло
По пут те лоп те за ко јом сам кре нуо
И још за ди хан, по ле вом кри лу,
На ди рем за њом.
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УЗА ЛУД ЗА БО РА ВЉА МО

Уза луд за бо ра вља мо.
Уза луд по ти ску је мо.
Те ло је тре зор до га ђа ја.
Те ло све пам ти.
Бо ле сти и удар це.
До ди ре, нај пре до ди ре.
Ка да вас је не ко 
Окр знуо на ули ци,
Не зна ју ћи да то чи ни,
Оста ло је то за бе ле же но
У ва шем те лу као у не ком 
За стра шу ју ћем про то ко лу.
Не жно сти и не у ме ре но сти.
Дру га те ла у
Ор би ти ва шег те ла.
Све је за пи са но.
Те ло пам ти.
Све је ту не где.
Ка ква уте ха
Да не ма цен зу ре и по ти ски ва ња.
Те ло пам ти све док се
Под те ре том за пам ће них де та ља
И чи ње ни ца не рас пр сне 
Као умор на зве зда у су тон.
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ДАН У ВИ НО ГРА ДУ

По сле да на про ве де ног у ви но гра ду,
Вра ћаш се у град.
Ви но град је на бр ду,
Град на не пу них де сет бр да.
Ви но град је на ко си ни,
Са чи њен од пра вил них ни зо ва
Ви но ве ло зе.
Град ме ња агре гат на ста ња,
Спу шта се с бр да у до ли ну,
Оста је у до ли ни.
Да би се ви нуо у го то во
Пла нин ске пре во је,
Где леб ди на сун цу,
Где мр зне на зи ми.
Кап ви на на тво јој да на шњој усни
Ко нач но ура ња на ула зу у град,
Већ по сле пр ве дветри ули це,
По ста ју ћи се ћа ње,
Тач ка сти траг вре ме на
Ко је је ми ну ло
И ко је је, ипак, не ка ко с то бом.



397

ЛА КО САМ ПЛА НУО

Ла ко сам пла нуо.
Ти ња ла је та ва тра
Не где ду бо ко у ме ни.
Ни сам знао за њу,
Уто ли ко го ре по ме не.
А он да су ла ко до ла зи ле ре чи,
Па да ле су из ме ђу нас,
У згу сну том све тлу со бе,
Од би ја ле су се од зи до ва,
Вра ћа ле на зад да би би ле
Хит ну те опет, с још ве ћом сна гом.
Не ста ле су сум ње,
Пи та ња и при род не пре пре ке,
Све оно што уо би ча је но
Ста вља мо пред се бе,
Као штит пред све том,
Као на чин да свет
За шти ти мо од 
По ти снут них ис ку ста ва,
Од бр бљи вих оче ки ва ња,
Од све га што је смо и ни смо.
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ПРИ ЧЕ ВИ ШЕ НИ СУ ДО ВОЉ НЕ

При че ви ше ни су до вољ не.
Оно што се до го ди ло
Ви ше нам се не чи ни
До вољ ним за при чу.
Оно што при ча мо
Ни ка да се ни је до го ди ло
Упра во на та кав на чин.
Ма да је не чег би ло.
И не ки ђа во сва ког да на
Спа ва у не ком од сит них де та ља.
Де та љи су све сит ни ји,
Као пе сак ба чен
У вар љи ве очи,
Као кап во де ко ја је
По кре ну ла по пла ву.
Док је ђа во исти као и увек.
Тра јан и не про мен љив.
Ве тро пи раст као сан.
Не по но вљив као де таљ.
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КРОЗ ШУ МУ

На ду гој стра зи кроз шу му
Док из ме ђу сва ке ре чи
Пад не по не ка кап ки ше,
Док се ого ле ле гра не др ве ћа
Уно се у ли це, сва ка за се бе,
Хук ве тра из го ва ра
Ми сти чан за вет ко ји раз у ме те
Али га не мо же те из го во ри ти.
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СА ДА КА ДА СЕ ЗА ВР ША ВА ЛЕ ТО

Са да ка да се за вр ша ва ле то,
Нео по зи во се за вр ша ва,
Да ни ви ше не ће би ти исти.
Зва ће мо их истим име ни ма,
По не де љак, уто рак, сре да,
Че твр так, пе так,
Су бо та, не де ља,
Али то ви ше не ће би ти
Исти да ни, ни ти ће се њи ма
Ме ри ти исто вре ме.
По го то ву не де ља не ће би ти иста.
Сва ки из ла зак на ули цу
Под се ћа ће те на то,
Као де цу до се ље ни ка
Да ово ни је њи хов град,
Да ово ви ше ни је ле то,
А да и је сен је сте са мо успо ме на
Из јед ног про шлог жи во та.
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МЕ ЂУ СВО ЈИ МА

Ко нач но ме ђу сво ји ма.
Зна мо сва ки ка мен.
Уди са ли смо већ овај ва здух.
Ле ђа по зна ју рас по ред трав ки.
А сто па ла от кри ва ју на пу кли не
Не ка да пре ђе ног пу та.
Али не пре по зна је мо ни ког.
Ни ти нам ко иде у су срет
Са осме хом раз у ме ва ња
Или са сја јем у оку.
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НА ШЕ ОЧИ НИ СУ СА МО НА ШЕ

На ше очи ни су са мо на ше.
Кроз њих гле да ју при че
Ко је ће мо го во ри ти
При ја те љи ма и про ла зни ци ма.
Све смо ви де ли,
Али све тек тре ба ис при ча ти
По ре ду, по но ви ти сни мак,
На гло су жа ва ње зе ни ца,
Све тло ко је се га си и па ли,
Не ста је да би се по ја ви ло
Иза угла где вре ба ју све опа сно сти,
По себ но опа сност да ће се све по но ви ти,
По ја вљу је се да би се,
Зна мо то већ, по ја ви ло опет.
Опет ме ђу на шим при ча ма,
Опет пред на шим очи ма
Ко је за ме њу ју оне ко ји то ни су ви де ли.
На ше очи ни су са мо на ше.
Кроз њих гле да ју очи
Ве ли ке као ју че ра шњи страх,
Ве ли ке као да на шња бу ра,
Ве ли ке као екран бу дућ но сти
Ко ји све упи ја.
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ТР КАЧ

Пре ла зе ћи у пун трк,
Тр кач на ста зи
Оти ма се из очи ју ка ме ре.
Над зи ран и пра ћен,
Ње гов трк је бек ство
И ва пај за сло бо дом.
Оста ви те ме на ми ру,
Ово је мо ја тр ка,
Имам сво је раз ло ге,
По ру чу је од са мог стар та,
Ода је га ужур ба ни го вор те ла.
Бр бљи ви ми ши ћи тро ше сна гу
И за у ста вља ју дах.
И док се ба ца пре ко
Ко нач не ли ни је ци ља,
Пре се ца ју ћи гру ди ма 
За ми шље ну врп цу,
Тек та да раз у ме да је 
Бек ство окон ча но.




