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РА ДИ ВОЈ ШАЈ ТИ НАЦ

ИЗ МЕ ЂУ ПТИ ЦА И ИН СЕ КА ТА

ГО ВОР ПРИ ЛИ КОМ ОД У ЗИ МА ЊА ПРИ ЗНА ЊА 
(ис ход скром не ку по ви не)

Го спо до,
Без раз ло жност је ве ли ко олак ша ње
Ка ко сам же љан раз ре ше ња!
У овом ча су ко ји се уда љио
 од ју тар ње за ми сли 
и днев не оба ве зе

са мо ви си ба бе и аспи рин
а на кон про ла ска кроз 
пре ко о ке ан ски за дах ки не ских кон теј не ра
при се тио сам се по тра ге
за оним ко ме се при чи ни ла мо ја ис по вест

ли чи ло је на онај отвор
на вр ху ка ме не коц ке у ко јој су
пре ру ше ни и пре ми ну ли
и глас ми се ко пу за ви ца
ви нуо увис уз по глед
и са мо на кон ичег
је два чуј ног
па ло ми је не што на па мет
усле ди ло је вра ћа ње по клоп ца и
бек ство гор њег по се ти о ца
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По што ва ни,
Спо ља је са мо Свет
А из ну тра са мо мир не слу чај но сти

Не оп те ре ћу јем вас из ве шта јем
са су сре та не ви дљи вих и нео зву че них
био је бли зу во де а да ле ко од пла вог
зби је но и ути ша но ко ноћ ни та ла си
бли жи ли су се уда ља ва ли јед ни од дру гих
не при мет ни они ма
ко ји ви ре од о зго и стре пе од по ру ка
од сти ха 
од не за вр ше них ре че ни ца, ми сли ко је се
сли ком пре ки да ју та мо где се
укр шта ју сми сао и не из ве сност
суд би надро би ли ца и му дрост у жа ло сти
би ли су у за ми сли, на гра ди ли шту

са мо је гро бљан ско по на ша ње
мо гло да у ко стур ни цу
сме сти за бо ра вље но стр пље ње

го спо до
то су ва ше слу жбе
на вра ти ле ов де
где ни ко ни шта не го во ри
не оме та, не при ме ћу је
а с дру ге стра не
хер ме ти зам и про ход ни па тос без ар гу ме на та

сме шни гро бо ви
сму ше ни над зор ни ци
и Све тић ко ји ви ри

бре зра зло жност је огром но олак ша ње
са мо по ве ре ње тр пе љи во
да ло се крат ко ис тр пе ти
од уру че ња до за ви ри ва ња у ра ку
тре ба ло је про ћи са мо тај про стор
од за да ха пре ко о ке ан ских
ки не ских кон теј не ра
го спо до
ва ма се мо гло,
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мо ра ло при ћи
ле по об у че ни 
и до бро озву че ни
би ли сте иза зов не ви дљи ви ма

чак и та да
кад од о зго за ви ри те 
кад вас на сли ка си ро тињ ско пре те ри ва ње
и опи ше му ца ње ано ни му са

спо ља је са мо Свет
из ну тра са мо слу чај ност
стих пре суд ни тре ну так
сам у се би

и кад се од о зго за ви ри
и кад се од о здо зуц не

По што ва ни
Са мо ви си ба бе и аспи рин
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ИЗ РИ ЧИ ТА СЛА БОСТ 
(пле мић ко по ре кло ме лан хо ли је)

Не по сто ји тре ну так 
Ко ји је не до сту пан
Пре пун сам не са ни це
Не са вр шен
Се лим из ко ле ба ња у пре о се тљи вост
У ку ћи не др жим ме зим це
Не сви ђам се жи во ти ња ма

Њи хо ва сит на хра на ис па да ми из ру ку
У истом тре нут ку
Они мр зе мо ју не ве шти ну
А ја сво ју оп те ре ће ност со бом

Ни смо јед ни за дру ге, они не кри ју ни шта
А ја се је два сна ла зим
Из ме ђу мо гућ но сти и прох те ва
Та бле то ман, тек то ли ко да
У се би ути шам се бе
и бо ље пра тим
Све тло с екра на и сен ке на зи ду

Те ра до сти, тог олак ша ња
Те дра ге ру ти не ко ју огла си
Пре гу та ња 
Ру ка ма пре по ло вље на та бле та
Као он да на пла жи, на гро бљу
У ави о ну, ау то бу су у вој сци
У сен ци или без сен ке
На кон ду ге на пор не ве жбе
С не из ве сном пљу вач ком,
Увек не спрем ним гр лом
И се ћа њем на смо лу крај пру ге
Кло зе те и бул ке ко ји је пра те

Не по сто ји тре ну так у бу дућ но сти
Ко ји је не до сту пан и увер љив
Бу дућ ност је још нео се тљи ва
Са ња и из ми шља до га ђа је
И нео про сти во ме зло у по тре бља ва
Ме ни са мом ла жи ра мо је мо гућ но сти
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Од ме не кри је убе дљи ве по во де и раз ло ге
Не у спе шно за ле че них не ис пу ње ња
Под ме ће ми пр ве ре чи пред ко ји ма 
Па да па мет, пре по ло вље на та бле та
Не ка ме оче ку је, не мр дам из се бе
Чу вам фо то гра фи је на ко ји ма сам 
На ив но ове ко ве чен, гре шан а пун на де
Бо љи са жи во ти ња ма, сми рен, ми лу ју ћи
При чи ни ло би се, пле мић за ни мљи вог гу бит ни штва
Увод у зре ле спра ве, ка пи, прах, кап су ле, па сти ле

И от куд и кад из ба вље ње

Страх од за во дљи вих, ка ми ли цом об ра слих ши на
Уси ја ног па ра лел ног од сја ја
И за ми шља ња ко све ку да и до кле про ла зи
Док ја из над зо ра, де тињ ства
Дво ри шта и без дла ке ко же из ви ру јем са мо
Бек ством, свра бом, опе ко ти ном и но здр ва ма
Обе ле жен ча роб ним ми ри сом смо ле
Два сја ја два па ра лел на уси ја ња
Две не раз двој не је ди не сли ке бу дућ но сти

Без се ћа ња, та бле та и на ви ка
Са мо ту га и бул ке

Ма ње при че, ви ше цр ве ни ла.
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ПТИ ЦЕ СР ЦУ БЛИ СКЕ 
(за Кри са Тор па)

Yard birds ја ком так си жу том бо јом
Ис пи сан је, од штам пан, прин то ван је
На зив оми ље ног бен да мо је ге не ра ци је
На ле пој цр ној ма ји ци иде ал ног
 око врат ног отво ра

и све је то по клон Кри са, мла дог
ен гле ског пи сца и дра ма тур га из Ман че сте ра
си но вље вог ко ле ге и при ја те ља

При ја тељ ство до чи јих ви со ва
И ра зло жних, вр лих тај ни не до пи ре
Мој уза луд ни ен гле ски
Ску пљен са бал кан ских рок от па да ка,
Бљу та вог на став ног ме то да, 
Соб ног ре бе ли зма и не до са ња не га р де ро бе

Сле де ис пре ту ра на крат ка ле та
Не и за зов на сце на днев не све тло сти
За но ше ње оде ну тог по кло на

На гле, не ве ли чан стве не је се ни
Ки ла ве зи ме и соб на хлад но ћа не при јат на за сва ки
Оста так по бу ње ни штва
Де ма го шка мо но дра ма тич ност пр вих 
 зна ко ва ста ро сти

тра жи ли су опла ту од при јат не па те ти ке
чак и пре ко бе ле пот ко шу ље
не ки там ни то пли око врат ник ко ји 
се под гр кља ном на зи ре
не ко из ви ри ва ње из по тре сно звуч не
ме лан хо ли је
транс при сва ја ња опа ко лич не ау то су ге сти је

без ди ле ме
или да гла ва ви ри кроз ом чу 
или да гла ва ви ри из ру пе у до сад ном ле ду
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Бог те бла го сло вио, Кри се
си ну од при ја те ља
при ја те љу од си на
бри тан ска оштра, са му рај ска
вер зи јо по том ка

због тог ја та ко је ми при а ња уз
тор зо, гре је плу ћа и кич му
др жи врат на ме сту

оде вен
без бед но се би чан
у пра вој сам при ли ци 
да ис ко ри стим уза луд ност
лич ног, острв ског и кра љев ског је зи ка
и то је то!

гре шке у пре во ду и ма гла у сми слу
плод на су под ло га ме та фо ра ма
ко је су и из не над не и лич не
и нео че ки ва не и не ја сно нео д бра њи ве
или нео д бра њи во не ја сне

слу чај на ши фра до ши фре
без кон трол не се ман ти ке
ко пти ца до пти це
у ја ту
из над не из ве сног дво ри штва

ни back ни front 

И у тој ку ћи, у тој со би
Очин ска гар де ро ба
Оче ви су ве чи та стил ска фи гу ра
Обла че ње и пре свла че ње при пад ни ка
Пу бли ци на не за вр ше ном кон цер ту

Ов де на овом ве ли чан стве ном
Бал кан ском Фе сти ва лу ло го ре је
Где се за ту ри
По не ки
Po etfat her ком гла ва та ко до бро штр чи
Из цр ног па муч ног по ста мен та
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И не освр ће се ни због сти ха 
ни због тем пе ра ту ре
ни при пи то мље не исти не о се би.

Мо жда не ма ни дво ри шта ни пти ца
Ни шта сем
Не за бра ње не игре
си но ви ма
јав ним ре чи ма
и тај ним оде ва њем
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НЕ ПУ ТУЈ 
(се о бе, књи га за вр шна)

Не пу туј
од зва ња све ти ши бруј
Ма лак са лог ко мар ца ко ји се не уда ља ва
И док се ша ре ни смрад ве ли ке ба ре
Све што се ви ди 
Ка жњи во по на вља увод ни са вет

Не пу туј
Ово је нај леп ше што има мо
Ве ли ку ја му на пу ште не ци гла не
Об ра слу тра вом, вр бом, ба гре њем
Цр ко ти на ма и бул ка ма
Од љу ба ви се сто ји и пла че

Ђу бри ште ври шти и оби је но по су ђе ки сне
Ства ри су ни шта и кад су ле пе
А ти би да одеш
Не ста неш 
Да се ку пиш или про даш
Као збу ње но стра ши ло на гли не ној ли ти ци
Гле даш у под сме шљи ву да љи ну
Пре тва раш се у рас пе ће
Иа ко су ти ру ке спу ште не а сто па ла обу ве на

Не пу туј
Ни си спо ља ви дљив
 ни из ну тра под но шљив

спо па ла те је не из ле чи ва зем на до са да
ко ја с не ба од је ку је
као при зна ње
ни шта ни си учи нио
ни шта сам осе тио,
го ми ла ни чег у ни че му
и ти у из вид ни ци, с ма ло и сна ге и во ље
спре ман пра во из јар ка да кре неш

не пу туј
не на се дај на из ба вље ње
 јер још ни шта о то ме не знаш
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ни је ни тре ну так, ни ме сто
за ова кву од луч ност
не из др жи ву као јед и дрх та ви ца

за ми сли да по ве ру јеш
да је сву да стр мо, ова ко
блат ног и гов њи вог из гле да
да мно жи исте љу те му ве 
и тру је по ми ре њем
ни је љу бав за сва ко га
чак и кад уме да сви ра и пе ва

не из др жи во је сте
се ћа ње
ћу ти
пиј, спа вај до тле

не ла жи док са њаш. 
Усту пи ме сто га вра ну
да сле ти 
ли сту да пад не
псу да се ис пи ша. 
Ко мар цу да се окр ва ри
Све му што зна шта хо ће
И сви ма ко ји зна ју шта мо ра ју

Не пу туј
Ову ста ја ћу во ду,
Ово ни ша не ће огле да ло
Смрад ко ји се ша ре ни
И мно го то га не по зна тог
И окру жу ју ћег не ћеш од ла ском из бе ћи
Ни ти за бо ра ви ти,
Пре пун си кра ста вих ре чи
И зна ко ва од ро ђе ња

Увек ћеш штр ча ти
би ти сам на уз ви ши ци
ја сан, иза зо ван
би ћеш авет пред од ла зак
би ћеш ме та 
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са мо да утих не бруј око уши ју
да ин сект за вр ши сво је
ис пи је све што је пре о ста ло

јед и дрх та ви цу
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ПТИ ЧИ ЈИ ГРИП У СЛА ВУ ИН СЕ КА ТА 
(спој ка ве за и по сле ди це)

Се ћа те ли се тог да ту ма
Кад се про гла сио тај
пре вен тив ни ко смо по ли ти зам
и кад се од ви ру са до фе но ме на
пре ко све га, па и сти ха
без на де жном не жно шћу ши рио страх од пти ца

ис прав ка, бо ле сти

стих хо ће да бу де очит у слу чај но сти
и асо ци ја тив но сти
стих та ко одан не по у зда ној зби љи
не чуј ни ју нак не ис ку ства

збир ре чи у сит ној не пре во ди во сти
сли ко вит ко ли ко и под ми тљив
од зва ња ју ћи у нео све тље ном про ла зу
оки ћен и озна чен, све чан, сав од кљу че ва

вра ти мо се ми на пти це
и по ка жи мо се у не ви дљи вом за ко ну
све тла, про сто ра и вре ме на
пред суд би ном, ми ње ни без и ме ни прет плат ни ци
не скром ни ко ри сни ци са мо о бја шње ња

од кри ла оста ло је са мо лу ди ло
ко је се ри му је и пе ва
и по ко ја сен ка пре ко не чит ких сло ва 
 
од ја та са мо ис пра ћа ји

од цвр ку та са мо до ру чак

све што је пер на то као да је би ло
на ив но дав но

као и смак
огла шен пуц њем љу ске у тра ви и сла ми
у су вој
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за па љи вој, тач ки све та
где се бли зи на ро ђе ња и смр ти
на крх ки на чин веч но огла ша ва
кроз бе ле пу ко ти не




