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МИ ЛАН ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

ПА ПИ РИЋ ИЗ ЏЕП НЕ КЊИ ГЕ

ПА ПИ РИЋ ИЗ ЏЕП НЕ КЊИ ГЕ

та лас по та лас на оми ље ној гра ви ри

со ко ја се пра ви ла од бо го ва и ва зду ха...
ка да на кра ју шет ње, у сен ци пр вих ста ба ла,
нај зад ски нем бле ди ко мад плат на са гла ве
и ста вим га у зад њи џеп, не жно му и не чуј но
про те пам: ти си са мо мој, са мо мој, облак 
у пан та ло на ма... из ра ња ју ћи из ље ска вог 
ну тар њег ма ми ла ду би на пре ду ша

. . .

ста за, там но све тле кро шње
и отво ре на чар че ста ра 

и, би ло је ла ко, ду бо ко ду бо ко у се би,
из све тли на мр твих
пра ко ло за и гра ти... 
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ЈУ ТРО ЈЕД НОГ МЕ ТА ФИ ЗИ ЧА РА

парк по сле ки ше у Вр њач кој Ба њи

врх же ни не ци га ре те
бо је из ла зе ћег сун ца

ста за, из ла зна ру ка ста туе

на ко јој искре ка пљи це ки ше

о ср жи

о „без број веч но сти”

док се сен ке ме ња ју
из ко ре на
из осно ве

у бла ге ого ле ло сти
пре нас и њих
у од је ке
по ме ша не

док се све тло сти
ме ђу соб но од у зи ма ју

док се не бо ме ња –
за о кру же но, за тег ну то, на пу ште но, чуд но,
у ка ме ној
по зор но сти
та ко за ни мљи вој
из ла зној
из вр тло га
и вр тло га
све тлу ца вих

док не ким зе маљ ским ди са њи ма
(са ња рио сам)
за и ста по ла зи за ру ком
да ми ри ја де го ди на
ап со лут них про сти ра ња
об у хва те као удах
све те све жи не...
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РВА ЊЕ СА АН ЂЕ ЛОМ, ОДАХ

пре ма сли ци Мар ка Ша га ла

обла ци... руј но ја ло во те сто 
и раз ба ру ше ни чво ро ви све тло сти

ви си ба бе из над вод њи ка вог сне га,
астрал на звон ца и ми рис игле ног уха

сти сак бе ли не
ко ји по пу шта
и зе ни це

у углу со бе
мог оста ре лог
спа ру ше ног су се да
за ва ри ва ча

ко ји је по вре ме но, пу ше ћи, ша пу тао:
мић ко, мој мић ко...

и пун не ког го то во цвр ку та вог
гне ва зу рио у мо ју то плу
бес крил ну си лу е ту...
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ПОД СЕ ЋА ЊЕ

1.

...по чи њу ћи као кли ца ње – опа ле
ја бу ке – ко је се му кло за ко тр ља ло –
у јар ким за то ка ма ка сне све тло сти...

ноћ на пла вет, је сен, Баг да ла,
ме се чи на – ро со пре ља, 
тр чим...

отац је свог оца, ко ји се по ма ми ним
ре чи ма „прак тич но рас па дао”
по све ће но не го вао... ах, не под се ћај
ме на то, мо лим те, ре као је јед ном
го то во упла ше но, увек се тих да на
и но ћи мо же ви ше и ве шти је...
стр пљи ви је, не жни је

по том пи шем о то ме ка ко стр пљи во
и не жно до ди ру јем там не ку ти је
око се бе

у по дру му очи шће ном од др ва, 
угља, сме ха и дав не, дав не
све тло сти за су ка них ру ка ва... 
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2.

чи та ју ћи Хо ме ра

при се тих се ле пљи вих искри ча вих угру ша ка
(си ре на тра јек та и пр ве зве зде као сјај не коњ ске 
му ве из над нас), ка ко је мо ју па жњу при ву као 
сјај ка пљи ца по ред сто па ла... би ле су то круп не
ка пи бо ро ве смо ле ко је су па ле са ви си не, 
са за њи ха них ста ба ла ко ја су ме до ма ло час 
под се ћа ла на не што са су ше но и бо ле сно... 
ба кар них на гњи лих ду пљи... не што ка сни је 
ве дро и пре ну то до ди ру јем на пе ти ко жух
вре ме на, оба сја но бу се ње, игли це... 

. . .

млеч ни окус тек ста и но во ро ђе ни
огањ бри жно сти...

ју тар њи руј ко ји над моћ но 
ле жи на ти хим ја ји ма 

рас тр за ног, за мр ше но мо др ог 
сло ја осун ча не ви си не... 

и део де тињ ства ко ји се ла ко ума ра

ру ка, па пир на по преч на ти ши на 
ко ја ми лу је 

очин ски

од сут но
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ПРЕ ЦР ТА ВА ЈУ ЋИ ОМИ ЉЕ НУ ИКО НУ

...жбун из чи је гу сте жи ла сте 
та ме од је ку је из го во ре ни
цвр кут...

по том, иза гр ма ко ји се про ла мао, 
угле дах не ко ли ко де вој чи ца 
ко је су ста ја ле у злат ном ли шћу 

и пла вет...

(ка пи на ле гле на да љи ну... и, при се тих
се, из вла че ћи ње го ве обри се на кр сту, 
оне ја ло ве смо кве на пра шња вом вре лом 
пу ту, и кроз не из мер не окрај ке, по же лех
да је, та да, пра дах за без род ном бли зи ном 
пу стио...)

док са мог се бе до цр та вам као за ди ха ну
цр во то чи ну ко ја не у мо љи во во ди
у не ки дру ги свет

из над ма ху на стог за у мља
о сик та њу сна 
ко ји се че ва здух

у они ма ко ји су се 
чу ва ли не на сли ка них ан ђе ла
и го ру ћег гр ма

и чи стих чи стих ја та
ба че них у ам бис...




