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МИ ЉА НА ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ

КРАТ КЕ ПЕ СМЕ

Крат ка пе сма.
За бе зек ну ти смо над ту ђим бо лом.

*

Пи та ње да ли је др во му шко или жен ско по ста ви ла је уну тра шња 
уни вер зал ност.

Ап со лут на не бит ност бо ли.

При ти ском на зе мљу ву кли смо се ули ца ма.

Из гу бље ни не дељ ни ми ну ти оти шли су у не по врат, упра во ту 
где сам ја.

Јед на реч леб ди – умор!

*

Кре ну ла сам и ста ла.
По ред јед ног др ве та осе ти ла сам сра мо ту.
Из др жах све га два ми ну та.

Ве ћи на љу ди од ко је се оче ку је ши ри на ви ди ка 
за гла вље на је у ха у сто ру.

*
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Је зик ми за ве зан 
у иш че ки ва њу по врат ка.

Не ви де
пре ма те би сам.
Да ли си и ти ме ђу њи ма?

*

Из гу би ла сам се у овом све ту
И ни шта не раз у мем
И не умем да ми слим
И не умем да при чам
И не знам ко сам
Ни ко је он
И не знам где сам
И за што ни сам

*

Там но
Бе сми сле но
Пра зни на
Че кам
Не стр пљи во иш че ку јем
Му ка
По на вља ње
Ти хо
Нео пи си во ти хо
Не мо гу ће
Ро пац
Не раз лог
Све сност
Ипак

*

По вра так чи стој ра до сти
му ко тр пан пут.

У мно штву при ме ће ног
про ва ли ја мог ја!
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*

На го ве штај осло ба ђа
Уча у ре на у са мо ћи
Ства рам при вид

*

Оче ки ва ла сам сен за ци ју
Ју тро: 
по нов но уми ра ње
Ре чи за кр пље но про ла зе
По ноћ: 
од ла зак у без бед ност

*

По вре да
Бе ли на ко ко ши јег пер ја
По вре ђу ју нас љу бав ни ци
Мај ке нас по вре да ма уби ја ју




