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ДА НИ ЈЕ ЛА ТРАЈ КО ВИЋ

ОНА И ОН

ОНА И ОН

Још је до вољ но мла да
А опет
Мо жда је за во ле ла хлад
И ње го ву ти ху на рав
Ма да пла ва ко ри та 
Што ле же на оба ла ма
Бле дог пе ска
Ис под је се њих шу ма
Да ју на ду

Још је до вољ но млад
Па ипак
Мо жда су му ки ше
Ис пра ле и по след ње тра го ве
Kоје су му пре ци по ве ри ли
На чу ва ње 
Ма да ис пи са не хар ти је 
Што си ја ју ис под по вр ши на
Про зир них во да 
Да ју на ду 

Осе ћам да скри ва
Ле то ис под из но ше ног ка пу та

Чи ни ми се да му ви ри
Сун це ис под от коп ча не ко шу ље
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Мо гао бих се сав сме сти ти
У јед ном ње ном да ху

Мо гла бих се за кле ти 
Да ње гов из вор мо је веч но сти 
Са мо што не на ква си
Обо је

Ско ро да сам си гу ран 
Да би њен ка њон
Са мо мој зрак осве тлио 

Го то во да чу јем
Је цај ње го ве ко сти
Kоју крв љу би
Док ис пи су је
мо је име 

Kад би са да уста ла
И за тра жи ла да по це па мо
Kарте... 

Kад би са да устао
Да оку па мо свет
Да чист до не се
Но во ро ђе ни... 

Kад би са да... 
Она...

Kад би са да...
Он...
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KО САМ ЈА?

Ја сам мла деж на не бу
У об ли ку пти це ра ши ре них кри ла
Пр ви слој оке ан ских по вр ши на
Kроз ко је сун це нок ти ма про би ја
Пре жи ве ла бо ги ња
Што ти но ћу ула зи у кре вет 
И уди ше у те бе елик сир ин спи ра ци је 
Од бе гла ро би ња да на шњег до ба
Пре бе гла под твој кров
Да слу жи му шко сти не жног де ча ка
Ве шти ца ко ја је пре ва ри ла ин кви зи ци ју
И за ча ра ла тво је ру ке
Да ства ра ју о ме ни 
Не ви дљи ва же на
Kоја хо да свуд уз те бе
Ода ја
У ко ју са мо ти смеш да уђеш
Увод
Раз ра да
И за кљу чак
Kњиге о те би
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СЛУ ША ЛАЦ

Ни ко ви ше не же ли 
да слу ша о мо јој љу ба ви 
ни нај бо ља дру га ри ца 
ни Бог
ни ти

ипак
по сто ји не ко
ко је во љан да слу ша 

ето га ту је
ма ло да ље од ме не 
тур пи ја ро го ве
и уда ра ре пом
од за до вољ ства 

у мра ку знам 
да ме и да ље слу ша
по удар ци ма
и ужа сном гро хо ту

не ка га
не ју рим га та мо
ода кле је до шао

бар ме слу ша
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ЏУН ГЛА

Цр но тр ње 
пре кри ва ми ко жу. 
Мо рам опет за Ин ди ју 
да ви дим му дра ца. 
Он је ту на ме сту мо га до ла ска 
и пр стом упе ра ва у прав цу џун гле. 
Пра тим га. 
Џун гла је де тр ње. 
Го ла сам. 
Го ла пред му дра цем. 
Ва ди из тор бе са ри
и обла чи ме. 
Џун гла је за во дљи ва као ти, 
ка же, 
Бу ди ње го ва џун гла! 
По ка жи му да је он краљ џун гле, 
али ни ко и ни шта без ње! 
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KАДА МИ СЛИМ НА ТЕ БЕ

ка да ми слим на те бе 
мо ји ко ре ни
хра не се ху му сом
пи ју во ду
бу бре
и ши ре чи та вом зе мљом 

му шкар ци 
са ви ја ју гла ве
укла ња ју ћи се по бо жно
све сни не мо ћи 
пред бо гом 

а ти
го спо дар
че шљаш мо је ста зе
пр скаш ете рич на уља
по мо јим по љи ма
пе реш сво је ра не
на мо јим тер мал ним из во ри ма
за спи ваш у мо јим до ли на ма
где си се би
ис ко пао гроб
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СЕ ЋА ЊЕ

кроз про зор
јед не ме ни од не куд по зна те ку ће
при ле пље на уз ста кло
по сма трам ка ко све ће по ку ша ва ју
да угре ју не ку де вој ку
до бер ма ни се де око ње и сви ра ју ви о ли не
га вран у свом све ча ном оде лу
сто ји крај де вој чи них но гу и не што го во ри 
бе ли леп ти ри кли за ју се
по са тен ској ха љи ни на ње ном сто ма ку
брод са стра ном за ста вом пре кри ва ме сец
ве тар се кла ди у свој жи вот 
да га ни јед на кост но ћас не ће из бе ћи 
из све ћа из ла зе го ле ви ле 
и игра ју гро зни ча во 
тру дим се да се се тим ко ја је то де вој ка
кад сам је по след њи пут ви де ла
за што та ко ле жи
тек ето ви дим те бе
ула зиш у со бу
ва тра же ли да ис ко чи из ог њи шта
до бер ма ни ба ца ју ви о ли не 
(као пре кри ве не пе ном за бри ја ње 
њи хо ве њу шке ли че на ри бе ван во де) 
пра ве ко рак ка те би и ста ју
ба ца ју по глед на де вој ку
и пре тва ра ју се у во шта не фи гу ре 
га вран се по бо жно уда ља ва у је дан угао
леп ти ри ме ња ју бо ју у цр ве ну
и гу бе кон тро лу над кли заљ ка ма
ле пиш усне на че ло де вој ке 
на ме шташ ње не пра ме но ве
дрх та вим пр сти ма
ва диш цр ве не леп ти ре
са кри ве не ис под сво је ко шу ље
и по ка зу јеш их де вој ци
али она оста је мир на
хва таш се ру ка ма за ко су 
и окре ћеш око се бе 
све док не по ста неш 
ве ли ки пар очи ју
Из не на да 
се тим се све га




