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ДЕ ЈА НА НИ КО ЛИЋ

НЕ ФЕР ТИ ТИ

НЕ ФЕР ТИ ТИ

Бу ди ма ња од ма ко ва зр на,
ме ђу же на ма сит на си и цр на.
Као ма ла ко ме та да ни ко ме не сме таш.
Спа зи ће те око ко јем си по треб на.
Ка ква моћ и ка ква си ла у ре чи ма: Она је би ла.
Ноћ је тру ла ко би ла.
Је смо ли икад оти шли на то кр ста ре ње Ни лом?
Као ру жи ча ста и си ва це па ни ца у пе ћи
ра си па се све што мо жеш ре ћи.
И ти, мо ја веч на Не фер ти ти,
ћу тиш над раз би је ним ко ри том.
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ЈЕД НОМ

То је би ло са мо јед ном.
Па шта?
Чо век је та да це ло га се бе дао.
Ле лу ја за ве са уз отво рен про зор.
Нај зад сам раз у ме ла.
Са мо јед ном, то је пра ва ме ра.
Он је дао сво ју твр ду ве ру.
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СИ РО ТИ ЊА

Ко уда ра у мо ју ка пи ју?
Ва тра на ог њи шту је два да ти ња.
То сам ја, си ро ти ња.
Жед на сам, дај ми да пи јем.
Ја пра зним шкри ње и ли ме не ку ти је.
Ја ле пим хар ти ју у про зо ре.
Ја бла го си љам на под виг и ћу та ње.
Низ тан ке ле де не пр сте ла ко скли зне 
на сле ђе но пр сте ње.
Ја од но сим свад бен ђер дан на пи ја цу.
Ох жед на сам, дај ми да пи јем.
Али ја имам де те!
Зар је ме ни не што све то?
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СУ БЛИ МА ЦИ ЈА

Смр за вам се у жи во ту
ко у за мр зи ва чу.
То ли ко је хлад но
не смем ни да пла чем.
Не ка пре ста не већ јед ном
ово муч но тра ја ње.
Збо гом, бе ла тех ни ко, пре ла зим
у дру го агре гат но ста ње.
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ПО РАЗ

Апа ра ти. Не умем са њи ма.
Пла шим их се, за то их ци мам.
Али шта смо ти ми кри ви?
То ли ко то га мо же мо да ти.
Зар не знаш да смо и ми жи ви
и мо же мо те из да ти?
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ПРЕД ОГЛЕ ДА ЛОМ

Да ли је Бог увек на мо јој стра ни?
Све се од ви ја по ње го вом пла ну.
Све је за пи са но на ње го вом дла ну.
Па ду го и сит но со ли по ра на ма.
Про си па бе смрт ни прах по стра на ма.
Ку па се у фон та на ма.
И Го спод по не кад ужи ва и пли ва.
Ал не од вра ћа сво је га ли ца.
Хо ћу ли увек би ти ми ље ни ца
под рас цве та лим гра на ма?
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УС КРС У БО КИ

Те гет бр да, ин ди го у во ди,
уве че та мјан из ме ђу мо ра и сво да.
Ус крс у Бо ки, ци мет и зла то,
за јед но смо ја и мо ја ма ти.
По сле ду ге шет ње вра ћа мо се ку ћи.
Би ва ли на све ту без бри жна сло бо да?
Ма ма ла ван да а ја сам ва ни ла.
Ја ве зе но плат но, ма ма чи ста сви ла.
Шта ће мо за ве че ру, по се стри мо ви ло?
И бли ста ја сна зве зда над пре во јем. 




