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ЗВОН КО ТА НЕ СКИ

ЖЕ ЛЕО САМ ДА ПИ ШЕМ

ЖЕ ЛЕО САМ ДА ПИ ШЕМ

Же лео сам да пи шем пе сму о те би –
да ски нем са те бе све ме та фо ре, ме то ни ми је, епи те те,
да бу деш го ла исти на,
слу жбе на и при хва ће на од над ле жних ор га на
као чврст до каз са мо од бра не

Же лео сам да ти на пи шем по ру ку
да те опи шем ка ко си ла зиш пре ма ме ни

по гле да при бра ног
не освр ћу ћи се иза се бе,
ко ли ко да про ве риш – да те не пра ти не ко

не у кро ћен и не при кла дан

Же лео сам меј лом да ти се ја вим
да по то нем у тво јој вир ту ел ној не жно сти
и да са му јем це ле но ћи ис пред укљу че ног мо ни то ра –
а да ми не из го ре очи од мра ка –
пре не го те ви дим на ја ви

на кон ду жег вре ме на

Же лео сам да ти пи шем пи смо
да те ми ло шћу на гра дим –
да је имаш за ре зер ву или ви шак,
ка да за бо ра виш да се на сме шиш

при по здра ву

Же лео сам да пи шем, али већ сам се пре до ми слио.
Та ко на ста вљам и да ље да же лим.
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НЕ БО

Пре не го што сам про чи тао пе сму на фе сти ва лу
упо зо ри ли су ме

да се ов де по ста је зве зда. На рав но, пост фе стум.
Не ко ли ко на сту па, ми слио сам, па чо век мо же

да се би ство ри и не бо,
укра ше но зве зда ма. Са зве жђе ко је тре пе ри.

Та ко је: апла уз при сут них по не ће те,
уз не ће те (из раз вре ме на, зар не?!),
уз диг ну ће те на пи је де стал. Он да ћеш на пла ћи ва ти улаз

са кон зу ма ци јом
(или де гу ста ци јом ви на), на твом не бу. Не ће би ти то

би ло ка кав до га ђај
за оста ле,
по ста ћеш при ви ле го ва на осо ба са ми стич ним ка рак те ром.
Сум њив за ви ше ор га не, је дан од иза бра ни ка.
Као што и не бо је (ру ку на ср це) ми сте ри ја,
чу до не ви ђе но. Оштро бек ство, за ку ца но ек се ри ма.
Вра ћа ње у фа зу на ших ак ни.

Пре на пу шта ња не ба вра ти ћеш кар ту
осме ху.

Осве та ле жи на дну вин ске ча ше –
ми ло за дра го
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ИЗ ЛА ЗЕ ЋИ ЗА ЧУ ЂЕ НО ИЗ КУ ЋЕ

Увек ка да се из ју тра бу дим
чу дим се ка ко је дан по но во осва нуо, а ја сам се ра са нио
стан је не по пла вљен, про зо ри не из гре ба ни,
рад на со ба ни је де мо ли ра на

чу дим се што ме гас и да ље слу жи као и при кључ ци
про ду жног ка бла ра чу на ра

ко тр љам се низ сте пе ни це и је два успе вам да при ме тим
да се ход ник ни је сру шио
У га ра жи ау то мо бил мо же да се упа ли од мах –
по тре ћи, по че твр ти пут
град ни је за де си ла ни ка ква но ва афе ра
не ма ра ди ја ци је, не ма епи де ми је гри па
па пу тем до по сла не сти жем да се на чу дим
да све још увек функ ци о ни ше
ау то мо би ли во зе, пе ша ци хо да ју
дим ња ци ис пу шта ју у за тро ва ни етар
још за тро ва ни је то но ве
а нај ви ши спра то ви ви со ких згра да
су још увек, на жа лост, за у зе ти са мо му шкар ци ма
рад ни ци Бе то на гу та ју
отров не пло до ве при из град њи ве ли чан стве них обје ка та
фи нан си ра них фон дом Европ ске уни је
и не све сно ва ри ра ју
из ме ђу бол ни це и гро бља,
пе сме се још увек не об ја вљу ју,
ма да у из да ва штву не пре ста ју да се гу ра ју

ве чи то ста ресред њено ве ге не ра ци је
што не зна чи, зар не, да су нас за бо ра ви ли и да тре ба

да се по ми ри мо
са ви шком за бра не, зам ка ма, на ра во у че ни ји ма
да се по но ви на ма вер гла ју са мо пра зне ре чи,

ре чи, ре чи
Ма ке дон ци у Бе чу не по ста ју Ау стри јан ци
иа ко за евре ме ња ју и по след њу ко шу љу

чо век је на ули ци још увек чо век
не кли ма гла вом и не по здра вља те,
а осме ху је се са мо он да
ка да те за у ста ви по ли ца јац,
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због пре ко ра че ња до зво ље не бр зи не.
„Да ли сте спрем ни да пла ти те ка зну од 1000 кру на?”
Ва дим по след њи ка зне ни ра чун
и ни че му се ви ше не чу дим.
Све је у ре ду, не ма ни ка квих про бле ма
и чу ђе ње мо ра јед ном да пре ста не.
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ПРО ЛЕЋ НИ УМОР, ДА НАС 
(ју че ра шња успо ме на)

Пр вог то плог да на ове го ди не
од ла зим од ку ће
јер ју че ра шња де ца, у ства ри,

увек на пу шта ју
дом
иа ко се пре тва ра ју
да су упра во до шла,
да са мо што су сти гла,

а ипак пре ла зе праг
да би љу би ли из ду же не

вра то ве
школ ским дру га ри ца ма, вр шња ки ња ма
за дир ку ју ћи их не при стој ним

сек су ал ним по ну да ма

Јед ну воћ ку увек по не су за
пут.

И по ла зе као пу же ви
са ку ћи цом на ле ђи ма.

А док по ста но ви ма,
по стам бе ним бло ко ви ма че ка мо
обе ле жа ва ње ју би ле ја

Пра шког про ле ћа
зе ва ју ћи у пла зма те ле ви зо ре

као слеп ци
у Бра ти сла ви на ја вљу ју не вре ме

са сне гом
још је та ма, ваљ да ће
осва ну ти дан са ме ћа вом
по ква ри ће план ту ри сти ма
ко ји код ку ће че зну за љу бав ни ца ма
при бли жа ва ју ћи се већ Бу дим пе шти
не мо гу да из др же, а да не кре ну у оби ла зак

ро ђа ка
у про ле ће им се баш ски та
ро ђа ци и љу бав ни це
ра ду ју се са мо по кло ни ма

из ту ђих гра до ва

У ту ђим кре ве ти ма но ге су ми
хлад ни је
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ду го се у њи ма успа вљу јем, а крат ко
спа вам

у ту ђем кре ве ту је и сва ка де вој ка
де вој ка ко ја има про шлост...

да се ни смо сре ли некадa
не где...

хммм... мо гу ће... у Бр ну?
Ах, ти дра ги кре ве ти!

Бо ље с то бом да ше там
не го са дру ги ма да пле шем
да се дим на клу па ма

по пар ко ви ма
на спрам са кри ве них
за љу бље них па ро ва

и да имам гле да о це, по дру гљив це

нашe пријатељствo тре ба ло је да
отпочнe
по но вем бар ској ки ши...
због то га од та да во лим

со мот ну оде ћу
и ка да ме бо ле ле ђа
опру жу јем се по по сте љи
са но вом, опра ном по сте љи ном,
сун це ме ња пра вац,

ја глас,
да на шња де ца не ури ни ра ју

у пе ле на ма,
већ јав но – на ули ци
про ле ће, ме ђу тим, по чи ње
ка да та ква де ца по је ду и

по след њи снег

Ве че рас се не вра ћам ку ћи
ло ше бу ђе ње је пра ће но

ки шом
ло ше с ду гом
или без ду ге,

са го то вим је ли ма, бра ко ви ма,
не вер стви ма, раз во ди ма,

не бо ио на ко ми ри ше на ка ми ли цу
про ла зни ци уна о ко ло има ју ли ца

не ком про ми сна:
ни на ле во, ни на де сно
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град је пун на ив них ганг сте ра
ко ји из гле да ју ан ђе о ски
(и ка да би ан ђе ли по сто ја ли
и ка да би би ли из ми шље ни,
вре ме ном по ста је
све јед но)
при хо ду им све тле пан та ло не

и из да ју их

ра до знао сам као Хри стос –
где се из гу би ше љу бав ни

са ве то дав ци
ко ји осу ди ше пор но гра фи ју?

Нер во зни ји сам на кон сва ке
ци га ре те

по ко јој ме ве ре ни ца
не пам ти

ка да ми из ди ше дим
не у ли це, већ у очи

без об зи ра на то што су не ки
љу бав ни ци го ди на ма,
а не ки не де ља ма,
на осно ву услу ге и за слу ге
(се и змич ка љу бав ис под бе тон ског

ја сту ка ре дов но спа ва)

Ноћ је ство ре на за бо ем ство
сви при стој ни љу ди, за чу до,
то ме се пре да до ше
У Ско пљу су се не сум њи во на мно жи ли

бо хе ми сти
(ка да ме ви ди те ка ко
за пи су јем њи хо ва име на,
про тре си те то пло мер!)

На кра ју пр вог то плог да на
ове го ди не

вра ћам се ку ћи
јер се ју че ра шња де ца, нај зад,
увек вра ћа ју ку ћи.
Да нас.

Пре вео с ма ке дон ског
Не над Трај ко вић




