
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ЕНЕС ХА ЛИ ЛО ВИЋ

ША КА ПЕ СА МА

НА СТА ВИ ТИ

све што је до са да ре че но да је до вољ ну осно ву 
да про ник не мо у при ро ду ства ри, ка же 
Епи кур. 

па ипак на ста вља.
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THE CAN TOS

реч је о ње му ко ји је же лео да пре да је 
на По ли тех нич ком ин сти ту ту.

не тре ба нам курс из ро ман ске књи жев но сти, 
осим то га, ко сте Ви?
ре че: дај те ми по сао и ви де ће те.

он. ко ји бе ше по но сан на ла вов ску ко су.
играо те нис. узи мао ча со ва ме че ва ња.
слао не жна пи сма. мр мљао се би у ри ђу бра ди цу.
ко ји је че сто тра жио се бе у Ве не ци ји.
ко ји ре че: мр тва је ари сто кра ти ја.

жи вео у мно гим из најм ље ним со ба ма 
и у луд ни ци. он. 
ко ји је же лео да без бол но под у ча ва.

он. ко ји упа де у по е зи ју као ка мен кроз про зор. 
пе сник. из дај ник. вр да ла ма. лу дак и уред ник.
ко ји је пре во дио Кон фу чи ја и та ко слу жио до мо ви ни.

ко ји је пре ска као епо хе као по то ке – са сти ха 
на стих као с ка ме на на ка мен. 

ко ји је про вео 25 да на у ка ве зу,
а ни је на пи сао пе сму 
о ка ве зу. о ње му го во рим.
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УО ЧИ ДУ ГОГ ПУ ТО ВА ЊА

не спо кој ни при ја те љу,
во лим те као бра та. и бри нем – ти кре ћеш на да лек пут.
чу вај се пре хла де. чу вај до ку мен та, чу вај тор бу 
и чу вај ка пу од за бо ра ва и од ве тра.
чу вај нов ча ник – ло по ви ха ра ју во зо ви ма и чу вај се ду бо ког 
сна, јер ду ги су им пр сти, а бр зо уђу ис под са коа, 
још бр же иза ђу. чу вај се и ла ких же на са ве не рич ним бо ле сти ма 
и са чу вај не што нов ца да се ку ћи вра тиш. 
не спо кој ни при ја те љу, за јед но не бри ни – не мо раш чу ва ти 
сво је де ло.
јер га не маш.
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ШПАН СКА ПО ЛЕ МИ КА

ја вља ју но ви на ри: 
у Шпа ни ји олуј ни ве тар. 

па ла ве тре ња ча на
про ла зни ка ко ји оста на ме сту мр тав. 

ко је крив? 

ве тре ња ча или ве тар? 
и ве тре ња ча и ве тар?
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ПР ЖЕ ЊЕ

гор шта ци мо ји, 
обу кли шта су има ли и кре ну ли у град 
да се ба ка сли ка за лич ну кар ту;

скром на, већ бо ле сна ста ри ца, 
има ла је де сет по ро ђа ја иза се бе,
али ни шта од ко зме ти ке;

уз дах ну ла; 

остру жи пр сти ма цр но са ти га ња
и на ма жи обр ве, не ка си ја ју, ре че де да;

ро ђен сам не ку го ди ну ка сни је, 
а тај пре при ча ни до га ђај
до бих као на след ство:

би ти пе сник;
да ти ле по ти све што не маш. 




