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ЖЕЉ КО ВУ КО БРА ТО ВИЋ

ЗНА ЦИ ЗА УЗ БУ НУ

НЕ МА ПО ТРЕ БЕ НА МА ГО ВО РИ ТИ КА КО
War chan ges its ad dress

Као што је оп ште по зна то
Рат ми је ња адре су
Кад уне се све ства ри
На ула зним вра ти ма 
Уред но
Не кри ју ћи се 
По ста вља исту пло чи цу 
Са пу ним име ном
Је ди но про сти ре 
Раз ли чи те оти ра че 
Ис пред пра га
Не кад су то цвјет ни де зе ни
Пти це у ле ту
Или они јед но став ни 
У бо ји пје шча не пла же
Ни је склон ап страк ци ји 
Ни ти то ли ко ци ни чан
Да по ста ви кр па ру са нат пи сом 
До бро до шли
Јед ном је 
Ка ко ми је ре че но
То био оти сак
Обла ка 
У об ли ку јар ца



227

Ко ји је про шао тик из над 
На ших ку ћа
Не по сред но пред Ве ли ки рат
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ПЛА ВИ ПРО СТОР

На зи ду сва ке уста но ве 
Мо га дје тињ ства
Као оба ве зни ин вен тар
Ста ја ла је та бла
Са зна ци ма за уз бу ну
У слу ча ју опа сно сти
Нот ни за пис
На јед ној ли ни ји
За тру бу Све ви шњег
Упо зо ре ње
За сва ки по је ди нач ни
То пот ја ха ча апо ка лип се 
Би о ло шкохе миј ски
Ну кле ар ни
Ка ко у исто ри ји 
По не кад на сту пе пе ри о ди
Кад чо вје чан ство за пад не у еу фо ри ју
Ми ра и љу ба ви
Та ко су при је из вје сног вре ме на
Да нас пред ста ве у нај бо љем свје тлу
Ода сла ли у ко смос
Злат не фо но граф ске пло че
Са угра ви ра ним по ру ка ма 
Но се ћи се ми шљу да ће та мо не ко
У ме ђу звје зда ним сфе ре ма
Тро ши ти ври је ме
Де ши фру ју ћи рас по ред пла не та
Сун че вог си сте ма или
Пак чи та ти наш ДНК за пис 
Уз зву ке Бран ден бур шког концертa
Али 
Ни је пр ви пут да
Ово зе маљ ска па мет
Не ма ре ћи за уни вер зал ну ло ги ку 
Ни је схва ти ла
Да би са мо јед на 
Дрх та ва цр та 
Зна ка ва зду шне опа сно сти
Не ду жа од дла на
Ци ља ним при ма о ци ма
Раз ја сни ла све 
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Без остат ка
Иа ко ни кад 
Ни су 
Удах ну ли зрак
Ис под пла вог про сто ра
По ко ме ле те пти це
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ХИ ПА ТИ ЈА

У Алек сан дри ји је жи вје ла же на
Што је умје сто ср ца 
Но си ла број
Не у пе жо ра тив ном сми слу
Да ни је га ји ла 
Осје ћа је ни за шта 
Ни би ло ко га
Не го број ко ји би 
Ка да се пра вил но по ста ви
Мо гао би ти 
Је дан од кљу че ва 
Та да шњег сви је та
Ко ји је по на шој 
Су же ној прет по став ци 
Имао не што ма ње ка та на ца 
Не го овај наш
C P Ca vafy иа ко је ви ше пу та
На га зио на оти ске ње них сто па
Ни је ни по ку шао да их сли је ди
Свје стан шта сто ји 
Ис пред ње га
Ослу шку ју ћи на до ла зе ће коракe
Ве ли ког гни је ва
За то 
Кад је већ са знао
Да ври је ме про ла зи 
У овом гра ду 
На исти на чин 
Као и у бо љим гра до ви ма
Слу те ћи да ви ше и не ма сми сла
Тра жи ти из лаз из свог угла
За што ни је 
Бар раз лу чио је зич ку ди ле му
Са чим су јој одва ја ли 
Жи во ме со
Од ко сти
Шкољ ка ма или цри је по ви ма
Све до сре ди шта
Не слу те ћи да је број био
Са мо по ет ска фан та зи ја
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МА ТРИ ЈАРХ

Не знам да ли је на ра тив
Са мо на ра тив
Али чи ње ни ца је 
Да су сви има ли не ко га
Ко ме се све бу ду ће по том ство
Хва та ло за ску те 
Мо ја африч ка ко ле ги ни ца 
Ми је јед ном по ме ну ла
Да је ње на пра ба ба 
Рас тје ра ла
Чо пор глад них ла во ва
На о ру жа на са мо шта пом
Прет по ста вљам да је то 
Она иста осо ба
Што је на аме рич ком ју гу
На тре му ко ли бе
У су то ну
За гле да на у да љи не
Си гур на да ће ње но ври је ме
Тек до ћи
Сми ре но пу ши ла на лу лу 
Од ку ку ру за
У дру гом не чи јем за ви ча ју
Јед ном ру ком је из вла чи ла
За пре гу све са те ре том
Из бла та
И од ша ле 
Ру ши ла по не ко ли ко 
Нај сна жни јих му шка ра ца
Оста вља ју ћи чи та ве ге не ра ци је
Оби ље же не пра ши ном
На обе плећ ке
Не знам
Шта тра жи у мо је ври је ме
У бу ти ку на Ко лум бус аве ни ји 
Ако не 
Да нас и да ље оба ра 
Са но гу
Пре по знао сам је 
Док је пре тр ча ва ла ули цу
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Шу ште ћи сук њом
Као срп ска же на
Док ко ра ча
Из ме ђу два ра та
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ЛИСТ АТА ВИ ЗМА

(Гој ку Че ле би ћу, ко ме је са вр ше но до бро по зна то мје сто
а са вла дар је вре ме на о ко ме пи шем)

Са си гур но шћу вам не мо гу ре ћи
Ка ко сам се опро стио 
од Ми гу е ла де Сер ван те са
(Mi guel de Cer van tes Sa a ve dra)
Да ли сам му се бла го на кло нио
Или сам са мо мах нуо ру ком
Али у сва ком слу ча ју 
Би ло је то дав но
Мо је за ни ма ње за ње га 
Углав ном се та да и за вр ши ло
Мо жда ме је је ди но коп ка ло
С ким је био у до слу ху и 
Ко му је до ту рио кључ од вра та
На ко ја је пу стио бу ји цу 
Суб вер зи је
Чи је та ла се 
Ни да нас не мо же мо об у зда ти 
Или ка ко се 
Уга ше них чу ла
Мр тав 
Кре тао че ти ри сто ти не го ди на
А да му не уђу у траг
На кон све га то га
Да бу дем до кра ја по штен
Ни ти сам имао же љу
А ни мо гао на слу ти ти
Да ће нам се пу те ви 
По но во укр сти ти
Али ка ко јед но став но по сто је мје ста
На ко ји ма се тач но у од ре ђе но ври је ме 
Нео бја шњи во су сре ћу не спо ји ве ства ри 
Та ко са да ов дје 
До ла зим до из дан ка 
Гра не Ми гу е ло ве по ро ди це 
Што се при ми ла у Мек си ку
Раз ви ла до не слу ће них раз мје ра
И чак јед ним ли стом 
До ди ру је зи до ве 
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Је дин стве ног мје ста 
Не ми ло срд не ствар но сти 
Ми лу ју ћи па стел не та пе те 
Со бе Са вје та без бјед но сти1

Гдје су ве ре но 
Ма чем са два сје чи ва
Озбиљ ност вла да
И да по сег нем још јед ном
За оп штим мје стом
Ка ко не по сто ји ствар 
Ко ја у свом са ста ву и у нај ма њем тра гу
Не са др жи сво ју су прот ност
Та ко на ве де ни лист 
Лист ата ви зма 
Бра не ћи по ро дич не бо је 
Сва ки пут не по гре ши во 
За тре пе ри
На нај ма њи знак 
Спо ра дич ног сми је ха
Што по не кад на трен 
Кроз за тво ре на вра та 
Осви је тли 
Глат ку по вр ши ну 
Mонолита 
Смрт не зби ље

1 Са вјет без бјед но сти Ује ди ње них на ци ја (The Uni ted Na ti ons Se cu rity 
Co un cil)




