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ВЕ СНА ЦВЈЕ ТИ ЋА НИН 

ЗА ГР ЛИ САН

ФО СИ ЛИ

Про вла че ћи се кроз 
мра чи ну за тр па не про шло сти
и жу ља ју ћи се о гру бе,
не за вр ше не зи ди не по ро дич не исто ри је,
про на ла зиш фо сил не остат ке
сво је ге нет ске гра ђе ви не.
Све је у те би,
а све је ван те бе.
Не мо ћан си да спе реш
остат ке ге не ра циј ског да ра,
про кле тог или бла го дет ног,
ко ји те као нај те жи воњ
пра ти у сва ком да ху, да ну и ко ра ку.
Во лео не во лео, то си ти.
Као и сви ми.
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ДРЕ МА ЊЕ

Док си за ва ље на у удоб ност
сва ко дне ви це,
си ва се 
Не бе са Обич но сти,
пре вр тљи во и пре ме ћу ћи се,
не си гур но осла ња ју
на не по сто ја не си лу е те
про ла зних ис ку ста ва –
тво јих мр ви ца сре ће и гру дви ту ге.
Гу биш се
у за ми шље ној ви зи ји
пла вих хо ри зо на та
не про ла зно сти, не до дир љи во сти,
је дин стве но сти и веч но сти.
Сне ваш.
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ВР ЛУ ДА ЊА

Вр лу дам
жи во том
као брд ска ко за.
Не во лим
мар шру те.
Же лим да бр стим
нео бич не
ви ди ке,
уди шем
из ла ске сун ца
и ута пам се
у без раз ло жне
ра до сти 
По сто ја ња.



238

БРЕ ЗА И ТИ

От ки да ју се,
при вид ном ла ко ћом,
укру ће ни ли сто ви
смр зну те бре зе.
Гле даш је
ка ко се пре ла ма
и осе ћаш
њен бол
кроз за ма гље ни
про зор.
Је сен је.
Вас две сте
са ме,
у крх кој бе ли ни
сво јих де во јач ких те ла.
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ПИ СА ЊЕ

Пи са ње је олак ша ње.
Отре са ње не из ре че ног,
а сми шље ног
у тре ну, у да ну, го ди на ма.
Ми сао ску пља дра го це не мр ви це
са не ис црп не
тр пе зе жи во та.
Ми го ље се из ср ца 
осе ћа ња
и из вла че из ду би не ду ше
при ка зи бу нов не, 
не до зре ле ствар но сти,
пре пу шта ју ћи се,
и кла ња ју ћи, 
пе ру.
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ЈУ ЖЊАК

Ди вљом но ћи
мах ни то ар ла у че
ле де ни Ју жњак.
От ки нуо се
са Ан тарк ти ка
и, др ско се
тро ше ћи у
кро шња ма
кр тих еу ка лип ту са,
ха ра
не ис пи па ним про стран стви ма
чед ног кон ти нен та,
док се ми сви
пре тва ра мо
да спа ва мо.




