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АНА МИ ЛОШ

ГО ВО РИ ГРАД

по не де љак / сре да / пе так

те сан би цепс за ту ко жу
отва ра стри ју као око пич ке 

ко стур гле да бу дућ ност кроз рас цеп 
ви ди где ће да по пу сти 

огле да ла на гла ша ва ју ту ђе ма не 
али сво је ви де у бес крај 

утор ком че тврт ком су бо том и не де љом 
бо жан ства од ма ра ју са ња ју ћи у то на ма 
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по сле

де те љу ља љу ља шку
ве тар по ме ра кро шњу итд.

бе тон има пре ви ше ли ни ја да би био те рен
у ко ше ви ма осе пра ве гне зда

сва ке пр ве сре де у ме се цу
обла ко дер за ви ја опа сност

ма ме отва ра ју кал па ке пећ ни ца
гу ра ју гла ве у пу ше ћа те ста

та те спа ва ју као хр пе ли шћа
си ре на им сва ки пут на те ра мо ре у сно ве
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кич ма

ди за ли це и кра но ви нат кри љу ју град 
де фор ми са ни груд ни кош око ср ца 

зми ја с хи ља ду цр ве них очи ју пре пре чи ла је пут 
ста нов ни ци ни су би лу под оп са дом од 19. ве ка 

до цен тра мо же да се стиг не бар жа ма са шу том 
мост је фа та мор га на брун да ња мо то ра 

ве тар ци ма за ста ву с обла ко де ра 
под се ћа на нер во зну мај ку и упла ка но де те 

ако би ис пра вио ле ђа 
град би крц нуо ми ли он пу та 
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џе па рош

спрет ни пр сти као па у ко ве ни ти
ле пљи ви ји од ме две ђе ша пе пу не ме да

људ ски флу ид сав у си вом не при ме тан
сла на ре ка про ти че ка на ли за ци јом

пе ри фер ни вид увек ва ра
не то ни је био он

ула зи у пре воз кад из ње га из ла зи кон тро ла
во ли гу жву јер она не ма ли ца
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град

олу пи не су не по вер љи ви пу то ка зи 
сте жу и пе ку као пр стен од хро ма 

пи тај не ког за смер и ка жи прст ће увек по ка за ти ис ток 
фа та мор га на од љу ди ко ји по цуп ку ју у ко лу 

има че ти ри из ла за али са мо је дан пра ви 
пре по зна ћеш га та ко што се ни кад не ћеш вра ти ти 

(из бор из нео бја вље не зби р ке)




