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МИА ЛЕ КОМТ

ИЗЗБИРКЕ„LETTEREDADOVE”  
(„ПИСМАОТКУДА”)

БРА ЋА

До ла зе сви ов дје
оку пља ју се на плоч ни ку
на ди ру на улаз
Ска чу на ци гла ну огра ду
ве ру се по ре шет ка ма
про ди ру чак и у ба шту
до пи ру до кро ва, те расâ
за кр чу ју про зо ре

До ла зе сва ко днев но
Сва ки дан сва ке но ве го ди не 
не же ле се ушу ња ти
си гур но не ка не оста ти
Вра ћа ју се са мо
сат за са том
др ма ју из те ме ља
за кла ња ју по глед
сва ки па и нај ма њи шум

Ку ћа је оно што по не кад оста не
тра го ви оп са де
хра на одје ћа хар ти је
кад се од јед ном
не пред ви дљи во
уна о ко ло ис пра зни
и пре ста ну се за тре ну так вра ћа ти
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НА ИН ТЕР ФО НУ

У овој ку ћи жи вје ло вас је си ја сет
би ја ше то јед но став на, пу на ку ћа
би ло је у њој жи вих и умр лих
све за јед но ви ше но
што би се да ло из бро ја ти
Би ла је то очи глед но по ро ди ца
Све вас по зна ва ти
зна ти куд сте се скло ни ли
ни је то ли ко ва жно
ти на при мјер
на по љу си од мах оста ри ла
нео д луч на из ме ђу п и з
зо веш че ка ње на ула зу
по сљед њи по глед јед ног пса

TE A TI ME

Сви сте по зва ни
на чај у пет у мо је спре ми ште
ме ђу ку ти ја ма с књи га ма ве шом
на мје шта јем лам па ма одје ћом ци пе ла ма
сли ка ма ко лек ци јом ше ши ра
три ки шо бра на ко са чи цом сло мље ним ћу пом
Мо ћи ће те сје сти би ло гдје
Не сје ћам се сто ли це гдје сам за тво ри ла
сло бод ни да ка же те оно што хо ће те
ми рис је уви јек тмо уга ше но ври је ме
са шо ља ма за мо та ним у пак па пир
ка жи пр ста и пал ца спо је них
пи јуц ка ће те да но ноћ но пра зних ру ку
као оно мад кô дје ца што смо зна ли
с крх ким се де фа стим на пр сци ма 
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ВАН РЕД НО ОДР ЖА ВА ЊЕ

Да нас се опет не што сло ми ло
Де та љи од те ме ља
до кро ва у гра ђи 
ко мад за ко ма дом
све ду жи спи сак из про шло сти
ка пот пу ном ра за ра њу
Ку ћа у ко јој се на ла зим
на ста вља пра зни ну
ко смич ким ва ри ја ци ја ма
Ско рих да на
чи шће ње ви ше не ће би ти мој за да так
бог да ми про сти
нај зад ћу до пу сти ти кр хо ти на ма да по чи ну

ОВ ЧАР НИК

Куц нуо је час да се при пре ми за твој до ла зак
на вра ти ма си на вра ти ма
да се опре ди је ли за је дан про стор
са нас дво је по свуд
За по чи њем пи са ње тр за јем
јед ним је ди ним на сил ним ге стом
по дрх та ва ју пр ве ри је чи
ко је ће мо рас по ди је ли ти у од су ству
за јед нич ке дје це јед но пи смо
Час јед ног је ди ног ов дје
што мно го то га зна чи
дво ма крат ко дла ким си са ри ма
кра јо лик наш је су но вра ћен
иш че ки ва ње ни је мо у си је ну 
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ДО РУ ЧАК С ПО ГЛЕ ДОМ

За Г. (А.) С.
Да ли ти но сиш на о ча ре
ју тр ос ме из не бу ха пи та
и од јед ном не знам од го вор
Ако да
Ког су об ли ка од ког ма те ри ја ла ко је бо је
Ако не
што то ва жно иза пре о ста је 
Мо ра ла бих на так ну ти сво је на о ча ре
и по мо ћу фо то гра фи је от кло ни ти ди ле му
Да ли ја но сим на о ча ре
пи там се по ла ко
Ако да 
он да не знам гдје сам их оста ви ла
ако не
ко ји је пра ви раз лог тра же њу
Ов дје око ло је ку хи ња из дје тињ ства
ма слац на пре пе че ном хље бу
по ла ка фе у ба ки ној шо љи ци
час у жа ри шту час из ван ње га
уз ти тра ње нео н ке ко ја нас све нат кри ва 

Пре ве ла с ита ли јан ског
Ма ри ја Бер гам




