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ЖИВ КО НИ КО ЛИЋ

ТАНКА,ЦРВЕНАЛИНИЈА

НА ЂЕ НА ПОТ КО ВИ ЦА

на ру бу њи ве за се ја не жи том
на ђох пра ста ру пот ко ви цу
и то ми је вра ти ло у се ћа ње
тре ну так ка да је јед ном дав но
крај ме не прот чао коњ
и слич на му пот ко ви ца
са ко пи те от па ла
он је хра ма ју ћи ка сао
а гри ва му је ко ви тла ла прах

*

та сли ка ка ко гри ва
ко ви тла пра ши ну
на ко њу чи ји кас по су ста је
са да ми облак ту ге
у дах уцр та ва

*

Ко ме у ср цу огаљ ти тра
Не ка ло ми сте не
Не ка не бо до ди ру је 
и што да ље не ка од ме не бе жи
од мог кут ка над по но ром
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на сте ни са мот ној
мо је је ста за она ста ра
на гри зе на пот ко ви ца,
она дав но за ви тла на пра ши на.

*

не ка ду го од је ку је
и не ка се од јек ду го по на вља
звук оно га што ти је
на ђе на пот ко ви ца до не ла

ПРЕ ШЛИ

Мно ги ви ше ни су на овом сви је ту.
Ми ли о ни, ми ли о ни,

ми ли о ни...

Љу ди, 
Па где су?

Здрав ко Кр ста но вић

Пре шли су пре ко ре ке
Не ко чам цем
Не ко је пре пли вао
Не ко пли ћак пре га зио
Ено их у хла ду под кро шња ма
На зе ле ним ли ва да ма
Пла вет ни лом оба сја ни
У бес крај утка ни
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ТАН КА, ЦР ВЕ НА ЛИ НИ ЈА

ко ко шке су пр ве осе ти ле
ка да се у стра ну по ме ри ло
и по че ло да по дрх та ва 
ла га но али упор но по у зда но 
тај те шки ход у та ми та шкри па
ис пр ва је два чуј на тај пра сак
ко ји се ду го при пре мао
а по сле је од јек ну ло 

то што је гру ди раз ди ра ло
и са тр ло по тку пла вет ни ла
и са тр ло сви та ње у гу сту ма глу
то што је уда њр но бо ле ло
то се са да као ек сер
у сре ди ште за би ло
и ди са ње пре се кло
то ли ко да тре пе ри
као тан ка цр ве на ли ни ја

ОСЛО БО ЂЕН

све га сам се јед ног пред ве чер ја осло бо дио
уз ви ше них ми сли
ме ло ди ја и ви зи ја
ста јао сам на вр ху бре га
и гле дао ка ко се спу шта ноћ
и осе ћао да том су то ну при па дам
и да мо гу под би ло ко је др во да ста нем
ту ју тро да до че кам
ту врап це и мра ве 
на го збу да по зо вем
ту где се ши ро ко
вра та иско ни отва ра ју
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ЦВЕ ТО ВИ, СЕ ЋА ЊЕ

се ћа ње на те бе под љу ћу је ра не
тим пре што су ра не би ле цве то ви
за то са да ра до до ди ру јем цве ће
и ра зна му име на на де вам
ка ква ни ка да ни ко ме ни ко ни је дао
цве ће се у бол не убо де пре тво ри ло
и не где се ис под ко же утка ло
са мо ње гов ми рис тра је
и ка да цве то ви не ста ју
и ка да цве то ва не ма
ко то чу ва се ћа ње
оно нај ви ше бо ли ка да се ра ду је




