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ЗА ТО МА ЖА ША ЛА МУ НА
про ху јао си не став ши у соп стве ној
не зе маљ ској ло ги ци
где је др ве ће др ве ће а не др ве ће
а гле да ње је упи је но све тло шћу

за ми шља мо те та мо
је дан ко рак ис пред ан ђе ла
два ис пред ђа во ла
твој чу пе рак се де ко се
ле пр ша на ме ђу зве зда ном по ве тар цу
де чач ки се ке зиш
док их по ка зу јеш
уоп ште ни си мр тав
са мо си за о би шао
ту до сад ну ствар зва ну вре ме и ме сто

до са да си већ спре ман да
се опет при шу њаш иза нас
пре ско чиш пе то пи та ње ме лан хо ли је
не ста неш у на ред ном не мо гу ћем све ту 
пре но што се и освр не мо
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увек си их имао та ко мно го по стро је них 
је дан или два све та по пе сми
а по што им сви ма тре ба на ви ја ње
с вре ме на на вре ме
зна мо да ће мо те увек ви де ти на трен
ка ко про ле ћеш кроз сво је књи ге
от кљу ча ва ју ћи не из ре ци во
ме ре ћи вре ме уну тар и из ван ниг ди не
оста вља ју ћи нас да те шко ди ше мо
стра ни цу иза те бе

ке зе ћи се окре ћеш се за на ма
за дир ку ју ћи нас –

‘плес је ов де, та мо,
пле ши га,
пле ши га са да!’

(Пре ве ла са ен гле ског Ива на Мак сић)




