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ДУХ ИЗ ПЛИН СКЕ БО ЦЕ
Ви ди, та та! Ве е е ли ка по мо ран џа! Тек про хо да ла
Пли ва сун це та ти но! Мо рем оба сјан бе лу так ва јан
По ве ре њем. Сва је ка ко тре ба! – сан ро ди те ља.
Очи ње го ве пла ве. Осмех бо на ци на лик. Увој ци од зла та.
Шта при ча? Да ли то го во ре опа сне аван ту ре шум ске и брод ске
Пред ула зак у сан или уи сти ну не што вре ба та ти ну ме зи ми цу?
Не ма вре ме на за пи та ња у све ту пре на се ље ном пре вра ти ма
Не ста ло је уто чи ште за од го во ре.

До ма ло час за ма јан ку лом од пе ска пре стра вљен
У во ду ска че не гле да већ гра би ша ка ма ро ди те ља
Што на гло из ра ста ју у опа сно сти. Не сти же да при ме ти
На о ча ри на дно при спе ле ни ти ма ри за ис ход бли ског
Су сре та са не ма ни. Из ла зи на по ље! Успе ва да вик не
Прем да дах хва та је два злим слут ња ма на пад нут
Ви ди оно че га не ма. Нај стра шни је бу ду ћи не по зна то.

Ве е е ли ка на ран џа ста ри ба! Кли че ра до сно она
Чи је вас пи та ње сте че но вр лим пре ци ма за бра њу је
Страх. Псов ке су ру жне. Мр жња вре ђа. Во ле ти тре ба
Уна пред. По го то ву кад не раз у меш. Пру жа ру чи цу
Да та ти по ка же то што крај ње плу та. Или на пу чи ни?

Иа ко на мах об не ви део он је ту да ра за зна бо цу
Плин ску у њој гас за ро бљен по ри нут ко зна кад.
Он мо ра зна ти да је ми сао би ло ко ја лак ша од во де
Сто га ка оба ли ми ра пло ве те шке ве сти о дру гој стра ни
Ода кле при сти жу из не мо гли од гла ди или ду ше ис пу ште не
Из те ла ко ји ма се мор ски жи ваљ хра ни.

Он је ту да на њу ши по ко ре ни ва здух африч ки
Бра ни ако тре ба сво је мла дун че од оста та ка оца
Уто пље ног у на ди да ума као је по гро му у то ку.
Што да ље де те скло ни ти од бо це ко ја ода ши ље
Кри ке осло бо ђе не из ко ли ба од пру ћа и бла та
Ур ли ке вој ни ка увек не при ја тељ ских ша пат
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Кри јум ча ра ду ша у бар ка ма из гри зе ним рђом
Шум за ма ха но жа пи ра та и ту пи уда рац са ме ста
Где врх бо де жа до че ку је кост.

Отац је ту да ви ди оца ко ји се мо ли за спас во ље них
Док ша ка ма ро ди те ља гра би ка бо љој оба ли пре кли ње
Дах да га не из да а бо цу да га од не се што да ље та мо
Где сва ка ко ви ше је сре ће не го у до му са да бив шем.

Шта је то та та?! Ври шти де те ста са ло у срећ ној по ро ди ци
У ко јој пом но од ме ра ва ју се то но ви и не по жељ на
Оштра ге ста би ва. Где су прет ход ни ка ко ка жу де ци
Дав но прог на ли срам ну лаж ко ли ка год да је це на
Оно га што за и ста је сте.

Пра зна бо ца си не! Ни је ни шта. Исти ну пре но си упла ше ној кће ри.
Ни шта ви ше и ни је та пра зна бо ца плин ска не са зна том дра мом
Трај но зап ти ве на. Пре ћу та но не ка не са зна. Или што ка сни је.
Цео жи вот је пред њом за са ве те о по жељ ном из бе га ва њу
Пло до ва Ме ди те ра на ри ба шкољ ки ра ко ва тра ва за њи ха них
Вре ме ном у ко јем су и они по ста ли љу до жде ри.
Пре ви ше при ли ка за ужас са зна ња о по том ци ма гра ди те ља
Пи ра ми да око ви ма по хра ње ним у мо ри ма ко ја пре да но
Ве жу пу сто ли не са жар ким зе мља ма плод не му зи ке
Роп ских ду ша. Јед ном пи та ће она ре ци мо о хип хо пу.
И та та ће мо ра ти да об ја сни блуз од нај го рег по чет ка.

Бар још ма ло не ка по ште ђе на упо зна је об ли ке
Зве зда ко ра ла њи ха ње тра ва мре жа и је да ра
Си ме три ју пот пу но исто вет них же на по гле да из ду бље ног
Под цр ним ма ра ма ма на ни за них на клу па ма крај оба ле.
Не ка што ка сни је ис ку си за луд ност че ка ња ко јим мо ре
Као и сва ка љу бав жи во та вер но шћу че жње уз вра ћа.

И ми рис ма сли не да мр зи што ду же зла то та ти но пре ле по
Да ле ко од сла сти гор ких уку са ко ји зре ло шћу оп чи не
Чу ла не из о став но та ко да ни шта дру го не осе те
До ча ри бо ла. Вин ску пит кост но стал ги је.

Ни шта од то га не ка не бу де са да
На овом ле то ва њу
Чи та вих го ди ну да на
Пла ни ра ном са мо за њих дво је.




