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УДЕС БАЛОНА
креће са трга крај раскошних здања
удара у терасу бљује руши врх фасаде 
лети наглавце

хоћете ли да вам запевам једну
наполитанску у пола гласа 
док купимо отпатке око стола
суве птице 
луда дебела девојчица хоће да их сади 
коре лубенице закопава 
потомак краља хамада 
a сто смо добили на услугу као 
посебну повластицу 
маринирани дечак препознаје 
мирис особе зле на зеленом стаклу 
чаше из које пије крв трешње

коњи послати у огромни акваријум
или су пак они јако ситни
да пронађу кога ли
тешко али упорно се пробијају
кроз воду преко подводних стена
испреплићу им се удови у венце
микеланђелове

СПОРИ ДАН
споро пролази дан 
кад су нам спаљена крила 
још смо опијени димом

ГЛАСОВИ

Драгољуб Павлов
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КИЧМА
песак наг кроз косу теме засејава 
клизи низ зидине врата 
трбушнолеђно наниже 
помињу се једра прса руже од станиола 
ветар са пучине доноси сребрне рачије ножице 
на жал их наноси оставља расклопљене 
при додиру длаком топе се слузе 
пешчаном модрином расуте ушне шкољке 
гмижу лавеж стреме химни помирења 
ситне седефне љубави светлуцају у очима 
плутају једре нимфе крти аполони
златносланом балавозеленом морском пеном

СУТОН
бродић je још увек спавао привезан 
са нејасним временом одласка 
што се лепо могло пратити 
са мог прозора на другом спрату 
кроз шалукатре
у бочној уској улици један човек
пронесе лимун жут
кад изби на мали трг хитну га увис
баш у мимоиласку
са младом женом у црнини
савршеним покретом
као гудалом пo образу сутона
и док сам са пажњом пратио
где ће пасти
уместо њега одједном паде 
мрак
тако нагло
ко одсечена ноћ паде с неба 
убрзо и шарени летњи жамор 
потпуно замре

сутрадан се о овоме доста причало 
међу гостима и мештанима 
помињао се и лимун и човек што га хитну
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наводно учитељ виолине
тобож лимун беше знак 
за састанак тајни
лимуноноше и мимоилазнице у црнини 
те да у одсудном трену паде и неки човек 
са другог спрата 
док je отварао шалукатре

истога дана
мени идућег
нестаде поспани бродић
распитивах се када je испловио куда
нико не знаде ништа поуздано
чак га се и присећаху тешко
све мислим
док гудалом лагано клизим 
преко вена
можда су заиста њиме отпловили
бацач лимуна и црна жена
јер их од тада
више никада не видех
a и себе виђах
знатно ређе




