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МЕ ДУ ЗА ПО ПРА ВЉА СА МО ПО У ЗДА ЊЕ  
РА ДЕ ЋИ ПЛЕ ТЕ НИ ЦУ ОД ЗМИ ЈА

Зми ја го во ри дру гој зми ји, го во ри тре ћој зми ји, че твр тој:
У ва ку у му оте те ље по те ви ди мо 
ка ко се дан рас тва ра као орах 
кад уда риш гла вом о зид,
али не ћеш уну тра про на ћи бо га 
или дје вој чи цу ко ја се ско ком с љу љач ке 
за ра зи акро фо би јом
Ни си је ди на ко ју не ра зу ми је мо, 
вен ти ла тор по ти ску је тје ско бу срп ња у ли це,
а не мо же пре ве сти ље то
Зби ља, ље по та ти је ото пље на у зми ји ну ду љи ну, 
али не знаш што је ме тар
Уви јек је по треб но за не чим жа ли ти
да се лак ше под не су сит не про ла зно сти
У опра ној ко си из ле гла се чу де сна ми зан тро пи ја, 
ко ли ко то га шам пон мо же од ве за ти из гла ве

Што мо жеш учи ни ти с ока ме њи ва њем ко же
и ин фра цр ве ним сен зо ри ма? 
Ви ди мо ка ко си про гу та ла ста до ова ца, 
њи хо ва ву на ме ке ће чу де сну то пли ну, 
али пр сти су ти хлад ни 
као да уви јек из но ва на слу ћу ју:
У хра му је ти ши на из ду би ла про зо ре 
и под је зи ком раз мо та ла у бо гу 
од луч ност да те раз ло ми
Твој бог је си ло ва тељ, али је бог
и свој гри јех пре ба цу је на твој је зик
Је ли ти гле жањ био пре гла сан?
Ко ље на пре от кри ве на?
Је си ли по гле да ла пре на гло у под?
Је си ли пре спо ро? 

Ме та мор фо за ко се у зми ју слич на је 
пи та њу сло бод не во ље у усти ма де тер ми ни ста,
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као кад без кар те уђеш у влак 
да са ви јеш кич му у би јег
па те кон дук тер ухва ти 
Као кад уђеш у биљ ку да на у чиш шу тје ти,
али те цви јет пред у хи три

КВАНТ НА ПЕ ПЕ ЉУ ГА

Јај ни ци ор би ти ра ју због мра мо ра,
смр зну та шут ња ус пи ње се бо со но гој у то пли ну
Без га ћи ца ра зу ми је 
да сва ку же ну на пу сти ко жа, 
док пе ре му же ва ле ђа 
или у њу пе не три ра че тве ро ка рат на кру на
Пти це из ср ца по ли је ћу на ау то пи ло ту
и по тко зна ко ји пу та
про ми шља се стре 
као не пре жа ље ну то пли ну 
си гур на да јој не до ста ју
као што сва ком не до ста је 
ба ти на ко ја је би ла пред ви ди ва

Њен жи вот не ста би лан је по глед 
на уса мље но ли сто пад но ста бло
Вра не за сла ђу ју ври је ме
гла сним рас пра ва ма
Кад их чу је, уми шља при ја те љи це 
с ко ји ма ду го го во ри о љу ба ви у ме та фо ра ма,
да се огра ди од слут ње не срет но сти
Ка же да је љу бав за кла на пе рад 
или про стри је ље но кри ло 
Мо гу ће су раз не ин тер пре та ци је
У кре ве ту дан на пет 
до из не мо гло сти,
на мје штај из ди ше ли је ност
До сад но је, ако не и опа сно, 
кад принц до ла ском
охла ди ки сик до кон ден за ци је
ута па ју ћи је за гр ља јем
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Њен кон ти нент са би јен у не ис при ча но ти је ло
Стра хо ви су со бе ко ји ма тап ка ју
же не уча ху ре не у не ис прав не мет ке,
же не – обла ци за при ват ну ко лек ци ју об зо ра

И све би то би ло до вољ но
да је не бо мо гу ће 
угра ди ти под ку ћу

ВЛА КО ВИ ИЛИ О ЉУ БА ВИ ПЈЕ СНИ КИ ЊЕ  
ПРЕ МА ВРОН СКОМ

У бр зој крет њи вла ка 
су ма гли ца ра зр је ђу је ин тер пунк ци ју 
и об лик жи во ти ња крај це сте  
Кра јо лик бе сми сле но де фи ни ран 
као ме та фо ра или сли је па ули ца, 
из ра сли на на че лу гра да ко ји уз це сту уз га ја  
тор зо шу ме или пје сму,
бож је ка шље ве у елек трич ној мре жи

Шут ња је по ку шај исто вре ме но сти свих мо гу ћих ис хо да, 
та ко пу то ва ње раз гра ђу је ти је ла
У јед ној од из глед них ствар но сти  
ра зби је на ре че ни ца упра во је осви је тли ла га лак си ју
и ја сам та су и ци дал на је дин ка из ро ја му ши ца 
ко ја над гла са ва пре пир ку с трач ни ца ма

Тре ба ла сам зна ти да је уред ност, не љу бав
ис пра ван на чин ко му ни ка ци је са сви је том  
Пе дант но сло же не ко сти, го ди шња до ба, ме та мор фо зе  
пје сме по ре да не по абе це ди, хер ба риј  
Не што из ме ђу нас опу сто ши ло је по ља жи та ри ца, 
са да смо африч ка глад и не и ма шти на, 
пре се ље ни из ср ца у из ли за на сје да ла  
да уз го ји мо бли скост, раз вод ње ни

При је не го све мир по нов но за жми ри 
ре ци ми, Врон ски, 
је су ли ти пр сти још у мом ме су?


