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* * *
Ne brini
Kratko ću biti lud
Dok ćutanje ne prođe

Slutnja spava
U vrelom neredu 
Škarpine bez kostiju

Bio sam jelka nad tobom 
Previše svetla u pozadini 
A ti u suzama u snegu

Setio sam se 
Zašto sam te pitao
Kada misliš da me ostaviš

Bilo je možda divno
Znala si da se neću opirati
Da ću ostati ukopana jelka

Tresla si moje zimzelene žilete
tražila da se smanjim
Seća me oval pun magle i ikre
Preširoka pidžama za dvoje

Belinu ispod jutra
Kopam na debeloj usni
Što miriše na ribu

* * *
Kažeš da su stvari apsurdne
Samo kad osećamo da je tako
I zato moramo biti sami 
Neko od nas plače
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Buni te šta znači biti
Gradivna tišina štuca da sme
Pozivaš na borbu za čistije zube
Tek gnev prospeš u slivnik 
Ako ne zevam

Ne razumeš cvrkut ptica 
Dok izlazi sunce
Zapitkuješ zašto kazaljke imaju sat
Kako smo uopšte stigli dovde
Zujiš kao muva uvek pre budilnika

Nadimaš utrobu i zafale reči
Tako obznaniš da vidiš začetak
Treće biće koje podseća na nas
Nešto mi kaže da će tako biti
Kad pukne ti pidžama pa se razletiš

* * *

Ruke su nam zarobile egzil
Prognani u mesečni ciklus
Ostaću kao poslednji ratnik
Zatočen na ispaljenom metku
Prašina čista titranjem ekrana

Krvariš zalog za tišinu
Mir ti je privremena čežnja
Zagrljaj što odseca zglobove
Taj sićušni zastoj u jecanju
Reži na pospanu mrenu

Uzavreli obziri na jastuku 
Polažu ti grubo glavu
Odbeglo dete na prstima
Oslobađa višak dobrote
Svetački uklizava u šank
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* * *
Stojimo na trosedu sputani i smeli
Vodostaj raste u devojčici iz duplje
Istresla si kolonu neplaćenih brojeva
Radijator miriše na prokuvane krpe

Otima me praznina početnog stiha
Položio sam nezgrapnu glavu
Gde pupak krije da drhti

Branićemo naše grinje obećavam
Nasmejala si svet u kom se igramo rata
Lažem i dalje sve upornije trčim
Ne mogu da sustignem pokošeni smeh

* * *
Danas sam ostao bez posla
Vratih se na vreme
Presvučen u kućne haljine

Govoriš da je sneg neprijatelj
Skromnom čoveku
Raduješ se magiji pahulja
Nečije dete će trepnuti 
Trenutnu smrt televizora

Govoriš da mužjak koji skija 
Pod suncem
Sigurno vara svoju ženku
Plaši te otapanje snega u prodavnici
Kasirka je ponizila nečiju majku

Mlaz iz česme ledi lenjost 
Raskravljuje detinjstvo
Otežali oblak kriješ u sudoperi

Pahulje će se zaustaviti
Prestaćeš da lomiš nogu pod suncem
Primetićeš da više ne dolazim na vreme


