
ГЛАСО
ВИ

Дра го љуб Па влов

УЛИ ЦА СЕД МОГ ЈУ ЛА

ма ли скок у бу дућ ност
док око под не де ве тог ма ја
про ла зим ули цом сед мог ју ла
но сим у ле вом џе пу
ста ру гло ри ју 
још увек рас ко шних бо ја
за ко ју се ба ца ло не ка да
пет гво зде на ца или де сет обич них
кли ке ра ку пов них
или чак два на ест лич но
пра вље них од гли не пе че них
па бо је них
пре ба цу јем је у де сни џеп
и окре ћем вр хо ви ма пр сти ју
у сме ру су прот ном од ка заљ ки
на тор њу ус пен ске цр кве
а у истом у ком се окре ће ова пла не та
ко ју зо ве мо зе мља
ко ју обо жа вам
за и ста
и чу вам
као не по зна ти чу вар

СВЕ ТАЦ
чар лсу спен се ру ча пли ну

ка да се за ба вљач умо ри
оста је пот пу но сам
цве том ти ши не за шти ћен
у гу стом про зир ном ми ру
у том од суд ном тре ну
он не по ста је све тац
ни ти то пре ста је да бу де
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OLE GU A PA

са три сви ра ча у на ран џа стом пла шту
  ве што из бе га ва ју ћи по ква ре ну ма шту
сре тох те у дру штву са ла во ви ма кр тим
   што ума ко ше из ра сти ња буј них
   на сли ка ма ан ри ја ру соа
      ца ра свих ца ри ни ка
ја ха ла си у шти кла ма ко ња зе ле ног
још увек у так ту la cum par si te
док те пра ти ор ке стар ху а на пе ре за
  ју риш на ста рим рол шу а ма 
   по на ра слој мла дој де те ли ни
опет си у сви ле ној блу зи на те гет туф не
      у сук њи беж на пе пи та
док им пе рио ар ген ти на пе ва о смр ти
     ан то ни ја вар га са ере ди је
а жу та го лу би ца сле ће на иви цу ва ло ва
на чи јем дну пре кри ве ном бар шу ном зе ле них ал ги
лик Је је Вај ве ро ве у су вој вен ча ни ци 
ла га но мре
док бан да пе ре зо ва ште па чип ку од тан га
док ко њи се де мир но пу ше и игра ју ша ха 
        на ме се чи ни на 
де те ли ни
са ња ју ћи ди ви је ку пи не и цве ће у ко виљ ском ри ту
ево кре ћем и ја го ло глав без рол шуа без бр ко ва
са мо у др ве ним на ну ла ма
кре ћем ти у су срет
да стиг нем пре по след њег так та 
још док ви о ли не цви ле хар мо ни ка ре жи
а ти ме од би јаш у беж сук њи ви чеш бе жи

а знам да ћеш ме ипак сти ћи
ти на рол шу а ма са по че тир’ точ ка
           на сва кој
а ја у на ну ла ма
са три сви ра ча у из ан ђа лом пла шту
     на пе пи та
за стах 
за спах у ри та ма сред ко виљ ског ри та
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и усних су тон пле ше мо ла га но
на ше та ли шту ста ре кри сти ја ни је
сре ће мо мун ка за шта фе ла јем
на оба ли са об лу ци ма
ћао ћао до ви ку је мо му углас 
про вла че ћи се из ме ђу так то ва
кô сле пи пут ни ци 
на рол шу а ма у на ну ла ма
он нас гле да са не ра зу ме ва њем
         ско ро збу ње но
а ми на ста вља мо ма шу ћи му
док се уда ља ва мо
оста ју ћи још не ко вре ме у ње го вом оку
сле пље ни пут ни ци
док не ста је мо леб де ћи у ва зду ху на
         бе ли ни плат на
пле шу ћи наш оми љен тан го
ole gu a pa

оле гу а па

ПОД НЕ

на ве ли ка вра та 
ни ко ни кад ни је ула зио
     ни ти из ла зио
ка да је мој де да Жи ван
ко га је цар Фра ња по звао у вој ску
и по слао на ис точ ни фронт
вра ћа ју ћи се по сле ду гих хлад них го ди на
из ру ског за ро бље ни штва ку ћи
у Гор њи Ко виљ у крај зва ни Гра ји са ло
сти гао на спрам су сед не Ба ба ша ни не ку ће
за ла јао је Фир ганц у ње го вој авли ји
и кад је ру ком до дир нуо ма ла вра та
по ред ве ли ке ка пи је кол ске

би ло је већ под не
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СТА ТИ СТА

чо век ска че
с бро да у ре ку
у уни фор ми
у но вем бру
филм је за вр шен
при ка зан
за бо ра вљен
а онај чо век
још увек ска че
с бро да у ре ку
у ста рој уни фор ми
у но вом но вем бру

АГРО НА У ТИ

они не је дре по мо ру 
   не го по коп ну је дре они
они не пло ве по во ди 
   не го по зе мљи пло ве они
на та ла си ма кла сја
што их ве тар пре по ви ја
бра не жит на по ља од ја та
га вра но ва
на дну ка да шњег мо ра па нон ског

они не тра га ју за злат ним
ру ном 
    не го за злат ним
  зр ном 
они тра га ју
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ЈЕ ДАН ДРУ ГИ БРОД

брод пре ла зи
пре ко др ве ног мо ста
брод је узан и ду га чак
мост још ду жи ужи
и при лич но стар
бла го се уги ба по дрх та ва
по сма трам
ако се мост сру ши
брод ће па сти у во ду
а ни је дан брод ко ли ко знам
не же ли да пад не у во ду
не го са мо да скли зне
али док гле дам пра тим
не де ша ва се ни шта нео бич но
брод је пре шао пре ко мо ста
и мир но на ста вио да ље
сво јим пу тем
не знам за што
слу тим да је на ње му
и мој отац 
на ко њу
на ста рој фо то гра фи ји
обо је ној де ли мич но
ја ши не по мич но
дра ги отац мој
у ка ји ти
у по смрт ној сви ти
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ХЕ РО НОВ ОБРАЗ

ац

ај де ци ке та ни

ре че хе рон мла дим ми но та у ри ма
кад га по се ти ше јед ног по по дне ва
кра јем ав гу ста
у по ве ћој гру пи
до нев ши му не што во ћа зим зе ле ног и по гле да
љу би ча стог
да ви де ка ко му је
за што ми опет до но си те су ве шљи ве и
све же смо кве кад зна те да во лим обр ну то
ре че он
и ка жи те ми нај зад за ко га сте гла са ли
на што се они по из вр та ше од сме ха
уо ста лом до бро ми до шли
ре че хе рон
и осе ћај те се као код сво је ку ће
а на те ре чи они на мах сло жно за спа ше
још пре за ла ска сун ца
а хе рон
шта на то он
хе рон ћут ке пр сти ма пре ђе
ла ко
по обра зу


