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БОЛ НИ ЦА ЗА ЛУТ КЕ

БОЛ НИ ЦА ИМА ПО ГРЕ ШАН УЛАЗ

Бив ши љу ди на точ ко ви ма.
Не где ће да их ба це. 
Мр тви су те жи не го жи ви. 

ВЕЧ НОСТ ИС ПРУ ЖЕ НИХ ЧЕ КА ЊА

Осам буд них же на
У осам бол нич ких кре ве та
Са игла ма у ве на ма

Као ма ри о не те с гу ме ним узи ца ма
Од ло же не на ме тал на по сто ља
Че ка мо сво ју тач ку

Не ис прав не, оса ка ће не, оста вље не
Слу ти мо по вор ку бе лих при ли ка
И пре су де на ших про ро ка

НЕ ЗА БО РАВ

Не се ћам се ви ше
Ка да сам пре ста ла да па дам

Бро ја ла сам ве не
Ма пе све та
Ко је во де до те бе

ГЛАСОВИ

Ја сна Кин ђић
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Пу зи ла сам кроз цр ни цу
Да бих ти по љу би ла ко сти
Ко је сва ке но ћи са њам
И сва ког ју тра за бо ра вљам

Тр ча ла сам по вла ти ма
Тво је ко се ко ја цве та кроз ли ва де
Спу шта ла сам се као по нор ни ца
У твој за у век мир ни за гр љај

Ни је био хла дан као кад си ле жао
У свом нај бо љем оде лу
И ци пе ла ма из Лон до на
Ко је ти је стра нац обу вао
А ја че ка ла да се вра ти ва здух
И ау то ко ји ће нас од ве сти
сва ког на свој по чи нак.

Про бу ди ла сам се
Шест го ди на ка сни је
Као ше ста же на

Не се ћам се ви ше
Ми ри са тво је ко же и зно ја
Ко ји ме је чу вао 
да не про пад нем
Ис ко пао из ни шта ви ла
И по ста вио на пре сто

Ау то бус смр ди на чо пор, на то
Ка ко је чо век чо ве ку чо век
А наш свет у ком си га јио биљ ке
Са мо ме хур од са пу ни це

Биљ ке су умр ле за то бом
Ја, ево, ше сти пут уста јем

И све бо ље за бо ра вљам



48

ОД РАЗ

У тво јим очи ма ви де ла сам
Пра зну ули цу пред со бом и цр ве ни бр шљан
Под се ћао ме је на упор ност
Ом чи ко је су ме че ка ле на ква ка ма

Ја ка че љуст у ко јој си од ма ра ла
Нер во зног сме ха и за лу та лог по гле да
Па кле ног ле та иза груд не ко сти
Хла ђе ног ка фан ским на ме шта јем –

Гри зла је пут кроз пра зни ну и мрак
До нај бли же улич не си ја ли це
До све ће по ред за пу ште ног гро ба
Од ког све спо ри је бе жим

Мо је смр ти иду у чо по ру
И но се ша ре не ха љи не

БОЛ НИ ЦЕ ШЕ ТА ЈУ

Кад кре нем у шет њу
На гла ви но сим јед ну бол ни цу
Го лу бо ви не сле ћу

Кад кре нем у про дав ни цу
Око вра та ми се обе си
Још јед на бол ни ца 
Из ње ви ре лиф то ви

Кад кре нем на гро бље
Тре ћу бол ни цу но сим
Као сат на ру ци 
Че твр ту као на ру кви цу
Јед ну тре ба ту да за ко пам

Ис под кро ва јед ног до ма
Гу ра ју се че ти ри бол ни це
Две су пу сти ле ко ре ње
А две још увек ше та ју
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ОВ ДЕ СЕ ВРЕ МЕ ПРЕ ТВА РА У ПРО СТОР1

Скрет ни чар, са кри вен у опу шци ма
На па да и ра ња ва нас
Не при ме тан као сме ће крај пу та
На ко је смо огу гла ли

Из сва ке ра не из ле ти по пти ца
Ми, про фи те ри свог бо ла,
Цве та мо и пру жа мо бо дље
Про тив о тро ву об у че ном за сце ну

Пу те ви и рас кр шћа
На ко ји ма се сен ка сма њу је
Сце но гра фи ја је све јед но став ни ја
Вре ме за об ра чун је упра во

Сад

„ШТА ЈЕ ТО БОГ УРА ДИО?“2

Скрет ни чар је
за ба дао
јед ну
по јед ну
зве зду
у Ма лу Ноћ
као у ву ду лут ку

дир ке кла ви ра ку ца ле су
тај не по ру ке за Пти цу

уви ди и кљу че ви
про ди ра ли су у лут ку Но ћи

а Ма гла је пле са ла под цр ве ним
све тлом нео н ског су мра ка

јер је све тлост бр жа од зву ка

1 Ваг нер Пар си фал.
2 Пр ва те ле граф ска по ру ка Се мју е ла Мор зеа.


