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МА ЛИ ГРАД СКИ КО МА ДИ





*

Овај град 

ни чи ји град
сва чи ји град

град у ко ме
ста на ри сви ја ју 
гне зда на дим ња ку

гре ју се у ту не ли ма
ис под над во жња ка

дво ри шта
и атом ских скло ни шта

град 
где по шта сти же
не по зна тим ли ци ма 
на бив ше адре се
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град

на пад па ни ке

од ју тра до ве че ри
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*

Прет по след њег
ок то бар ског да на

већ у 17 са ти и 20 ми ну та
по зим ском ра чу на њу вре ме на

мр кли је мрак

не дељ но по под не
ушу шка но 
у цр ни ква зар

бле шти пла зма екран
из ког се из ли ва 
ве ли ка во да

крц ка ју
зву ци пло че на 33 обр та ја

не ка да шњи идо ли
осе де ли и по ма ло се нил ни
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од огром не сре ће
ко тр ља ју ре чи

де вој ке се уви ја ју
као ви но ва ло за уз шип ку

на ран џе дре ма ју 
у чи ни ји на сто лу

Ку ћа из ла зе ћег сун ца
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*

По сла ла сам ти пи сме но
јед ну не ва жну по ру ку
упо зо ре ње

да ду бље удах неш ва здух
при по ле та њу те гип ке пти це

осе ти ћеш те жи ну сфе ре
ко ја се пре ко те бе стро по шта ва

док с на по ром одр жа ваш
при ти сак у уши ма

већ из ло жен ма пи
гра ни ца и ре ка

мре шка вом тр бу ху Ла ман ша
и бе зу бим ви ли ца ма Атлан ти ка

Ти, ја и не ства ран град
но ћас за јед но од зва ња мо
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*

Ви ше ни сам го спо да ри ца
ма лог трав ња ка ис пред 
ро ди тељ ске ку ће
што је одав но за ра стао у ко ров

оста до ше са мо су ве ста бљи ке 
не гда шњих об лих бо ко ра ру жа

Де бе љу шка сти ма чак 
са бр чи ћи ма ле њо чу ва
улаз у згра ду

не по вер љи во гле да 
но ве уку ћа не

Про пу шта са мо оне по зна те 
и сен ке ко је ви ше не ви дим
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*

Eg gen berg Schloss, Graz

И ево ме нај зад
пред јед ним ту ђим гра дом
ко ји не ка ко чуд но осе ћам као свој

Ба рок но зда ње са гот ским про зо ром
чи ји за вр ше так вла сник ни је до че као

За гле дан у ми сти ку ал ге бре
по угло ви ма осли ка не та ва ни це

Он да ка да се пла не та Зе мља 
од пло че пре о бра ти ла у гло бус

По сле јед не не за бе ле же не 
ве че ре са Ке пле ром

И сви ан тич ки бо го ви
до жи ве ли sal to mor ta le
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У ко јој год тач ки да сто јим
у то плој за ве три ни ода ја

На де лу је три јумф си не сте зи је:
фрезијe, кри ци, па у но ви
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*

Си мо ни да, Гра ча ни ца

До ђох по сле то ли ко го ди на
пред те бе
у опа сан и не си гу ран град

ал’ чи ни ми се да вид мој
јед на чи се с тво јим не ви дом

мој слух с тво јим смр зну тим слу хом
у ве ко ве тре пе ре ћи

кад ру ком бла го до дир нем 
мре ну над шу пљи на ма мал те ра 

за ми ри шу вр то ви де тињ ства и де во ја штва
кадa смо се обе ћа ле
оном ко га во ли мо

и ру ка за дрх ти
за у ста ви се на по ла пу та
мо га и тво га
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