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БЕЛЕ ЛАЂЕ

Ноћас су на Кеј стигле две беле лађе
Путници још спавају
Јапанке и Јапанци
Немице и Немци
Швеђанке и Швеђани
Неки већ воде љубав
Таласићи запљускују округле прозоре
Узбуђују их

Плове од Црног мора
Одушевљени су Дунавом
Валовима виолинама валцерима 
Слушају водиче и ишчуђавају се
Све је тако необично егзотично
Толико ратова толико похода
Снимају неуморно снимају
Шаљу мејлове скајпују
Видели су Трајанову таблу 
Сликали се на Калемегдану
На Петроварадину

Све им је занимљиво
Бележе чудновате речи
Ћулбастија ћевапчићи бурегџиница
На броду је све под конац
Особље услуга храна
Посуђе столњаци вино

На копну је други век
Опушци лименке пластика
Нико не зна енглески
Људи пљују на улици
Збуњено се смешкају
Пред странцем некако смекшају

ГЛАСОВИ
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Путници из белих лађа су докони
Знатижељни можда мало ћакнути
Сликају тврђаве мостове рушевине
Тамбураше у чарди клошаре
Оронуле фасаде просјаке
Чопоре паса луталица
Гомиле отпада око контејнера
Праве селфије на сваком кораку
Смеју се стално се нечему смеју
Говоре брзо и неразумљиво

Беле лађе клизе попут лабудова
Њихови путници долазе из других светова
Имаће о чему да причају кад се врате
Имаће шта да показују сате и сате

Дунав протиче кроз десет земаља
Поред њега живе чудновати људи
Који никуд не путују
Непристојно зуре у странце
Кад их нешто питају слежу раменима
Загонетно се смешкају
Туристи су за њих маторе циције
Размажена белосветска господа
Само се сликају лудирају

Десет дана на Дунаву
Како је то узбудљиво 

Људи који живе поред Дунава
Умиру од досаде 
Зависти и мрзовоље
И вазда сањају да ће једном бити боље
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ЧИЧА ВИЛИ

Чича Вили улази у авлију 
натоварен мердевинама четкама кофама модлама
каже добар дан
меша креч и боје
пење се на мердевине
хода на њима као на штулама
не пуши не пије не псује

За ручак има парче сира кришку хлеба
и главицу лука понекад сушену рибу

На газдаричина питања и примедбе
одговара ммм мммм ммм да да да 
увече каже довиђења и одлази

Чича Вили био је у Аушвицу
Тамо су му остали мајка и отац
браћа и сестре и сви рођаци
тамо су остали сви Јевреји из села
спаљени су
није остао ни пепео

Чича Вили има велику кућу на Главном шору
Код њега никад није закључано
Код њега се никад не ложи

Омоловао је пола села
код себе никад није

Ником није причао о Аушвицу
Каже само добар дан и довиђења
и кречи молује
и ћути ћути ћути

Суботом иде на гробље
одржава гробове оних
који су помрли пре рата
пре Аушвица
никог од њих није познавао
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Имао је пет година кад је почео рат
кад се вратио из Аушвица био је сед сасвим сед

Недељом иде на канал
скоро увек упеца шарана

Увече дуго седи на клупи пред кућом
и ћути ћути ћути

ВРШЊАЦИ

Некад смо били главни
На корзу у кафанама на књижевним вечерима
Били смо духовити заједљиви пркосни 
Били смо љубавници на гласу
Ми и наше даме
Писали смо песме приповетке драме
Приказе рецензије есеје
Објављивали смо књиге
Снимали смо емисије
Снимали су нас
Добијали смо награде
Ишли смо на гостовања
Давали смо запаљиве изјаве
Испијали смо дупле лозе

Нема више оних кафана
Нема ни оних редакција
Где смо седели до иза поноћи
Уз пиће и бурне расправе

Све ређе срећем вршњаке на Тргу слободе
Све ређе идем на Трг слободе

Све ређе идем на књижевне вечери и изложбе
Не познајем готово никога
Ни мене не препознају
А готово сви се познају
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Мојих вршњака нема на телевизији
Седе у становима и гледају телевизију
И чуде се згражавају се негодују
Тугују

Понекад се сретнемо у дому здравља
Изјадамо се уздахнемо

Понекад се сретнемо у парку или на Кеју
Запањимо се како изгледају наши вршњаци
Мора да су и они запањени

Данашњи песници и глумци пију бирана пића
Имају младе љубавнице
Ми трипут дневно пијемо лекове
Брзо се замарамо
Тешимо једни друге и сами себе
да је добро 
добро је док није горе

ЈУТРО НА КЕЈУ

Јуче је био празник
Искусни клошар поранио је на Кеј
Растерује псе луталице и вране
Зналачки прегледа корпе за отпатке
Биће и за ручак и за вечеру
Само треба знати меру
У баченим флашама има доста пића
Чим изгреје сунце лећи ће на клупу
Окружен мувама и псима
Сањаће празник
Много државних и верских празника
Сањаће вечито пролеће
Летеће летеће летеће
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ПРВА СМЕНА

Стизали су првим јутарњим возовима
аутобусима шинобусима бициклима 
мамурни мргодни необријани 
неокупани инатни бучни 
бравари глодачи молери инсталатери
гумари вариоци зидари електричари
коментарисали су синоћњи дневник
квиз утакмице фестивале
кивни на пословође што закерају
на чиновнике што раде од осам
на директоре што се возе лимузинама
успут су свраћали у бифе
завитлавали портире
добацивали спремачицама
јој Зоро шта радиш раном зором

ваљано су радили до два
пребацивали норме
подносили захтеве за кредите
недељом и празником ишли на мобе
и на утакмице
куповали вечерњак и спорт
радовали се свињокољима
слободним данима
новим радним мантилима и излетима 
за дан предузећа
повишицама плакетама

били су радничка класа
топли оброк регрес за годишњи 
синдикална зимница
живело се

онда је пукло ђаво дошао по своје
изветрила радничка права
укинути раднички возови
синдикати и самоуправљање

прва смена је сувишна
траже се најамници и сезонци
пруге и фабрике прождире рђа и коров
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исцеђени сувишни и презрени
безвољни остаци остатака
криве и дужне радничке класе
једва се сећају давних дана
не сећају се шта су скривили
не знају за шта плаћају казну
без права жалбе

избрисани са свих спискова
куну све по списку
небеса и земљу
све чега више нема

ово је последња станица
ни повратка ни поласка
а били су владајућа класа


