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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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ШЕТ ЊА

ше тао се Фројд по фјор ду
по сма трао жи ву во ду
ком плек си га сил ни бо ду
не све сни ни кад да оду

во да му се обра ти ла
за што сам те но ћас сни ла
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ТРГ У ТЕ ХЕ РА НУ

ју тро

зим ским сун цем за пљу снут
уве лим ми ри си ма
из су вих вр то ва
ка ме них

уса мљен Фир ду си
на по сто љу
сред ро зе те тр га
као у ру жи
тај но вит
тр но вит 

ру же ван
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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
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АВИ ЊО НИ НИ СКО ЛЕ ТЕ

ту где не кад ше тос па па
сад се му ва чуд на кла па
је дан игра дру ги сви ра
тре ћи фрк ће ти гра ди ра
јед на ду би дру га ђи па
у ухо ко ко ла ду си па
ше ста бле да као кр па
у уста им пре си је тр па
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РА ГУ ЗА

го ло гу зе мар ку зе хер бер ти ра ју вр том
ду гог вра та под у пр те хр том

нар кон ти нар ку зе
нит хла ча нит блу зе
усред Ра гу зе

смех их об у зе

уз дрх тај стру не
ли ца се кру не

па дом низ ска ли не
цвет плем ства ги не

про ла зник зи не
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OПХОДНЕ СТВА РИ

ако се спре ма те на пут
или мо жда још ду жи
по ред нео п ход них по не си те са со бом
и оп ход не ства ри

че гр таљ ке но га ре шти паљ ке за де сну но га ви цу
при во жњи би ци клом
нео па ран џем пер 
по пу њен ком плет осме ха
ум пар ча ра пе по це па ну лич ност
ко ра ке за тан го
за тва рач ше ма отва рач илу зи ја
бла го за му ћен рас твор иро ни је
за пре ма зи ва ње све жих ожи ља ка
на тек до жи вље ним до жи вља ји ма
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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 
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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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ПУТ У ЛИ ЛИ ПУ

у Дил бер-Шер ву до вом ко дек су о пу ту
у одељ ку о при пре ма ма
сто ји

не по не си пан та ло не те сне утег ну те
јер тје скоб но ста јат ћеш у злат но ме пеј за жу
не за до во љан сред су то на у то ну ћем ру ме ни лу
ве нут ћеш из гу бљен у про зир ном пра ско зор ју
плу тат ћеш под јај чен на мје се чи ни
 
обу ци не што ко мот ни је мек ше
би ћеш сло бод них му да као со ко
кру жи ћеш из над пи то мих илу зи ја рас ко шних
при ви ђе ња

по не си ма ло це ле ра су вог
бар ша ку јед ну за сва ки слу чај
да ти се на ђе
јер ка ко Ер на ни је ве ли ки ве ли
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у ко си пле ва се ћа ња иње сме ха
по џе по ви ма бе ли би бер це лер
дра го це но тру ње


