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ГЛАСОВИ

Ра ди вој Шај ти нац

ЧИ ТА ЧИ ПО Е ЗИ ЈЕ 
(Ми ло ва ње змиј ског ца ра)

Као пред ка ве зом
увек у старт ној за бу ни
да не ис кли зне, не из ми го љи се
спа со но сна гу ја ре че ни це
она гу ште ра ча с гла вом и ре пом
и ло гич ким на дим ци ма

кад укли зне сва ког зна че ња за че так
пре тва ра ју ће уте шан и не из бе жан
из не на ђу ју ћи у са мо от кри ћу
са мо о ти ма чи ни
где бес ко на чан го вор ко ји је у то ку
као на пу стом спру ду оста ви
чи та че бри са че ау то су ге сти ра не
су јет не под ло ге за ма гље ња
са мо с јед не стра не
с дру ге мо жда то пли прст или хлад на
асо ци ја ци ја мо гу у апри ор ној све мо ћи
не спрем ни са мо кад од лу че а 
од луч ни са мо ка да су не спрем ни 

кад се устре ме епи фа ни ја и хер ме не у ти ка
са мо је на јед ној стра ни ре дук ци ја
та мо где ти шти и пи шти ме тод
а не та мо где ца кли не из го ри во, без бо жно,
из ба вље ње от кри ћа

гми жу ана ли тич ке ре па те гла во ње 
и зми јо ли ка се ме та фо ра из ба цу је и под сме ва
ци ти ра сла ба шном
као са мо од бра на не до ку че ног вер са
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пре ја сна је си са оп ште на
од све га са мо тач на
тек та ко, су де ћи, без да ха и стра ха
не уди ши по е зи ју и не чи тај

и схва тај
ако ти то је ди но пре ста је

ДО ЗИ ВА ЊЕ ХИТ НЕ ПО МО ЋИ 
(Епи фа ни ја и сла бост – та јац пре уми ва ња)

Ју тро 
а ти већ ру жна си
пал ци ма пец каш
за не то ско ро за ди ха но
бра да ви це на мо бил ном

као кад се уби ја ју бу ве
и кад се по ја ви 
за ми шље ни ау то ре фе рен ци јал ни
Гом бро вич
де гу ста тор ши фро ва них цр ко ти на

тек сва ну ло
а већ си ту
за не ме ла
са мо за шти ће на

за у да раш на нео се тљи вост
ша ке и пр сти за глу во не ме
и сик та ње за сла бо ви де
у опет онај кон чић пљу вач ке
ко ји би да ник не 
сти снут из ме ђу уса на

тај стих ми ду гу јеш
сва од ша ке и пр сти ју
од зно ја, дла на и бу ва
отре слих с хо ро ско па
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с не при гу ше ном је зом
са пу ни це
и про роч них на бо ра нео пе гла не
пи џа ме

тек про бу ђе на
већ сти жеш да ћу тиш,
не пи снеш
опре зна да не про ви ри
ни реч ца, ни си са, ни ду пе

ти, не кад
ко жна та до дир љи ва
и без свра ба и до го во ра
по гле дом
очи ма ко је се не пла ше тру ња

ни шу ма, ни вар ни це
ни пе вљи вог да ха 
ни с ни чег и ичег
уз вра ће не асо ци ја ци је

ју тро
а ти већ ру жна
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ЈА СНО А НИГ ДЕ 
(Кра со та)

Веч на си, не ви дљи во сти
очи ју ми,
и пот це ње на нео сво ји вост
му ке ми,
смрад ни је знак
не си тих гла со ва за о ста лих 
по сле не ис ко ри шће них пу то ка за

од свих ве ли ких ла жи 
са мо су ви дљи во-не ви дљи ве не из др жи ве
оне што гра бе свој реп у бек ству
и увис ис ка шља ва ју зу бе соп стве не
по си паш сласт без и ме ну
по шу ма ма и го ра ма
ко је се зби ја ју и кли ја ју
ако ки ше про на ђу ме сто за се бе
и облак се скра си као она ја зби на
из не са ни це

веч на си
не до че ка на не ви дљи во сти
ни вре ме да срет неш, ни 
не срећ ну сре ћу усво јиш
од пу сте нео све тље не
по де ти њиш ту ђи не

без ле ђа, ли ца и се ћа ња
без ју на ка и от кри ћа оста неш
са мо про жди ру ћа
са ма со бом за кр че на 
на ула зу из ла ска
на из ла ску ула за,
ду шо не чи ја
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ОДЕ 
(Ис каз, да ли се ја ви кад ми ну по кри ва чи?)

Не ма оно га ко ји је
из да хом из се бе про мо лио
Збо гом не бе ско за ка шње ње!
ни оних ла жо ва по кри ва ча
с ко ји ма се са шап та вао и до пи си вао
у се би

сми сла не ма 
сва ко слов це и знак
нео пе ри ве су бак те ри је стид ни це
не ки због ко же
не ки због зна ка
у рас ко лу 
као увек и веч но
док по слу шном од сут но шћу
шко ле ра сту а pra xis цве та
тај но до су ђе ном скром но шћу

за све ко ји су се на че ка ли
го спод ски на се ли на соп стве но стр пље ње
Јед но став ност
не пу шач ки ко смо го ниј ска
кад дез ин фи ку је
кад ди ра
не би ра

то је тво је
и по ме ну тих
по кри ва ча
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СЛО ВО ПУ СТИ ЊА КА ИЗ СКРО ВИ ШТА 
НА ПУ ШТЕ НОГ ГРА ДИ ЛИ ШТА 
(Сту ште ни је су и бе гун ци и осло бо ди о ци)

При ча ћу све док не по там ним
чак и кад ми се по ја ве пе ге
од ша па та
бе жа ћу ону да где стр мо пре се ца глат ко
а жлеб и ка нал ли че на бе тон ске пе пе ља ре
из на шег вре ме на 
кад нас је не ко учио не чем
и пре тио сва ком за слу же ним ста но ва њем

ови ко ри до ри и те ре ни тра ги ко мич не
ге о ме три је
сад мр ве креч ни пи сак, спо ро за па љи ви џо инт
кор пе пра зно за ми шље не ар ма ту ре 
под зем на би ћа те мељ не ста ти ке
и алу ми ни јум ско ка тран ске бе ле шке
о ра ту са свих стра на
и оних ко је су при сил но из ми шље не
одан де где ви ше не ма ни гла са ча ни пче ла
из бе чен све ти о ник на стр ми ни
јед но ок као траг по ста ња на бр зи ну
пра зник бе тон ског про ли ва
уте као из цре ва уто пи је

сви ће те би ти на јед ном ме сту
сло жни као осу ђе ни ци
ни лич но, ни по ро дич но,
ни соб но, ни гроб но
ни ка лен да ри
ни успа ван ке

јед но гла сни кор пус лу ди ла
и пре те ћа про ба хо ра
за при чу ко ја се пе ва
због об но ве ру ше ви на
све док не по там ни
и по ја ве се пе ге
од ша па та


