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КРИ ВО ТВО РЕН ЗАПИС СА ОБЕ ЛИ СКА У РИМУ

Исто је: уочи ти да си несре ћан и бити бале гар
када у зору раз ви јеш бар јак чар ша ва и запа лиш
не сетиш се – рево лу ци ја се кон стант но деша ва
Земљи док роти раш чик међу прсти ма.
То што си жив само је изго вор што посто јиш.
Ако мењаш чара пе а не опе реш ноге знај 
да је исто као да си већ вер ти ка лан са бла том.
Није дан ауто бус неће те одве сти на посао
јер то није твој посао. Сва ка вод ка загре ја ће
ти обра зе. Онај што те воли на пра гу погле да
посе де ће мало и оти ћи. Про чи таш ли табло ид или 
Син ге ра исто је као додир бра ве врхо ви ма прсти ју
на путу за про дав ни цу. Ако не нађеш хлеб исто је
као да ниси нашао себе. И мада се он лако меси
мада посто ји без број но мно го њего вих вари јан ти
ти ћеш оти ћи кући гла дан. Али, уте ши се – 
није исто да ли си садр жај бале га ро ве лоп те или он сам.
Уте шиш ли се, пак, исто ћеш бити несре ћан.
Јер нема раз ли ке ни у јед ном све ту
за оне који је свом посто ја њу не допу сте
дају ћи му само воду и ваздух. 
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ЛЕУ КИ ПОВ ПОРАЗ 

по Херо до ту

Није ме сусти гла олов на киша стре ла
из уста покор них једу и охо ло сти
ни биче ви погле да што месо кида ју
окр знуо ме није камен ни гру мен
у бес по штед ној игри зара ће них стра на
и ватра није пекла моје обра зе 
ни руке кад су тра жи ле помоћ и хлеб
у моје ухо вода је ула зи ла само
по обо стра ном лет њем дого во ру
и кости моје одо ле ле су искри вље њу
мада су годи на ма неу мор но држа ле
кожу и пажњу под све тлом пера и све ће.
И опет, вид ми није озле ди ла све ћа
сачу ва ла ми је све тлост у неста ја њу све тла.
Ћута ње није извр ши ло при ти сак
на говор о годи на ма саку пља ног бола,
ни на урлик при сећа њу на поста ње.
Дота кло ме није то што је отац пла као
кад му је роди тељ пре ми нуо
и неће ме дота ћи моје сузе кад и он
пође тамо, ни кад ја стиг нем у ода је њима.
Напо кон, није ме сло мио дан
сву да ме је за собом водио
ни сме ће баче но на том путу
као да га само небо шаље
ни разни мртви ство ро ви
оса ка ће ни поред дру мо ва
ни дете што шта пом
чара по утро би пса.
Ни моје кља сте мисли
о све му томе нису
оба ви ле моје срце. 

Поко рио ме је једи но
изне на дан одби так исти не
о деч ју нај дра жу успо ме ну
и том пора зу не могу наћи 
ваљан раз лог. 
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СТЕ РИ ЈА IN ANIMA VITA

Наше је ништа раз ве за ло језик дивљи ји тво р цу,
отрг нут од смр ти, над гла ва ма увек све тли пла мен
очи су затво ре не за њего ву срж и уста зау век нема 
за сјај ван јези ка. Чак и да поно во про хо да мо,
невич ни новој сен ци, гла со ви ће нас ста ри пра ти ти,
ко листо ви што се уне до глед окре ћу под прсти ма
неза ин те ре со ва ног чита о ца. Вра ћа ће нам се ветр ом
још непод ле глом лажним вести ма, коњи сапе ти
у кошмар при ро де што их тера даље што је човек
бли жи да савла да зна че ње гро ма и саби је га у сија ли цу,
и биће мо јед на ки под гало пом оти ру ћи бла то 
с лица. Без све тла, пола мога целог оста је у сло ву,
а цело поста је твр ђе од земље и глу вље од анђе ла.
Мене више не зани ма ништа, пршћем у јасе ну
за јед ну кап буре с пре ко ке ан ског пута у забо рав,
једи ни облик за моју реч кро шњом од кра ја спа се ну,
тело без тела што оста је води на мој само за бо рав,
и књи гу живо та на жртву роду при не се ну.
Дивље ме језик про но си даље што убр за ва кур сор
на ком па су крај сло ва у ниски. Ништа ви лу бли ски,
пла ме ном доми ни ра карак тер руши лач ки, чак да нисам
само сли ка и сло во, не бих поно во ушао у наше ништа
ни про чи тао зако не тела скло ног про па да њу у гово ру.
Мене више не зани ма ништа, чезнем у спи су
за јед ним оком у пла ме ном бле ску све тло сти 
што је сишла у поглед да буде откро ве ње лето пи су,
позор је с ума сишав шег слич ном зву ку мило сти
анђе о ског гла са ван јези ка у олу ји. Дах у без о бри су.

ДЕМО КРИТ О СРЕ ЋИ

(негде пред смрт)

Нећеш је наћи у пло ду зре ле кру шке,
у лету сувог листа на дру му нећеш је наћи
у утро би петла, у топлој супи, ни у крви
што хва та сјај ну поко ри цу нећеш је наћи.
Ни на пија ном сто лу ни кроз мут на улич на све тла
ни на хлад ном чар ша ву ни под топлим ћебе том
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а тек не на ТВ про гра му, чак ни у међу сну,
ни на сувом јези ку, ни у бол ним зени ца ма,
ни у испре ки да ном пул су, нећеш је наћи.
И кад отво риш очи, нећеш је наћи, у теби
је толи ко дран гу ли ја, лиме них добо ша,
наде и вере и сва ко ја ке пред ста ве божан ског,
али ни ту је нема. И нећеш је наћи.
И на посао ћеш поћи озву чен напор ним речи ма
што су се про су ле по пија ном сто лу, 
са тор бом наби је ном моти ва ци о ним рече ни ца ма,
и кад је отво риш, нећеш је наћи. Са женом ћеш
лећи, голу бе ћеш нахра ни ти мрва ма, и у тој
тро ши ци што је гле даш као бисер у шкољ ци
негде на Егеј ском мору и мислиш о томе,
и дуго и упор но мислиш да видиш море
бро до ве и купа че. И не весе ли те нит одма ра то,
јер, ни тамо је нема. 
Пре ста јеш да је тра жиш. Забо ра виш
јој лице, укус и нежни додир по обра зу. 
И она дола зи, баш те ноћи кад више не осе ћаш
себе у себи, баш тада кад ниси ту, да ти каже
„Збо гом”.

ЛУКРЕ ЦИ ЈЕВ ДИЈА ЛОГ СА СОБОМ

Слу шај. Спо зна ја пуц ка
попут коре хле ба и тро ши се;
кла со ви жита кад заду ва ветар
баца ју сво ја зрна спа ша ва ју ћи
крат ки сави тљи ви живот и пуц ка ју
за никад дости жном кором хле ба
за смрт се спре ма ју ћи, за дуго лето ва ње 
у пла ме ну, пуц ка ју за спо зна јом
тај звук није при ча о куму ла тив но сти,
није лек ци ја из био ло ги је нити 
мит о жртво ва њу.
Кад би тво је уши има ле стр пље ња
за тај звук који не нуди ништа осим
себе самог... Знам да тре ба издр жа ти 
тра ја ње нечег што нема дру гу свр ху
осим да буде
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Али, кад би тво је шаке има ле стр пље ња
држао би их ван импе ра ти ва циља у мојим,
и међу прсти ма бар поне ко зрно
као што све на овој земљи држи јед но дру го
у живо ту док не неста не, без пом пе, мимо
гово ран ци је и инвен та ра
Насло нио би сво је ухо о то тихо пуц ка ње
и можда волео небо или мене без жеље
да их пред ветром испу стиш у земљу.

ХИПА ТИ ЈИН ОДГО ВОР РУЉИ

То сва ка ко зави си од погле да на свет:
моје очи, очи ју од очи ју, све тлост од
све тло сти зве зда у њима нала зе огле да ло,
мапу ази му та и три ан гу ла ци ју душе 
одво је не од свог доба, при по је не у мер љи во
вре ме, пре ци зно попут бли ске смр ти.
Да сам желе ла да веру јем у јед но
које се царом зове и про пи су је пра ви ла
без вре ме ног цуре ња бића у обје кат
гре ха и задо во ље ња нале та плод но сти,
да сам желе ла да ме саме ре пре ва ром
зми је и меан дри ма месеч не крви, бро јем пи
деце, истр ча ле из мене на жртву кру ни,
да сам то ствар но осе ћа ла у бро ју импул са
про ме ре них сoп ством и три го но ме три јом
угло ва сазна ња, сада бих са вама рас тр за ла
неку дру гу жену, њуши ла бих њене речи
и мири са ле би ми на плен, на пркос који
одмах тре ба чељу сти ма рас ту ри ти на кома де.
То сва ка ко зави си од погле да на свет,
бити широк као галак си ја и ура чу на ва ти 
у ташти ну соп стве не исти не дру ге фор му ле
које ти уру ша ва ју посту ла те јер су тако ђе
исти на, јед но су шна космо су из кога је све
поста ло да ство ри јед но став ну арит ме ти ку:
сва ко јед но има сво је зве зде, бро је ве и вре ме,
и један без један не зна за љубав, и два кроз ништа
раз у ме пра шта ње, и један, оду зев ши себи себе,
оста је про ста смрт у астрал ној пра ши ни.
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Да сам желе ла да се одрек нем себе, учи ни ла
бих то и без оног који се госпо да рем нази ва.
Сло бо ду ћете, пак, као и суд би ну, сте ћи једи но
дугим гле да њем у зве зде, све тли је но иви ца мача
и неви ни је од очи ју на крсту.
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