
Јасмина Нешковић

АДРЕСАТ НЕПОЗНАТ

УПУТ СТВО ЗА УПО ТРЕ БУ 

Бол не сме на кри шке да се де ли 
Као че сни ца 
Лу бе ни ца 
Ни ти да се от пи ја у ноћ ном во зу 
Сит ним гу тља ји ма 
Као пре пе че ни ца 
Из ба ло на што кру жи од уста до уста 
Ме ђу не по зна тим са пут ни ци ма 

Бол мо ра мо про гу та ти са ми 
Да ле ко од ту ђих по гле да 
Од јед ном 
Као што се гу та ку ку та 
Гор ки лек 
С ка ши чи цом ме да  

MEMENTO MORI

Сми шљам у до ко ли ци 
Не кро ло ге за жи ве 
За бив ше ве се ле мом ке 
И же не још је дре 
А па да ју ми на ум са мо ре чи ве дре 
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Као да „жи вот људ ски и хрт“ 
Ни је тек при пре ма за смрт 
Што ре че онај 
Дру ги

МУ ЗИ КА НА ВО ДИ 

Оста ла ми је не из бри са на јед на сли ка 
Из се ћа ња мо га де де 
Ко ји је не ког дав ног ле та 
На пу ту од Ри је ке до Ду бров ни ка 
Ста јао на па лу би бро да 
Као на би ни Ми лан ске ска ле
И пе вао на је зи ку ко ји не по зна је 
Ари је из Ри го ле та 

АДРЕ САТ НЕ ПО ЗНАТ 

Да знам по ко ме 
Ра до бих ти по сла ла тво је не на пи са не пе сме 
Те глу ли вад ског ме да 
Ба лон пор ту гал ског ви на 
И ша ку пе ска за пе шча ни сат 
Да ти пре кра те веч ну до са ду 
У че ка о ни ци Не бе ског Ка ран ти на 

КА МИ  

Та мо 
Не по зва на 
У оном про ван сал ском се лу 
Где на Си зи фо вом ка ме ну 
Сад сто је укле са на са мо сло ва тво га име на 
Мо гла бих да ра стем го ди на ма 
Као чем прес или сит но цве ће 
Пла ви спо ме нак из мог за ви ча ја 



ПРИ ВИ ЂЕ ЊЕ  

Ви де ла сам те у сну 
Ка ко са мом се би др жиш опе ло 
Ви де ла сам те на бал ко ну 
Где си ме го ди на ма до че ки вао 
Или ми ма хао за сре ћан пут 
Ал ни сам се упла ши ла 
(Ко ка же да ду ша мо ра да ста ну је у те лу)

Ви де ла сам те у пла вој сен ци су мра ка 
Ко ји је пла вио град из прав ца Ду на ва 
И тр ча ла уз тво ју ули цу 
Да ти ис пу ним пр ву же љу 
По след њи дуг 
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