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ЉУБАВ УСАМЉЕНИ ПОБЕДНИК 
 
 
љубав усамљени победник  
ловац са примитивним оружјем 
спреман да алат преда првом дошљаку 
и да се претвара да је побеђен   
 
дрвосеча вечито  
замишља пред вратима порођајне муке 
стварања – света 
вечно ћутање дрвета 
полуделог врењем с друге стране 
испуцале коре одлагања 
 
омиљено сам дете са јабукама у рукама 
и волео бих да сам црвени грех окупан песком 
млада сам бреза  
а волео бих да сам угаљ над којим плачу 
грех сам и руке дижем од себе 
 
никада нећу горети вечно 
само ћеш ти остати жена самоће 
у исто време и гладна и сита 
спремна да свој алат преда првом дошљаку 
и да побегнеш пре него те стигну 
 
Темишвар, 1978.                                                                                        
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ПРАВО ЗБОГ КОЈЕГ 
 
 
 
уместо питања ставио си прст на рану уместо  
одговора временом си ствари назвао правим именом 
почео си казивати онима који не слушају 
показивати редом онима који не виде 
дивио си се иза леђа једном и другом 
(у теби су почела да се таложе разна дела и мисли 
све чешће да ти се слажу на трепавице у бубне опне 
пратило их је непрекидно зујање  
дајући ти до знања да је рачун  
свега што постоји свега 
што можеш видети дотаћи свега 
што можеш дозвати шапнути промуцати 
наглас са пола уста уснама једва отвореним 
у лице иза леђа и тако даље) сигурно те ништа 
није могло одвратити од пута кад већ настављаш 
да испитујеш погледе колега са посла у чијој си 
средини мислио да никако не можеш бити само 
скамењен страхом да  не учиниш пропуст да не  
умрсиш ништа у послу 
недовршеном још увек разлог  
због којег те подилази осећај немира 
док ти рука предочава клешта шрафцигер 
твоја рука која уме да заокружи  

лепа имена жена 
и мушкараца и деце и птица 

твоја рука која кришом сања револуцију писања 

Темишвар, 1989. 
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AKO 

 
 
ако се једног јутра потуцајући се  
у тражењу четкице за зубе посвађа 
са сапуном који му је клизнуо између прстију ако 
првог пролећног дана не може 
заборавити призор уморне руке цвећарке ако 
зачуђен погледа за трамвајем са надом да га је 
могао стићи 

ако не уме да поправи покварену браву 
ако одбије да старо одело замени за порцулански 
украс  
ако не учествује у расправама о фудбалу и женама 
ако ћути док други говоре  
ако му се не свиђају јаке речи и мириси ђурђевка  
ако се не сложи са концептом режисера  
којег поштује остатак града 

ако ће између концерата народњака  
и рока изабрати овај други ако 
зачепи уши да не чује суседов касетофон 
срећан кад му пас луталица лиже руку ако 
уместо сна размишља о свему и ако се  
заборављајући текуће обавезе освести како  
говори сам са собом значи 
да није способан за јача осећања – управо он 
који се још нада 
да једним стихом захвати сву своју љубав? 

Темишвар, 1988. 


