ИЛИЈА БАКИЋ
ЗАБАЦИВАЊЕ ОКА
богатија биљем / месом лишћа
узглобљена / жива кожа/ извор гласа
игра усправљених / проткива / непокрет
бивати
би ти
крт
кроз прашину
и
усирено млеко ока
поста
до притиска палца и кажипрста

ТИ (именуј се)
у
ЈЕДРИМА
распукле воде
конопци су змије
ОКОМИТОГ ХОРИЗОНТА
за дах
боје новог ВИЂЕЊА

ЗАТВОРЕН у простору
(што је цитат)
гризе (двојник
хомункулус електрични)
одрекао се речи
превише крљушти
САДА
покушава да разликује
отпор длаке покрету
од ВАШИЈУ САМОГЛАСНИКА
ИЗРИЧЕМ

ЗЕЛЕНО
дна
похвалу
ДИШЕШ
тачки што је (про)била папир
(не)равни
до
друге стране које
(пази) ИМА

лагано
НИЧЕ ЗЕЛЕНИЛО / реч
учи се
/ТОК
учи слику
/
блиставу страницу угља са
годовима другог
лица деце
(коначно)
гнојних ногу / враћен у детињство
жељан воде
копа/м дубоко
у ране завијене
истргнуте нокте
силази/м
низ кругове
до
центра
и
чека/м зелене листове
одриче/м крвоток
ПОСЛЕ ПЕПЕЛА
а)
(ако/кад ИСПЉУНЕ/М)
почетна путања влаге
(склоност пирамидама)
сви закони физике или
силина

благо / УЗЛАЗНА
/ОБРНУТО

(пропушта/м да поменем ЗЕНИТ
неумесно)
у сваком случају
захваћено ветром
растура ткиво
измиче
правилима

на врху / ПАДА
/ОКЛЕВА
/НЕУМИТНО

успоставља сопствене (заветрине)
б)
успоставља сопствене
друге БЕЛЕ СОБЕ
НЕГИРА ИМЕ СМЕР ПРЕДЗНАК
лагано прсти тону у мермер ПИХТИЈУ
лагано
обрнуто
силина

као ново је лице
НАПЛАВИНА
/у угловима
плаћено зубима
/без казаљки
осим наспрамних
свевремених
ВЕРА
И
ЈЕРЕСИ
УГЉА
УВЕК ТУ /испод ноката
ТАЛОГ
за задршку

НЕМА РЕЧИ
месо се повлачи / свлачи са кости
СЛУЗИ
РАЗОТКРИВА
ГЛЕЂИ
коначну
КОНАЧНУ
СУВОТУ
КРТИ ОТПОР калцијума
СВЕТЛАЦА
лед лаки
КОРЕНИ
МРВЉЕЊА
СИЛЕ
одгризем језик
КОНАЧНИ ЗЕВ
утроба ураста
потпуно
разнесена гумама асфалта
слави физику

ТЕШКА СНАГА
нема глас
(речи
затварају врата)
потпуни круг ПРСТЕНА
отворен/и продирем/о
У
СЕ
СРАСТАМ/О
ИСТИХ ОТИСАКА
имена
лагано
СУЖЕНИХ ЗЕНИЦА

УЗЛАЗ
УЗЛАЗ
капи СПОЉНЕ СТРАНЕ ВИДА
плазе
широким наносима
УЗ РАВНИ
стакла
л а г а н о
ОМОТАВАЈУ СОЧИВО
оно исклизава
у
ЈЕЗИК
мехурове пљувачке
У ЗЈАПУ ВРИ ОЧНА ВОДА
ГРУША
(у)
СЕ
међ(у)
зглобовима
суви МЛЕКО
КОРИ КРЉУШТИ
ЉУШТИ
(лиже/м двојника
да прогледа/м)
с маглом РЕБРИМА ЗЕВА
не знајући за дан
РАВНОДНЕВНИЦЕ
НАПРСЛИНА
ПУН
одраза
изгледа
(у вакууму)
(пљувачком отрован
хомункулус електрични)

у парковима су огрисци
снега
заветрина је на дну
које прелећу
ниско
вране
нема одзива разастртог преко
плоча људских лица

стрњишта
дрхтуре под
стубом
магла запиње за око
чувара мирног перја

овде се ништа не догађа
овде се ништа не догађа
овде се ништа не догађа
овде се ништа не догађа

овде се ништа не догађа

у парковима су огрисци
које прелећу
заветрине
плоча људских лица
ниско
нема одзива разастртог преко
снега
вране на дну

магла запиње за око
под стубом
чувара мирног
перја дрхтуре стрњишта

свакодневна белина
наспрамног зида
двоструки сатови
одбијају
превласт сенки
и повлачења
згрушана крв речи
поново
речи
поново
згрушана
речи
поново
враћам се у почетни положај

следећи проводник низводно
преко зева решетки
топле струје
у којима се огледа путир
једре

овде се ништа не догађа

овде се ништа не догађа
посечени носачи
наслагани костури
мирују на столу земљаном

преко зева решетки
у којима се огледа путир
топле струје једре
следећи проводник
низводно

