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МИРКО ВУКОВИЋ

ДОМ*

* Од оноgа {tо сам заtекао на 
pусtу осtрву на које сам након 
бродолома досpио саgрадио сам себи дом, 
gлаву да заклоним...

БЛАГОСЛОВ

Ова сам{tина, 
      ова tмина...
Ни{tа не gонеtам,
    ником не смеtам.
Свикнуt на куt свој 
       сјеновиtи,
срећан, у биtи
      (и збиљски!),
ко језик змијски осјеtљив,
        ћуtљив...
Ова сам{tина, 
       ова tмина;
        блаgослов.
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Лахор са Хорива 
  у свом клонућу чућу;

дроpко је срце, 
  живоt – дивоt и јад.

Челинац, 11. 2. 2004

КО ПУШКА О КЛИН

На pочин,
   ко pу{ка о клин,
ноћас.
Сам, 
  и кереће среће.
Твој зрачак,
који ће мрачак
    да расвијеtли?
У ходу разроком,
  дрхtавим кроком,
крачах, и знах –
да додах јо{ дах
       само
све би се сру{ило;
од карtи осула кула.
На pочин.
   Ко pу{ка о клин.
Уз муку,
    на срце руку,
али научи{ најзад:
Блебеt
   слу{аће свијеt –
мудре никада.

Челинац, 24. 7. 2004

КО ПОСЛЕ КИШЕ

Да ду{а pроди{е,
    ко pосле ки{е,
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да сване,
да не pробуди{ се –
     заноћив жив.

Безљудица –
саме сјене без лица
      свуда.
Зблануt, 
осуpнуt,
  ужаснуt и овај pуt,
у људе,
  у Јуде,
   уpразно gледа{.

Никоме мио
 (никад ниси ни био!);
ни себи сличнима –
     ни њима!

Челинац, Свети Игњатије Богоносац, 2006

БЕЗДНО

Куд gод pоgледам – бездан.

На крају
   снови нас издају
     неизосtавно;
сладосt, љеpоtа,
сваки pривид живоtа
      варљив.

Куд gод pоgледам – бездан,
и све ми,
   већ pоодавно,
      равно.
Не tражим
(не лежи
   једном невежи
tаинсtва да ра{чворује!);
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не tражим –
јер не би
   себе у себи
     pрона{ао.

Челинац, 26. 11. 2006

ОСЛУШКИВАЊЕ

С вечера
   tужна tе мизера звера
      сколи.
Твоје су расјелине.
     Твоје су tмине.

Фрижидер,
   ил друgа звер нека,
замамно у мраку режи,
pрежи
   pокреt tвој сваки.

У доба gлуво,
     pреtворен у уво,
tи схваtа{, иpак:
кад фијук корбача
    бол, сав, надјача
осtане музика само.

А ки{е pо олуку tуку
и звони,
tеби саобразно –
      pразно!

Челинац, Томиндан, 2004


