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НЕНАД ГРУЈИЧИЋ 

ЗВУЦИ СА ШТАФЕЛАЈА 

ПУСТИЊСКИ ТРИОЛЕТИ 

Откада сам с тобом, душа ми крвари, 
дошла си пустињом, тугом непрегледном, 
препукле су грбе, камиљи самари, 
откада сам с тобом, душа ми крвари, 
не могу ти бити магаре огледно, 
све је одвећ знано, строшено и бедно, 
откада сам с тобом, душа ми крвари, 
дошла си пустињом, тугом непрегледном. 

Откуд си баш мени, несрећо, доспела, 
кроз звездана врата, с небескога руба, 
у брују гласова црнога госпела, 
откуд си баш мени, несрећо, доспела, 
а да не видесмо ни трачак опела, 
већ фатаморгану из пустињског дуба, 
откуд си баш мени, несрећо, доспела, 
кроз звездана врата, с небескога руба. 
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РОНДЕЛ ЗА МУЗУ

Опет твоје звери у песми ме лове, 
опет редом брстиш зимзелене риме, 
од првога дана муке Исусове, 
с тобом само страшне осеке и плиме. 

Од првога дана претураш ми снове, 
од почетка с тобом дволичје интиме, 
опет твоје звери у песми ме лове, 
опет редом брстиш зимзелене риме. 

Црно-бели звуци у тутњави плове 
кроз сечене вене, у лави мигрене, 
с ветрова у море падају стијене, 
са олујом стижу ајкуле и кјове, 
опет твоје звери у песми ме лове. 
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РОНДО „LUCIDA INTERVALLA” 

О, сетни дани, цветови са свода, 
надахнућа сен сипа бледа луна, 
стих се отвара као млада зора, 
о, гласи звезда, о, небеса брујна, 
изниче сунце ко погача рујна, 
о, сетни дани, цветови са свода, 
надахнућа сен сипа бледа луна, 
пејсаж се буди, и изворска вода, 
суви листови попут тичјег чуна, 
изнад крошања млати јато рода, 
преко путељка граби јеж из жбуна, 
о, сетни дани, цветови са свода, 
надахнућа сен сипа бледа луна. 
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КАНЦОНА СА ШТАФЕЛАЈА 

Освану јутро пурпурног сјаја, 
зденац љубави моје. 

Кићени часи земаљског раја, 
саме се песме роје. 

Библијска дуга с реке се јавља, 
најлепша слика ума. 

Небесо светлост очима справља, 
расте кривуља друма. 

Иза живице чух виолину, 
призиве савршенства. 

Сита се душа бескрајем вину 
у знацима рождества. 

Добро ми дошла и птичја граја, 
опевам весели ток. 

Осмеси твоји са штафелаја, 
на длану рибизле сок. 
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ПРОЛЕЋНА ТЕРЦИНА 

Већ теку дани, твоја писма стижу, 
април је нову распаково шалу, 
лепа се јутра из сивила дижу, 

ево и зима на пролетњем валу 
растапа светлост у природном следу 
и цвет у косу ставља ти ко шналу. 

Ја ти се јављам по судбинском реду, 
има у томе лепотиње старе: 
пчелињег лета са цвета ка меду. 

А Орфеј нови из далеке бајке 
пева док тице круже литицама, 
ето, тако ће ове слике рајске 

завек да светле твојим зеницама.


