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ПЕРО ЗУБАЦ

УСКРШЊЕ ПЕСМЕ ПИСАНЕ 5. МАЈА 2013

УСКРШЊА, ГОРКА

На шта се мој живот свео, 
на прегршт вечерње доброте.
Ускрс је. Невесео
претходне нижем животе.

Можда их нисам ни живео
али неко ме опомиње.
Ко ме распећу привео
можда ме јутрос спомиње.

Космичка туга и замор
и бриге што се множе.
Јуда је где би Амор.
Ускрс је. Помилуј Боже!
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ПРИЗРЕНСКА СВИЛА

Шушти призренска свила
у ноћи густе тишине.
Ти си ми у сну била.
И у сну о мени бринеш.

Неки су певали хорови
гласом су Бога славили,
у магли рушни дворови
у облачје се завили.

Ми смо се крај воде склонили,
у жубор замакали речи,
са торњева су звонили
звоном што очај лечи.

Још памтим брезу под коју си села
као спокојно дете уз бистричку воду,
а песма са Светих Арханђела
пратила те је у ходу.
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МАЈКА, У СНУ

Све чешће сањам мајку Јоку,
у убрадачи, са сузом у оку,
од јутра сија светлост плавља
из лампе изнад њеног узглавља.

Памтим ту слику у детињства раму,
лампа трепери, разгони таму,
и лице њено, пре но је Творац узе,
лице из сна, али без сузе.
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НЕВЕСИЊСКИ ПРИЗОРИ

На Невесиње легла зима,
више се нема но што се има.

Драги сокаци, поток Једрешки,
улице тихе, ветар велешки.

Учитељ Ибро, ђаци прваци,
пазар на који су сљегли сељаци.

Поп Мужијевић из црне мантије
вади бомбоне из златне хартије.

Америчка помоћ издалека,
моје лепе сестре и мирис млека.
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СВЕЋА НА ЛИМАНСКОЈ ПИЈАЦИ

На затамњене слике из детињства
одједном светлост баци
свећа упаљена на Лиманској пијаци.

Ускрс је и продавац шарених јаја
славску свећу на тезги држи.

Мени се цело детињство
у неколико слика згусну
и као да мала невидљива суза
склизну ми низ усну.
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КРЕСИВО И ЛУЧ

Опет потекле строфе
ко сузе Бријешке госпе,
као из небеске кофе
када се пљусак проспе,

а докле ће ватра да тиња
душа ће да одлучи,
престаће да пламиња
а немам ни чакмак ни лучи. 




