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ЂОРЂЕ КУБУРИЋ

ДА САЊАМ

ЕПСКИ ГРАДОВИ

Епски градови простиру се дуж планинских ланаца.
Широка мистична река повремено их наплављује.
У њима не станује нико.
Сами обрађују земљу, косе ливаде и међусобно тргују. 
Хране се сеном, кромпиром и бобицама које нађу у природи.
Не познају религију, ратове нити новац.
У планинама има пуно дијаманата, рубина и смарагда.
Тим камичцима поплочавају улице и творе заумне шарене мозаике.
Воле музику. Нарочито кад им гуди ветар или бубње громови.
Не умеју да говоре нити пишу.
Увек су будни, а снови су им једини живот.



413

НАИЂЕ ОБЛАК

Наиђе облак. Тмаст, велик. Очас отера ведрину и обезначи 
лежерно намигивање пуног месеца.

Муње палацаху хоризонтално. Што је, кажу, добар знак.
Провали брзи унакрсни дажд. Просуше се, као бисери са огрлице, 

дугмићи града.
Потраја коликотолико. Те стаде, одједаред.
Облак, носећи већ удаљену грмљавину, продужи ка северу.

Некако усамљен, пред хрупајућом ведрином.

И месецом који светли.
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СОЛУН

Раскошно једноставан.
Езотеричан.
На мору, а хоће од њега да утекне.
Лавиринт, осујећен почетком.
И без краја.

*

„У Солуну, граду бијеломе”
сањао сам – пробуђен и будан –
како пролазим 
од белог Аристотеловог трга
до посивеле Беле куле
следећи трагове Милутина Бојића,
зазивајући галије царске
да их угледам
како пучином
неумитно плове ка недалекој луци.
Па заокренем горе, према Зејтинлику
да јавим се своме деди
чија сен надвијена је
над сенима његових утихлих јолдаша.
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ТИСА

Крај ње сам рођен (а звонила су црквена звона, тада, јако).

Први пут запливао, њоме. (А потом је и препливао, плутајући уз 
скелу. До мирне и дивље банатске стране.)

Небројене њене чарде подариле су ми рибу, хлеб и вино.

Памтим.
Шетњу обалом са љубавницом у недалеком ми иностраном граду.
Долме.
Самотна тумарања зором.
Добродошлицу пријатеља.

Она је тиха и претећа.
Етерични сан неизливене реке.
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ДА САЊАМ

Где сам био – био сам.
Што сам видео – видео сам.
Што сам прочитао – прочитао сам.

Не радујем се, више, путовањима.

У позоришту сујете су стабилне, неспоразуми се множе.

Мнијем да из књига не могу ништа више научити.

Хоћу, тек, да сањам:
заводљивост зрелих жена.

Још откад беху младе, 
невине девојке. 




