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ГОР ДА НА ЂИ ЛАС

БРИ ЖНОЈ МЕ НИ, МАЈ КО СВЕ ТА

БРИ ЖНОЈ МЕ НИ, МАЈ КО СВЕ ТА

Бри жној ме ни, Мај ко све та
Опро сти не пре су шан бол
С ка ја њем љу бим пре чи сте ти ску те
Пла штом по сле по ноћ ним за о де ве на
Дрх тај сам ли ста у по мр чи ни
Што ра сте на су ми це, не пре по зна тљи вом сфе ром
Ко ру ком не чи јом во ђе на
Пра штај што ни тре на јед ног не по жа лих
Сна гу што ме до пу ца ња је ву кла 
Да нас знам да сам од тог бо ла
Оја ча ла и од ду гог о ње му ћу та ња

Пре зри, ми ло сни це, 
Све што ме је по вла чи ло
И је зик на ло ше ре чи на во дио
До бро том за о де ни му крој
Ла ко је би ва ти у те
А и не слу тиш да мач си мој
Ка да бол пре ра сте људ ски сој

Учи ме, не бе сни це, ме сти ма где се ћу ти
Са криј ми сао ми да оно што ви дим
Ни је оно што ви дим већ оно што ср це зна
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По ка жи ми све тло но си це да се у мра ку
Кад ни ли ца сво ја не рас по зна је мо
Ду хов ним очи ма мо же гле да ти
Учи ни да иза су за ни чег не ма и да тек
У не пре по зна тљи во сти би ћу пре по зна та

Учи ни, ми ло сти ви це, да бу дем као вра та
Ко ја ни ко не отва ра а сви кроз њих про ла зе 
Јер их и не ви де

Зр но сам тво је со ли, ра зу ми све мо је сла бо сти
За бо ра ви на мо ју кре пост, ако је има
Или ако за о ста не за мном, кад одем
Бри жна сам, не го ва на ве ко ви ма
Др во ко је ра сте ка да га тво ја ми лост во ди

А ду шу, пре пу сти
Не ка се пло ди, не ка се пло ди

Оста ви нек нам се ду ше за у век слу те

И мир ћу про на ћи, за на век, у те 
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СПО МЕН ПУ ТО ВА ЊА

по Ј. Ст. По по ви ћу

Го во ри ла је је л те, је л да, је ли
На сва ком ко ра ку, мо гла се од те пе сме
Са чи ни ти до бра сим фо ни ја

Пу то ва ле смо, кроз рав ни чар ски 
Озе ле не ли пре део где се сва ка из бо чи на
Грм или да ле ка кро шња 
Углав ном ора ха или рин гло ва
Чи ни ла као от кри ће Аме ри ке

Су сре та ле смо и вра не на ора ни ца ма
Упо сле не фа за не, зе че ве, ли си це 
Увек уда ље не ср не
Слу ти ле со ве у жбу њу крај пу та
Пра зна ро ди на гне зда на спо ме ни ци ма
Па лим бор ци ма из про шло сто лећ них ра то ва
Кад по сле мра за сну жден ћу ти врт?

У ње ној нео че ки ва ној ми ло сти
А по зна је ме от кад по сто ји 
Ни сам ра за зна ва ла ни ко сам ни шта сам

Об ја шња ва ла је све што сам већ зна ла
А о че му ни сам же ле ла да го во рим

Ко нач но, би ла сам огра ни че на 
Ње ном до бро том и мо гла сам се кре та ти
У њој за ми шље ним окви ри ма

Ка да сам јој, за јед но с те ре том
Ко ји ву чем још од жи во та
До не ла љу би ча сту хр пу
Тек про цве та лог јор го ва на
Кад при ро де се кри ло рас тва ра 
Да љу бље на бу де
У ње му за јор го ван ни је би ло ме ста

Ако, ре кла је
Не по сто ји про ме на све та, по ми сли ла сам
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МО ЛИ ТВА/ЈОР ГО ВАН

Спо ко јем оди ше бе ли на
Тек иш чи ле лих ла ти ца
Све се, по пут бла гих ре чи 
Ди же у ви си ну, у зрак

Чу је се не ра зу мљи ва мо ли тва

У осун ча ном и бли ском 
Гне зде се се ћа ња на пр вот не ра до сти 
Од ко јих на уда ље ном кра ју све та 
Цве та не где јор го ван

Про ћи ћеш крај ње га не хај но,
Ла га но га за та ла са ти 

Слат каст траг ње го вог ми ри са
Осе ти ће онај ко ји за то бом ко ра ча не чуј но
Ње му све при па да
А ти са мо при па зи, 
Не мој се ни по што окре ну ти
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КА ДА НЕ БУ ДЕ МЕ СТА

А где ћу са то бом ка да 
У ср цу не бу де ме ста за те бе,
Ка да се пре пу ни ко је ша та ри ја ма,
Вре мен ским прог но за ма, ле ко ви ма 
Ча је ви ма за бр же успа вљи ва ње 
Где ћу са со бом

Ов де ври као у ко шни ци, зу је пче ле
Око ор ло вих нок ти ју, тек про цве та лих
Бе ли бо жур, опо јан у сво јој чи сто ти
По гнуо је цвет, биљ ка не из но си сву рас кош и
Ве ли чи ну ње го ве ле по те
Ми рис бла го свеж а бе ле ла ти це уре су је 
Цр ве на нит, за о ста ла из ми ну лих да на

Ов де се и кос бо ри за сво је гне здо
Док пти ца с не ви них да љи на 
Не за го спо да ри над свим 
Њен над ви су ју ћи цвр кут ду го бру ји ва зду хом

Оте жао од на до шлих пло до ва са мо ћеш
Скли зну ти у не по сто ја ње, у вре ме на кад сва ко
Ку са из зде ле ко ја му је да та при ро ђе њу

Очи сти кри ла уред но сло же на на по ли ци с књи га ма
Угла чај ци пе ле, по гле дај се у огле да ло

Не ма ви ше ме ста за ло ше кро је ве
По вр шне ге о ме тре и ср це па ра ју ће су је те
Ра ши ри кри ла а ни до сле де ћег ста ни шта ни је да ле ко
Мо жеш и пе шке, ако ус тре ба 




