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НА ДЕ ЖДА ПУ РИЋ ЈО ВА НО ВИЋ

ДВЕ ПЕ СМЕ

ЦВЕ ЋЕ

1

Ба ба гр ли бу кет ру жа
из цве ћа ре
Гр ли га као да јој је сти гао
син са оног све та
муж са оног све та

Цео жи вот че ка их

Пла че
пла че за то што њој 
ни ко ни кад
ни је ку пио цве ће

Та ко ле по 
у це ло фа ну 

Не ће да га од мо та

Ка ко да јој ка жем 
да сам бу кет ку пи ла дру га ри ци
ко ју ни сам на шла код ку ће
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2

Мо жда је ба ба ста рач ки ла га ла
ни је тад би ла не што са свим сво ја
не мо гу ће да јој ни ко ни је ку пио бу кет у це ло фа ну

Би ло је си гур но за Осми март не ког цве ћа

Он да на пе шки ри ма
ку хињ ским кр па ма ко је је до би ја ла

Уо ста лом
те ра са јој је би ла пу на цве ћа
би ло га је то ли ко да сам мо гла да про спем но шу
у јед ну сак си ју 
за тим да че кам
шта ће да се де си

Шта би ба ба са цве ћем у ке си

3

Ка да је умр ла
из мо де су би ли иза шли це ло фа ни
а ушли но ви де та љи де ко ра ци је

На са хра ни је би ло мно го ста ри ца
са бу ке ти ћи ма из до ма ћих вр то ва

Оне су ве ро ват но раз ме њи ва ле пел це ре са ба бом
и мо жда по тај но че зну ле за ар ти фи ци јел ном об ра дом
– не по знат ми је њи хов став о на ту ри

Ста ја ла сам као др во
док су мо бар ке по след ње ини ци ја ци је
пле ле тка ле ве зле ши ле
цве то ве 

Од ба бе ми ике ба ну
на пра ви ле



221

НА РОД НИ ХЕ РОЈ НА ДЕ ЖДА ПУ РИЋ

Зна се тач но име и пре зи ме му чи те ља
на ми цао јој гво зде ни обруч око гла ве
пе као по те лу
гу ме ним ши ба ма ши бао
мо ра да је имао аси стен та за ре кви зи ту
Еко но мист ки ња На де жда до бро из ра чу на ла
шта је у ко ло ни: ду гу је а шта: по тра жу је
Реч ни је ре кла
Ули це шко ле по не ле су ње но име
По не ла сам ње но име и пре зи ме и ја
(слу чај но: мо ја ба ба се зва ла та ко)
Не ба вим се еко но ми јом
ма да имам не ку ра чу ни цу
ка да оду змем и са бе рем до пр вог до пет не стог
про вла чим пла сти ку и оста ло
Та ко сам из ра чу на ла и ово:
Ше зде сет го ди на по сле 
гво жђа и па ље ви не ње ног те ла
не ко ко ме не зна мо име и пре зи ме
ру ши ње ну ње ну би сту
не зна мо чи ме
А она и да ље ћу ти 




