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БИ ЉА НА Т. ПЕ ТРО ВИЋ

НОЋ

ПРИ ЧАЈ СА МНОМ

При чај са мном,
сне жни обла ци
ску пља ју се над гра дом,
све ће нас за ве ја ти снег,
сви ће мо се за ле ди ти у вре ме ну,
при чај са мном,
по зај ми ми глас,
дај ми сво је ру ке,
бу ди ја,
при чај са мном,
знам да си ту не где,
ти си све мо ћан
и имаш кри ла као ан ђео,
ти мо жеш да ле тиш као ан ђео,
ти мо жеш да стиг неш до ме не,
ти мо жеш да ме на ђеш.

Ноћ је глу ва,
у но ћи се скри ва ју са бла сти,
при чај са мном.

При чај са мном,
ра спре ми ћу про стор
у ко јем су све ства ри 
по па да ле без ре да,
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на пра ви ћу ред у ко смо су
у ко јем је за тр па но ме сто за сми сао.

При чај са мном,
на ву ћи ћу за сто ре на про зо ри ма
иза ко јих ми се ке зи ноћ.

До ђа во ла,
при чај са мном,
ти мо жеш да ме на ђеш
и да за у ста виш вре ме,
а ду га се већ раз ли ла кроз бле до не бо
и ис цу ри ла на зе мљу.
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ТУ НЕЛ

У овој та ми
не смем да учи ним 
ви ше ни ко рак са ма,
мо же мо ли да по ђе мо да ље за јед но,
пи там те по ко зна ко ји пут
овог да на,
а знам да сам са ма,
са мо не знам ка да си оти шао,
ни да ли си уоп ште био ту.
Мо же мо ли да по ђе мо да ље за јед но,
пи там те по ко зна ко ји пут
овог да на,
не ког дру гог да на
ко ји ли чи на овај,
али има не ко дру го име,
као што сан о ду гом лет њем да ну
има не ко дру го име
ка да уто не у ноћ без кра ја,
као што мор ска оба ла
у но ћи без кра ја
има не ко дру го име,
као што у бес кра ју ноћ без кра ја
има не ко дру го име,
као што ру ме на пу чи на не ба
има не ко дру го име
ка да се сун це
из про стран ства из над обла ка
спу сти до та ла са
и уто пи на за ла ску.
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НЕ ПО СТО ЈИМ

Не по сто јим,
не мо гу а да се не сме јем,
ко нач но не по сто јим,
сву да око ме не је тми на,
бес крај но про стран ство
ва си о не је ноћ,
не по сто јим,
ни под не ви дљи вим сун цем,
ни ме ђу са њи вим зве зда ма,
ја сам оп се но ра сто ја ње
од ниг де
до ни ку да,
рав на ли ни ја
из ме ђу два ни шта ви ла,
вре ме ко је се не при мет но
окре ће у круг
док чо век не не ста не,
ја сам од раз све та
ли ше ног илу зи ја,
окру гли ме сец
ко ји је у твом сну био ти,
ја сам ме сец од па пи ра
ко јег је у ноћ 
из не чи јег сна 
од нео ве тар.
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НОЋ

Осе ћам те, а не мо гу да те осе тим,
као да смо из не чи јег сна иза шли.

Или смо из смр ти иза шли
па се још ни смо на ви кли на об ли ке
и на то пли ну ко же ко ја гре је као ва тра.

Осе ћам те, а не мо гу да те осе тим,
као да смо из жи во та иза шли
и на шли се у смр ти да ску пи мо све тре нут ке
ра су те по на шем све ту као из ур ни прах.

Осе ћам те, а не мо гу да те осе тим,
као да си ти не ко ко је од ме се чи не,
а ја од ка ме на ко ји по зна је је ди но мрак.

Осе ћам те као да смо се у про шлост вра ти ли
и про на шли та мо се бе ка ко се ни смо ми мо и шли
за је дан ко рак, и два гра да,
оног да на у ули ци по кри ве ној све лим ли шћем.

Осе ћам те као да сам ика да ве ро ва ла Пла то ну
у оне при че о љу ди ма ко ји су ис пр ва би ли це ли,
а по те кли су од Сун ца, Зе мље и Ме се ца.

Са мо ме гле дај да се срет не мо,
да мо гу да нас до ве дем у ве зу
ко ја ни је од ма ште и обла ка,
не го је чвр ста као мост што др жи две оба ле.

Са мо ме гле дај да се срет не мо,
да пре по зна мо јед но дру го у овој та ми
ко ја се ле пи за кро во ве и за не бо.

Са мо ме гле дај да се срет не мо
пре не го што се за бе ли ноћ. 




