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ПОП Д. ЂУР ЂЕВ

ЕТИЧКO ЧИ ШЋЕ ЊЕ

СУ МРАК БО ГО ВА КО ЈИ СУ ПА ЛИ НА ТЕ МЕ

Обла ци – си ве еми нен ци је
ни на зе мљи ни на не бу,
чар да ци – ре зи ден ци је,
и са гра ди смо се би Те бу.

С гла ва ма у обла ци ма,
кô на би је ним на ко ље,
лу та мо мрач ним со ка ци ма
дуж ове ва ро ши ђа во ље.

Оно што сна гу да је ти,
не ма ве зе са ба ја њем,
исти су сви ви ла је ти –
све се за вр ши ка ја њем.

Та ко смо зо ном су мра ка,
ко нач но за хо ри зонт за шли,
кô Кад мо пра зних ша ка –
ни ми Евро пу ни смо на шли.
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СА ОЧИ МА ИЗ ВАН СВА КОГ ЗЛА

Што је би ло да ле ко бли зу је,
то нам је би ла ми сао зад ња,
још са мо да се ле га ли зу је
По тем ки но ва ди вља град ња.

Жи ви креч у ја ми су за га си ли,
на при ла зи ма мр твог гра да,
и ни су се ни он да скра си ли –
већ су нас стру га ли с фа са да.

Све јед но је суд би на ил’ кар ма,
Во ста ни Сер бие јер не ма нам спа са,
кре ће хај ка, чу је се лар ма,
и ла веж ан да лу зиј ских па са.

На са нов ник осло ње на гла ва,
док на год бу ноћ ној мо ри ну дим,
мо је пле ме сном мр тви јем спа ва,
чи ни ми се − уза луд га бу дим.
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ЛУ ДОМ РА ДО ВА ЊЕ

Храст на оса ми. Mатицу скри ва
рој у де блу моћ но га за пи са,
и зби ло се што се сваг да зби ва,
опет па де сен ка сум ње на Апи са*.

Би ло је то у зе мљи кр ви и ме да,
про ма ше них љу ди и си гур них ме та,
пче ле уби це, раз лог су из гле да,
што смо се на шли на ни ша ну све та.

А обе ћа ва ли су нам мед и мле ко,
као да они те ку по Евро пи,
на та кву је го збу на род ду го чекô,
ал’ ча шу ме да јошт ни ко не по пи...

Би ли смо не ка да пу ни иде а ла,
вр те ли се сред тог за ча ра ног кру га,
нe би л’ нaм сeкирa мoждa у мeд пaлa,
као она из Ра до вањ ског лу га.

* Apis (lat.) – пче ла.




