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ГО РАН КО РУ НО ВИЋ

ГО ЈА ЗНИ ЉУ ДИ ЛЕП ШЕ ГО РЕ

МЛА ДЕ ЖИ БЕ О ЊА ЧА

Ни си ву ко длак али је си на зад њим но га ма,
Од мах неш по во дац и та му про во диш
У ди лер ским при ла зи ма згра ди,
Кли заш низ улич ни од јек по нор ни це
И уда ља ваш гла со ви ма пе ка ре пред зо ру

У кр ви још увек не маш зим ске шу пљи не
Али дро биш њух и ду бо ко ти при ла зе, 
Као де чак си тан хлеб си од бро ја вао 
У мле ку са ли цем сне га
И глад не тра го ве оста вљао у пор ци ја ма,
Са да вла жиш гу би цу за ве ја ви цом,
За скро ви шти ма ко ја про би ја ју са дна

Не оја ча ваш чо пор иа ко то виш
Ву ко дла ке по не бо де ри ма,
Сам као од ра ни па стир,
Си па ко ја то чи бе ло ма сти ло,
Ко ли ко ме се че вих зра ка 
Пр шти на вр ху игле,
Ко ли ко кра те ра за ви ја
На тво је ноћ но ли це

Не ка да те на слу тим по да ну,
Мла де жи бе о ња ча
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Из бле де ли у не јед на ке зве зде,
За др жиш по глед као да ћеш при ћи
Али бр зо се по ко риш људ ском об ли ку,
Јед но кр зно да ле ко од пре о бра жа ја
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ГО ЈА ЗНИ ЉУ ДИ

Го ја зни љу ди леп ше го ре. Све тла је ви ше.
За са ди сво је оте жа ле сан да ле и ти ња ћеш 
До кљо ва као рат ни воћ ња ци. 
Си ноћ су не чи ји ки ло гра ми пла ну ли 
Дуж ули це и до зо ре је по ста кли ма
Гре бао из дах ну ти плин.

Ко не ма ме са ме ђу ре бри ма
Не ма ни ва тре под та ба ни ма.
Јед ном смо на ма ми ли
Тан ког ме шан ца под на кри вље ну шу пу
И успа ва ли га на сла ним ре шет ка ма,
На да ли смо се ог ње ном клуп ку
Од мо та ном у ком шиј ску жи ви цу 
А до би ли ис пла же ни је зик бен зи на,
Ће ла ву тра ку пре ко из глад не ле гр бе.

Си ноћ сам у пар ку ви део ло ма чу
Ка ко ве је вар ни це пре ко сне га,
Ста ја ла је за те че на пла ме ном
Бук ну лим из це лу ли та и по ди за ла бра ду
Као пред во дом ко ја на ди ре. 
При шао сам да угре јем дла но ве
И угле дао очи ко нач но из ро ни ле 
Из ду пљи, зу ри ле су у ме не из пе ћи
По пла вље не ми ром и то пли ном.

До ла зе пра зни ци и по ро ди це се по ла жу
У фо ли је за гре ја них зи до ва,
По ко ја успо ре на ка пу ља ча 
Уз ра ста ди мом 
Или се фос фор ни стуб 
Га си ис пред мар ке та.
Од ју тра ве тар пре вр ће 
Мр тве гра не или не у хра ње не ру ке, 
Нај лон ко же оба ви ја се и про ви ди, 
Ма ра ма без уку са при зе мљу је се 
Пре ко мо га ли ца. Свла чим је 
На ас фалт и жу рим ку ћи.
Да нас за ру чак има мо па сту
И од ре зак са пи рин чем.
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ЗО ВИ ПЛА НИ НУ

Ме две да дра же ду ге, мр тве ко се
Раз ба ца не по ис пу ште ним ја ру га ма, 
Оба ви је не око ки шних ко че ва 
И кри ла.
Са ви јен је и ста ри вук што ту гу је и ли је,
Пре вр ће ко сти и гру ва се о сте не.
Мо лим се за снег, 
Да ру ке ми се окре ну
Пла ме ном и сна гом,
Да стру же се на кри вље но бр до, 
У лéту да бу ду ро го ви
И ски је.
Чи зме и огр тач су за ко па ни 
У ре ци, во де ре жу 
Ли ти це и од но се дла но ве, 
Mало из ве тре ле хра не
И ни шта ви ше.
Хај де обе си ста бла и ра зап ни ша тор
Ма гла је. 
Тра је зо ра.
Лу ди че ти нар све тли.
Ле пет оре о ла од не куд. 
Не ко вре ме ни шта и ди са ње се 
Вра ти ме ђу жи ве.
Ви ли це се бру се
О пре о ста ли жи ви срп,
Ди вљи шле мо ви
На пу шта ју гра ње.
Ру де ћу те пред
Бе лим што до ла зи.
Би ћеш ду го без људ ског гла са
Над овим пе ћи на ма,
Би ћеш про бо ден зра ци ма
Ко ји те по ди жу у зи му.
И за ме ни ћеш оч ња ке де ча ка
За ду шу зве ри.
За то упра во са да
Без од ла га ња
И из по след њих жи ла
Зо ви пла ни ну




