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МА ЈА БЕ ЛЕ ГИ ША НИН

ЧЕ ТИ РИ ОК ТА ВЕ

ПРО ЛЕЋ НА ПЕ СМА

Одав но че знем да пи шем ок та ву
о не чем што ме на про шлост под се ћа
док гле дам не бо, бо ју све тло пла ву
и жу ту ру жу – то се зо ве сре ћа...
Сли ке из сно ва пре но сим у ја ву
што треп ти сун цем, ди са њем про ле ћа;
по сма трам ру жу и кап тре пе ра ву
а ду ша би ва про стра ни ја, ве ћа...

Одав но че знем да ок та ву ство рим
док Ме ло ди ја к про ле ћу ми зво ни,
Ор фе ли но ва, њу у се би збо рим
и ра ду јем се тој да ле кој спо ни.
Бу ја ју бо је, јор го ван бо ко ри,
под ми рис ње гов жу дим да се скло ним.
Одав но че знем да ки ша ро мо ри
про лећ на, не жна, она од иско ни.

Одав но че знем да ок та ву пи шем
док сво је кри ло ши ри пра ма ле ће,
и ја сам дав на, осе ћам, би ти шем
у оном до бу деч је, сна жне сре ће...
Да, то се зби ва кад стра сно уди шем
ми рис што стру ји кроз тра ву, др ве ће
и су тон, ка да све по ста је ти ше...
док се пун ме сец мла дим не бом кре ће.
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ПО СЛЕ СНА

Кад са њаш не што ле по из про шло сти,
ве се ло ли це дав ног при ја те ља,
осе ћаш као да су дра ги го сти
до шли у про стор тво јих до брих же ља;
и да је тај сан да шак из веч но сти
но и под сет ник да се жи вот ме ња...
И су за ти се за и скри у оку
док бу дан вра ћаш ре ку сна ду бо ку.

Кад са њаш не што из про шло сти сво је,
кад те сан све тли по вра ти у вре ме,
осе ћаш да се бу де дав не бо је,
ср це и ми сли ла ко се устре ме
у ту ви си ну, зра ке што се ро је,
па ре чи та да пот пу но за не ме
кад са њаш сли ке ко је про шлост кро је,
про зрач ну по пут не жне ди ја де ме.

Кад бу дан ми слиш на сан од те но ћи,
на ли ца и на деч је до жи вља је,
су зе по чи њу да ти пу не очи –
то дра гост и ми ли на ти хо сја је...
Да шак веч но сти, тај на у са мо ћи,
бол због Вре ме на – све у те бе ста је.
Но дан ти те че у бла го сти, мо ћи
и за хвал но сти што осе ћај тра је...
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КУ ТАК

Кад но ви про стор по глед ти до зо ве,
уса мљен ку так усред вре ве гра да,
ли чи по ма ло на улаз у сно ве...
Не пла ни ра но, са свим из не на да,
по кре ну не ке осе ћа је но ве
клу па и ма ло дво ри ште код згра да...
Не из ре ци вост и ти ши на пло ве
док с кро шње жу те лист за ли стом па да.

Из дво јен про стор и је се ња сли ка,
те пих од ли шћа, биљ на ис па ре ња...
Кô на плат ни ма Ђор ђа де Ки ри ка
осе тиш треп тај оно стра них вре ња...
Ви со ке згра де, ко са пер спек ти ва,
у јед ном ок ну сун чев од сјај ше та;
клу па и кро шња с ко је мир се сли ва –
до жи вљај да си из ван спољ ног све та.

И из ван се бе и гра ни ца сво јих,
јер сту па чуд но ши ре ње тре нут ка:
као да Вре ме за ча ра но сто ји
у не дир ну том ди са њу тог кут ка...
До кад ће ова сли ка да по сто ји,
да л’ ће је свет ска за глу ши ти бу ка?
Или јој мо жда трај ни жи вот кро ји
ова ок та ва – но ва, звуч на лу ка?
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СВЕ ТЛО

То го ри све тло у про зо ру ма лом
ста рин ске ку ће, у зим ској ве че ри
у сред рав ни це, у ча су за спа лом
(кад су у ло гу ушу шка не зве ри);
у со би љу бав и мир за аста лом,
све тиљ ка јед на пут ни ку тре пе ри,
и не моћ на је из ван кућ на та ма 
и ни је те шка зи ма ни оса ма.

То го ри све тло као у пе сми ци
ко ју не ка да у де тињ ству сро чих
за вре ме ноћ не во жње по рав ни ци –
у мрак и ма глу за гле да не очи;
а зрак жи во та у не кој ку ћи ци
у ме ло ди ју кре не да се то чи: 
и деч ју ду шу ми ло ва ше та ко
не што си гур но и све тло и ла ко.

То го ри све тло. Ма ла си ја ли ца,
лам па ил’ све ћа (као у дав ни ни), 
знак по сто ја ња, жи вот на искри ца
ко јој се ср це ра ду је у тми ни;
хро но топ сре ће, не жно све тло сви ца –
сев ну ми сли ка, кон тра пункт пра зни ни...
А тре па ви це ма зи да шак сне ни
у са да шњо сти... и у успо ме ни.




