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АН ТО НИ ЈЕ СИ МИЋ

МЕ ТА СТА ЗЕ МЕ СЕ ЦА

Грам зи ви де чак за пе че ног ли ца, 
Лу нар ве дро но сац, јед но о ка пти ца,
БашЧе лик од си ра (са свим бле де кр ви), 
Ко лут мра ком оп то че ни што га све тлост мр ви,
Кри во сра ста ње за лу та лих зве зда,
Ја сле Утве зла то кри ле ме сто ње ног гне зда, 
Бле ди од сјај дав но уто пље ног че да, 
Гор ко са ће на бу бре ло од ка ме ног ме да,
Жу ти па лац кри шом вас кр сло га бо га,
Шум гла со ва за пле те них, ва се љен ска мо ба,
Па цо ви се ле ни чи је ја то круп ња,
Кан цер тми не на ра стао до по след њег ступ ња,
Обла гр ба пре ти хо га тка ча на ви си ни,
Па ро ди ја све тој сун че вој јед ни ни,
По зла ће но пу це с пр са оџа ча ра,
Од лич је на без да ну не бе сног бу на ра,
Фе њершкољ ка за њи ха на тру лом гре дом све ми ра,
Ти хи зра ци ска ку тав ци сат ка ни од не ми ра,
Бос, про зе бо ло пов чи ји сме шак коп ни,
Зрн це сми сла са го ре ло у соп стве ној оп ни,
Ку ти ја од ба ла са сун че вих че љу сти,
Лу ци фе ров од сјај тро мих рај ских не ви но сти,
Твр да зе на обе ше ног што још лу до бли ста,
Ста бло ср ца ока ђе но смр ћу сва ког ли ста, 
Ућут ка на ло ба ња, упе ца на ло ба ња, вир ло ба ње,
Нок ту рал не ја сле где зри там но зо ба ње, 
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По рез на све сам це ду гом бде њу ве ште, 
Кум ра ња вих сто па ла, за лу тао пе шке,
Су за у за че ћу, па ду сва ком не ве шта,
Раз би ве ни ка луп, рас трг ну та не ве ста,
„Ме се ча ри и сун ча ри” ку ва ни на ис тој па ри, 
Смрад све тло сти ско ре ле на ко шу љи вре ме на,
Бес тра ги ја нео ра на, ка та лог свих се ме на.




