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ГУН ВОР ХОФ МО

РУ КА

РУ КА

Суд би на је ка мен
ко ји сна жна ру ка
по ди же и ба ца
да све пред со бом сру ши:
бес по мо ћан жи вот
мо жда и са мо зло.
Или да за вр ши у мо ру
за бо ра вљен, док ри бе кли зе
из над ње га
док се кра бе 
иза ње га кри ју.

Али ко ја ру ка?
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ЗВЕ ЗДЕ И ДЕ ТИЊ СТВО

По зна јем ду ге но ћи мор на ра
Ње го во уса мље но ср це хра ни се сја јем зве зда
Мо же ли се би ти сит од веч но сти?

Би ла сам де те у ску че ном ста ну
али с про зо ри ма на свим стра на ма
ва ни ка по ља на ма и мо ри ма
и ка овом не бу са зве зда ма

Стал но су сја ле кроз мо је де тињ ство
Сја ле су кроз сли ков ни це и лут кар ски те а тар
кроз мно ге и чуд не ход ни ке
ко ји су пре се ца ли дво ри ште
и ме ђу соб но би ли ве за ни

Ни су ли го ди не бр зо про шле? Ни је пре ша, ка жу зве зде
Ту га сти же на вре ме. И до шла је
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КА КО МО ЖЕШ

Ка ко мо жеш
да гле даш мо јим очи ма,
го во риш мо јим гла сом,
слу шаш мо јим уши ма
а да се љу ди
не мрд ну, да се
др ве ће не за њи ше у стра ху
и ти ши на не обо ји кр вљу.
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СВИ ГЛЕ ДА ЈУ ОВУ РУ ЖУ

Сви гле да ју ову ру жу
као да она тре ба
не што да от кри је.

Сун це то ком да на
жар но ду би из над ње 
па јој се ла ти це под њим
по но сно на ди ма ју
као цр ве не гру ди пти це
ко је се пр се ка све тлу.

Али су мрак
опет ла ти це
при ти ска,
пти ца
у сну по ста је сит на.

Сви гле да ју ову ру жу.

Али ја гле дам чо ве ка ка ко по сма тра свог
скри ве ног при ја те ља у овом ја ту свих
и сме шка се.

Че ло при ја те ља ве ће је
ле по те не го што ове људ ске очи
мо гу да упи ју...
не го што јед на ру жа мо же да по не се,
го во ри ње гов по глед.
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ОДАВ НО ВЕЋ

Одав но већ
и још ни шта, ни шта
Мр тва сам
као и ти.
Тво је ли це не на ла зим
ни сво је,
у цр ној, зим ској ули ци
сто јим и че знем
за зе мљом, за
ли цем тво јим.
Не ма нас ви ше.

За јед но смо снег,
вла жни ве тро ви,
уз диг ну то, умор но ве че,
ку ће, зве зде
Ми смо су мрак,
за јед но смо жал.
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КУ ЋА

У во ди се огле да
Је ли де вој ка 
или ста ри ца
Ве тар на то
не од го ва ра
са мо кроз ста ре
кро шње крај ку ће ду ва
и ми сли:
До вољ но се до бро
по зна је мо
да за јед но спа ва мо...
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КАО ЛЕ ДЕ НИ БРЕГ

Мо ја ду ша је као ле де ни брег
до по ла из диг ну та
ме ни ви дљи ва
и Све ту
Бро до ви ме се кло не
с пут ни ци ма пу ним жи во та

Али ус сред игре
упла ше се од под вод не мо ћи
где Ти ши на го во ри
и Ни шта ба ца сво ја ко пља
ка цр ним прам ци ма

У овим ду би на ма
сун це је ми лост
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ЗВЕ ЗДЕ СУ СА КРИ ВЕ НЕ

Са да су зве зде
са кри ве не

и на лик обла ку
што их по кри ва
мо ја је ду ша

Али ле по та
у Ре чи је
где мрак ства ра
сво ју зве зда ну ду би ну.
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БИ ТИ СТАР

Би ти стар:
ду ги да ни као ту не ли
са шки ља вим све тлом
у да љи ни
То што си жи вео
по ла ко се за тва ра
као ра на, кра стом.

Пре вео с нор ве шког 
Мар ко Ву ко вић




