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РАН КО ПА ВЛО ВИЋ

ОГЛЕ ДА ЛА

СТРА ХО ВИ

Сви се ми хра ни мо соп стве ним стра хо ви ма.
Ка да оста не мо без на де и вје ре,
гу та мо их као пи лу ле про тив гла во бо ље.

Пра ви мо од њих бо дљи ка ве шти то ве,
твр ђа ве с не про бој ним зи ди на ма,
бра ве ко је ни рас ков ник не от кљу ча ва.

С њи ма ди је ли мо по сте љу, с њи ма се бу ди мо,
од њих пра ви мо не ви дљи ва оди је ла
у ко ји ма од ла зи мо на све ча но сти.

Ка да нас на пу сте на ши стра хо ви,
без гла во ју ри мо ла ви рин ти ма пра зни не,
су да ра мо се с из гу бље ним илу зи ја ма,

су ма ну то га зи мо пре ра но ро ђе не ми сли,
кри је мо се у ду бо ку та му успо ме на.
И гро зни ча во поч не мо да тра жи мо са ми се бе.
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БИ ЈЕГ

Узи мам ко фер, сје дам у ау то мо бил
и кре ћем на пут. Друм кри ву дав као ми сао.
Сâм сам, а у ме ни све оно од че га бје жим.

Скре ћем у пуст шу ма рак, сје дам на тра ву
и отва рам ко фер да из ва дим сен двич.
Из ко фе ра иска чу сви од ко јих бје жим.

У мoтелу узи мам со бу у пот кро вљу,
слич ну пу стом остр ву, и отва рам вра та.
Ка дли, у пу ној со би сим по зи јум о са мо ћи.

О, ка ко ли је, за кљу чу јем, те шко би ти сам!
Ка ко је не мо гу ће по бје ћи од се бе
и од оног и оних што их но сиш у се би!
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ПУ ТО ВА ЊЕ

Ја на пу ту, а пут у ме ни.
Ко ра чам, он бро ји мо је ко ра ке.
За ста нем, за ста не и пут,
па гле да мо шу ма рак
У ко ме се гни је зде пти це.

Кад го лу ждрав ци
до би ју кри ла и по ле те,
на ста ви ће мо пут и ја
да се пе ње мо уз бр до.
Иза бр да отво ри ће се ви ди ци,
и ко зна да ли ће при је
пут не ста ти у до ли ни
или ја у вре ме ну.
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СКРИ ВА ЊЕ

Ка да осје тиш по тре бу
да се са кри јеш
од ци је лог сви је та,
а не знаш гдје би,
на пи ши пје сму
и за ву ци се кра дом
ме ђу ње не сти хо ве.

Прог ни те љи те та мо
не ће тра жи ти,
а би ће ти то пло
у тје ско би ко јој при па даш.
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С НЕ НА ПИ СА НОМ ПЈЕ СМОМ

По не кад се оса ми мо
не на пи са на пје сма и ја,
па ти хо ћу ћо ри мо.

Са мо сам тво ја, ка же.
За ме не још ни ко не зна,
ни са ма не знам има ли ме.

Има те, у ме ни си,
ка жем и при ви јам је,
као дра га ну, на гру ди.

Не дај ме ни ко ме, шап ће.
Хо ћу да сам тво ја тај на
и да си ти мо ја тај на.

Од ми че ноћ, а ми та ко,
у чвр стом за гр ља ју,
срећ ни што са мо смо сво ји. 
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РАС ПР СЛО ОГЛЕ ДА ЛО

За М. Т.

Ушла је у огле да ло
и оно се рас пр сло
у па рам пар чад.

Не ма ви ше огле да ла,
са мо Пје сни ки њин осми јех.
И оста ла Пје сма.

Не ко не ви дљив
раз гр ће ста кло,
ску пља сти хо ве. 
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РАЗ ГО ВОР

Ни она у огле да лу,
за го нет но за гле да на у пра зни ну,
не ће с њом да раз го ва ра.

Он за ду бљен у не на пи са ну књи гу,
у чвор ве же и рас пе тља ва
још не у хва ће не ми сли.

Пти ца с дру ге стра не про зо ра,
ко јој је сав сви јет у кљу ну,
за не се на соп стве ном пје смом.

Пред ве чер је ћу ти,
сми шља ка ко да над му дри ноћ,
да га не уси са у там на ње дра.

Ни пра зни на око ње,
ни пра зни на у њој,
не ће с њом да раз го ва ра.

Па ко ме он да да ка же
да ни ње му ни се би
не ма шта ре ћи? 




