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ЂОР ЂЕ КУ БУ РИЋ

ДО ДНА

СКЛАД НЕ СТА ЈА ЊА

Ја сам де чак из во де
Жи вим сам на ко рал ном спру ду.

Пре жи вео сам Ве ли ки По топ.
Ви део склад не ста ја ња.

Мо ја дра га се уда ви ла.
За бо ра вио сам да го во рим.
Умем да пи шем.

И во лим да за ми шљам
ка ко слу шам
По то ну лу ка те дра лу Кло да Де би си ја.
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ХЕ БРИ ДИ

Бе ше не ви на и тан ка.
Во да јој се ра до ва ла.
Су ва је би ла ко су ва гра на. Гре ба ла је и шти па ла.
Ба цих је у ру ши лач ки оке ан, у Фин га ло ву пе ћи ну
са оштре ли ти це не го сто љу би вих и за ча ра них Хе бри да
где увек чу ју се ор кан ско фи ју ка ње и уса мље ни кри ци га ле бо ва. 
Не ка ве тар про сви ра ми ду шу.
Ис пли ва ла је и ус прен тра ла се ка ме ном гро ма дом.
Ње на ва ви лон ска ва ги на по ста де ме ка и по дат на.
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СЕ ЋА ЊЕ ЈЕ РА КО ШНО

По то пи ло је Па нон ско мо ре
Сву на шу зе мљу
Оста до ше ато ли ко ји исми сли ше гра до ве 
Не до вр ше не и не по крет не
На ста ње не сен ка ма вит ких мла дих же на
Па но ни ја се ба тр га у соп стве ном гли бу
А Ве не ци ја смр ди на уста ја лу во ду
Се ћа ње је рас ко шно
И су про ста вље но све ту што то не.
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ДО ДНА

Мо ја во да ши ро ко по ја сна је.
Хва та све: аме бе, сло ва, со ве...
А во ли цве ће. Кат кад га и по је де.
Га ле бо ве не ди ра, иа ко се ру у њу и га ђа ју је оста ци ма цр ко ти на.
Уме да се за не се, па ли је ко ки ша.

Њо ме не пло ве бро до ви.
На ђе се тек по не ки ре мор кер, бес по слен и на су кан у пли ћа ку.

Мо ја во да уро кљи ва је. И ту жна до дна.
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ХТОН СКА ВРА ТА

Мо јим дво ри штем про ти че ре ка.
Вит ка и кри ву да ва по пут зми је
ме ан дри ра кроз тра ву и ра за су те ка мич ке.
По ни ре у мут ну ру пу
там ну од гу стог па нон ског бла та
и про би ја хтон ска вра та 
под ко ји ма ор ги ја ју сен ке ба штен ских па ту ља ка,
про жди ра ча упа лих бу ба.

Кроз мо је но ћи те че ре ка.
Ме ан дри ра сно ви ма и не ста бил ним при зо ри ма.
А ду га се огле да у њој. 




